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Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda?  Vilka möjligheter till
skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar
dataspel? Kan litteraturundervisningen fortfarande ses som en (o)demokratisk fråga –
och hur kan vi i så fall ge alla elever möjlighet att utvecklas som läsare?

I tio artiklar ges en aktuell och bred bild av barns och ungdomars skriftpraktiker i olika
skolrelaterade sammanhang i tre nordiska länder, Finland, Sverige och Norge. I de
teoretiskt förankrade analyserna använder skribenterna videoinspelningar, intervjuer,
loggböcker, klassrumsobservation, enkäter och elevtexter för att fördjupa förståelsen av
dessa skriftpraktiker.

Rapporten Skriftpraktiker hos barn och unga är ett resultat av ett nordiskt symposium och en
nordisk forskarkurs vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa i maj 2011.

Rapporten är redigerad av professor Hanna Lehti-Eklund, Helsingfors universitet, docent Anna Slotte-
Lüttge, Åbo Akademi, professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi och universitetslektor Beatrice
Silén, Helsingfors universitet. I referensgruppen har professor Riitta-Liisa Korkeamäki vid Uleåborgs
universitet och professor Monica Reichenberg vid Umeå universitet ingått. Fotografiet på omslaget är
av Dan Åkerlund, verksam vid Karlstads universitet i Sverige och doktorand vid Åbo Akademi i Vasa.



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftpraktiker hos barn och unga 

 

Hanna Lehti-Eklund, Anna Slotte-Lüttge,  
Beatrice Silén & Ria Heilä-Ylikallio (red.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 
Nr 35 
Vasa 2012  



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pärmbild: Dan Åkerlund 
 
 
© Pedagogiska fakulteten, författarna 
Vasa 2012 
ISSN 1458-7777 
ISBN 978-952-12-2812-4
ISBN 978-952-12-2881-0 (PDF) 
 
Tryckt av KTMP 
 



  

 
 

Inledning 

Ria Heilä-Ylikallio & Hanna Lehti-Eklund 

Välkommen läsare! 
Rapporten Skriftpraktiker hos barn och unga är ett resultat av ett nordiskt 
symposium och en nordisk forskarkurs vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i 
Vasa 24–25 och 26–27 maj 2011. Rapporten, symposiet och forskarkursen är 
bevis på ett nordiskt och nationellt intresse för barns och ungas läsande, 
skrivande och språkande i en tid av multimodalitet och multilitteracitet. Med 
begreppet skriftpraktiker hänvisar vi till det David Barton kallar för literacy 
practices till skillnad från literacy events. Vi är alltså intresserade av att forska i 
den praktik som omger barn och unga, den praktik som inte så enkelt låter sig 
fotograferas. Med det avses att litteracitetspraktiken till skillnad från 
litteracitetshändelserna kan vara något av en (skol)diskurs som ”finns i 
väggarna” eller var gränserna för skriftspråksanvändningen i dagens 
digitaliserade värld nu kan sättas, till skillnad från litteracitetshändelserna som är 
synliga för åskådaren och alltså kan fotograferas.  

Rapporten är redigerad av professor Hanna Lehti-Eklund, Helsingfors 
universitet, akademilektor, docent Anna Slotte-Lüttge, Åbo Akademi, professor 
Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi och universitetslektor Beatrice Silén, 
Helsingfors universitet. I referensgruppen har professor Riitta-Liisa Korkeamäki 
vid Uleåborgs universitet och professor Monica Reichenberg vid Umeå 
universitet ingått. Fotografiet på omslaget är av Dan Åkerlund, verksam vid 
Karlstads universitet i Sverige och doktorand vid Åbo Akademi i Vasa.  

Det nordiska nätverket 
Sommaren 2008 beviljade NordForsk 900.000 NOK för nätverket NNMF dvs. 
Nordisk Netverk för Morsmålsdidaktisk Forskning. Nätverket koordinerades av 
professor Sigmund Ongstad i Oslo. Citat: ”Bak søkanden står et interimsstyre for 
Nordisk nettverk för morsmålsdidaktisk forskning NNMF, ett fagfelt som 
internasjonalt har blitt betegnet som Mother Tongue Education eller Standard 
Language Education.” 

Nätverket är ett samarbete mellan tre nationella och några mindre 
forskarnätverk. De är:  

o SMDI Svenska med didaktisk inriktning i Sverige 

o DADI Netværk för forskning i danskfagets didaktik i Danmark 

o NNDF Nettverk för norskdidaktisk forskning i Norge 

o IMEN Mother Tongue Education Network 



  

 
 

o Nordfag (Modersmålsfagene i Norden i komparativt perspektiv) 

o Forskargruppe ved Åbo Akademi = MOD 

o Nordisk nettverk for andrespråksforskning 

Tre konferenser och sex seminarier för forskarstuderande skulle ordnas med de 
beviljade medlen. Den tredje och sista konferensen ordnades i Tønsberg i 
november 2011. 

Nätverkets mål var att bli en viktig aktör i internationell modersmålsdidaktisk 
forskning samt bidra till ökat forskningssamarbete i Norden på bestämda 
forskningsområden. Nätverket skall också medverka i en NNMF-bok, 
Modersmålsdidaktikk som fag- og forskningsfelt. Nordiska perspektiver. 
Sigmund Ongstad är redaktör för boken som utkom hösten 2012 . 

I nätverksplanen står också ”Finland skall stöttes i å etablera et eget nätverk som 
raskt kan bli delaktig”. Det är denna ” Forskargruppe ved Åbo Akademi” som 
numera löst men envist kallar sig för MOD. Gruppen finns i ett spännande möte 
mellan det nordiska, skandinaviska och det finska. I Finland finns en 
vetenskaplig förening för modersmålsdidaktik på finska Äidinkielen 
opetustieteen seura som koordineras av professor Katri Karasma (tidigare 
Sarmavuori) vid Åbo universitet (Turun yliopisto). I Finland finns även 
föreningar för modersmålslärare såväl på finska som på svenska, men genom 
MOD tar vi nu ett markerat steg in i den nordiska modersmålsdidaktiska 
forskningen, som vi naturligtvis vill vara del av. 

Symposiet, forskarkursen och symposierapporten har erhållit ekonomiskt stöd av 
Helsingfors universitet. Högskolestiftelsen i Österbotten, NordForsk/Nordiskt 
nätverk för modersmålsdidaktisk forskning, Stiftelsens för Åbo Akademi 
Forskningsinstitut, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, 
Svensk-Österbottniska Samfundet och Åbo Akademis pedagogiska fakultet. 
Symposiet ordnades i samarbete med VIKIPEDA 2011 genom att 
plenarföreläsare Leo van Lier och konferenssekretariatet var gemensamma för 
bägge envenemangen. Carina Österåker vid Centret för livslångt lärande vid Åbo 
Akademi och Novia, CLL har burit huvudansvaret för symposiesekretariatet.  

När planer skall realiseras skall även pengar sökas. Så här skrev vi om MOD i en 
av ansökningarna: 

MOD handlar om individens mod på modersmålet (courage in mother tongue; 
rohkeus käyttää äidinkieltä) ur många olika synvinklar. Skolspråket är inte alltid 
lika med individens modersmål. Modersmålsundervisningen baseras på ett vidgat 
textbegrepp, där olika modaliteter samverkar. Ibland behöver flickorna mer mod 
för att ta plats i skolsammanhang och ibland behöver pojkarna mod att medge att 
de överhuvudtaget är intresserade av undervisning i modersmålet. Ibland behöver 
språkliga minoriteter mod föra att visa att de finns. Ibland kan modersmålen vara 
flera, men hur svarar utbildningssektorn mot det? Forskarsymposiet Mod! samlar 
nordiska forskare och forskarstuderande till modiga diskussioner i Academill, 
Vasa i maj 2011.  



  

 
 

Då – i mars 2011 – visste vi ännu inte hur hetsiga vändningar språkdiskussionen 
skulle komma att ta i vårt land. Hösten 2010 lades ett nytt parlamentariskt 
förslag till läroplansgrund åt sidan och i april 2011 gick Finland till val, med stor 
framgång för ett populistparti som inte alls nödvändigtvis ser språklig mångfald 
som något eftersträvansvärt. Medan vi inledde symposiet sonderades om en 
regering i Finland.  

Temat för vårt symposium kändes rykande aktuellt och uppdraget viktigt. I det 
följande ges en inblick i symposiet, forskarkursen och slutligen innehållet i 
denna rapport. 

Symposiet  
Symposiet belyste skriftpraktiker (literacy practices) hos barn och unga. 
Perspektivet var brett både vad gäller synen på skrift och på den skriftkultur som 
omger barn och unga i och utanför skolan. Symposiet hade drygt 50 deltagare, 
25 sessionsföredrag och tre plenarföreläsare: Professor Leo van Lier som vi 
samarbetade med konferensen VIKIPEDA om, professor Liisa Tainio från 
Helsingfors universitet och professor Ellen Krogh från Syddansk universitet.  

Forskarkursen  
Forskarkursen syftade till att låta nordiska doktorander inom modersmålets 
didaktik diskutera det vetenskapliga skrivandets många vägval med nyligen 
disputerade och erfarna forskare. Kursen som pågick i två dagar direkt efter 
symposiet var avgiftsfri för doktoranderna. Forskarkursens 16 platser var fyllda 
med doktorander från Sverige, Norge och Finland. 

Forskarkursens tema var: Att skriva de första raderna – att välja de bästa 
bilderna. Doktoranderna bearbetade speciellt sina inledningskapitel under 
ledning av professor Riitta-Liisa Korkeamäki, professor Hanna Lehti-Eklund, 
professor Monica Reichenberg, universitetslektor Beatrice Silén och professor 
Ria Heilä-Ylikallio. 

Professor Hanna Lehti-Eklund och akademilektor, docent Anna Slotte-Lüttge 
presenterade språksituationen och speciellt skolspråkssituationen i Finland i 
samband med symposiets öppning. 

Symposierapporten 
Artiklarna i den här volymen handlar om barns och ungdomars skriftpraktiker i 
olika skolrelaterade sammanhang i tre nordiska länder, Finland, Sverige och 
Norge. Perspektiven, materialet och metoderna varierar, men gemensamt för 
artiklarna är deras fokus på skriftbruket och skolan. 

I en artikel som bygger på hennes plenarföreläsning undersöker Liisa Tainio 
bruket av läroböcker på modermålslektioner i finska i Finland. Analyserna utgår 
från videoinspelningar av grundskolans lägre och högre klasser. Med hjälp av 
samtalsanalys studerar Tainio hur lärarna använder läroboken, hur eleverna 



  

 
 

orienterar sig till den och hur läroboken påverkar den pedagogiska interaktionen 
mellan lärare och elever. I sin analys identifierar Tainio flera funktioner för 
bruket av lärobok i olika skrifthändelser i klassrummet. Hon analyserar bl.a. 
användning av boken vid instruktioner eller vid utformning av lektionens 
agenda.  Tainio diskuterar också kritiskt påståenden om att frekvent bruk av 
läroboken inte är ett tecken på god undervisning. 

Ann-Christin Randahl undersöker vilka föreställningar elever har om skrivande 
och skrivutveckling samt hur de positionerar sig till skrivundervisningen i 
svenska. Randahls analys bygger på elevintervjuer, loggböcker, lärarintervjuer 
och klassrumsobservationer. Med utgångspunkt i Ivanič skrivdiskurser tecknar 
hon hur vissa fokuselever positionerar sig. Randahl konstaterar att flera 
föreställningar om skrivande och skrivutveckling kan leva sida vid sida i samma 
klassrum. Även om eleverna i viss utsträckning tar till sig lärarens diskurs, 
uppvisar en del av dem också en självständig hållning, vilket belönas av läraren. 

Beatrice Silén analyserar hur 30 finlandssvenska elever i årskurs nio uttrycker 
attityd i texter där de rekommenderar en bok för en vän. Texterna har ingått i en 
utvärdering av elevtexter. Silén utgår från hypotesen att svaga och starka 
skribenter utnyttjar olika medel för att beskriva sin bokupplevelse och för att 
övertyga läsaren om bokens förtjänster. Vid analysen utnyttjas appraisalteorin 
som indelar uttryck för attityd i uttryck för affekt, bedömning och värdering. 
Undersökningen visar att starka skribenter utnyttjar en större repertoar för att 
uttrycka evalueringar än svaga och medelgoda skribenter. 

I artikeln Elvaåringars skrifthändelser i och utanför skolan reflekterar Berit 
Lundgren över barns vardagliga skrifthändelser och deras koppling till skolans 
skriftpraktik. För sin studie har Lundgren undersökt sex klasser i årskurs fem. 
Metodiskt bygger studien på observationer, enkäter och elevsamtal. Lundgren 
undersöker både bruket av pappersbundna och digitala texter. Hon påpekar att de 
skrifthändelser som har undersökts formar något olika skriftpraktiker i elevers 
vardag och i skolan. I den vardagliga praktiken är fokus på ”learning by doing”, 
medan praktiken i skolan har som mål att skapa kunskap och utveckla 
skriftspråket.  

Carin Jonssons artikel utgår från elevtexter skrivna i årskurs fyra och fem i 
Sverige. Hon fokuserar på textens uppbyggnad och tematisering i texter skrivna 
av elever i en lågstadieklass som hon har följt och dokumenterat under tre års 
tid. Jonsson diskuterar arbetsmetodernas betydelse för skrivprodukten. Hon tar 
upp frågan om vilken betydelse det har att eleverna får lyssna på hur texten låter 
när de skriver tillsammans vid datorn. I artikeln lyfter hon upp frågan om 
elevtexten som läromedel. Hon undersöker i detalj vilka genrespecifika drag 
eleverna använder och ser på vilka generella mönster i elevtexterna läraren kan 
uppmärksamma.  

Johanna Häggblom undersöker i sin artikel manuella skrivprocesser hos en elev 
i årskurs fyra som skriver på dator. Artikeln har skrivits inom projektet 
Intelligent på tangent som leddes av Ria Heilä-Ylikallio vid Åbo Akademi. 



  

 
 

Analysen fokuserar på mönster som Häggblom har kunnat identifiera hos 
informanten beträffande ögonrörelser, fingersättning och kroppsställning i 
skrivprocessen. Enligt Häggblom underlättar det skrivandet med dator om elever 
i något skede lär sig att använda touchmetoden. Metoden kräver dock att 
skribenten har uppnått en viss mognad i sin skrivprocess. Häggblom framhåller 
att behärskning av penna och dator utvecklar olika typer av skrivmotorik. 
Automatiserad touchmetod tillåter elever att skriva ner sina tankar omedelbart.  

Katri Karasma diskuterar i sin artikel litteratur som har behandlat skrivande i 
modersmålet ur olika perspektiv. Hon tar bl.a. upp skrivande som uttryck för ens 
personlighet och utveckling av skrivförmågan. Också skrivande som skriftbruk 
och som en kognitiv och sociokonstruktiv process behandlas. Karasma avslutar 
artikeln med att ställa frågan vilken typ av forskning i skrivande som behövs i 
framtiden.  

I artikeln Att skriva medan man tränar lässtrategier redogör Monica 
Reichenberg för en interventionsstudie som handlar om elever i grundsärskolan 
med en lindrig utvecklingsstörning. Interventionsstudien gällde träning av 
lässtrategier. Artikeln tar fasta på nya skriftpraktiker som elever skapar under 
lästräningen. Reichenberg visar hur elevernas skrivande och understrykningar 
utvecklades under interventionen. Hon påpekar att studien visar att det är viktigt 
att lärare vågar utmana sina elever i deras läsande och skrivande 

Sylvi Penne fokuserar i sin artikel litteraturundervisningen i skolan. Hon tar fasta 
på litteraturdidaktik i synnerhet i sammanhang där litteraturläsning inte är en 
naturlig del av elevernas vardag. Penne utgår från norsk och svensk litteratur 
från ungdomstrinn (åk 7–9) och vidaregående skola (gymnasium). Hon har 
också undersökt litteraturanknutna uppgifter i läromedel. Penne poängterar att 
elever som kommer från läsande hem utvecklar en förförståelse för fiktion, men 
många elever saknar ett fiktivt sätt att läsa. I stället tycks skolan föredra 
läsarorienterad undervisning. Penne efterlyser nytänkande i 
litteraturundervisningen i en demokratisk skola.  

Var så god läsare! 
Symposiet, forskarkursen och innehållet i den här rapporten visar att samarbete 
kring modersmålsdidaktisk forskning behövs såväl inom Finland som i Norden. 
På det nordiska planet fortsätter NNMF som ett nätverk. I Finland har vi lust att 
fortsätta samarbetet för den ständiga jakten på ny kunskap om 
modersmålsundervisning. 
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 



  

 
9 

Innehållsförteckning 
 

The Role of Textbooks in Finnish Mother Tongue and Literature 
Classrooms 11 

Liisa Tainio  

Blicken, fingrarna och kroppen vid datorn 34 
Johanna Häggblom  

Hur vet eleven det? 54 
Carin Jonsson  

Writing as a phenomena of instructional science of mother tongue 68 
Katri Karasma  

Elvaåringars skrifthändelser i och utanför skolan 82 
Berit Lundgren  

Litteraturundervisning eller leserorientert litteraturundervisning? 102 
Sylvi Penne  

Elevers skriftpraktiker – mer än att oreflekterat leverera en text på 
beställning 118 

Ann-Christin Randahl  

Att skriva medan man tränar lässtrategier 130 
Monica Reichenberg  

Uttryck för attityd i niondeklassares texter 154 
Beatrice Silén  

 
 

 

 

  



  

 
10 

  



  

 
11 

The Role of Textbooks in Finnish Mother Tongue 
and Literature Classrooms 

Liisa Tainio 

 

In Finland, the national curriculum is the basic document that guides school 
teachers in their work. The last national curriculum for basic education was 
published in 2004 (National Core Curriculum for Basic Education, henceforth 
referred to as the NC 2004). This document states that the main underlying 
values of the education include a respect for human rights, equality, and 
democracy (p. 12). It also takes seriously the role of language and culture for the 
development of individuals and the community: “Basic education must also 
support each pupil’s linguistic and cultural identity and the development of his 
or her mother tongue” (NC 2004, 12).  This aim is supported by devoting more 
lessons to the subject of mother tongue and literature (henceforth MTL) than to 
any other subject in basic education. As a consequence, MTL is taught in every 
grade in basic education, and it is also prominent subject of studies in secondary 
education. For example, it is the only compulsory choice in the matriculation 
examination test in the end of upper secondary school. Furthermore, Finnish 
university students, regardless of the field of their major, are expected to study 
(scientific) literacy skills in the courses that are dedicated to their mother tongue 
education.  

Finland has two national languages, Finnish and Swedish. While the national 
curricula for the subjects MTL (Finnish) and MTL (Swedish) are similar, they 
are not identical (NC 2004). In Finnish basic education, it is also possible, under 
some conditions, to study Sami, Romany, or Finnish sign language as the mother 
tongue, and to some extent to study also some other language as the mother 
tongue (NC 2004; Tainio & Grünthal 2012). However, in this article, the 
acronym MTL will refer to the subject of Finnish as the mother tongue taught in 
the Finnish-medium schools. Ninety percent of the population of Finland speaks 
Finnish as their mother tongue; this is why the great majority of schools use 
Finnish as the medium of studies. 

In addition to the national curriculum, Finnish schools create and write their own 
curricula in order to specify their own ideas and goals of education. This 
procedure is developed not only to help schools and teachers to identify their 
own strengths and common pedagogical ideas but also to explain these openly 
and in more detail to all concerned, especially to students and their parents. 
(Vitikka 2009.) However, these documents provide teachers the freedom to 
choose their own teaching materials, teaching methods, as well as their 
individual focus and emphasis on the content. This all has been cited as one of 
the reasons for the success of Finnish students in the international assessments 
such as Pisa (Hautamäki et al. 2008).  
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Some researchers have, nevertheless, been sceptical about the teachers’ 
independent academic and didactic contributions to the local curricula of their 
school. The local curricula have sometimes followed extremely closely the order 
and content of the textbook chosen for use in the school; and when a new 
textbook has been selected, the local curriculum has been changed to follow the 
new order and content of the selected volume (Heinonen 2005, 5). This has lead 
researchers to ask whether the textbook in practice is treated as the curriculum of 
the subject (Heinonen 2005, 34–35; Pynnönen 2006). While these observations 
refer to teachers in Finland in general, in the MTL framework, it becomes 
interesting to ask and explore the role of the textbook in MTL classrooms. In 
other words, what is the importance of the textbook for the assigned curriculum 
in MTL? Furthermore, how does the textbook organize the pedagogic interaction 
between teachers and students? And finally, how do teachers use textbooks in 
the course of the interaction in the classroom, and how do students orient to that 
textbook during their lessons?  

In this article I will investigate the use of school textbooks in Finnish MTL 
classrooms. After providing some background information about the subject, 
MTL textbooks and earlier studies on this phenomenon, I will turn to analyse 
MTL classroom interaction in order to identify the basic functions that textbooks 
have in organizing the pedagogic – or other types of – classroom interaction. My 
data consists of naturally occurring classroom interaction both in lower and 
upper grades of basic education1. The data will be explored by applying 
ethnomethodological conversation analysis (e.g. Schegloff 2006; Tainio 2007).  

Mother tongue and literature education and textbooks  
The central aim for MTL in the national curriculum education is that when 
students complete their basic education they have developed sufficient literacy 
skills for their further studies and everyday life in the society (NC 2004, 44–55; 
Linnakylä & Arffman 2007), that is, to study literacy in its deepest sense 
(Christenbury, Bomer & Smagorinsky 2009). This aim is approached by 
studying the various aspects of literacy, with the help of communication studies, 
literature, media, drama, theater, and folklore studies, as well as linguistics, 
including obtaining a knowledge of grammar, sociolinguistics, language policy, 
and language awareness. MTL is depicted as “an informational, artistic and skill 
subject” which helps the student to develop a healthy sense of self-esteem and to 

                                                            
1 In this article, my data consist of video recorded lessons both in the lower and the 
upper grades in basic education. On lower grades, I have analysed 14 MTL lessons on 6th 
grade (students aged about 12). This material was collected in the Centre of Educational 
Assessment (Department of Teacher Education, University of Helsinki) in 2004 in the 
Helsinki area. I want to thank especially Sirkku Kupiainen for her generous help with 
this data. In addition, I have analyzed 10 MTL lessons in the upper grades in basic 
education, most of them collected in the 9th grade (students aged about 15) in the 
Helsinki area. These data has been video recorded in 2002–2011. 
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become “an active and ethically responsible communicator and reader who gets 
involved in culture and participates in and influences society” (NC 2004, 12, 
44).  

The production of textbooks is organized by commercial publishers, and usually, 
the schools and the teachers themselves are usually free to choose those books 
for their use that they see as being the most appropriate for their own 
pedagogical goals. In practice, there are, of course, restrictions, most of them 
economic but also administrational or social. For instance, some schools are 
obliged to follow the decisions made by the local educational municipality; other 
schools adhere to their strict tradition of using specific textbooks, or sometimes 
several teachers are expected to select a textbook by reaching a consensus 
regarding the most appropriate textbook for all of them to use. (Palmu 2003, 90.) 
Earlier, until 1992, the National Board of Education was in charge of inspecting 
of all the new learning materials for schools, but currently, the practice is that 
the teachers themselves are expected to select those materials that are of a high 
academic level, adhere to the national curriculum, and are pedagogically suitable 
for their teaching. They may choose from the parallel series available on the 
market. Teachers are therefore constantly facing the competing commercials of 
different materials from several publishers. For example, currently there are 
seven series available in the market for Finnish MTL education in the upper 
grades of comprehensive school, and some of the publishers have more than one 
series of textbooks available at the same time (the situation in April 2012).  

As these textbooks are produced for the market, the writers, editors and 
publishers attempt to design and write as high quality books as possible, both 
academically and pedagogically. The textbooks need to be rich in their content, 
illustration and typography as well as in the other aspects of the design of the 
book. These books are typically created by a team; and one book is usually 
meant for one subject and for one grade. Moreover, each book is usually 
accompanied by a workbook or by other kinds of supplementary learning 
material, and always with a guidebook for teachers. On average, in my opinion, 
the textbooks published for Finnish MTL education are of high quality, covering 
many aspects of the subject, and they take into account the contents and 
purposes of teaching and learning in the framework of current national curricula. 
This is not to argue that textbooks could not be developed further in several 
aspects. For example, research reveals that the textbooks do not always promote 
equality in respect to gender and sexuality (Palmu 2003; Tainio & Teräs 2010; 
Tainio forthcoming).  

Mother tongue and literature teachers as textbook users  

There are many earlier observations on Finnish teachers using textbooks 
extensively in their teaching (e.g. Kari 1988; Norris et al. 1996; Gordon, Holland 
& Lahelma 2000) but little research has been conducted particularly on how 
especially MTL teachers utilize textbooks in their teaching. For the background 
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literature of my analysis on classroom data, I will refer to two recent surveys 
(Heinonen 2005; Luukka et al. 2008), one also including teachers’ interviews 
(Heinonen 2005), as well as the latest national survey on MTL education 
(Lappalainen 2011), and an ethnographic study that includes both interviews and 
observations on MTL lessons (Palmu 2003). I will refer to these studies in order 
to better formulate questions regarding on, how many teachers use textbooks in 
their teaching, and what that influence is on their teaching. What is important to 
point out is that, with the exception of Palmu’s observations (2003), all these 
studies rely on teacher self-reports and their beliefs regarding their own activities 
and not on the analyses of their activities in naturally occurring classroom 
situations using, for example, video recorded classroom interaction as data. As a 
consequence, these types of studies might have produced a very different type of 
results (cf. Schoultz, Säljö & Wyndhamn 2001). 

All the above-mentioned surveys report that MTL teachers use textbooks very 
much in their teaching. For example, in their survey of 750 subject teachers2 of 
MTL and second or foreign language (S/FL) teachers in the last (9th) grade of 
Finnish basic education, Luukka et al. (2008, 90–98) discovered that 76% of the 
MTL teachers report using textbooks often in their teaching; and 93% of them 
also considered the textbook to be the most important teaching material. 
According to the latest national survey, a slightly increased percentage, that is, 
85% of the MTL teachers report using textbooks rather extensively or very 
extensively in their teaching (Lappalainen 2011, 25). However, it should be 
noted that there are always teachers who do not use textbooks in their teaching: 
in Finnish-medium schools 4% of the MTL teachers, and in Swedish-medium 
schools as much as 42% of the MTL teachers did use textbooks minimally or not 
at all in their teaching (Hellgren 2011, 65). 

In addition, the percentages concerning MTL teachers could be compared to 
those of the S/FL teachers of whom 98% report using a textbook often in their 
teaching, 98% consider the textbook as the most important teaching material, 
and furthermore, 37% are of the opinion that all the information one needs in 
teaching can be found in a textbook (Luukka et al. 2008, 90–98). MTL teachers 
actually report using more fictional texts in their classrooms than school 
textbooks, and of the MTL teachers, only 14% think that all information needed 
in teaching can be found in the textbook (Luukka et al. 2008). This means that 
the S/FL teachers use textbooks and rely on them in their teaching more than the 
MTL teachers (see also Pitkänen-Huhta 2003).  

                                                            
2 In Finnish basic education, the teachers receive a different type of education in respect 
to the grades they are to teach. For teaching in the lower grades (1–6; pupils aged 7-12), 
primary teachers get more education in pedagogy and less education in subject teaching; 
in the upper grades of basic education (7–9; pupils aged 12-15) as well as in the 
secondary schools, the teachers are referred to as subject teachers, and they are 
specifialized in the didactics of certain subjects, such as MTL or mathematics.    
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According to Heinonen’s (2005) smaller survey (157 teachers) and interview 
data (23 teachers), especially in the lower grades of basic education, the primary 
teachers’ agenda adhere quite closely to the contents of the textbook in MTL and 
especially in mathematics. These teachers expect that both the textbook and the 
guidebook for teachers be designed to help their work and to offer various types 
of exercises for students to motivate them. Typically, teachers who closely 
follow the contents of the textbooks do not, on average, favor student-centered 
teaching methods (see also Kaikkonen 2011). However, according to Heinonen 
(2005, 158), both the teachers in the lower grades and the MTL teachers in the 
upper grades remain more motivated to use student-centered methods than, for 
example, subject teachers of mathematics. Heinonen (2005, 155) also 
determined that particularly MTL teachers thought it to be significant to develop 
their own pedagogical knowledge.  

However, in Palmu’s (2003) ethnographic study concerning the upper grades of 
basic education, MTL education is described in a slightly different light. 
According to the interviews of both teachers and students and researcher’s 
observations, the textbooks in MTL classrooms are treated as a genre among 
others, and the MTL textbook is not seen as the most prominent genre for 
teaching and learning (Palmu 2003, 68–69). This is in line with the results by 
Luukka et al. (2008), since MTL teachers seem to use many types of texts and 
genres in classrooms (see also Niemi 2011). In the interviews conducted with 
MTL teachers, they also mention that they should themselves like the books they 
use, otherwise their teaching cannot be successful (Palmu 2003, 88); they also 
report that the more experience they have in teaching, the easier it is for them to 
focus on the most relevant materials in the textbooks and to select the sections 
that motivate students (Palmu 2003, 90).  

All these results and observations present a somewhat puzzling picture of 
textbook use in MTL teaching. They suggest that MTL teachers in the upper 
grades make use of textbooks in their teaching rather often but not as often as the 
other subject teachers. However, teaching MTL in the lower grades constitutes 
following to a greater extent the contents of the textbooks and the instructions 
offered in guidebooks for teachers. Nevertheless, these studies do not report on 
how teachers actually use textbooks and how literacy practices are organized in 
MTL classrooms (cf. Pitkänen-Huhta 2003). To investigate the functions of 
textbooks for the organization of classroom interaction, I will now turn to 
analyze the actual literacy practices in classrooms.  

Textbook-based literacy events in mother tongue and 
literature classrooms  
In this article, by the term literacy event, I refer to those sequences of action in 
the classroom where students and teachers act and interact around a text that is 
available for the participants (for the definition of the term literacy event, see 
also Pitkänen-Huhta 2003, 60-61; Bloome et al. 2005, 6). More specifically, I 
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am interested in the role of textbooks, which means that I will focus on literacy 
events involving participants acting and interacting with texts that appear in a 
textbook. In her study on English as a foreign language classroom, Pitkänen-
Huhta (2003) analyzes the role of the textbook in interaction in order determine 
out how literacy events are organized, how the shape of the text also shapes the 
literacy event and pedagogic interaction, and in how texts are talked about in the 
classroom.  

In my analysis I will focus on the functions of textbooks for the organization of 
interaction and on the scheme of the literacy events that can be identified in my 
data (see also Pitkänen-Huhta 2003). However, it should be emphasized that in 
this article, I only indicate some aspects of the various functions and ways, and 
levels of functions in which textbooks are used in the course of classroom 
interaction (see also Wikman 2004, Nygård Larsson 2011). I will thus provide 
examples and merely focus on three aspects of the use of a textbook. First, the 
use of a textbook as a material artefact, and second, the textbook used as the 
agenda, and third, the textbook used as the instruction.  

1 Textbook as a material artefact  

Textbooks are often used in classrooms to indicate concretely the moves from 
one phase of a lesson to another. To orient to the textbook as a physical artefact 
means that the participants handle the book in some ways, for example, that 
students take up their textbooks from their schoolbags and put them on their 
desks. These types of student embodied activities effectively serve the purpose 
of activating all participants to join in participating and it makes it clear to all 
students that a new phase of their pedagogic interaction is about to commerce.  

My first example is taken from a lesson in the 9th grade. Here, the object of 
teaching is the history and status of Finland and the Finnish language in the 19th 
century. Prior to this extract, the teacher has been talking about this subject at 
length. During his monologue, he sits in front of the classroom on his desk, 
holding the textbook in his hands. Even so, he looks at the students and not at 
the book. Students are sitting quietly at their desks but some of them display 
non-participation, for example, by leaning forward resting on their desks, or by 
involving themselves in some other activities. (In the following transcripts, 
teachers are referred to as Teacher, and the names of the students are 
pseudonyms. The transcription conventions are available in Appendix 1.)  

Example 1. (History of Finnish, 9th grade) 

01 Teacher: - - se oli [lähtökohta. hh ja se oli vain 
            - - that was the starting point. hh and  
                        [((opens the book)) 
02 [osa Ruotsin valta[kuntaa. (0.7) .hh nyt  
            [it was just a part of Sweden. (0.7) .hh now 
            [((lifts the opened book slowly upwards)) 
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                       [((gaze at textbook))                   
03          [ottakaa sivu kaheksantoista. (1.0) 
 [take page eighteen. (1.0)  

 [((gaze at the students, holds up the opened 
 book showing it to the students, shaking it 
 slightly)) 

04 kirjasta. tai auke[ema sivu kaheksan- toist 
            in the book. Or pages eigh- teen  
                              [((book down again, gaze at 

the book; stands up and starts walking around  
while looking at the book)) 

05 (0.5) yheksäntoist. 
 (0.5) nineteen. 
06 Matti:   [no nii?   
            [okay? 
            [((students start to put their textbooks on 
  their desks and search for the right page)) 
07 Teacher: no nii?   
 okay? 
08      (0.8)((teacher: gazes at his book, walking; 
 students: pick up their textbooks, search for 
  the right page)) 
09 Teacher: sit saatte ekan tehtävän et päästään alkuun. 
            then you get the first exercise and we get 
 started.  

At the beginning of this extract, the teacher is about to finish his lengthy 
monologue on the subject (lines 1–3). This is evident both from his verbal and 
nonverbal activities. Towards the end of that monologue, the teacher’s voice 
becomes quieter, and before the first pause on line 2, the intonation is falling, 
marking the end of the on-going turn constructional unit (Schegloff 2006). In 
addition, nonverbally his activities indicate that a new phase is beginning, and 
furthermore, that the textbook will be of importance in that new phase. He shifts 
his gaze from the students at the book in his hands and back to students (lines 3–
4), stressing the importance of the book and of certain pages for the next 
activity. He also lifts the book up, and shows it to students by shaking it, 
probably to get students to focus their attention on the book (lines 3–4). During 
his instruction on searching for certain pages (lines 3–4), the teacher himself 
stands up and starts to move around, looking at his own book in his hands. This 
activity gives students time to concentrate on the activity of picking up their 
books and searching for the right page. During the teacher’s quiet moving 
around, one of the students, Matti, says aloud a pair of dialogue particles (no 
niin, line 6) that usually in Finnish classroom interaction, and especially in the 
repertoire of this specific teacher, indicate moving from one phase to another 
(ISK 2004, Tainio 2012). The teacher repeats the students’ turn (line 7) and after 
a pause, informs the students of what will be done next and what is the meaning 
of the textbook in the next phase of the lesson (line 9).  
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This example illustrates a very common practice that can be found in all the 
classrooms in my data. The teachers use various verbal and nonverbal cues to 
indicate that it is time for the students to pick up their textbooks and to search 
for a certain page in them. This allows both the teacher and the students to 
concentrate on embodied activities for a while; usually these types of teacher’s 
instructions follow the teacher’s lengthy monologues or public pedagogic 
discussions on certain subjects. Using a textbook as an artefact allows teachers 
to manifest publicly and efficiently the agenda of the lesson and to indicate the 
changes in the modes of pedagogic activities (see also Example 5).  

2 Textbook used as the agenda 

Earlier studies suggest that textbooks exert a major influence on the local school 
curriculum (Heinonen 2005, Pynnönen 2006). In my data it became evident that 
the textbook significantly influences at least on the level of the agenda for the 
lessons. This is especially true when teachers want to check homework and to 
discuss on correct answers, they design their teaching along the lines of textbook 
sections or exercises (Kaikkonen 2011; Pitkänen-Huhta 2003). In my data, this 
pattern is especially common in lessons on 6th grade (age 12), when students are 
expected to learn Finnish grammar. The scheme of these literacy events is 
surprisingly similar to the one Pitkänen-Huhta (2003) has identified in her data.  

According to Pitkänen-Huhta’s (2003) analysis, a typical pattern for a public 
literacy event in classroom interaction consists of four steps. She argues that in 
EFL lessons, the most typical literacy events are carried out during the review of 
homework or other exercises. The steps for these types of literacy events are 
illustrated in the following scheme (Pitkänen-Huhta 2003, 65-140): 

I The teacher introduces the exercise  

II The teacher reads the instruction aloud verbatim  

III The student’s answer, the teacher’s acceptance 

IV The teacher closes the sequence  

During the first step, the teacher introduces on a general level, the content, and 
usually also the aim of the exercise; that is, the teacher points out the agenda for 
the next phase of the lesson (see Example 2). During the second step, the teacher 
reads aloud the instruction from the textbook or from the other source of the 
written text. Reading aloud seems to signify to the students the importance of the 
verbal design of the instruction (see Examples 3 and 5, cf. Nissi 2010, Tainio & 
Piirainen-Marsh 2011). This probably explains why the text is read aloud even 
when it is available for students to read in their own books on their desks. This 
reading aloud also serves as a signal for students to focus on the on-going 
activity and to orient to their important contribution in this literacy event, 
namely to answer. For example, in my data, the students often raise their hands 
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to signal their readiness to answer even before the teacher finishes reading aloud 
(see Example 4; also Lehtimaja 2012). The third step in the scheme, the answers 
of the students and the teacher’s acceptance, can be carried out following a 
repeated routine that follows the three-part turn sequence that is typical for 
classroom interaction, namely the initiation–response–evaluation sequence (IRE, 
see e.g. Mehan 1985; Nikula 2007; example 4). However, this step can also 
consist of several longer turns, and turn out to be developed as a lengthy 
sequence that includes the students’ questions, comments and other initiatives, 
as well as the teacher’s answers and comments, both in connection to the 
students’ turns and as presented independently. This step forms the core of the 
literacy event. The fourth step is usually very short, merely the informing that 
the event is to be finished, which on the other hand, is also evident to the 
students as they share the same text or exercise as their teacher. However, this 
step displays the move to the next phase of the lesson (see Example 5). 

The next examples (2–5) illustrate the steps in the scheme of the literacy events 
in a 6th grade MTL classroom while studying Finnish grammar. These examples 
are taken from the same lesson. The object is to study nominative and genitive 
cases by completing the exercises in the textbook. Students have been assigned 
these exercises as homework and now the correct answers are checked in a 
discussion led by the teacher.  

The first extract (Example 2) occurs at the beginning of the lesson. The teacher 
has checked who is present and has planned a timetable for the forthcoming 
lessons. After that, the teacher explains the agenda of the current lesson. This 
occurs five minutes after the lesson has begun. In the beginning of this extract, 
the teacher stands in front of the class, looking at the students. 

Example 2 (Nominative and Genitive, 6th grade) 

01 Teacher: [TOTA ni tarkistetaan nominatiivitehtävät (.) 
            [OKAY we check the nominative exercises (.) 
            [((gaze shifts from the students to the 
 textbook on her desk)) 
02         katotaan vähä [genetiivitehtäviä ja  
            then we take a[ look at the genitive exercises  
                          [((gaze at students))  
03        sen jälkeen mä palautan noi aineet ja sit 
            and then I give you your texts and then  
04 vähä[lueskellaan niitä 
 we’ll read them a bit  
05 Student:     [jes: 
                [yes: 
05 Teacher: siel on tosi hauskoja juttu↑ja[ (.) ja tota: 
            there we find really funny sto↑ries [ (.) and:: 
                                          [((starts to 
 walk towards her desk, reaching for her 
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 textbook)) 
06          krmh (0.8) sivu on::, 
            krmh (0.8) the page is::, 
07 Jouko:  kakskyt[ yks. 
            twenty  [one. 
08                  [((teacher picks up her book))  
09  (3.6) ((students start to take the textbooks on 
 their desks, searching for the right page)) 

The agenda of this 45-minute lesson therefore becomes clear for the students; 
the teacher has the students’ attention at the point of the introduction (lines 1–4). 
She also marks prosodically that a new phase is beginning by increasing the 
volume of her voice (see Skidmore & Murakami 2010). Nonverbally, she marks 
the textbook as an important artefact for this literacy event by looking at it 
during the introduction of the agenda (line 1). After introducing it, she returns to 
the very local level, the grammar exercise and the role of the textbook. She 
begins to walk towards her book and tries to mention the page of the textbook 
(lines 5–6). However, while she is still searching for the right page, Jouko, one 
of the male students, completes her turn by mentioning the right page (line 7). 
The teacher approves of this contribution and as a consequence does not mention 
the page number. This completion by the student in this context signals the 
eagerness of the students to engage in the on-going activity. In my data, it was 
the male students who participated enthusiastically in the activity of doing 
grammar exercises. This was evident in all the lessons on grammar in my data 
on 6th grade. One unexpected finding was that, in contrast to earlier findings, 
these findings do not support the general belief that boy students are not 
motivated in MTL education (e.g. Lappalainen 2011), and especially not to 
study grammar (e.g. Sarmavuori & Maunu 2011).  

The next example will illustrate the ways in which the teacher presents the exact 
instruction for the students to respond to. This is done typically by reading the 
instruction aloud verbatim. What is interesting is that the students seem to treat 
this procedure as if it were the normal practice: they orient to it as the natural 
way of presenting the instruction of a textbook-based exercise (see also 
Pitkänen-Huhta 2003). The practice of reading aloud the instructions verbatim 
from the textbooks or from the additional learning materials could be found in 
almost all of the lessons in my data. However, this extract is from the 6th grade, 
in the sequence where the participants move from one exercise to the next. The 
citation marks in the transcript indicate that the reading occurred verbatim from 
the book. The teacher is standing in front of the classroom, constantly shifting 
her gaze from the students to the textbook and back during the extract.  

Example 3 (Nominative and Genitive, 6th grade) 

01 Teacher: [sitte (.) ”kakkostehtävä (.) muuta sanat 
 [then (.) ”exercise two (.) inflect the words 
 [((standing in front of the classroom)) 
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02 perusmuotoon siis  
 into their basic form that is           
03         <yk:s:ikön:> nomina[tiiviin:  
  into the nom:inative: <sin[::gular> 
                  [((sits on a desk in 
 front of the class))  
04 ja kirjoita perusmuotoiset s:anat ”. 
            and write the basic forms down”. 

Once again, teacher uses her gaze to indicate that both the students and the 
textbook are important for the task. At the end of this extract, she sits down and 
thus implies that this task will probably take at least some time. While she reads 
aloud the text, she uses her prosody to mark those concepts that are the most 
important in this instruction, that is, terms nominative and singular (line 3); by 
doing this, she manages to point out that these concepts offer a scientific 
description for the everyday concept of the basic form. She slows down the 
tempo of her speech when mentioning these terms, which, of course, are not 
only the key concepts but are also probably the most difficult part of the 
instruction. This means that, reading aloud seems not only to be the appropriate 
way to stress the fact that it is important to understand and to follow the 
instruction strictly, but also to show students her pedagogic stance towards their 
earlier knowledge and towards her professional knowledge concerning what is 
difficult for the students to learn at this age.  

Example 4 illustrates the routine way in which the checking of the answers 
during textbook-based literacy events can be carried out. These kinds of 
sequences are common but they are usually interrupted by different kinds of 
students’ or teacher’s comments, questions or other kinds of remarks that are 
connected to the issue in question.  The elaboration of the development of Step 
III (The student’s answer, the teacher’s acceptance) will be left in future. In this 
article, I will only display the core structure of this step by showing how the 
basic turn taking is organized during this activity. In this extract, the students are 
asked to inflect nouns into the genitive plural. In Finnish, the genitive plural 
usually has two different forms; the task here is to mention both of them3.  Prior 
to the extract, Frida has been sitting her hand raised up, ready to answer, even 
before the teacher presented the question. Just before line 1, the teacher made a 
playful comment regarding another student’s previous answer and also addresses 
a playful comment to Frida. This means that the teacher was already looking at 
Frida in the beginning of the line 1, and the elicitation of the turn for her is 
possible only by using the verb form of a second person singular (see also 
Lehtimaja 2012). 

 

                                                            
3 To keep the translation simple, in the English version of the transcription, the genitive 
forms are presented in the nominative plural, e.g. heads heads, lines 5–7. 
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Example 4 (Nominative and Genitive, 6th grade) 

01 Teacher: [saat sanoo seuraavan. 
  [you may say the next one.  
            [((looking at Frida, smiling)) 
02 Frida:   [öää (.)     [lyhyiden lyhyitten. 
            [umm (.)     [short ones short ones    
            [((smiling)) [((gaze at textbook))    
03 Teacher: ly[hyiden  lyhyitt[en.  (.)    kol[me 
           sh[ort ones short [ones. (.)   thr[ee.  

   [((teacher    ga[zes at the tex[tbook in her 
 hands)) 

                              [((several   st[udents raise 
 their hands)) 
                                             [((teacher 
 gazes at the students)) 
04          [(.) Timo. 
            [ (.) Timo. 

 [((teacher looks at the students and then at 
Timo)) 

05 Timo:    (on)kse[ päiden päitten. 
            is it hea[ds heads. 
                     [((gazes at book)) 
06 Teacher: päiden päit[ten. 
            heads    he[ads.  
                       [((gazes at book)) 
                       [((students raise their hands)) 
07 Timo:   päiden [päitten 
           heads  [heads. 
08 Teacher: [nel[jä tervee(llinen). 
           [fo [ur healt(hy).  
                [((gazes at the students)) 
                [((students raise their hands)) 
09       [(.)  Aune. 
          [(.)  Aune.  
                [((gazes at Aune)) 

The detailed transcript indicates how smoothly the process of turn taking is 
delivered during this task. The teacher and the students orient to each other and 
to the textbook in turns, marking them by their shifts in their gazes to indicate 
not only the importance of the textbook and the recipients of the talk, but also 
the importance of the repeated rhythm and tempo emerged in this activity. This 
repetition is manifested verbally by repeating the IRE sequence one after the 
other. However, the repetition is also manifested nonverbally. For example, the 
students look at the teacher when they request a turn, and after getting it, they 
orient back to the book. The teacher then looks at the students after she has been 
able to glance at the next instruction, and when a student begins to answer, the 
teacher’s gaze shifts back to the book. During this repetitive verbal and 
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nonverbal routine, the students are actively participating with several students 
raising their hands even prior to the actual instruction by the teacher (lines 3 and 
6). Moreover, all the participants seem to display a shared focus of interaction. 
The textbook plays a central role in this process – the shared text is the focus of 
the talk, forming the structure of the discussion, and all participants are 
nonverbally dividing their attention between the participants and the text.  

Pitkänen-Huhta (2003) reports that the literacy event was always closed by the 
teacher, and that this closing was always rather short. This also applies to my 
data. The moves from one phase to another during the classroom interaction 
were minimal and usually clearly marked as closings. In the following example, 
the teacher and the students have checked their homework and are ready for the 
students to read their own stories. In the beginning of this extract, the teacher is 
sitting in front of the class on a desk. They have just finished the previous 
exercise and have commented on it. The teacher then moves on. 

Example 5 (Nominative and Genitive, 6th grade) 

01 Teacher: [okei (1.2 ) ”alleviivaa ne (.) Nirppa-sanat  
            [okay (1.2) “underline those (.) Nirppa4 words  
            [((gaze from student to the book in hand))  
02          joilla tarkoitetaan omistajaa.” (1.0) oliks 
            that refer to the owner”        (1.0) was 
03 [ tää (.) ei [ollu.=ei sitte,  
 [this (.) it [wasn’t.=well okay then,  
            [((gazes a[t the students))                           
04 Students:          [e:i. 
                      [no:. 
05          (.)  
06 Teacher: mennääkö aineisii. 
  should we begin with your texts. 
07 Timo: joo 
 yea 
07 Student: joo-oo-oo 
 ye-e-e 
08 Teacher: [selvä 
            [okay/sure 
            [((closes the book, walks behind her desk)) 
09 Students:((talk in low voices, putting their books in 
 their desks or in their bags)) 

The teacher marks the possible beginning of a new task by using the particle 
okei (‘okay’) which is frequently used in classroom interaction to display the 
boundaries from one phase to another (line 1). She then reads aloud verbatim the 
next instruction in the textbook. After reading it she orients to the students, 
asking them if this was part of their homework (lines 2–3). After receiving their 

                                                            
4 Nirppa is a fictional character in the textbook.  
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negative response, she briefly closes the sequence both verbally (lines 3, 6 and 
8) and nonverbally by closing the book and by heading for the students’ stories 
on her desk (line 8). After that, the students also close their books and put them 
away, into their desks and bags. These actions indicate clearly that the textbook-
based literacy activity is finished.  

These Examples 2–5 illustrated the structure and the step-by-step development 
of the typical textbook-based literacy event in MTL classroom. It is evident that 
the textbook is used as the agenda for at least some phases of the MTL lessons. 
In addition, it can also shape the organization of interaction in a rather 
straightforward way. What is interesting is that students seem to orient actively 
in these literacy events, displaying active participation, answering questions and 
commenting on them. Although this type of an interaction is sometimes 
characterized in educational literature as being pedagogically doubtful and 
undermining students intellectually (e.g. Fisher 1995; Seedhouse 2004, 102–
110), in my data, the students seem to enjoy these sessions. They seem to 
participate eagerly by orienting to the teacher and the pedagogic content and by 
commenting and asking questions about the subject. However, this applies solely 
to the data video recorded in the 6th grade, and only to the MTL lessons on 
Finnish grammar. One possible explanation for the students’ enjoyment is that 
pupils of that grade are actually interested and motivated in learning grammar, 
which contradicts the conclusions presented in earlier studies (e.g. Korhonen & 
Alho 2006; Sarmavuori & Maunu 2011).  

3 Textbook used as the instruction 

The third function of the textbook for MTL classroom interaction that I will 
discuss is the use of the textbook as the tuition of the pedagogic interaction. By 
this I mean that the only instruction the students receive on a certain matter is by 
reading a section that is included in the textbook. This can occur either publicly 
(reading aloud) or independently (silent reading).  

In my data, in the course of MTL lessons often involve phases of silent reading 
where students must read a section of a text and write, for example, a comment 
about it or use it in other ways for their individual or group work. This method is 
used both in the lower and the upper grades in basic education, although it seems 
to be more common in the upper grades. The next example is an extract from a 
lesson in the 9th grade. The teacher instructs the students to read a section in the 
textbook. Next, after his introduction and after their reading, they are to draw a 
figure based on the text that deals with a period in the history of the Finnish 
language. In the beginning of this extract, the teacher is standing in front of the 
classroom. The students have already opened their books on their desks.  

Example 6. (Gospel Text, 9th grade) 

01 Teacher: LUKEKAA sivu kaheksantoist viiva (3.0)  
            READ pages eighteen to (3.0) 
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02          kakskymmentä. (1.5) ni teille muodostuu (.)  
 twenty. (1.5) so you will get an idea (.) 
03          kuva sen hetkisest tilanteesta, 
            about what was the situation at that time, 

 ((the remainder of the teacher’s    
instruction has been omitted; then nine 
minutes of silent reading)) 

04 Teacher: ONKS JOLLAIN (.) LUKEMINEN KESKEN, 
 IS SOMEBODY (.) STILL READING, 
05 Sami: ei 
            no 

Many of the teachers in MTL education end up planning for literacy tasks that 
are completed during their lessons. This has many advantages, especially for 
those students who are not motivated to read and who therefore tend to skip the 
homework on these issues. These unmotivated students are instead expected to 
practice their skills during the school day. Furthermore, the teachers often offer 
students the types of genres and texts, fictional and other types of texts that they 
would not read in other circumstances on their own. However, reading a 
textbook during the lessons seems not to serve the purpose of expanding the 
range of genres in the students’ stock of knowledge. Moreover, it seems to be an 
easy solution for the teacher to review the facts that are included in the 
curriculum. What is evident is that this method does not support the critical 
literacy practices that could be developed in the joint discussions between the 
students and the teacher (e.g. Bloome et al. 2005; Gee 2007; Belgarde et al. 
2009). 

In addition, the earlier examples contained some examples that included short 
sections of a reading aloud task, namely reading aloud verbatim the instruction 
in a textbook (Examples 3, 4 and 5). However, these texts were very short, 
usually the length of one sentence. Another common method that is adopted 
during the MTL lessons, especially in the lower grades in the basic education, is 
the reading aloud of longer fictional texts, ranging from poems to novels. 
Usually the texts that are read aloud are not those that are found in textbooks, 
but some of them might be included in the guidebooks for teachers. For the 
pupils, reading aloud fictional texts seems to increase their motivation to read on 
their own, and it gives pleasure to the listeners – even to those students who are 
themselves able to read without difficulties (e.g. Suojala 2006, Lerkkanen 2007). 
In addition, in her analysis on the EFL classroom, Pitkänen-Huhta (2003) shows 
that teachers often instruct their students to read aloud sections in their English 
textbooks during their lessons. This is understandable because learning a foreign 
language also means learning to pronounce the words of the language accurately 
and to become acquainted with the rhythm and intonation patterns of the 
language. However, to my surprise, during the MTL lessons the teachers also 
use the method of reading aloud from a textbook, and they use this as a part of 
their teaching.  
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The last example illustrates from this type of a situation in the 9th grade. Here, 
the teacher has talked previously about the origins of old Finnish loan words. 
The students have read these words from a list in the textbook and have 
discussed about them. A few students then become restless. The teacher tries to 
get them to be quiet and at the same time, moves on to the next part of the 
lesson. During this extract, the teacher is sitting behind her table, facing the 
students who are sitting at back of the classroom, as far from the teacher as 
possible. 

Example 7 (Language Relatives, 9th grade) 

01 Samuli: ((whis[les, imitating the sound of a bomb 
 dropping )) 
02 Teacher:       [tarkotus ois mennä vähän eteenpäin, 
                  [the aim is to proceed a bit, 
03 (1.0) 
04 Minna:  [lopeta, hihihh  
         [stop it, hihihh 
          [((looking at Samuli)) 
05 Samuli: krrshhhh[hhh ((imitating the sound of a bomb 
 crashing on the ground)) 
06 Teacher:         [no nii, >lopettakaa nyt toi<. 
                    [okay, >stop that now<. 
07 (0.7) 
08 Teacher: mennääs vähä eteenpäin, suomi ja sen 
          let’s proceed a bit, Finnish and its related 
09 sukukielet [te pääsette oikeestaan 
            languages   you may actually work  
10 Samuli:            [räkspoks tuks khrrr     [ 
11 Teacher: jo[vähä omiin töihi hetken päästä. 
 in[dividually in a moment . 
12 Ville:                                       [pum 
13 Samuli: bum 
14 Ville: pum 
15 Teacher: ja: (.) Samuli ku oot siellä äänessä  
 an:d (.) Samuli while you are talking aloud  
16 muutenki ni alotappa meille sivulta  
 anyway so start to read for us on page  
17 sata yheksänyks. 
  hundred ninety one. 
18 Samuli: satayheksänyks. (.) alusta vai. 
            hundred ninety one. (.) at the beginning or. 
19 Teacher: kyllä ihan alusta. 
            yes right at the beginning.  
20 Samuli: ”suomi ja sen sukukielet. (0.5) eräs 
            ”Finnish and its related languages (0.5) a 
21 unkarilainen jesuiittamunkki huomasi  - - ” 
           Hungarian Jesuit monk noticed - - ” 
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Two boys, Samuli and Ville are engaged in imitating martial arts sounds (lines 1, 
5, 10, 12–14). This activity seems not to be connected to anything that has 
transpired during the lesson. Furthermore, other students (line 4) and the teacher 
(line 6) are disturbed by these rather loud sounds that the boys are making. 
Because the teacher is unsuccessful in addressing her approach to (line 6) she 
tells one of them, Samuli, to engage in another activity (lines 15–17). When 
teacher’s reproach is not otherwise successful, it seems to be a common 
procedure for teachers to direct a student to another kind of (embodied) activity 
(Tainio 2011). What is interesting from the point of view of the literacy event is 
that the task of reading aloud in the textbook is used here as a punishment. This 
hardly increases the students’ interest in the issue or the textbook as a source of 
interesting information. After Samuli has read aloud for a while, the teacher 
gives the turn to another student; for some time, the students read aloud from the 
textbook one after another. The pedagogic benefit of this kind of an activity is 
difficult to grasp, but from the point of view of controlling the classroom order, 
this task seems to be successful. As a consequence, the students remain 
reasonably quiet and they agree to read aloud when it is their turn. All in all, 
both the silent reading of the textbook and the reading aloud the textbook during 
the lessons seem to serve other purposes than developing the students’ literacy 
skills.  

Concluding remarks  
This article has presented a discussion of the role of textbooks in MTL education 
by referring to earlier studies and by analyzing the textbook-based literacy 
events in naturally occurring classroom interaction. According to surveys, MTL 
teachers use textbooks rather extensively in their teaching, however, subject 
teachers of MTL do not rely as heavily on textbooks as primary school teachers 
or some other subject teachers of, for example, S/FL or mathematics (Heinonen 
2005; Lappalainen 2011; Luukka et al 2008). My analysis on classroom data in 
MTL education does not provide answers to questions concerning how much 
teachers use or how they estimate their use of textbooks in their teaching or in 
the delivered curricula. However, my examples illustrate the ways in which the 
material artifact of a textbook is handled during classroom interaction and also, 
to some extent, the ways in which a textbook is used as a cognitive artifact 
(Hutchins 1999; Tainio & Piirainen-Marsh 2011).  

My analysis has identified several functions for the use of textbooks in 
classroom interaction. As a material artifact, the uses include taking out a 
textbook from a school bag or from a desk, searching for the right page, 
teacher’s ways of taking up the book, showing it to the students, and closing the 
book and putting it down. All these practices indicate to the students that a new 
phase of the lesson is about to begin or that the ongoing phase is to close. This 
allows students to concentrate momentarily on the embodied activities that offer 
a very concrete signal that the lesson in proceeding. As a cognitive artifact, the 
textbook seems to form the agenda of the lesson. This is especially true when 



  

 
28 

teaching grammar. Another factor that affects the lesson is the organization of 
the pedagogic interaction, including the turn-taking organization. Sometimes the 
textbook is even used as the instruction, forming the basis of teaching and thus 
acting as a cognitive artifact at a very concrete level. During classroom 
interaction, a textbook can also be used as a means for classroom control, to 
ensure the students’ being quiet and involved. These functions of the use of 
textbooks in classroom interaction would probably not have been mentioned by 
the teachers in interviews or surveys. Nevertheless, in my opinion, the uses of 
textbook that have been identified in the classroom data exert a major influence 
on the organization of the interaction in the MTL classroom.  

In my discussions with teachers, and sometimes also with the researchers in 
education, the belief of ‘good teachers do not use textbooks in their teaching,’ is 
often mentioned. Some teachers even seem to be somewhat ashamed of their 
relying extensively on textbooks in their teaching. However, this question of 
using textbooks is not as simple as it might look like at first sight. From the 
national assessments, no evidence suggests that the learning results of students 
who have not used textbooks are better than the results of other students (cf. 
Hellgren 2011). Even the common belief that students become bored when their 
instruction is predominantly based on seems not to be valid in all situations. This 
became evident when I analyzed the data recorded from the 6th grade where 
textbook-based literacy events in the studying of grammar were carried out in 
quite a traditional way. Yet the students in these situations – including boy 
students – were active and focused on the activity of teaching and on their 
learning of the grammatical issues in question. Textbooks are written and 
designed by experts, and although teachers and students should also read 
textbooks critically, they offer material for different kinds of activities – with or 
without textbooks. Furthermore, teachers should not be reluctant to use 
textbooks when it is appropriate from the point of view of didactics. 
Nevertheless, the use of various kinds of methods and texts in teaching literacy 
skills serves best all types of learners.  
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Appendix 1.  

Transcription conventions follow the tradition of conversation analysis. The 
adopted transcription conventions are the following:  

. /, / ?   Falling / level / rising intonation  

-       Cut-off 

↑ / ↓     Change in pitch height: higher / lower than preceding speech 

> < / < > Faster / slower tempo  

:      Sound stretch  

CAP  Loud voice   

(.)    Pause, less than 0.3 s.  

(0.5)  Length of pause 

hh .hh      Out-breath / in-breath  

 [  ]   Overlap  

=         Latching of turns 

“  “ Reading aloud 
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Blicken, fingrarna och kroppen vid datorn  

Ett barns manuella skrivprocesser inom projektet Intelligent på 
tangent 

Johanna Häggblom 

 

Bakgrund och syfte  
Min magisteravhandling godkändes i maj 2011. Denna artikel är ett sammandrag 
av min avhandling. I min magisteravhandling (Häggblom, 2011) beskriver jag 
forskningsresultat för fyra barn. I denna artikel har jag valt att presentera 
resultaten för endast ett av barnen, som deltog i fallstudien. För utförligare 
beskrivningar av de övriga barnens resultat hänvisar jag till min avhandling 
(Häggblom, 2011). I denna artikel beskriver jag bakgrunden till och syftet med 
min forskning. Därefter beskriver jag språk- och skrivutveckling vid datorn 
utgående från aktuell forskning. Jag beskriver även manuella processer vid 
skrivande och redogör för forskning inom projektet Intelligent på tangent. 
Därefter presenteras metoden för min forskning och forskningsfrågorna för min 
forskning klargörs. En presentation av programvara, tillvägagångssätt och analys 
görs innan resultatet för en av eleverna, som deltog i min forskning, presenteras. 
Slutligen följer en tolkning av resultaten och en konklusion av min forskning. 

Forsknings- och utvecklingsprojektet Intelligent på tangent pågick vid Vasa 
övningsskola från 2006 till 2009. Syftet med projektet var att låta eleverna 
använda sig av datorer vid skrivning. Skrivandet på datorer skulle komma att 
ersätta en viss del av handskriftsträningen i de lägre årskurserna och dels 
introducera en ny skriv- och textbearbetningskultur i de högre årskurserna. 
Intelligent på tangent är en del av forskningsprojektet Läsning och skrivning i 
det 21:a århundradet vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet. Projektet 
Intelligent på tangent är uppföljt med forskning i bland annat ett antal kandidat- 
och magisteravhandlingar. Rapporterna har behandlat olika områden av 
projektelevernas skriv- och läsutveckling. Min andel har fokuserat på 
skrivandets manuella processer. Forskning inom och erfarenheter av projektet 
presenteras också i den handbok för lärare, Intelligent på tangent – handbok för 
lärare, som jag har varit med om att redigera och som utkom senhösten 2010 
och i nytryck 2011 (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010). 

Skrivandet består av många olika processer. Evensen (2006, s. 20) delar in 
skrivandet i språkliga, kognitiva och manuella processer, varav de manuella 
processerna utgör fokus för min forskning. Enligt Wengelin (2008, s. 40–41) 
består skrivprocessen av tre delar. Skribenten skall planera sin text, omsätta 
tankarna till skrivet språk och därefter redigera sin text. Dessa delar i 
skrivprocessen kräver att många delar av hjärnan är aktiverad under 



  

 
35 

skrivprocessen. Enligt Lundberg (2008, s. 38) använder sig skribenten av 
långtidsminnet för att återkalla kunskap om det ämne man skall skriva och 
kunskap om textmottagaren och texttypen. Vid skrivande används också 
arbetsminnet för planering av texten.  

Jag har valt att kalla det fysiska skrivande för manuella skrivprocesser. Med en 
manuell process menar jag den fysiska manifestationen av skrivande, det vill 
säga, rörelse och arbete som utförs av ögon, fingrar och kroppen vid skrivande 
på dator. De delar av hjärnan som är aktiverade under det fysiska skrivandet är 
bland annat det visuella sinnet och det centrala nervsystemet. Det visuella sinnet 
sitter i nackloben och ger information åt hjärnan via synimpulser. Det centrala 
nervsystemet styr människans motorik och rörelse, det vill säga finmotoriken. Ju 
större och precisare kontroll hjärnan har över fingrarna desto bättre är en persons 
finmotorik. Finmotoriken styrs utgående från nervimpulser till och från hjärnan. 
Nervimpulser går snabbare om hjärnans vita substans är mera utvecklad. I 
hjärnans vita substans sker den huvudsakliga transporten av information mellan 
nervcellerna i hjärnans gråa substans. Bengtsson et al (2005, s. 1148–1150) har 
studerat utvecklandet av hjärnans vita substans hos pianister som inlett sitt 
spelande före 11-års ålder. Deras studie visar att pianospelande i ung ålder har 
positiva effekter på utvecklingen av hjärnans vita substans. 

Syftet med en presentation av en elevs datorskrivande är att påvisa de mönster 
som kunnat identifieras i skrivandets manuella processer hos en elev som 
deltagit i Intelligent på tangent–projektet. Eleven gick i årskurs 4. Jag beskriver 
och analyserar variationer i följande skrivprocesser: hur elevens fingersättning är 
på tangentbordet, hur elevens ögonrörelser mellan skärm och tangentbord är 
beskaffade samt om och hur elevens kroppsställningar varierar under skrivandets 
gång. Elevens redigeringar och pauser under skrivandets gång beskrivs också. 
Slutligen görs en tolkning av barnens skrivutveckling på dator vad gäller 
fingersättning utgående från resultat, som erhållits med två års mellanrum, 2008 
och 2010. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om elevers 
datorskrivande och det explicita syftet är att beskriva en elevs datorskrivande.  

Genom att beskriva de manuella skrivprocesserna, det vill säga ögonrörelser, 
fingersättning och kroppsställning beskriver jag hur den fysiska delen av 
skrivandet vid datorn ser ut. Jag analyserar barnets skrivande och försöker 
upptäcka mönster i barnets skrivande på datorn. För att hitta eventuella mönster 
analyseras barnets ögonrörelser, fingersättning och kroppsställning. Traditionell 
skrivforskning fokuserar vanligtvis på barns texter och utförliga analyser av 
dessa görs utgående från olika syften. Jag har valt att analysera på vilket sätt 
barnet utför den fysiska delen av skrivprocessen, så att denna slutligen resulterar 
i en skriven text. De manuella skrivprocesserna är den del av skrivandet som 
beskriver hur väl skribenten har bemästrat skrivverktyget, i detta fall datorn. 
Genom min forskning vill jag beskriva hur skrivandet på dator kan se ut för ett 
barn som använt sig av datorer i sin utbildning. 
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Barnens språk- och skrivutveckling 
De manuella processerna utgör en del av barns övriga skrivutveckling. För att få 
en förståelse för barns utveckling av skrivandets manuella processer behöver 
barnets språkutveckling analyseras. Enligt Strömqvist (2008, s. 22) och Evensen 
(2006, s. 19–20) är språkutveckling en process i vilken individen utvecklar ett 
språk i samverkan med omgivningen. Barnet utvecklar följaktligen ett språk i 
interaktion med omgivningen runt barnet. Enligt Strömqvist (2003, s. 57) är 
språkutvecklingen en adaptiv process hos barnet. Barnet deltar i och får 
information från situationer som resulterar i att barnet anpassar sig och 
organiserar information som lagras. Språket är enligt Bjar och Liberg (2003, s. 
19) ett redskap för individen att utveckla sin förståelse för omvärlden. Barnet 
språkutveckling påverkas också av att den sociala omgivningen fogar sig efter 
barnet. När barnets språkutveckling framskrider får barnet verktyg som används 
till att förändra omvärlden. Ett viktigt redskap för att utveckla sitt språk och 
tänkande är skrivandet. 

Utveckling av ett skriftspråk sker under andra förutsättningar än utveckling av 
talat språk. Barnet lär sig tidigt att uttrycka behov med hjälp av ljud. Vartefter 
barnet mognar upptäcker barnet bokstäver och skrift. Barnet kan få ta del av det 
skrivna språket genom till exempel högläsning och genom att själv teckna de 
symboler som motsvaras av ett ljud. För att barnet skall kunna utveckla sitt 
skriftspråk bör barnet få vistas i en miljö som stimulerar deras skriftliga 
skapande. I skolan får barnet lärarledd undervisning om skrivande och 
skrivandets terminologi. Ett barn, som befinner sig en miljö där det har tillgång 
till skriftmaterial, ägnar sig åt skriftliga aktiviteter eftersom nyfikenheten på 
skrivandet tillgodoses. (Fridolfsson, 2008; Strömqvist, 2008.) 

Fridolfsson (2008, s. 135) menar att läsande och skrivande hör ihop. Enligt 
Fridolfsson blir sambandet mellan läsning och skrivning tydligt när en läsare 
överför bokstäver till språkljud och en skribent överför språkljud till bokstäver. 
Sambandet syns också i läsningens och skrivningens kommunikativa egenskap. 
Vid läsning vill individen ta del av vad en författare skrivit och vid skrivning vill 
en skribent formulera sina tankar i skrift. Följaktligen behövs en god språklig 
förmåga för att både kunna läsa och skriva en text. Läsning och skrivning är två 
delar som stöder den process som utgör läs- och skrivutveckling. Att lära sig att 
skriva betyder att individen utvecklar en ny förmåga att ta del av både den 
skriftspråkliga och den talspråkliga världen. Enligt Liberg (2008, s. 215–216) 
innebär skrivutvecklingen att individen utvecklar kunskaper om skrivandet och 
individen kan börja ta del av skriftspråkliga textvärldar. Enligt Liberg är läsning 
och skrivning beroende av varandra eftersom individen skriver och läser för att 
upptäcka nya kunskaper och samtidigt lär sig individen att utveckla sin läs- och 
skrivförmåga. Enligt Strömqvist (2008, s. 26–27) är språkutvecklingen inte en 
additiv process där skriftspråkliga färdigheter läggs till de redan existerande 
talspråkliga färdigheterna. Det är snarare ett samspel i språkutvecklingen där det 
talade språket påverkar utvecklingen av det skrivna språket och där 
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skriftspråksutvecklingen i sin tur kommer att inverka på den fortsatta 
talspråksutvecklingen. Enligt Levy och Olive (2002, s. 2) startar skrivandet flera 
kognitiva processer hos den som skriver. Den som skriver använder sig av 
långtidsminnet för att ta fram information eller tankar om det som skall skrivas, 
skribenten utvärderar det skrivna från de regler han eller hon vet om 
formulering, stavning, meningsbyggnad och grammatiska regler. Levy och Olive 
menar att skrivandet i sig själv är ett sätt att lära sig mera och upptäcka nya 
saker. 

Enligt Wengelin (2008, s. 40) är skrivande ett resultat av olika faktorer. Vid 
skrivande framkommer åtminstone tre delprocesser som utgör skrivande: 
planering, omsättande av denna i skrivet språk och därefter en revidering och 
utvärdering av det skrivna. Wengelin (2008, s. 40) refererar till Hayes &Flowers 
(1980) modell för skrivande. Dessa tre faktorer samspelar under hela 
skrivprocessen. Enligt Wengelin förekommer faktorerna inte linjärt, det vill säga 
att de följer varandra enligt ett visst mönster, utan snarare förekommer de 
konstant och i olika utsträckning beroende på skribentens personlighet och 
skrivvana. Skribentens avsikt med texten och i vilken situation texten skrivs 
inverkar på delprocessernas förekomst. De tre delprocesserna är i sin tur 
uppbyggda av mindre delar. Planeringen kan bestå av att skribenten bestämmer 
vad som skall skrivas, vem mottagaren är, vilken texttyp eller genre som 
används och hur texten skall arrangeras. När planeringen är klar skall planerna 
omsättas i skriftspråk. För skribenten gäller det att välja ord och grammatiska 
strukturer och besluta sig för hur meningarna i texten skall hänga ihop. 
Skribenten måste även veta hur orden stavas och nybörjarskribenten måste tänka 
på hur bokstäverna formas med penna eller var de rätta bokstäverna på 
tangentbordet finns. Efter att skribenten har skapat en del av sin text gör 
skribenten en utvärdering eller redigering av texten och det innebär att 
skribenten läser igenom delar av texten, utvärderar texten utgående från det 
planerade budskapet och gör därefter redigeringar för att den skall stämma 
överrens med den ursprungliga planen. I detta skede kan det som skribenten har 
skrivit påverka planerna i en annan riktning än vad skribenten ursprungligen 
menat och det är fullkomligt naturlig utveckling. Nya idéer genereras under 
skrivprocessens gång och skribenten anpassar sin text och planerna efter idéerna. 
Därefter utvärderas och ändras texten konstant under skrivandet för att texten 
skall passa mottagaren och skribentens mål med skrivandet. (Levy & Olive, 
2002, s. 3–4; Caporossi, Alamargot & Chesnet, 2004, s. 242–243; Alamargot et 
al 2006, s. 288; Wengelin, 2008.) 

Till skrivande hör även pausering. Pauserna kan vara av olika slag. Enligt 
Alamargot et al. (2006, s. 296) kan skribenten ta kortare eller längre pauser för 
att komma på något att skriva eller för att komma på en bra formulering av det 
tänkta. När detta händer menar Alamargot et al. att uppmärksamheten inte 
behöver förbli fokuserad på texten utan blicken kan vandra till en punkt på 
pappret, eller skärmen, men att ögat förblir ”oseende” eftersom tankeprocessen 
kräver större uppmärksamhet än själva seendet. Dessa episoder förekommer 
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enligt Alamargot et al (2006, s. 296) oftare när den pågående skriv- och 
tankeprocessen är komplex och krävande. 

Manuella processer vid skrivande 
Att skriva med pennan övar barnets finmotorik. Enligt Fridolfsson (2008, s. 79) 
är det viktigt att barn med svag fin- och grovmotorik får använda sig av pennan 
för att utveckla sin skrivmotorik. Om datorn tas in som ett kompensatoriskt 
hjälpmedel har barnet ingen möjlighet att utveckla och träna sin skrivmotorik. 
Enligt Backlund-Smulter och Heilä-Ylikallio (2001, s. 18) stöder handskriften 
läsinlärningen och den motoriska utvecklingen. När eleverna skriver lär de sig 
att förstå bokstävernas betydelse och att forma bokstäver med precision. Det 
samma gäller för skrivande på dator, men i något annan form. På tangentbordet 
finns alla bokstäver färdigt på tangenterna och detta innebär att skribenten övar 
finmotoriken på ett annat sätt än vid skrivning med penna. Vid skrivning på 
tangentbordet får skribenten en annan typ av övning i finmotorik. För att trycka 
ner en viss tangent krävs att skribenten behärskar händernas rörelser och 
fingrarna. Fingertopparna som berör tangenterna ger hjärnan information om 
fingrarnas position. Enligt Rabin och Gordon (2003, s. 362) behövs dessa 
känsloförnimmelser för att skribenten skall kunna veta var på tangentbordet 
fingrarna befinner sig och för att hitta de tangenter som skribenten vill använda. 
Nervimpulser från fingertopparna till hjärna kan påskyndas om nervgångarna 
och hjärnans vita substans har utvecklats genom övning. Bengtsson et al. (2006, 
s. 1148–1150) har undersökt pianisters finmotorik och utveckling av hjärnans 
vita substans. Forskarnas resultat visar att de pianister som inlett pianospelandet 
i en mycket ung ålder har bättre utvecklade nervbanor och vit hjärnsubstans och 
följaktligen bättre finmotorik. Att trycka på pianotangenter och datortangenter 
påminner något om varandra. En musiker får direkt respons av 
tangenttryckningen i form av ljud och en skribent får direkt respons av 
tangenttryckningen i form av bokstäver. Ju tidigare barnet inleder 
pianospelandet desto tidigare lägger barnet grunden för en bra utveckling av den 
vita substansen i hjärnan. 

Det finns olika åsikter inom skrivforskningen om vilket skrivverktyg som är 
bättre för utvecklingen av finmotoriken. När barnet inleder skrivandet på datorn 
menar Trageton (2005) att barnen skall inleda skrivandet med så kallad 
pianoskrift. Pianoskrift innebär att barnet använder så många fingrar som möjligt 
för att skriva så många bokstäver som möjligt. Bokstäverna får skrivas i vilken 
ordning som helst. Genom att fritt få använda vilka fingrar som helst för att 
skriva får barnet en känsla för hur det känns att skriva på ett tangentbord. Istället 
för att endast använda sig av en hand för att skriva med penna får barnen 
använda sig av båda händerna och alla fingrar för att skriva. Från pianoskriften 
går barnet vidare till att utveckla en allt större precision i tangenttryckandet. 
Skrivandet blir snabbare allt eftersom barnet övar upp sin finmotorik och 
precision.  
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Trageton har kritiserats av läsforskaren Ingvar Lundberg (2008, s. 96–97) och 
Mats Myrberg (Löfstedt, 2008, s. 53) som menar att en för stor övertro på 
metoden att skriva sig till läsning med hjälp av dator gör att handskrift och 
finmotorik blir lidande. Enligt Myrberg måste metoderna för skrivinlärning med 
hjälp av dator kunna jämföras med skrivinlärning med hjälp av penna för att 
framgångar och möjligheter skall kunna fastställas för den nya 
skrivpedagogiken. Dock behöver inte datorskrivande och handskrift utesluta 
varandra. Lundberg påtalar datorns fördelar vad gäller redigering och menar 
även att barnen behöver lära sig använda datorn eftersom den har blivit ett 
mycket vanligt arbetsverktyg. Enligt Lundberg (2008, s. 96) kan datorn dock 
inte ersätta den viktiga träning som barnet får av att forma bokstäverna för hand. 
Barnen får träning i finmotorik och i skapa en minnesbild av bokstävernas form 
när de använder pennan för att forma och läsa bokstäverna.  

Forskare som har fokuserat på själva läsandet vid skrivning är Alamargot et al. 
(2006) som presenterar en ny metod för att studera läsande vid skrivande och 
relationen mellan dessa två aktiviteter. Deras anordning, som har namnet Eye 
and Pen, registrerar och noterar både handskrift och ögonrörelser samtidigt 
under ett skrivtillfälle. Skribenten utrustas med en kamera som registrerar 
ögonrörelser och en digital skrivplatta på vilken texten skrivs. Den information 
som fås från ögonrörelsekameran och skrivplattan körs samman för att forskaren 
skall kunna studera den visuella information som fås av vad skribenten ser på i 
skrivsituationen. I skrivsituationen syns följaktligen vad skribenten läser, var 
skribentens ögon rör sig och när skribenten tar paus i skrivandet, var ögonen 
befinner sig i skrivpausen och handskriften. Programvaran för Eye and Pen 
samlar information, bearbetar informationen och kontrollerar 
informationsinsamlingen. Datainsamlingen sker genom att Eye and Pen-
mjukvaran synkroniserar informationen som fås från den digitala skrivplattan 
och ögonrörelsekameran. Från skrivplattan fås information om penntryck och 
pennrörelser. Denna information sammanställer Eye and Pen till text och pauser. 
Ögonrörelsekameran ger information om var blicken är fixerad under skrivande 
och pauser. Eye and Pen-mjukvaran tillåter därefter forskaren att välja vilken 
information forskaren vill undersöka närmare. Forskaren kan kontrollera 
informationsinsamlingen genom att på förhand välja den information, så som 
bilder eller text, som skall synas på skrivplattan. Jag valde att inte använda mig 
av Eye och Pen-mjukvaran i min forskning eftersom jag var intresserad av att ta 
reda på hur eleverna skriver med hjälp av datorn och inte hur de skriver med 
hjälp av pennan. (Caporossi, Alamargot &Chesnet, 2004, s. 243–244). 

För en skribent som inte har automatiserat skrivstilen för datorn blir skrivande 
en tung process. Enligt Wengelin (2008, s. 44–45) tar stavningen och 
stavningsändringar upp en stor del av skribentens kognitiva resurser. Detta gör 
att skribenten har mindre resurser kvar att använda till själva textkompositionen. 
För en nybörjarskrivare innebär detta att fokus läggs på att skriva ner de tankar 
som uppstår och mindre fokus läggs på planering inför skrivandet och 
utvärdering och revidering av det skrivna. Wengelin (2008, s. 45) benämner 
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detta ”ett linjärt nedtecknade av händelser/tankar”. En automatisering av 
stavningen och korrekt fingersättning på tangentbordet gör att skribenten har 
möjlighet att använda sina kognitiva resurser på de övriga delprocesserna i 
skrivandet. Johansson, Johansson och Wengelin (2008, s. 20–21) beskriver 
forskningsresultat som visar att skribenter som automatiserat maskinskriften, det 
vill säga förmågan att kunna skriva felfritt utan att titta på tangenterna, i 
genomsnitt skriver snabbare än motsvarande skribenter som tittar på tangenterna 
när de skriver. Forskningsresultaten visar också att de skribenter som har en 
automatiserad maskinskrift oftare läser sin text och följaktligen gör ändringar i 
texten snabbare. Skribenter som tittar på tangenterna läser, enligt Johansson, 
Johansson och Wengelin, sin text mera sällan och dessa skribenter gör 
förändringar i texten genom att flytta markören till önskat ställe i texten. Enligt 
Alamargot et al. (2006, s. 288) tar de delar av skrivprocessen som inte är helt 
automatiserade, så som formulering av ord och planering av följande meningar, 
lång tid och gör att skrivandet inte uppnår ett önskvärt flyt. Enligt Ransdell& 
Levy (1996, s. 93–105) kan flytet i skrivandet, eller skrivflödet, mätas som ord 
skrivna per minut. 

Johansson et al. (2009, s. 835–837) presenterar i sin undersökning skillnaderna i 
textproduktionen mellan två grupper av datorskribenter.  Johansson et al delar in 
datorskribenterna utgående från om skribenterna tittar i skärmen när de skriver, 
det vill säga om de har automatiserat någon typ av touchmetod, eller om 
skribenterna tittar på tangenterna när de skriver. Johansson et al påpekar att de 
flesta personer är en blandning mellan dessa två typer av datorskribenter. 
Johansson et al gör dock en tydlig distinktion mellan datorskribenterna utgående 
från ögonrörelser. Johansson et al har gjort forskning på skillnaderna mellan 
skärmtittarnas och tangentbordstittarnas skrivtid, skrivhastighet och 
skrivproduktivitet. Vidare undersöktes om det finns skillnader mellan 
skribenternas läsning av sina texter och följaktligen vad som karaktäriserar de 
två gruppernas läsning. För det tredje ville Johansson et al (2009, s. 837–838) ta 
reda på om och i så fall hur de två gruppernas textredigering skiljer sig. Slutligen 
ville forskarna ta reda på om texterna för skribenterna i de två grupperna skiljer 
sig i längd. I undersökningen deltog 28 universitetsstuderande, 15 kvinnor och 
13 män. Resultaten av studien visar att skärmtittarna ofta läser sin text samtidigt 
som de skriver, dessutom använder skärmtittarna oftare backstegstangenten än 
tangentbordstittarna, vilket kan innebära att skärmtittarna oftare redigerar sina 
texter i samband med skrivandet. Detta är enligt Johansson et al (2009, s. 848) 
ett tecken på att skärmtittarna kan se och redigera sina texter genast, medan 
tangentbordstittarna måste förflytta sin uppmärksamhet från tangentbordet till 
skärmen för att läsa sina texter. Vidare visar resultaten i studien att 
tangentbordstittare använder vänster och höger piltangenterna signifikant oftare 
än skärmtittare. Enligt Johansson et al (2009, s. 848–849) hittar skärmtittare 
snabbare stavfel och felaktiga tangenttryckningar och kan redigera dem direkt. 
Tangentbordstittarna skriver oftare färdigt den textsekvens de håller på med och 
kontrollerar därefter hela sekvensen för att hitta eventuella fel. 
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Upptakten till och genomförandet av Intelligent på 
tangent-projektet 
På finlandssvenskt håll startades Intelligent på tangent-projektet i skolan för att 
ta in datorn som ett naturligt arbetsverktyg i skolan. I Norge startade Arne 
Trageton, förste amanuens vid Høgskolen i Stord/Haugesund, ett projekt vid 
namn Textskapande på dator 1–4 klass. Projektet inleddes 1999 och 14 
skolklasser från Norge, Danmark, Finland och Estland deltog i projektet. 
Forskarna följde eleverna från skolstarten i årskurs 1 till dess att eleverna 
fullgjort årskurs 4. Projektet avslutades 2002. Bakgrunden till projektet var den 
ökande datoranvändningen i hemmen och i samhället. Projektets målsättning var 
att stöda elevernas läsinlärning genom att låta dem skriva sig till läsning. 
Forskarna ville förändra begreppet läs- och skrivinlärning till skriv- och 
läsinlärning. För detta ändamål användes datorerna som det primära 
skrivredskapet inom projektet. Projektet inleddes i årskurs 1 med att eleverna 
fick leka med tangentbordet och skriva bokstavsföljder. Under projektets gång 
fick eleverna stå och skriva parvis vid datorn. Enligt Trageton (2005) utvecklar 
eleverna sina sociala förmågor och de lär sig kommunicera med varandra under 
skrivandets gång om de får skriva parvis. Metoden att skriva sig till läsning ville 
Trageton introducera för att eleverna skall få möjlighet att utvecklas från 
konsumenter av texter till producenter av text. (Trageton, 2005). 
Projektet Intelligent på tangent startades 2006 vid Vasa övningsskola. Initiativet 
kom från övningsskolans dåvarande rektor och lärare. Projektet, som hörde 
under forsknings- och utvecklingsprojektet Läsning och skrivning i det 21:a 
århundradet, hade som målsättning att ge eleverna möjlighet att använda 
datorerna som ett naturligt inslag i undervisningen. (Heilä-Ylikallio, 2010, s. 7–
13). Genom att starta projektet ville Vasa övningsskola och ämnet modersmålets 
didaktik vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet samarbeta för att tillgodose de 
rekommendationer som den nationella läroplanen (GLGU, 2004) definierat för 
användande av datorer i den grundläggande utbildningen.  

I projektet Intelligent på tangent definierades mål för årskurserna som skulle 
delta i projektet. Vid Vasa övningsskola valde man att starta projektet i tre 
sammansatta klasser, det vill säga årskurserna 1–2, 3–4 och 5–6. I årskurs 1–3 
var målsättningen att datorskrivandet skulle ersätta en del av 
handskriftsträningen, utveckla finmotoriken och att eleverna skulle få träna en 
funktionell datoranvändning, leka fram touchmetoden och aktivt få ta del av och 
ge respons på varandras texter. I årskurs 4–6 var målsättningen att eleverna 
skulle få utveckla sin läs- och skrivförmåga, arbeta med teman, utveckla som 
textskapare och att eleverna skulle få samspela med lärare i textskapandet. 
Eleverna fick, enligt Tragetons modell, stå och skriva parvis framför den bärbara 
datorn. När eleverna blev äldre fick de sitta parvis och skriva vid datorn 
eftersom borden i skolan inte kunde höjas eller sänkas. Utrustningen som 
införskaffats till projektstarten var sex nya bärbara datorer. Året därpå fick man 
ytterligare fem bärbara datorer. De bärbara datorerna kunde användas inom 
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annan undervisning och de krävde inget eget rum. Datorerna förvarades i skåp 
och eleverna i projektklassen fick hämta dem inför skrivstunden. (Broman, 
2010). De texter som skrivparen skapade på datorn skrevs därefter ut så att båda 
eleverna fick varsin text. Därefter fick eleverna illustrera sin text. Resultatet blev 
en text men med två fina illustrationer. Eleverna hade med andra ord möjlighet 
att sätta sin egen personliga prägel på texterna med sina illustrationer. 

Projektet avslutades 2009, men arbetssättet som utvecklats under projektåren 
kommer att fortgå eftersom man från skolans sida har varit nöjda med de resultat 
som arbetssätten fört med sig. Projektet vid Vasa övningsskola har också 
intresserat skolor i andra kommuner och har utvecklats till ett projekt vid namn 
Intelligent på tangent i Svenskfinland.  Projekt har startats vid skolor i bland 
annat Esbo, Kyrkslätt, Korsholm och Vasa. 

Projektet har genererat ett antal vetenskapliga texter i form av fackuppsatser, 
kandidat- och magisteravhandlingar samt forskningsrapporter. Dessa 
vetenskapliga texter tar fasta på skriftkultur och skrivning på dator, text- och 
bildanalys. Dessutom har projektet mynnat ut i en handbok för lärare. 
Handboken (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010) innehåller klasslärares röster 
om projektet, information om projektstart och -arbete, organisering, forskning 
och utvärdering. Skrivandet och tryckandet av handboken finansierades av 
Svenska Kulturfonden.  

Metod 
Utgående från avhandlingens syfte har följande forskningsfrågor undersökts. 
Hur ser barnets skrivande ut på datorn vad gäller: 

- ögonrörelser mellan skärm och tangentbord och kroppsställning under 
skrivandets gång 

- redigering av text och pauser i skrivande 

- fingersättning på tangentbordet 

- eventuell utveckling som datorskribent 

För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att göra en kvalitativ studie 
med videofilmning som datainsamlingsmetod. Samtidigt förde jag anteckningar 
över hur länge barnet skrev och jag sparade även texterna som barnet har skrivit. 
Eftersom syftet med min forskning var att beskriva manuella skrivprocesser vid 
skrivandet gjorde jag ingen analys av barnets text eftersom texten inte gav 
information om barnets manuella skrivprocesser. Texten är dock viktig att spara 
eftersom den kan användas i annan forskning för att till exempel visa på 
skribentens kunskaper i textbyggnad samt språkutveckling och 
genremedvetenhet hos skribenten. 

Jag undersökte barnets ögonrörelser mellan skärm och tangentbord för att få en 
uppfattning om hur ofta barnet tittade på sina fingrar när det skrev. En 
ögonrörelse innebär följaktligen att barnet tittar upp från tangentbordet i 
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skärmen eller tittar ner från skärmen i tangentbordet. En ögonrörelse kan också 
innebära att barnets blick går från tangentbordet, eller skärmen, till 
kameran/kamerorna eller att barnet tittar från tangentbordet eller skärmen på 
omgivningen, det vill säga väggen, papper eller annat. Antalet ögonrörelser 
relaterades därefter till de rön som Johansson, Johansson och Wengelin (2008, s. 
20–21) kommit fram till. Enligt Johansson, Johansson och Wengelin skriver de 
skribenter som automatiserat maskinskriften snabbare än motsvarande skribenter 
som tittar på tangenterna när de skriver. De skribenter som har en automatiserad 
maskinskrift läser oftare sin text och följaktligen gör ändringar i texten snabbare. 
Vidare studerade jag barnets redigeringar i texterna. Redigeringarna beskriver 
konkret i vilken utsträckning och på vilket sätt barnet i undersökningen 
bearbetade sin text. Jag noterade även antalet pauser barnet tog under 
skrivandets gång. 

Jag studerade och beskrev även barnets fingersättning under skrivandets gång. 
Med fingersättning menas hur barnet placerar händerna på tangentbordet och 
med vilka fingrar de skriver olika bokstäver. Jag var intresserad att ta reda på om 
barnet använde sig av touchmetoden, det vill säga om barnet placerade 
pekfingrarna på tangenterna f och j och försökte använda sig av alla tio fingrar 
när det skrev. Om barnet inte använde sig av touchmetoden så ville jag, utgående 
från analysen av barnets filmer, beskriva vilket typ av system barnet använde sig 
av för att skriva på dator. Slutligen jämförde jag barnets fingersättning 2008 med 
dess fingersättning 2010. För att kunna göra en jämförelse av barnets 
fingersättning använde jag mig av de resultat för barnets fingersättning som jag 
erhöll 2008 i min kandidatavhandling (Nylund, 2008). Jag jämförde barnets 
fingersättning och därefter tolkade jag resultatet för att se om barnet har 
utvecklats som datorskribent och på vilket sätt det har utvecklats. 

Avhandling pro gradu 

I min avhandling (Häggblom, 2011) var jag intresserad av att tar reda på hur 
elevers datorskrivande kan se ut. Eftersom jag hade valt att undersöka fyra 
elevers skrivande på dator innebar detta att jag måste använda mig av en 
forskningsansats som tillät mig att göra djupgående analyser av ett insamlat 
material. Av den täta informationen som jag erhöll i undersökningen kunde jag 
inte dra slutsatser för elevers generella skrivande på dator och därför försökte jag 
istället identifiera mönster i barns datorskrivande. Min empiriska undersökning 
utfördes enligt både kvalitativ och kvantitativ metod. För att kunna beskriva de 
fyra barnens skrivande i mönster måste jag kunna göra täta beskrivningar av 
deras datorskrivande utgående från det filmade material jag samlade in. De 
kvalitativa iakttagelserna, det vill säga ögonrörelser, redigering, pauser och 
fingersättning, illustrerades med hjälp av kvantifieringar. Kvantifieringar av 
kvalitativ data innebar att jag räknade alla ögonrörelser mellan skärm och 
tangentbord, jag räknade antalet redigeringar och pauser och jag räknade 
tangenttryckningar och beskrev vilka bokstäver som skrevs med fingrarna. 
Utgående från ett kvalitativt data gjorde jag beskrivande kvantifieringar av barns 
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manuella skrivande på dator. För barnet, vars manuella skrivprocesser jag har 
valt att redogöra för i denna artikel, har resultaten beskrivits på samma sätt som 
de beskrivs i min avhandling (Häggblom, 2011). 

Avhandlingens forskningsansats var grundad teori eller teoribildning utgående 
från empirisk grund. I denna forskningsansats utgår forskaren från sina 
forskningsfrågor för att därefter identifiera mönster för att kunna bygga upp en 
teori utifrån data (Bell, 2006, s. 27–29; Hartman, 2001). Syftet med min 
avhandling var att öka kunskapen om barns skrivande på dator. Utgående från 
min forskningsansats gjorde jag beskrivningar och identifierade mönster 
utgående från ett filmat material som härrörde sig från den empiriska verklighet 
som rådde för projektet och för de barn som deltog i min undersökning. 
Kunskapen genererades från data som erhållits inom ramen för projektet 
Intelligent på tangent vid Vasa övningsskola. Min forskningsansats var dock inte 
en renodlad teoribildning på empirisk grund eftersom jag inte genererade en 
teori vad gäller elevers generella skrivande på dator. Min forskning bidrog 
emellertid med ny kvalitativ empirnära kunskap om skrivandets manuella 
processer och mönster i datorskrivande hos barn som är vana att skriva på dator. 
Ytterligare datainsamlingar med samma barn upprepas inte av forskaren. Fokus 
för min forskning (Häggblom, 2011) låg i att hitta och beskriva eventuella 
mönster för hur fyra projektelevers skrivande såg ut vid tiden för min 
undersökning. Resultaten kan i framtiden användas som ett led i att jämföra ett 
barns skrivutveckling från ett år till ett annat. 

Undersökningens genomförande och analys av resultat 

I denna artikel har jag valt att beskriva den manuella skrivprocessen hos Emil. 
Detta barns resultat har jag valt att skildra för att ge en inblick i hur 
skrivprocessen kan se ut för ett barn. Jag har valt att beskriva Emils resultat 
eftersom han är det av de fyra barnen som genomgått en intressant utveckling 
som skribent. Hans resultat kan inte användas för att generalisera barns allmänna 
skrivutveckling, men resultaten visar ändå på hur en tydlig skrivutveckling sker 
hos barn som får använda sig av datorn för skrivuppgifter i undervisningen.  

Den empiriska undersökningen för min avhandling (Häggblom, 2011) utfördes 
2009 och vid detta tillfälle filmades fyra elever i årskurs 4 när de skrev på 
datorn. Elevgruppen bestod av två flickor och två pojkar. Flickorna valdes 
utgående från kriteriet att de deltagit i projektet från och med årskurs 1 och 
eftersom det inte fanns några pojkar som deltagit i projektet från årskurs 1 valdes 
pojkarna utgående från kriteriet att de var jämngamla med flickorna. Eleverna 
har fått skriva på datorn cirka 2–4 gånger i veckan under projektåren och är vana 
vid att skriva på datorn. Eleverna har inte fått undervisning i touchmetoden. 
Eleverna fick fiktiva namn: Emelie, Solveig, Emil och Anders. Samtliga barn 
finns med i Nylunds (2008) forskning om skrivande på tangentbord och 
resultaten i Nylunds forskning ger möjlighet till fylliga beskrivningar av den 
utveckling som skett i barnens skrivande från 2008 till 2010. 
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För min empiriska undersökning var videofilmning det naturliga valet eftersom 
beskrivningar av de manuella processer som sker vid datorskrivande på så sätt 
kan göras mycket detaljerade. Materialet sparades på skivor och detta 
möjliggjorde flera analyser av skrivsituationerna. (Pramling, Samuelsson & 
Lindahl, 1999.) 

För filmningen hade Mediacity vid Åbo Akademi i Vasa vidtalats och jag fick 
tillstånd att använda deras studio i Academill. Studion befinner sig en bit från 
övningsskolan så jag hämtade eleverna från skolan och förde dem tillbaka till 
skolan efter avslutad filmning. Orsaken till att filmandet gjordes i studio var att 
det fanns bättre möjligheter att dels ställa upp videokameror och dels att hitta en 
lugn miljö i vilken eleverna kunde skriva sina texter. En av Mediacitys 
filmtekniker placerade kamerorna enligt mina anvisningar och samma person 
skötte även om överförandet av material från videokamerorna till dvd-skivor. 
Elevernas skrivande på datorn filmades med hjälp av tre filmkameror. 
Filmkamerorna monterades så att de registrerade elevernas ögonrörelser mellan 
skärm och tangentbord, elevernas fingrar på tangentbordet och elevernas 
redigering av texten. Detta betyder i praktiken att en filmkamera placerades till 
vänster om eleven så att den kunde registrera ögonrörelser och kroppsställning, 
en filmkamera monterades över tangentbordet och en kamera placerades snett 
till höger bakom eleven.  

I undervisningssituationer i skolan får eleverna vanligtvis skriva parvis, stående 
framför datorn. Vid filmtillfället fick eleverna sitta och skriva enskilt framför 
datorn. Eftersom undersökningens syfte var att ta reda på hur elevernas 
ögonrörelser och skrivande ser ut vid datorn var det naturligt att eleverna skulle 
få skriva enskilt. Orsaken till att eleverna satt och skrev vid datainsamlingen var 
att eleverna dels skulle orka skriva texten utan avbrott och dels underlätta 
analyseringen av filmerna. 

Barnen fick skrivuppgiften strax innan filmningen. Skrivuppgiften gick ut på att 
barnen valde en bild att skriva en berättelse till. Barnen hade tolv möjliga 
illustrationer att välja mellan. Alla illustrationer är gjorda av Svend Otto S. och 
beskriver händelser ur den danske författaren Hans Christian Andersens sagor. 
För att barnen skulle inspireras att skriva fick de ytterligare varsitt papper med 
frågor som var tänkta att stöda dem i deras skrivprocess. Frågorna löd: Vem/Vad 
syns i bilden? Vad händer i bilden? och Vad kommer att hända? Innan barnen 
skrev på datorn fick de skissera upp ett händelseförlopp för sin berättelse. Detta 
första utkast var tänkt att stöda barnen i deras formulering. Barnen fick använda 
ett vanligt textbehandlingsprogram och stavningskontrollen var påkopplad. 
Filmningen pågick under två dagar. Första dagen filmades två av barnen och 
andra dagen filmades de två återstående barnen. Barnen filmades en gång med 
hjälp av tre kameror och barnen fick skriva till dess att den upplevde att texten 
var färdig.  

Analysen utfördes genom att se igenom varje elevs skrivtillfälle två gånger. Jag 
gjorde upp ett schema för ögonrörelser mellan a) tangentbord och skärm, b) 
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dator och omgivning och c) dator och papper. Jag antecknade varje ögonrörelse 
som barnet gjorde. Därefter gjorde jag upp ett schema för analys av 
fingersättningen. Jag lät filmen av tangentbordet gå på hälften av den normala 
hastigheten och analyserade därefter en hand i taget. Jag räknade varje 
knapptryckning för varje finger och skrev dessutom upp vilken tangent som 
respektive finger skrev. Samtidigt som jag analyserade fingersättningen valde 
jag att anteckna när eleverna tog paus i skrivandet. På detta sätt fick jag mycket 
detaljerad information om varje barns skrivande på tangentbordet. 

Resultat av Emils skrivande på dator 
Emil involverades i Intelligent på tangent-projektet när han gick i årskurs 2. 
Emil var den enda av eleverna som är vänsterhänt. För sin skrivuppgift valde 
Emil att använda sig av bilden till H. C. Andersens Elddonet. Bilden är 
illustrerad av Svend Otto S. 

Vid filmtillfället skrev Emil i 21 minuter 58 sekunder och texten är 177 ord lång. 

Emils ögonrörelser och kroppsställning 

Tabell 1. Emils ögonrörelser vid datainsamlingen 

Observationer Antal gånger

Ögonrörelser mellan 
skärm och tangentbord 

Mellan dator och kamera 

Mellan dator och 
omgivningen 

206

6 

11 (dator & papper) + 3 (vägg) + 1 (dator 
& lampa) 

 

Analysen av Emils ögonrörelser i datamaterialet visade att Emils blick går 206 
gånger mellan skärm och tangentbord. Medeltalet av Emils ögonrörelser mellan 
skärm och tangentbord var följaktligen 9,5 gånger per minut. Emil tittade 6 
gånger på kameran och han tittade 11 gånger på sitt handskrivna utkast. Han 
tittade 3 gånger på väggarna i filmstudion och han tittade en gång på lampan i 
filmstudion. 

Emils kroppsställning varierade under skrivandets gång. Han sträckte på sig och 
gäspade. För att hitta bokstäver lutade han sig fram över tangentbordet. Emils 
läppar rörde på sig när han skrev. 

Redigering och pauser 

Emil gjorde redigeringar i sin text med hjälp av backstegstangenten och 
piltangenterna. Emil använde backstegstangenten 83 gånger och piltangenterna 
102 gånger. Emil använde den bärbara datorns styrplatta två gånger. 
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Emil tog 38 pauser under skrivandets gång. Pauserna var minst 2 sekunder långa 
och den längsta pausen var 37 sekunder lång. 

Fingeranalys av Emils båda händer 

Tabell 2. Emils fingrar vid datainsamlingen 

Finger 

  V
. lillfinger 

  V
. ringfinger 

  V
. långfinger 

  V
. pekfinger 

  V
. tum

m
e 

  H
. tum

m
e 

  H
. pekfinger 

  H
. långfinger 

  H
. ringfinger 

  H
. lillfinger 

  T
otalt 

Antal 
gånger 
använt 

37 11
3 

11
5 

205 18 90 339 150 82 21 
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5 

7,
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29,0 12,
8 

7,
0 

1,
8 

 100

Bokstäver 
utöver 
touchmeto
dens 
rekommen
dationer 

 A, 
C,   
E 

T, 
R, 
G, 
S 

 V
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hand: 
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C

, 
m

ellanslag
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ö ger hand: H
, U

, N
, M

, P
, punkt 

 

 M
, S

kifttangent 

 H
. hand: U

, K
, I, Å

, Ä
, P

, S
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. slag
V

änster hand: B
, V

, D

 H
, L

, O
, P

, Å
, B

acksteg 

S
kifttangent, B

acksteg

P
iltangent

 

 

Emil använde sig mest av höger pekfinger (29,0%). Emil använde vänster 
pekfinger (17,5%) hälften mindre än höger pekfinger. Han använde sig något 
mindre av höger långfinger (12,8 %). Han använde sig ungefär lika mycket av 
vänster ringfinger (9,7 %), vänster långfinger (9,8 %) och höger tumme (7,7 %). 
Han använde sig något mindre av höger ringfinger (7,0 %). Han använde sig 
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minst av vänster lillfinger (3,2 %), höger lillfinger (1,8 %) och vänster tumme 
(1,5 %).  

Emils skrivmetod 

Emils vänstra hand 
Emil använde vänster lillfinger endast för att skriva bokstäver som 
rekommenderas enligt touchmetoden. Emil använde ibland vänster ringfinger till 
att skriva bokstäverna A, C och E. Bokstaven A skall enligt touchmetoden 
skrivas med vänster lillfinger, bokstäverna C och E skall skrivas med vänster 
långfinger. Vidare skrev Emil ibland bokstäverna T, R, G och S med vänster 
långfinger. Enligt touchmetoden skall bokstäverna T, R och G skrivas med hjälp 
av vänster pekfinger och bokstaven S skall skrivas av vänster ringfinger. Emil 
använde vänster pekfinger till att ibland skriva bokstäverna D, C, H, U, N, M, P, 
mellanslag och punkt. Bokstäverna D och C skall enligt touchmetoden skrivas 
av vänster långfinger. Mellanslag kan skrivas av endera händernas tummar. 
Bokstäverna H, U, N och M skall egentligen skrivas av höger pekfinger. Punkt 
skall skrivas av höger ringfinger och bokstaven P skall skrivas med hjälp av 
höger lillfinger.  

Emils högra hand 
Emil använde ibland höger tumme för att skriva bokstaven M eller att trycka och 
hålla in skifttangenten. Ibland använde Emil höger pekfinger för att skriva 
bokstäverna U, K, I, P, Å, Ä, B, V, D och för att trycka mellanslag, skifttangent 
och backstegstangent. Bokstaven U skall skrivas av höger pekfinger, 
bokstäverna K och I skall skrivas av höger långfinger, bokstäverna P, Å och Ä 
samt skifttangenten och backstegstangenten skall skriva eller tryckas av höger 
lillfinger. Mellanslag skall enligt touchmetoden skrivas av endera tummen. 
Emils högra pekfinger gick över till tangentbordets vänstra halva när han skrev 
bokstäverna B, V och D. Bokstäverna B och V skall egentligen skrivas med 
hjälp av vänster pekfinger och bokstaven D skall skrivas med hjälp av höger 
långfinger. Vidare använde Emil ibland höger långfinger för att skriva 
bokstäverna H, L, O, P, Å och för att trycka på backstegstangenten. Bokstaven H 
skall enligt touchmetoden skrivas med hjälp av vänster pekfinger. Bokstäverna L 
och O skall skrivas av höger ringfinger och bokstäverna P och Å och 
backstegstangenten skall skrivas med hjälp av höger lillfinger. Emil använde 
ibland höger ringfinger för att trycka på skift- och backstegstangenterna, som 
enligt touchmetoden skall skrivas med hjälp av höger lillfinger. Slutligen 
använde Emil höger lillfinger för att trycka på piltangenterna. Piltangenterna 
skrivs av endera högra handens pek-, lång- eller ringfinger, beroende på vartåt i 
texten skribenten vill navigera sig.  

Tolkning av Emils skrivmetod 

Emils fingeranvändning avvek kraftigt från det som rekommenderas av 
touchmetoden. De fingrar som Emil använde mest användes för att skriva 
bokstäver som touchmetoden rekommenderar att skrivs med andra fingrar. 
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Exempelvis använde Emil skifttangenten, det vill säga tangenten som används 
för att hjälpa skribenten skriva en versal, endast med hjälp av höger hand. Emil 
gjorde mellanslag med hjälp av höger tumme och pekfinger. Emil använde högra 
handens pek-, lång- och ringfinger för att redigera texten med hjälp av 
backstegstangenten. Emils händer gjorde tydliga överträdelser över den gräns 
som enligt touchmetoden delar in tangentbordet i två halvor. Emil använde alla 
högra handens fingrar till att skriva bokstäver utöver touchmetodens 
rekommendationer. 

Emil, som tryckte 102 gånger på piltangenterna, 83 gånger på 
backstegstangenterna och använde styrplattan två gånger är enligt Johansson et 
al (2009) ett mellanting mellan skärmtittare och tangentbordstittare. 

Ett intressant konstaterade var att Emil, som tittade minst upp från tangenterna, 
9,5 gånger per minut, hade enligt resultaten ett bättre flyt i skrivandet än både 
Anders och Solveig. Emil skrev 8,2 ord per minut. Att Emil hade bättre flyt i 
texten kan bero på flera saker. Det kan bero på att han använde tiden till att 
skriva och ingenting annat. Han gjorde några pauser men dessa verkade inte 
inverka på antalet ord per minut. 

Jämförelse mellan Emils skrivande på dator 2008 och 2010 

Enligt Nylunds undersökning (2008) skrev Emil med båda händerna. Han 
använde sig av vänstra handens lill-, lång- och pekfinger samt högra handens 
pekfinger och sporadiskt höger långfinger för att skriva på datorn. Emil använde 
sig mest av piltangenterna för att redigera sin text. Vanligtvis använde Emil sig 
av vänstra handens pekfinger för att göra mellanslag. I undersökningen 2008 
skrev Emil bokstaven T med vänster lillfinger. Emil använde höger långfinger 
för att trycka på backstegstangenten och piltangenterna. 

I min undersökning (2011) skrev Emil med båda händerna. Vid tiden för min 
undersökning använde sig Emil av alla fingrar när han skrev. Emil använde sig 
mera av piltangenterna än backstegstangenten för att redigera sin text. Emil 
gjorde mellanslag med vänster pekfinger och tumme och högra handens tumme 
och pekfinger. 

Tolkning av Emils skrivande på dator ur ett longitudinellt perspektiv  

Emil hade gått framåt mycket i sitt skrivande på datorn. Tidigare hade han 
använt bara tre av vänstra handens fingrar och två av högra handens fingrar. Vid 
tiden för min undersökning använde han alla fingrar för att skriva. Emil är 
vänsterhänt och detta torde ha inverkat på de resultat som erhölls vid Nylunds 
undersökning 2008. Vid tiden för Nylunds undersökning använde han vänster 
hand mycket mera när han skrev på datorn. I min undersökning 2011 skrev Emil 
ännu inte enligt touchmetodens rekommendationer, dock använde han flera 
fingrar och kan anses ha utvecklats som skribent vad gäller fingersättning och 
fingeranvändning. 
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Konklusion 
Jag är av den åsikten att både dator och penna behövs i lika stor grad. Enligt 
Lundberg (2008, s. 96) behöver inte datorn och pennan utesluta varandra och 
denna åsikt instämmer jag i. Penna och papper är fortfarande de skrivverktyg 
som är mest lättillgängliga. Jag tror att det viktigaste är att behärska 
skrivverktyget, oberoende av om det är penna eller dator. Både Fridolfsson 
(2008, s. 79) och Backlund-Smulter och Heilä-Ylikallio (2001, s. 18) påtalar 
vikten av att använda sig av pennan för att utveckla både grov- och finmotorik. 
Att behärska datorn som skrivverktyg innebär att skribenten automatiserar en 
annan typ av skrivmotorik. Eftersom skribenten inte behöver forma bokstäverna 
blir det istället viktigare att öva upp samtliga fingrar för att få dem att skriva 
bokstäverna i en viss ordning. Skribenten måste automatisera en skrivmetod som 
tillåter skribenten att skriva snabbt och felfritt på tangentbordet. En sådan 
skrivmetod är touchmetoden. I vilken ålder skall skribenten tillägna sig 
touchmetoden? Jag anser att skribenten måste ha uppnått en viss mognad i sin 
skrivprocess för att touchmetoden skall vara användbar och ändamålsenlig. En 
skribent som skriver på datorn måste först få bekanta sig med skrivverktyget och 
få en känsla för hur det är att skriva på datorn. Skribenten måste få möjlighet att 
först mogna i sin skrivprocess innan touchmetoden kan anses vara nyttig att lära 
sig. Erfarenheter från projektet Intelligent på tangent (Heilä-Ylikallio & 
Häggblom, 2010) klargör att det är viktigt att alltid be barnen starta med 
fingrarna i grundpositionen, det vill säga med vänster pekfinger på bokstaven F 
och höger pekfinger på bokstaven J. När barnen placerar fingrarna i denna 
grundposition så kommer de att utveckla skrivandet på tangentbordet i enlighet 
med touchmetodens rekommendationer. 

För att datorn skall få ett ordentligt fotfäste som skrivverktyg i skolans 
verksamhet behöver datorerna finnas i elevernas dagliga arbete. Om lärare och 
skolor börjar använda datorer allt mera i undervisningen blir datorn ett naturligt 
verktyg för både skrivande och informationssökande. Datorn har redan förändrat 
samhällets syn på informationssökning och kunskap. Datorn blir ett naturligt 
arbetsverktyg i skolan när projekt så som Intelligent på tangent påbörjas, men 
det krävs också ett intresse hos lärare för att datorn skall bli ett naturligt inslag i 
undervisningen. Datorn är ett helt annat medium än pennan och suddgummit. 

Sammanfattningsvis anser jag att det är av stor vikt att barnen i något skede lär 
sig att använda touchmetoden när de skriver på datorn. Genom att automatisera 
touchmetoden blir skrivandet på datorn så snabbt och bekymmersfritt som 
möjligt. En automatisering av touchmetoden gör att skrivandet blir en direkt 
förlängning av tanken. Om touchmetoden är automatiserad kan du skriva ner det 
du tänker nästan samtidigt som du tänker det. Det är du som styr tangentbordet 
och tangentuppställningen och inte tvärtom. 
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Hur vet eleven det? 

Från tankekullerbyttor till medvetna strategier i 
elevtexter 
Carin Jonsson 
 

Inledning 
Vad gäller barns skriftspråkstillägnande finns idag en tilltro till möjligheten att 
hantera läsning och skrivande som parallella dialogiska processer. En betydande 
del av de texter som eleverna skriver tillsammans, sker inte sällan vid 
tangentbord. I samband med pågående digitala skrivprojekt tillämpas 
skrivprocessen både som textpraxis och texthändelse i situerade och ömsesidiga 
skriftpraktiker. Via Skolverksuppdrag har jag följt och redovisat en lärarens 
arbete med olika läs- och skrivaktiviteter i en lågstadieklass. Datorn har använts 
som ett viktigt skrivverktyg redan från skolstart i årskurs ett. Arbetet i 
klassrummet har under denna tid präglats av ett balanserat närmande till 
skriftspråket via elevsamarbete framförallt i parvisa skrivsituationer där texten 
har prövats av öga och öra i den stund eleverna tillsammans läst igenom vad de 
just har skrivit. Eleverna går nu i årskurs fem på mellanstadiet. I artikeln 
problematiseras relationen orsak och verkan vad gäller elevtexten som process 
och produkt. Redan i årskurs tre visade eleverna prov på god textuppbyggnad 
bland annat med hjälp av en varierad användning av sambandsord i sina 
berättande texter. Den beskrivande och förklarande faktatexten i årskurs 
fyra/fem erbjuder exempel på personligt präglade och läsvärda saktexter med 
hänsyn till språk, samband och visuell presentation av ett faktainnehåll. Hur kan 
detta förstås i relation till den specifika undervisnings- och lärandemiljö där 
nämnda texter blivit till? 

I artikeln problematiseras innehållsliga och språkliga kvaliteter i ett antal 
elevtexter i relation till en specifik undervisnings- och lärmiljö. Artikeln inleds 
med en kort begreppsprecisering och ett antal frågeställningar. Den specifika 
kontexten introduceras via exempel ur elevernas berättande texter hämtade från 
de nationella proven i årskurs tre. Analysen av nämnda texter ligger till grund 
för den fortsatta läsningen av de saktexter som eleverna arbetade med under 
våren i årskurs fyra och hösten årskurs fem. De senare utgör fokus i artikeln. 
Efter ett kortare teoriavsnitt följer redovisningen av det empiriska materialet. I 
artikelns avslutande diskussion förs ett resonemang kring textpraxis och 
texthändelser med hänsyn till undervisningshandlingar och lärarkompetens. 

Under våren och hösten 2011 har jag tillsammans med en klasslärare följt 60 
mellanstadieelever, varav 29 elever ingått i den grupp elever jag via 
Skolverksuppdrag tidigare följt under de första skolåren. Under fem lektioner, i 
parvisa grupper, har eleverna arbetat med temat: ”Berget och stenarna berättar”. 
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Den avslutande skrivuppgiften har efter vårens arbete (i årskurs fyra) återigen 
plockats fram ur datorerna för att efter omläsning och eventuella ändringar 
avslutas under hösten i årskurs fem. Utöver språkbruk och begreppsläggning, 
som en aspekt av innehållsliga kunskapsaspekter, famnar skrivuppgiften implicit 
det specifika lärandeobjektet: tematisk och logisk bindning i faktatext. Här avses 
bindningar eller vändningar som gör att elevtexten tar en ny eller adderande 
riktning, vilket i sin tur kräver någon form av textmarkör. I artikeln 
uppmärksammas aspekter på textens uppbyggnad och tematisering med 
rubriksättning och styckeindelning som explicit textmarkör. Med detta 
aktualiseras två frågor: Vilka genrespecifika drag använder sig eleverna av när 
de skriver sina texter och finns det generella mönster i elevtexterna som läraren 
kan uppmärksamma inför fortsatt skrivande?5 Dessa är frågor som i 
förlängningen kan problematiseras med synpunkter på elevtexten som läromedel 
och de eventuella överspridningseffekter som följer med en textmiljö där datorn 
tidigt introducerats som ett arbetsverktyg.  

Bakgrund 
Under tre år har jag alltså kunnat följa arbetet i en lågstadieklass med 29 elever. 
Jag har dokumenterat iakttagelser och reflektioner av en lärares arbete i svenska, 
i och utanför klassrummet. Dokumentationen för de två första åren finns 
redovisad som multimodal och sammansatt digital text på Skolverkets hemsida. 
(http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/sprakmiljoer). I materialet 
problematiseras elevers vägar till skriftspråk via tangentbord under två skolår. 
Klassläraren berättar om sin undervisning i svenska. Beskrivningar som vidare 
sammanfattats i termer av delaktighet, inspiration, meningsfullhet, samarbete 
och dialog. Min uppgift i sammanhanget har varit att med forskaröga erbjuda en 
teoretisk inramning av det jag möter och uppfattar, dels via lärarens 
beskrivningar dels i den direkta klassrumsmiljön. Här avses exempelvis motiv 
för läs- och skrivrutiner, skrivprocess och lässtrategier, alltså den skriftpraktik 
som samtidigt definierar lärarens läs- och skrivundervisning. Men också de 
konkreta uttryck, de skrifthändelser som visar sig i responssituationer i 
klassrummet och vid elevers självvärderingar enskilt och i grupp.  

Under de år jag har följt eleverna har jag dokumenterat fullständiga 
klasskollektioner av texter producerade vid skolstarter och terminsslut. Jag har 
även haft tillgång till elevernas inlämnade prov och resultat från nationella prov i 
svenska årskurs tre. Vid återkommande tillfällen har jag observerat och fört 
fältanteckningar under svensklektioner som på ett eller annat sätt involverat 
skrivaktiviteter. I förekommande fall har jag aktivt deltagit i undervisningen för 
att bättre kunna förstå sammanhanget kring de texthändelser som läraren i samtal 
beskriver och redogör för. Eftersom elevgruppen splittrats ingår de nu i tre 

                                                            
5 Under våren 2012 har eleverna arbetat vidare med individuella digitala faktatexter 
omfattande artikelsök och bildhantering. Detta arbete håller på att avslutas och redovisas 
i kommande artikel. 
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mellanstadieklasser, totalt ca 60 elever som jag fortsättningsvis följer under 
mellanåren.  

Redan vid mina första klassrumsbesök överraskades jag av elevernas förmåga att 
parvis, i dialog vid tangentbordet, skapa och bearbeta sina texter genom förslag 
och förhandlingar. Med intresse tog jag senare del av de skriftliga resultaten i 
nationella proven när de genomfördes i årskurs 3. Vid provtillfället hade 
eleverna varken möjlighet arbeta vid tangentbordet eller att föra ett resonemang 
kring texten tillsammans med en skrivkamrat. Vid min genomgång och analys 
av delprovet, där eleverna skulle skriva en berättande text, visade det sig att 
samtliga barn i klassen hanterade meningsbyggnad och satskonstruktioner med 
överraskande säkerhet. Med stöd av rubriker och textinnehåll kunde jag med 
lätthet identifiera berättelsens tema med inledning, handling och avslut.  Vad 
gäller meningsbyggnaden väckte den frekventa, men sannolikt intuitiva 
användningen av samordnade och underordnade konjunktioner mitt intresse. Jag 
noterade variationen i satserna och valde att göra en mer systematisk genomgång 
av elevernas bruk av sambandsord. Efter omläsningar fördes de i en tabell som 
tydliggjorde bindeordens variation och frekvens. Den logiska bindningen mellan 
satser för att skapa en sammanhållen och varierad text tycktes anmärkningsvärt 
etablerad i de berättande, händelse- och karaktärsdrivna elevtexterna. Det 
aktuella provet handlade om ”kamratskap”. I samtliga elevtexter återfann jag 
exempel på samordnade konjunktioner som men, och, för, eller. Bland 
underordnade konjunktioner använde samtliga elever sig av jämförande 
konjunktion (som), tidskonjunktion (sedan, då, när) och villkorskonjunktion 
(om, annars). Konjunktionerna i sig, menar jag har, oavsett de signalerar 
samband eller villkor, en klar tematisk textbindningsfunktion. Ingen av eleverna 
använde sig däremot av styckeindelning som textmarkör. I några fall finns likväl 
en antydan till att eleven, möjligen mer eller mindre medvetet, uppfattar att 
hon/han påbörjar ett nytt sammanhållande stycke genom att, visserligen utan 
mellanslag eller indrag, ändå gå vidare till nästa textrad för att markera någon 
form av tematisk eller logisk bindning.  

Här nedan följer ett exempel på utdrag ur en av nämnda elevtexter. En elev, en 
flicka, med annat modersmål än svenska, visar på varierad användning av 
samordnande och underordnande konjunktioner. Hennes intuitivt förvärvade 
känsla och förståelse som visar sig i meningskonstruktionen synliggör hur hon 
klarar av att textuellt och språkligt hålla samman händelser som förutsätter eller 
är beroende av varandra: 

(Samordnad konjunktion markerad med (s), underordnad konjunktion markerad 
med (u)) 

…när jag var framme (u) 

…för jag ska börja (s) 

…annars kommer du försent. (u) 

… sen sprang jag hem. (u) 
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… för att jag hade på mig (s) 

… så börja alla skratta (u) 

…om hon skulle börja leka… (u) 

… då gick jag. (u) 

Som forskare har jag fler frågor än svar på varför flickan här ovan, liksom 
hennes klasskamrater, uppvisar ovanstående kvaliteter vad gäller textbindning. 
Vad jag vet är att lärarens svenskundervisning präglats av samtal. När eleverna 
har talat om egna och andras texter har innehåll och budskap implicit omfattat 
såväl textnorm som textkonvention. Läraren har hanterat elevernas delaktighet i 
textsamtal närmast som en självklarhet med avsikten att eleverna ska höra 
varandras sätt att uttrycka sig och låta sig inspireras. Språkets grammatiska 
strukturer tillämpas i samband med att eleverna berättar, beskriver och förklarar. 
Språkliga strukturer som uttrycker samband och förstärker sammanhang befästs i 
och med att språket används och erfarenheter delas.  I den statliga utredningen 
Att lämna skolan med rak rygg, återfinns formuleringen: ”… språket kan inte 
skiljas från handlandet, kunskapen, förståelsen och jaget” (SOU 1997:108, s. 
61). Arbetsformen med samtalet som ingång och katalysator för elevernas 
skrivande kan övergripande förklaras via begreppsparen förarbete och 
efterarbete, pragmatik och konstruktiv lösningsglädje samt kommunikativa 
möten och dialog. Roz Ivaničs diskursbegrepp processdiskursen, 
kreativitetsdiskursen samt diskursen om sociala praktiker kan, menar jag, 
användas för att teoretiskt sammanfatta den undervisnings- och lärandemiljö 
som beskrivs här ovan (Ivanič 2004).  

En obestridlig konsekvens av att den skrivna texten växer fram genom dialog är 
att eleverna verkligen hör vad de skriver. Med detta fungerar det talade språket 
som en konstruktiv och pragmatisk medresenär till den skrivna text som är på 
väg att bli till. Det finns alltså anledning att misstänka att den logiska kopplingen 
mellan satser får sin bärighet och sitt stöd just genom att eleverna tillsammans 
hör vart de är på väg. Är det möjligen så att dialogen och fördelningen av rätten 
till ordet i kombination med den parallella visualiseringen på skärmen bidrar till 
att eleverna tillsammans utvecklar en större säkerhet även vad gäller exempelvis 
textbindning? Om det är så, påverkas sannolikt även syntaxen och 
meningsbyggnaden av att dialogen direkt blir synliggjord i skrift och att den 
skrivna texten utan dröjsmål kan prövas av öga och öra i den stund eleverna 
läser vad de just har skrivit. 

Eleverna har, som framgått, lång erfarenhet av att producera text tillsammans 
med skrivkamrater. Via återkommande uppläsningar och samtal tycks 
elevtexterna fungera både som en uppmuntran och en inspirationskälla inför 
processen att tillsammans med en kamrat kunna skriva såväl läsvärda (innehåll) 
som läsbara (språk och struktur) och läsliga (layout) texter. Elevernas arbete 
med olika typer av texter har alltid omfattat flera lektioner och sträckt sig över 
en längre tidsperiod. Vid muntliga utvärderingar i klassen har det visat sig att 
gemenskapen i klassen påverkas positivt av det sociala samspelet under 
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skrivarbetet. Vid elevutvärderingar framkommer att den aktuella skrivkamraten 
fungerar som både en naturlig och i förekommande fall fantastisk 
samarbetspartner, ”Det känns som en dröm att man har fått jobba med en så bra 
kompis och gjort en så bra saga” (www.multimedia.skolverket.se/Tema/ 
sprakmiljoer)6. 

Överväganden och perspektivval  
I rapporten ”Vad händer med läsningen”, en kunskapsöversikt om 
läsundervisning i Sverige mellan åren 1995 och 2007 framgår att forskning kring 
undervisning i svenska för mellanåren utgör ett eftersatt område. Bland de 
studier som likväl gjorts tycks bilden samlad; undervisningen i svenska under 
mellanstadiet baseras i stor utsträckning på reproducerande arbetsuppgifter och 
formell färdighetsträning (Skolverket 2007a; Skolverket 2007b; Nestlog 2009). 
Med kravet ”allas rätt till språk” argumenteras på systemnivå för tydliga 
undervisningsmiljöer som baseras på språkliga möten och dialog för att 
gynnsamt kunna verka för ett samhälle präglat av humanism (SOU 2002:27, s. 
58). Via forskning och i styrdokument och policydokument uttrycks krav på att 
eleverna ska erbjudas en skolgång som tar tillvara elevernas förmågor, intressen 
och personlighet (Heilä-Ylikallio 2002; Anderberg 2009; Johansson & Sandell 
Ring 2010; Heilä-Ylikallio & Häggblom 2010; LPO 2011). Nuvarande kursplan 
i svenska föreskriver att alla elever i slutet av skolår sex ska uppnå 
grundläggande kunskaper som ställer krav på en definierad språklig och 
skriftspråklig praktik. Kunskapskraven omfattar en förväntan på att alla elever 
ska kunna berätta och redogöra för ett innehåll såväl muntligt som skriftligt. De 
ska kunna ge och ta instruktioner och ställa frågor. De ska kunna läsa, återberätta 
och själva formulera såväl beskrivande som instruerande texter. I den aktuella 
kursplanens syftestext återfinns formuleringen: ”Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna 
åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen 
ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, 
enskilt och tillsamman med andra” (LPO 2011, s. 222). Syftestexten omfattar 
sammantaget elevens förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och 
skrift, att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, att 
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, att urskilja 
språkliga strukturer och följa språkliga normer, samt att söka information från 
olika källor och värdera dessa (LPO 2011, s. 222). Oavsett teoretiska 
förklaringar till, eller utgångspunkter för, hur elever utvecklar sina språk, 
muntligt och skriftligt, finns ett grundläggande krav som inte kan förbises. 
Elever behöver lärarens stöd och guidning för att själva kunna lista ut, och bli 
funktionellt och formellt medvetna om språk som innehåll, språk som text samt 
språk som interaktion och dialog. Innebörden av begreppen textrörlighet, ett 

                                                            
6 Vid sammansättningen av skrivpar eftersträvas erfarenhetsmässig och språklig 
heterogenitet där alla elever förväntas bidra med utgångspunkt i såväl styrkor som 
svagheter. 
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balanserat närmande och elevnära texter kan här användas för att exemplifiera 
vad nämnda stöd och guidning kan omfatta ur ett ämnes- och literacyperspektiv.  

Textrörlighet handlar om funktionellt arbete med såväl elevernas egna som 
andras texter, alltså både elevers läsande och skrivande. Vad gäller textbaserad 
rörlighet handlar det om att eleven rör sig i texten mellan ord-, sats- och 
helhetstextnivåer genom att tala om såväl textens innehåll som struktur. ”Med 
rörlighet utåt avses en situation där eleven så att säga står med det ena benet i 
texten och det andra i sin egen erfarenhetsvärld.” Via texten bjuds eleven in att 
associera till sina egna tankar och upplevelser. När det gäller interaktiv rörlighet 
vidgas fokus till att omfatta textmöten som berör såväl läsarens som författarens 
levda och upplevda sammanhang i tid och rum (Brink 2009, s. 135–136, se även 
Halliday 2004; Ivanič 2004; Barton 2007; Skolverket 2011 med hänsyn till 
textrörlighet och funktionell textsyn). 

Begreppet a balanced approach används idag i svensk direktöversättning, ett 
balanserat närmande och avser balans mellan tal-, läs- och skrivaktiviteter i 
meningsskapande och meningsbärande sammanhang. Begreppet omfattar med 
detta betydelsen av att eleven utvecklar effektiva strategier, grammatiskt, 
fonologiskt, grafiskt och visuellt för att kunna utveckla text såväl på papper som 
digitalt. Eleven erbjuds rikliga tillfällen till skrifthändelser inom olika genrer 
genom delade, handledda och självständiga läs- och skrivaktiviteter. Ett 
balanserat närmande till skriftspråket kan sägas avse ett teoretiskt perspektiv och 
en didaktisk hållning. Nämnda ställningsstagande förutsätter att läraren genom 
tydlig ämnesdidaktisk struktur, medvetet och samordnat, bidrar till en utveckling 
av elevernas skriftspråkliga erfarenheter. Texterfarenheter omfattar här såväl 
läsning som skrivande och i förekommande fall ett sammansatt textbegrepp där 
text och bild interagerar. Med andra ord: ”… a wider range of semiotic systems 
that cut across reading, writing, viewing and speaking” (Winch et al, 2006, s. 
xxxvi). Uttrycken sammansatt text, sammensatte texster, composite texts eller 
multimodal texts förutsätter tillämpningen av ett vidgat eller utvidgat 
textbegrepp där text inte längre är ”forbehodt det litterarære paradigme og 
tradisjonell skriftkultur, men inkluderar også andre mediauttrykk” (Liestøl 2006, 
s. 278). Medieforskaren Gunnar Liestøl menar att sammansatta texter har funnits 
så länge som skriften har funnits. Text och bild har på olika sätt kunnat beskriva, 
förtydliga och förklara varandra. Den ömsedighet som det här handlar om har en 
lång tradition för att reda ut abstrakta resonemang, visa på komplexa samband 
samt illustrera betydelser inom en mängd kunskaps- och vetenskapsområden.  

Elevnära texter är ett begrepp som bland annat förekommer i svenskans kursplan 
2011. Den elevnära texten omfattar både läsande och skrivande. Den elevnära 
texten kan vara tillrättalagd, per definition vara lättläst för eleven, eller göras 
elevnära via samtal och förberedelse. Den elevnära texten förutsätter en balans 
mellan funktionalisering och formalisering (Langer 2005). Texten kan vara 
tryckt och skriven av en författare eller av eleverna själva. Den elevnära texten 
famnar de tre kriterierna; läsvärde (innehåll), läsbarhet (språk och struktur) samt 
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läslighet (layout). Den elevnära texten är ofta multimodal och omspänner 
därmed ett sammansatt eller vidgat textbegrepp.  

När elevtexten blir ett läromedel 
Läraren har en viktig uppgift med att förbereda eleven inför de texter som 
eleverna ska läsa eller själva skriva. Monica Reichenberg har i sin forskning 
särkilt intresserat sig för elevnära texter i betydelsen tillgängliga texter. Hon ser 
uppenbara problem med att särskilt faktatexter kan vara svåra för eleverna att 
förstå. Hon påtalar vikten av att eleverna uppövar acceptans och beredskap för 
att hantera olika texttyper. Vidare ser hon det angeläget att eleverna utvecklas till 
aktiva läsare med förmåga att komma i dialog med texten med stöd av effektiva 
lässtrategier, bekantskap med olika läsarter och förmågan att besvara och 
formulera autentiska frågor (Reichenberg 2000, Lundberg & Reichenberg 2008). 
De strategier och den handlingskompetens Reichenberg talar om, omfattar, 
menar jag, elevens förmåga till textrörlighet. En förmåga som även utvecklas 
genom att eleverna parallellt med läsaktiviteter tillägnar sig en vana i att själva 
skriva och utveckla texter. Med andra ord en balanserad undervisning där också 
elevtexten används som en elevnära text och ett elevnära läromedel. 

Jag föreställer mig att lärarens uppgift här handlar om att skapa förutsättningar 
för en undervisning där eleven i samband med såväl läsande som skrivande görs 
delaktig genom en skriftpraktik som utmärks av kontinuitet, igenkänning och 
förståelse. Beskrivningen ger implikationer på en ämnesdidaktisk- och 
kunskapsteoretisk position där fokus ligger på språket som bärare av kunskap, 
som grund för tanke och kommunikation, som förutsättning för förändring och 
utveckling samt som generell förmåga och sinnligt redskap. Pedagogen Carl 
Angell (i Jonsson 2006, s. 14) förklarar:   

Det blir ofte sagt at lærerens rolle er som en tilrettelegger og inspirator. En lærers 
kunnskap om og förståelse av elevers intuitive ideer, blir nædvendigtvis temmelig 
avgjærende i dette perspektivet. Læreren må kjenne til, og kunne diagnostisere, 
»vanlige» intuitive ideer. Med andre ord må læreren kunne utnytte og bygge på 
elevers eksisterende kunnskap og eventuelle intuitive ideer i den forstand at 
læreren i ett mangfold av undervisningsstrategier selv kan bestemme og begrunne 
sine valg. 

Den bärande tanken i Angells beskrivning handlar om att läraren är viktig för 
elevens kunskapsutveckling samtidigt som elevens redan existerande kunskap 
ligger till grund för lärarens undervisningshandlingar. I detta inryms en tilltro till 
en ömsesidig lärandemiljö där elevernas aktiva deltagande skapar förutsättningar 
för förändring och utveckling. Men kravet på att läraren tillvaratar den 
existerande kunskap som eleverna redan har, måste också omfatta elevernas 
uppfattningar och attityder till såväl kunskap som lärande som en högst 
relationell och potentiellt föränderlig storhet där eleverna lär med varandra. 
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Ewa Bergh Nestlog ger i avhandlingen ”Perspektiv i elevtexter – Skriftligt 
argumenterande i grundskolans mellanår” en förklaring som handlar om 
samband och sammanhang som jag menar väl överensstämmer med 
beskrivningen här ovan: ”Precis som innehåll, funktion och form samverkar i 
text, behöver lärare sörja för att ämnets referenser och fenomen på en och 
samma gång knyts till aktiviteter och strukturer i undervisningen så att elevers 
utveckling främjas” (Nestlog, 2009, s. 122). 

Berget och stenarna berättar 
I min inledning aktualiserar jag två frågor: Vilka genrespecifika drag använder 
sig eleverna av när de skriver sina texter och finns det generella mönster i 
elevtexterna som läraren kan uppmärksamma inför fortsatt skrivande? Frågorna 
kommer här att problematiseras med synpunkter på elevtexten som läromedel 
och de eventuella överspridningseffekter som följer med en textmiljö där datorn 
tidigt introducerats som ett arbetsverktyg.  

De mellanstadielever jag följt alltsedan årskurs ett påbörjade under våren 2011 
ett temaarbete kring bergarter och mineraler. Under en serie lektioner (fem till 
antalet under en period av 6 veckor) arbetade eleverna tillsammans i par med att 
bekanta sig med och hantera det specifika ämnesområdet för att avslutningsvis 
skriva en digital faktatext där temat redovisades. De 60 elever som det här 
handlar om, är som redan framgått uppdelade i tre klasser där en klasslärare har 
ansvar för all undervisning i skolämnet svenska.  

Betydelsen av konkret förankring, begreppsläggning och textplanering har 
utgjort viktiga hörnstenar vid genomförandet av nämnda lektionstillfällen. 
Upplägget med att arbetsprocessen kräver aktivt medansvar av eleverna, liksom 
att arbetsuppgiften sträcker sig över tid, är de redan inskolade i. Temat 
introducerades muntligt med Gustav Frödings ”Gråbergssång” som eleverna 
mottog med roade leenden och skratt. Dikten, visade det sig senare, kom att följa 
många elever in i deras egna texter. Hela dikten återges då av eleverna, ofta som 
ett avslut på den egna faktatexten. Intressant i sammanhanget är att återgivandet 
av dikten i förekommande fall är helt korrekt. I övrigt visar skribenterna stor 
frihet vad gäller hanteringen av den faktatext som de efter det fjärde 
lektionstillfället har att tillgå som inspirations- och kunskapskälla. Men varken 
stavelser eller vokaler tappas bort i mellanrummet mellan den egna läsningen av 
dikten ”Gråbergssång” och överföringen, via tangentbordet, till den egna texten. 

 

Lektionstillfälle ett: (pararbete)  

Eleverna får sig tilldelade en bergart eller mineral som de med hjälp av syn och 
känsel beskriver med hänsyn till form/utseende och struktur. Lektionen avslutas 
med att adjektiven som följer av elevernas förslag skrivs upp på tavlan. Ett 
elevpar förklarar: ”Graniten är blank och svart med ljusa stänk.” Andra stenar 
förklaras vara glansiga, glittriga, prickiga, randiga vågiga, kantiga, brunröda och 
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silvergrå. ”Sandstenen känns lite som ett grovt sandpapper, den är skrovlig.” 
Andra stenars struktur beskrivs med hjälp av ord som grov, vass, hård, mjuk, 
len, bucklig och slät. 

 

Lektionstillfälle två och tre: (pararbete)  

Eleverna ska tillsammans på post-it lappar skriva ned bergarters och mineralers 
olika användningsområden. Därefter uppmanas de inordna/ sortera nedskrivna 
förslag i tre indelningsgrupper som de även rubriksätter. Efterföljande lektion 
skriver de ner sina kategoriserade förslag på OH-blad och gör en muntlig 
redovisning inför kamraterna. Exempel på elevernas rubrikförslag: ”mark och 
väg”, ”byggnader”, ”föremål”,” smycken”, ”trädgård”. Ett elevpar använder sig 
av indelningsgruppen ”byggmaterial” och sorterar där in begreppen: murar, 
asfalt, husgrund, golv, cement, tegel, kakel, sand, grus, glas, bastustenar.  

 

Lektionstillfälle fyra:  

Gemensamt muntligt arbete i klassen kring en kortare faktatext som skrivits ut 
till alla elever. Texten som är uppdelad i kortare textpartier med infogade tomma 
skrivrader läses högt inför eleverna. Elevernas uppgift handlar om att 
uppmärksamma eventuella ord eller formuleringar som kan vara svåra för andra 
att förstå, eller att ge textförslag som de menar bidrar till att förbättra texten.  
Elevernas förslag på förtydliganden skrivs in på de tomma textrader som hör 
samman med de lästa.  

Exempel 1: 

I texten förklaras: ”Berget berättar något om vår geologiska historia som handlar 
om hur olika bergarter har bildats.” Ett elevpar vill komplettera med 
formuleringen: ”Geologi är vetenskapen om hur jorden har bildats.” 

 

Exempel 2: 

I texten står: ”Långt ner i jordskorpan bildades graniten av magma från jordens 
inre som långsamt stelnade.” Ytterligare ett elevpar förtydligar med: ”Magma är 
smält berg som finns i jordens inre.” Faktatexten avslutas med den nedskrivna 
dikten ”Gråbergssång” som eleverna mött vid det första lektionstillfället. När 
lektionen är slut deklamerar eleverna dikten ”bergstrollbullrigt” mer eller mindre 
texttroget samtidigt som de tågar ut till rast. Jag påminns om en artikel av Anna 
Hallberg där hon i DN skriver angående barns estetiska möten med poesi. Hon 
skriver: ”… att trilla mellan ordens ljudbilder kan också vara ljuvligt levande och 
lätt. Mitt i språnget, utan skyddsnät”. (htttp://www.dn.se/dnbok-hem) 
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Lektionstillfälle fem: (pararbete)  

Eleverna påbörjar arbetet med sina faktatexter om ”berget”. Eleverna hinner 
arbeta med texterna vid ett par lektioner under våren innan sommarlovet tar vid. 
Inte förrän i oktober när jag åter besöker eleverna uppmanar läraren dem att att 
plocka fram sina texter, vilka de förövrigt utan problem återfinner i de tio 
bärbara datorer som finns tillgängliga i ett skåp utanför klassrummet.  Eleverna 
får uppgiften att gå igenom sina texter ännu en gång för att göra eventuella 
kompletteringar och/eller korrigeringar när de nu nästan fyra månader senare har 
tillfälle att återläsa den egna texten. Här blir det uppenbart att ingen av eleverna 
får problem med att erinra sig det aktuella dokumentet. Men i ett fall uppstår ett 
annat bekymmer. En flicka har flyttat och med henne möjligheten att öppna 
dokumentet. Till dess att frågan blivit löst går eleven in i en redan befintlig 
parkonstellation. Flera elevpar påbörjar snabbt, på eget initiativ, en sökning för 
att komplettera texten med bilder. 

Sammanfattande reflektion 
Här nedan följer i punktform några gemensamma och utmärkande drag i 
elevernas sluttexter vad gäller genrespecifika krav på läsvärde, läsbarhet och 
läslighet.  
 

• Texterna speglar elevernas egna val av fakta och hur dessa presenteras.  
 

• Eleverna hanterar den genomgångna faktatexten som kunskapskälla, 
men förhåller sig fritt till nämnda text som förlaga. 

 
• I texterna förekommer fakta som eleverna inhämtat via andra kanaler än 

under lektionerna. 
 

• Innehållet i texterna följer en tematisk och logisk bindning som i 
förekommande fall förstärks av underrubriker och/eller styckeindelning. 

 
• De olika texterna visar prov på en varierad men överlag effektiv 

rubriksättning. 
 

• Utöver formmässiga och estetiska aspekter på textlayout speglar 
texterna elevernas uppenbara intresse för typsnitt och bildhantering. 

 
• De elever som valt att skriva av och använda dikten ”Gråbergssång” i 

den egna texten följer exemplariskt diktens ursprungliga estetiska och 
grafiska form. 

 
Temats lektionsupplägg med en markering av begreppsläggning, uppbyggnad 
och disposition tycks inspirera eleverna till en textbaserad rörlighet som 
manifesteras när eleverna återger, sammanfattar och förklarar innehållet med 
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stöd av relevanta begrepp och formuleringar. Texterna kan vidare sägas spegla 
en interaktiv textrörlighet där eleverna sannolikt inspirerats av tidigare 
ämneskunskaper i kombination med erfarenheter av andra faktatexter. Det 
senare kan samtidigt tolkas som en bekräftelse på lärarens strävan att skapa 
förutsättningar för en situerad textmiljö och reciprok skriftpraktik.  

I förekommande fall har eleverna kompletterat texten med bilder. Valet av bilder 
och de sätt på vilka dessa används visar att eleverna tilldelar bilden en estetisk, 
eller möjligen adderande eller pekande funktion.7 Däremot tillämpas inte 
möjligheten med att via bilden förstärka och expandera textens sammansatta 
budskap. Ingen bild har den förklarande undertext som skulle kunna stödja 
betraktarens tolkning av bilden.   

Diskussion  
Med artikeln problematiseras skrifthändelser i lärandemiljö där en betydande del 
av elevernas skrivande sker vid tangentbord. De funktionella och elevnära 
skrifthändelser som beskrivs kan förstås som en konsekvens av lärarens direkta 
förväntan på att eleverna, tillsammans under och efter skrivandet, via 
resonemang och förhandlingar, klarar av att utveckla sina texter vad gäller såväl 
läsvärde som läsbarhet och läslighet. Den interaktiva och textbaserade rörlighet 
som det bevisligen handlar om har visat sig få uppenbara överspridningseffekter 
som gynnar elevernas fortsatta förståelse för vad som utmärker och särskiljer 
olika texttyper. Med ett balanserat närmande till skriftspråket får läraren den 
viktiga uppgiften att kunna skapa förutsättningar för en reciprok skriftpraktik. 
Den ömsesidighet som här avses handlar ytterst om lärarens kompetens och 
förmåga att se möjligheten i att tillvarata olika elevers språkliga erfarenheter i 
meningsbärande, och får tilläggas meningsskapande sammanhang. Elevernas 
texter i sig kan alltså användas som ett konstruktivt elevnära läromedel i 
kombination med andra konventionella läromedel. Här inryms en potentiell 
möjlighet att med tillämpningen av ett vidgat eller utvidgat textbegrepp 
inkludera även andra medieuttryck med ett estetiskt perspektiv som, med 
hänvising till Østern (2006) kan få bärighet i all undervisning.  

Skolforskaren Gunilla Dahlberg (personlig kommunikation, 8 april 2011) talade 
vid ett informellt samtal under det sjätte lärarutbildningsmötet Läs, skriv och 
matematik i tidiga år om barn i termer av ”språkgörare”. Jag tar mig friheten att 
låna hennes formulering och vidgar den till att även omfatta att elever kan vara, 
om tillåtelse finns, såväl språk- som textgörare. Tillåtelsen handlar då om 
lärarens tillit till att tillvarata elevernas gemensamma erfarenheter av språk och 
text. Tillåtelsen handlar, såsom jag ser det, om uppmärksamhet och kompetens. 
Lärarens kompetens att hantera elevtexten som ett läromedel genom att utgå från 

                                                            
7 Den estetiska dimension som eleverna intuitivt tillskriver bilden grundar sig sannolikt 
inte på jämförbara kvalitetskriterier som eftersträvas i arbetet med skrivna texter. Likväl 
aktualiseras potentialen i en medveten och begrundande tillämpning av ett vidgat eller 
utvidgat multimodalt textbegrepp (se Østern, 2006).  
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och bygga på det som visar sig i det eleverna faktiskt gör. Eventuella 
tankekullerbyttor i de yngre elevernas intuitiva användning av språk 
uppmärksammas ofta av eleverna själva när de tillsammans hör och ser vad de 
gör vid tangentbordet. Allt eftersom, med bistånd från läraren, blir eleverna mer 
språkligt uppmärksamma och medvetna om vad som krävs för att en text ska bli 
både läsvärd och läsbar. Här har elevernas samarbete i samband med 
skriftspråkliga aktiviteter visat sig vara en framkomlig väg för att synliggöra 
textstrukturer, bidra till ökat ordförråd och genremedvetenhet och 
memoreringsstrategier. 

Artikeln har, menar jag, indirekt aktualiserat betydelsen av att läraren har 
tillgång till ett ämnesdidaktiskt språk för att kunna motivera och introducera ett 
kunskapsinnehåll eller ett lärandeobjekt. Ett ämnesdidaktiskt språk som dels 
omfattar de begrepp som används i mötet med eleverna, dels det metaspråk som 
läraren/pedagogen behöver för att konstruktivt kunna relatera planering till 
undervisningshandling och analys av resultat. Nestlogs förklaring om samband 
och sammanhang stämmer väl överensstämmer med beskrivningen här ovan: 
”Precis som innehåll, funktion och form samverkar i text, behöver lärare sörja 
för att ämnets referenser och fenomen på en och samma gång knyts till 
aktiviteter och strukturer i undervisningen så att elevers utveckling främjas” 
(Nestlog, 2009, s. 122). Nämnda samverkan kan skapa förutsättningar för en 
dialog där olika språkliga handlingar bygger på varandra för att ett gemensamt 
innehåll ska kunna skapas och upprätthållas.  

Elevernas skriftspråkliga aktiviteter visar att de känner sig trygga och 
komfortabla med vanor, förhållningssätt och kollektiva normer. De igenkänner 
en textpraxis som uttryckts i termer av ett balanserat närmande till 
skriftspråkliga uppgifter som kan relateras till tidigare erfarenheter av 
skrifthändelser i klassrummet. Här med den avgränsade uppgiften att i par, med 
datorn som verktyg, skriva en faktatext, där eleverna förväntas anpassa textens 
innehåll med hänsyn till texttypens uppbyggnad och språkliga drag.  

Jag har inlett min text med att tala om texters bindningar och vändpunkter. Jag 
har resonerat om det bindande bruket i elevernas texter i såväl direkt som 
överförd mening. Artikelns bindande bruk är i hög grad teoretiskt, men stenarna 
som vänds och förankras med hjälp av bruket formas just av sambandet mellan 
orsak och verkan i undervisningen. Frågan ”hur vet eleven det?” har under 
formandet av texten övergått till att handla om synliggörandet av vad som 
utmärker lärandeobjektet i relation till eleverna som handlande subjekt. Svaren 
får sökas i texten och vidare förstås i relation till de nedslag som gjorts och 
rimligheten i de komplexa samband som redovisats och som på ett eller annat 
sätt berör och innefattar svaret: därför vet eleven det.  
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Writing as a phenomena of instructional science of 
mother tongue 

Katri Karasma 

 

Abstract 

Writing is perceived in this article as an analysis of its parts specifically writers, 
processes, skills, texts, tools and readers.  I will consider writing as a metaphor 
and examine it from the following dimensions: personal, developmental, socio-
cognitive, mastery of tools and writing as a textual skill. Approaches to writing 
instruction, methods and techniques build their own paragraph.  Independent 
writing is recommended as a new direction after process writing.  

Key words 

Metaphors of writing, dimensions of writing, independent writing, future 
research 

 

Because writing is part of all disciplines, every discipline should determine what 
kind of writing is necessary. A linguist looks for differences and similarities 
between written and spoken language, writing systems, writing styles, written 
communication etc. A literary scholar is interested in writer’s style, 
characteristic features of different literary genres etc.  A psychologist may do 
research on awareness of written language (Gestalt psychology) and on meta-
cognition of writing. A mother tongue teacher needs knowledge of writing from 
the point of view of instructional science of mother tongue. He is interested in 
what writing encompasses, how it develops and how it can be supported.  How 
can the teacher develop children’s and young people’s writing ability? What are 
good instructional methods? In what kind of a text world does the child live and 
grow up in?  What are the developmental changes? What kind of research has 
been done? What kind of research do we need in the future? The Journal of 
Mother Tongue Education (published since 1987) has published theme issues on 
writing in 1988 and in 2000. In 1987’s first number, the journal presented 
writing as a (new) research area.  On the web page of The Society of the 
Instructional Science of Mother Tongue you can find research questions and 
critical research on writing. 

Writing is discovery where the writer becomes more conscious of himself and of 
life. It is thinking with the text, with himself, with readers and with the sources. 
It is a complex phenomenon.  Therefore it is a complicated process and product. 
It can be viewed from many different perspectives and by different factors.  In 
this article, I will explain the central features of writing from the point of view of 
the subject mother tongue and literature. Writing can be approached from many 
angles: writers’, processes’, skills’, texts’, tools’ and readers’ perspectives 



  

 
69 

(Bright 1995; Hayes 2006; Hyland 2002; Sarmavuori 2010). We can mention 
different metaphors about writing, which characterize the nature of writing. 
Writing is a discovery; it is to give words to thoughts, a friend, a home, and 
learning. It can be compared to falling in love as the writer can become so much 
captured by his theme that he forgets everything else. He feels enthusiastic; he 
has important things to say; he is in a flow state, illuminated. 

From the point of view of the mother tongue and literature teacher, important 
aspects to writing are: writing as a personal act, writing as a developmental 
course, writing as a constructivist and socio-cognitive dimension, writing as a 
mastery of tools and writing as literacy skills. The teaching of writing, its 
approaches, methods and techniques belong to a separate chapter (Sarmavuori 
2010). The world of writing is broad and open-ended. A mind map on writing 
brings together its dimensions. We can present the following organized 
structure.  

 

 

Figure 1. Writing as a phenomenon of the instructional science of mother tongue 

For a long time in schools, the goal of writing was to create a product. The pupil 
had to produce a completed text in one hour or two hours; initially, he was only 
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allowed to think about the outline of the composition.  Already in the 1970s, 
writing was talked about as a process but it wasn’t until the mid 1980s that 
process writing was acknowledged and spread to Finland from the United States.  
Due to this, the demand to quickly write a finished product was abolished. More 
attention was paid to the process, which called for more natural writing 
instruction. The pupil should be allowed to develop his text. All pupils were 
asked to write a draft, give and get feedback, and revise. Consequently, attention 
is again paid to the text.  Teachers began to speak about literacy. The genre 
pedagogy (Skoglund 2008) has spread in addition to reading and writing and 
also to drama education (Heikkinen 2005). 

There is a disagreement about what kinds of texts and genres should be used in 
schools and in the exit examination.  On the other hand, also creative writing, 
allowing and encouraging it is discussed continuously.   There has been an 
attempt to trash school composition and demands have been made to equate 
school writing with adult and career writing. Content items on the task were new 
in 1990s. Now they have been combined with the former composition as essay 
writing. As a new type of textual skills text/task did not produce readers of 
literature, as was originally thought. Instead, it has increased the amount of work 
for teachers and become a burden which should be assessed. There is too little 
research on the matriculation examination from the point of view of the 
instructional science of mother tongue. Linguistic or general pedagogy 
approaches do not help to develop the examination. 

Since the year 2007 “the Finnish and Swedish tests have two parts: a textual 
skills section and an essay. In the textual skills test the candidate’s analytical 
skills and linguistic expression are measured. The essay focuses on the 
candidate’s general level of education, development of thinking, linguistic 
expression and coherency.” (Ylioppilastutkinto 2011). The matriculation 
examination in mother tongue is the only obligatory test. The candidate’s grade 
is a weighted sum of points in the two tests. There are several problems with the 
mother tongue tests: Why is it in two days? Is it an exit examination or a 
matriculation examination? How could its assessment become more reliable? 
How could it also become more a literature examination and not like a test of 
general studies? (Sarmavuori 2010.) 

The nature of writing 
Writing is characterized as a discovery. The metaphor is from Juhani Louhela 
(2002). He compares writing with driving a car. Although, it is more like driving 
in darkness. The driver can only see as far as the head lights show. Still he is 
able to drive to his destination, because it is not at all necessary that he sees 
everything. Writing flows better, when you write about one topic at a time. 
(Louhela 2002, 5.) Julia Cameron (2004) says that writing is life. It is something 
special. Writing is seeing, hearing, feeling, smelling and tasting. It is more than 
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thinking. An intelligent text is according to her a verbal slight-of-hand trick, a 
fast and graceful throw that makes the other wordless. (Cameron 2004, 75.) 

Writing guides bring out the balance between writing alone and social attitude 
(Cameron 2004; Goldberg 2004; Svinhufvud 2007). Cameron writes that a 
happy life presupposes two things. One is balance and the other is change.  
Writing offers both. It gives continuality and creates a feeling of continuality. It 
offers change and creates consciousness of it. So the life of the writer — 
contrary to images attached to it claim— is often in reality a happy life.  When I 
am writing in order to find my bliss, I do find it —in practicing. (Cameron 2004, 
167.) Living can be hard but writing is a good home (Goldberg 2004, 89). 
Goldberg recommends practicing writing (you have to write every day at least 
10 minutes). It is comparable to warm-ups and training within sports.  

Writing is thinking but more demanding for it requires you to put your ideas into 
words, on the other hand it pushes to reveal the object, to open the chest and to 
uncover its content.  To present your ideas as words is difficult, for the thought 
may be clear in the writer’s mind but when he tries to put his thoughts into 
words, they feel to lose their striking power. The writer Asko Martinheimo 
(1990, 6) said to the point: “Writing is to organize the world, not to copy it. The 
writer creates from the dominating reality a poetic illusion that is in its best more 
real than real.” 

Cynthia Carbone Ward (2006, xiii) points out that writing leads to 
understanding. She explains it saying the following: “Writing is not simply a 
way for students to demonstrate what they know. It is a way to help them 
understand what they know. At its best, writing is learning.” As a guide for 
teaching writing she suggests 1) exposure (examples of good writing), 2) 
environment (allow separateness and community, “create a writing classroom 
where kids feel calm and safe”), 3) practice (provide appropriate writing and 
opportunities to write), 4) positive reinforcement and 5) empowerment. (Ward 
2006, 2–6.) 

Writing as a personal expression 
At the centre of writing is the writer, his way of thinking and development. His 
personality determines what he can write and what he can receive as a writer. 
Writing is thus a very personal thing. In this dimension – writing as a personal 
expression –important phenomena are a writer’s free imagination, his originality 
and personality. Writing is seen foremost as a creative action. It springs forth 
from the individual’s creativity. It is based on the individual’s necessity and 
compulsion to write. He feels that he has something to say. He writes from his 
inspiration.  

This writing is connected to mysticism. Good writing looks like a miracle. In the 
writing situation the writer feels he is an explorer who is breaking new path. He 
thinks that the discovery is new and nobody has discovered it before. He also 
needs willpower. He must believe in his writing. He feels that he has real things 
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to say, he tells of things that are not known earlier or that are not noticed earlier. 
He, the writer, brings them to daylight. 

Julia Cameron (2004), Natalie Goldberg (2004), Gynthia Carbone Ward (2006), 
Juhani Louhela (2002) and Kaarin Allenius & Taru Väyrynen (1993) have 
written writing guides focusing on self-expression. They stress writing as a 
hobby and creative writing. Writing instruction is viewed as supporting writer’s 
personality tenderly. Elina Harjunen and Riikka Juvonen (2011) have written 
about writing as finding one’s own voice.  

In this view the teacher is not a user of a corrective, red pen.  In every pupil he 
has to see a becoming of a great writer. The teacher has to tell how writers 
behave.  He must tell how he behaves and how and what real writers have done 
and said. 

Writing as a developmental phenomenon 
When and how children begin to write is an interesting research question. There 
are new longitudinal studies on writing (Mäki 2002; Mäkihonko 2006) and cross 
section studies (Heilä-Ylikallio 1997; Raible 1999). Text length and quality has 
been measured. Writing characteristics and motivation have been investigated. 
Children growing up in a writing environment do not wait till formal instruction 
before they start observing writing features. The graphic models of writing are a 
part of mental space early, already before the age of three. (Tolchinsky 2006, 
94.) Marilyn Chapman (2006) has followed writing development, learning and 
instruction until the school age. 

Arne Trageton (2007) writes about computer writing. Children learn to write 
with computers before reading. Playing with computers is motivating for 
children already in kindergarten and children can learn letters for themselves.  

There are norms or better typical characteristics of writing development from 
kindergarten to the third grade (Heilä-Ylikallio & Oker-Blom 2006, 38–39; 
Sloan 2009, 191). Pirjo Suvilehto (2008) collected 8–13 year-old pupils’ 
writings. She observed children’s fears, hopes and dreams. She discussed the 
possibilities of literature therapy to increase the well being of children and 
young people.  

To this dimension belong studies of the Finnish National Board of Education. 
They have measured writing skills in the final (9th) grade of compulsory basic 
education.  The total sample of test participants consisted of 2601 pupils. 
Differences between schools were visible in relation to major variations of 
writing skills. The differences between schools had increased compared with 
earlier measurements. Writing skills were satisfactory (68 %) on average among 
girls and adequate (49%) among boys. Among those pupils aiming to continue at 
general upper secondary school after basic education, the level of skills and 
attitudes to the subject mother tongue and literature were higher than among 
pupils opting for vocational education and training. Pupils’ perceptions of the 
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usefulness of the subject had become more negative. (Hannu-Pekka Lappalainen 
2011.)  

One movement to add knowledge about creative writing is to collect products 
from writers as they were young. The Finnish Literature Society has held 
exhibitions about writers’ youth products. We know, for example, how Eino 
Leino wrote his first poems. Another example is Kaarina Helakisa who gave as a 
Christmas present to her parents a book Tina, orphan girl, that she had written at 
the age of 12. 

Writing as a cognitive and socio-constructive process 
Cognitive psychology renewed the view of writing when its researchers began to 
use thinking aloud method (protocol analysis). Writing was seen as problem 
solving. The researchers wanted to clarify how individual’s memory functions 
with shaping the task and purpose of writing. The analyses of the characteristics 
of good and poor writers are connected to this dimension. 

John R. Hayes and L. S. Flower presented process models of writing in the 
1980s.  

A writer’s long–term memory, task environment, production of thoughts, 
planning and revision have an effect on and determine what kind of text the writer 
produces. When Hayes searched for a new theory of writing he spoke later about 
task memory. Research on it with free writing could lead to development of 
writing theory. He stressed that writing is an inventing process and a production 
process of knowledge. (Hayes 2006, 28–35.) 

Marlene Scardamalia and Carl Bereiter (1983) produced a model between 
intended text and actual text. These two “mental representations are built up and 
stored in long-term memory” (CDO process). CDO process (compare, diagnose, 
operate) “might be a fertile object of inquiry in trying to understand the 
development of writing competence, and particularly the interaction of 
competence and performance factors. Children’s weaknesses in revision have 
often been attributed to an inability to see their texts from the reader’s or an 
objective point of view.” (Scardamalia & Bereiter 1983, 71.) 

Unfortunately Scardamalia & Bereiter’s model between intended and actual text, 
its differences and similarities have not produced revised and redeveloped 
models. You should add social processes to the model, so that the socio-
constructivist nature of writing could become clearer. Research on the response 
can be classified belonging to this socio-constructive process. Annamari 
Murtorinne (2005) investigated peer response to how pupils wrote opinion texts 
for news papers in her own class (9th grade in Jyvaskyla training school).  
Annette Kronholm-Cederberg (2009) searched for general upper secondary 
students’ narratives of teachers’ written responses to essays. The empirical 
material consisted of eight authentic essays and written teacher response, in-
depth interviews (so-called text conversations), as well as student text portfolios. 
The results were interpreted on a continuum of acceptance-ambivalence-protest 
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as well as understanding. The student creates a space for movement between 
acceptance, ambivalence, and protest. The teacher response was 1) normative: it 
pointed to mistakes more than merit. It demonstrated to a greater degree a 
student’s incapability, rather than capability. 2) Teachers tended to slip into a 
downward spiral in their response: the local text levels such as orthographical, 
lexical, and syntactical text levels were noticed more than global text levels such 
as disposition, content, and genre. 3) Response was only given to finished text 
products (traces of process writing are non-existent). Kronholm-Cederberg’s 
study shows that we need interviews of teachers on what the teacher thinks he 
can do in the response situation. The teacher has no time to read many times 
students’ compositions, so the response cannot be very deep and profound. 

The teacher’s role as a supporter, facilitator and inspirer should be added to the 
CDO model but then the variables and factors affecting the phenomenon became 
really many. Earlier the teacher was the sole reader of the text but now as 
students conceive to write also to their classmates and to different audiences, we 
need socio-cognitive models. 

Writing as a mastery of tools 
The technological revolution has changed the nature of writing. We do not use 
lessons for handwriting as much as earlier. How pupils can earlier be directed to 
computer writing than to handwriting, was presented in Arne Trageton’s book. 
So the possibilities of technology and writing with computers have lead to 
discussions and studies about the effectiveness of the new tools. The process did 
not begin with computers but already earlier, Charles A. MacArthur pointed out. 

 “Radio, television and the movies dramatically altered the ways, in which we 
receive news, entertain ourselves, consume goods, choose heroic figures, elect 
our leaders, and understand our culture.—The integration of text with graphics, 
video, and sound may encourage schools to expand the concepts of literacy to 
include a variety of media.” (MacArthur 2006, 248.) 

Especially the new media have changed writing. “The Internet has entered our 
classrooms faster than books, television, computers, the telephone, or any other 
technology for information and communication” (Leu 2002, 311). No wonder, 
attention is given to the new technology and it is popular to research its effects. 
Sometimes the research can be a predecessor opening ways to new type of 
writing.  

S. C. T. Sousa & M. E. Soares (2009) used as a theoretical background the 
theory of socio-discursive interactionism (SDI). They selected a sample of 13 
Portuguese teachers who worked on Elementary Level I (2nd to 5th grades) and 
elementary Level II (6th to 9th grades).  They used the action-research 
methodology. The blog genre was new, for the teachers reported never having 
used it in classroom activities. They held a seminar exploring the nature of 
blogs. 
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As a conclusion about the meeting the teachers found that the terms “adequate” 
or “inadequate” would be much more appropriate when referring to digital 
writing than terms “right” or “wrong.” They used linguistic analyses and for 
example Ferreira’s (2006) observations of differences between blogs written by 
teenagers and adults:  

1. “blogs for teenagers constitute a space for interlocution with their peers, 
since teenagers’ main concern is interaction, whereas blogs for adults 
are an opportunity for the expression of their individuality, as adults 
mostly focus on subjectivity; 

2. Both groups employed specific language; however, the teenagers made a 
considerable use of slang, swear words, conversational markers, among 
other linguistic resources, thus making text understanding rather difficult 
for interlocutors who do not share this digital sociolect. The adults, on 
the other hand, used primarily standard written language; 

3. Teenager blogs dealt with topics specific to their universe, such as: 
school, dating, parties, among others; on the other hand, adult blogs 
were mainly concerned with subjects such as marriage, work, books, for 
example.”  (Ferreira 2006, in Sousa & Soares 2009, 80.) 

The theoretical background suited well with the teachers and the researchers. As 
a conclusion the researchers noticed the following (Sousa & Soares 2009, 87, 
89): 

About teacher identity: “the teacher stands as the participating agent in the 
pedagogical process, building and changing the reality instead of acting simply as 
knowledge receiver during the meetings with the researchers. In that sense, SDI 
has truly become a science of human development.” 

“Although the posts were written in an informal style, the comments to them were 
expressed in far more colloquial language, characterized by expressive 
punctuation, slang, onomatopoetic expressions, among other resources.” 

This was a successful opening to digital writing. Blogs can be written 
independently or together socially. But is it more like diary writing? We would 
need digital writing that is not only subjective. 

Textual skills 
As a translation for the English concept literacy – that has no direct 
correspondence in the Finnish language – tekstitaito is suggested (exact 
translation textual skill) (Luukka 2009, 14). Minna-Riitta Luukka (2009) 
distinguishes a cognitive approach where reading and writing skills “are 
conceived as neutral, free from values and attitudes.” 

The target skill is possible to define objectively and be same to all people.  
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”A social and a sociocultural approach thus fix attention to situations, social 
practices and action with texts: production of texts, interpretation, uses for 
different purposes and speaking about texts.” The aim is to solve “how people act 
with texts in different communities, what kind of values and attitudes they 
connect with texts and their uses in community”. (Luukka 2009, 15.)  

David Barton considers literacy a much larger phenomenon. For him it is a 
social, psychological, personal and cultural system. “Literacy is based upon a 
system of symbols. It is a symbolic system used for communication, and as such 
exists in relation to other systems of information exchange. It is a way of 
representing the world to others.” (Barton 2007, 34–35.) 

Mother tongue curriculum presents a broad and all inclusive text 
view, it is easy to hide behind it and overlook some genres (for example, fairy 
tales are not mentioned, also the canon is disregarded). The subject is accused of 
imperialism, as if it would be taking everything to itself (Rasmussen 2000, 236). 
Many new ideas enter first to the discipline of mother tongue, its nature as a 
subject with different components allows various domains and trends. The view 
of textual skills in the curriculum is interpreted as collective (Pentikäinen 2007, 
145). 

Methods and technique 
In the figure of this article many writing methods or techniques are mentioned: 
training/practice, product, process, independent, holistic and creative writing. Of 
these training/practice writing is a technique, the others are methods. Natalie 
Goldberg (2004) recommends that every writer trains writing every day for at 
least 10 minutes. It can be writing in a diary or in a notebook. It can be planning 
or drafting, anything, it does not matter what it is. It is a stream of 
consciousness. 

In the product writing you produce a text all at once. It is not as natural writing 
as the process writing where you have time to develop and shape your text. From 
The Bay Area Project and The National Writing Project in the United States via 
the teachers Elizabeth Radin Simons and Mary K. Healy we got to Finland and 
to Sweden the process writing. 

The first summer workshop was held in Jyvaskyla in 1984 with Mary K. Healy 
(Linnakylä et al. 1992, 7). In Sweden the first summer workshop with Elizabeth 
Radin Simons was in 1986 and a follow-up workshop with Mary K. Healy in 
1987. I had the possibility to participate in the two workshops in Sweden. Later I 
invited Elizabeth Radin Simons to hold workshops also in Finland. She held 
workshops in Helsinki and in Hanko in 1988. Donald Graves visited Finland 
when Helena Linna held a workshop with him in Turku in 1995. 

The stages we learned during the process writing workshops were the following: 
prewriting  (Swedish förarbete, Finnish valmistelu), drafting (utkast, kladd, 
Finnish luonnostelu), responding (Swedish gensvar, Finnish palaute), revising 
(Swedish bearbetning, omskrivning, Finnish muokkaus), editing (Swedish 
redigering, Finnish toimittaminen), publishing (Swedish publicering, Finnish 
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julkaiseminen), evaluating (Swedish utvärdering, Finnish arviointi). The stage 
editing contains proofreading (Swedish korrekturläsning, Finnish oikoluku). It is 
correcting the text linguistically. Revising is correcting the text by the content so 
that the writer is pleased with it. 

I had an experiment class in the training school where I used process writing one 
year in the general upper secondary school 1986–87. I wrote several studies 
about the experiment (Sarmavuori 1988a, Ruuska 1990) and led Master of Arts 
theses. I asked in 1988 through a questionnaire mother tongue subject teachers 
(n 342) how they use process writing. Of the teachers, 271 or 80 % used the 
process writing method. (Sarmavuori 1988b.) 

What comes after process writing? 
The process writing that has been used over twenty years was received very well 
and teachers have been satisfied. But the students in the teacher education have 
already started asking for something new. Anything equally ground-breaking is 
not on the horizon. Independent writing could bring some innovation into the 
teacher’s workday.  There are some American studies and guidebooks on it.  

M. Colleen Cruz has presented Independent writing that could suit Finland well. 
It is founded on the stages of process writing. The pupil can proceed through 
them at his own pace and independently. Unfortunately her ideas have not been 
tested in Finland. Especially the mentor writer and memory book should be 
tested. 

The steps to writing according to Cruz (2004, 14–28) are following: 

- Step One: Laying out the supplies (students’ drafts, check-off sheets, 
assessment forms, copies of texts the whole class shared, and proposal 
forms). 

- Step Two: Getting to know the students through assessment 

- Step Three: Studying the writerly life 

- Step four: Studying writing conventions 

- Step Five: Making sure the foundations are sturdy 
 
Cruz writes honestly about her problems and how she solved them: “My biggest 
worry was management. I wondered how I could possibly balance teaching my 
own curriculum with teaching thirty-two individual projects as well – a 
terrifying concept. Then I realized I didn’t need to teach every single genre, 
crafting technique, or structure. I could use writers to do that.” Her way to 
motivate the pupils was effective when she said: “This year we are going to 
write about our passions. The things we love the most in the world. We will 
write about horses, baby sisters, pizza with extra cheese, video games and the 
New York Liberty Basketball Team.” Cruz tells about her own childhood. She 
liked to stay alone in a room where her father’s typewriter was. She wanted to 
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be” the next S. E. Hinton, with a novel published by the time I was sixteen”. 
(Cruz 2004, xv, 1, 4.) 

What kind of research do we need in the future? 
We need research that helps the teacher not only research for the sake of 
research. It means that we need research on the point of view of the instructional 
science of mother tongue. Linguistic analysis is not enough, if it has no use for 
the teacher. Instructional science of mother tongue stresses practical studies. I 
suggest following themes to researchers: 

- Poems tasks in the matriculation examination and poem analysis 

- Short story analysis in the matriculation examination 

- Analysis of a book in a matriculation examination 

- Task assignments in the examination of textual skills 

- Task assignments in the examination of essay texts 

- Media tasks in the matriculation examination 

- What is the genre of the examination of textual skills/essay? 

We need research on texts, so it can be product research, but we need also 
research on the process of writing. It could be CDO analysis or better analysis in 
the classroom. I would suggest ethnographic research methodology. The 
researcher should observe the enacted curriculum: what are the attitudes (pupils’, 
teachers’), how much and how often do the pupils write, what kind of texts, what 
is their text environment, what are their tools (computer, pen and paper), 
methods, strategies, and what kind of problems they distinguish and how they 
solve them. What kind of textbooks, learning material they use and how often? 
What is their (both pupils’ and teachers’) relation to writing and what do they 
think about its usefulness and meaning to their present life as well as to their 
future? 
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Elvaåringars skrifthändelser i och utanför skolan 

Berit Lundgren 
 

Skriftbruk 
Vi vet att datoranvändning är en vanlig vardaglig del av svenska barns tillvaro 
och att användning av Internet har ökat de senaste åren. Deras vardagliga 
kontakt med skrift är därmed i hög grad påverkad av multipla teckensystem där 
skriven text endast utgör en del. De har alltså erfarenheter om skrift som i stor 
utsträckning förmedlas via digitala medier. Detta gäller även yngre barn vars 
första kontakt med skrift kan vara dataspel eller filmer. När det gäller skolbarn i 
mellanstadieåldern är de aktiva på sociala medier, vilket hälften av hela svenska 
befolkningen är (Findahl 2011:18). Barnen använder sig av bokstäver men även 
andra tecken och bilder för att kommunicera via exempelvis Facebook. De väljer 
medvetet de bilder och bakgrundsfärger som ger ett estetiskt tilltalande intryck 
eftersom layouten i olika skrifthändelser är viktig för dem. Vad som också är 
tydligt är att de ofta föredrar att blanda talspråksuttal med 
skriftspråkskonventioner (Engblom 2010; Lundgren 2012). Det kan tolkas som 
att barnen inte alltid är intresserade av noggrannhet och grammatisk korrekthet 
som ett absolut ideal utan mer intresserade av samspelet mellan bild, språk och 
olika sorts tecken. Vidare kan man anta att syftet med skrifthändelsen, dess 
budskap och mottagare, är viktigt för skribenten. Vad som kan anas är att datorn 
och dess användningsområden påverkar och kommer att påverka barn och deras 
skriftspråks-utveckling i allt större utsträckning. Den multimodala utvecklingen 
skapar tidigt i barns liv möjligheter för meningsskapande och lärande där barnen 
utvecklar färdigheter för att röra sig i och mellan olika texter (Liberg & Säljö 
2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kläder som skriftpelare.  
Foto: Berit Lundgren. 

 



  

 
83 

Barn exponeras för skrifthändelser från morgon till kväll. De har på sig kläder 
med bilder och bokstäver som de vanligtvis kan läsa. Text och bilder på kläder 
läses även av klasskamrater som kommenterar och värderar det skrivna. Jag vill 
påstå att kläder inbjuder till läsning på samma sätt som tandkrämsförpackningar 
och mjölkpaket. Stimulans för att läsa saknas alltså inte för barnen. 
 
I denna artikel sätts elvaåriga barns8 varierande användning av skrift i fokus. 
Syftet är att beskriva och reflektera över barns vardagliga skrifthändelser och i 
vilken mån de förekommer i skolans skriftpraktik. Inledningsvis redovisas 
skriftbruk ur ett teoretiskt perspektiv följt av ett metodavsnitt. Därefter följer en 
presentation av barnens vardagliga skriftbruk och vissa utvalda händelser i 
skolans skriftpraktik. Artikeln avslutas med en reflektion över elevernas 
vardagliga skriftpraktik och skolans skriftpraktik.  
 

Teoretisk utgångspunkt 
Att vara litterat det vill säga läs- och skrivkunnig är inkluderat i begreppet 
literacy, vilket följaktligen är mer än avkodning. Det som utmärker literacy är 
dess relation till den kulturella, historiska och sociala praktik i vilken literacy är 
situerad (Gee & Hayes 2011; Barton 2007; Kress 2003). Literacy-begreppet 
används inledningsvis i detta avsnitt då internationell forskning lyfts fram. 
Därefter översätts begreppet med skrift.  

Den teoretiska utgångspunkten för denna artikel har ett sociokulturellt perspektiv 
på literacy. Därmed betraktas literacy-användning som en social händelse. 
Literacy kan beskrivas utifrån två begrepp. Det ena begreppet är literacy 
practices (skriftpraktiker), som är de sociala förväntningar och de för givet 
taganden som är associerade med literacy (Barton 2007:35–36). Exempelvis är 
en familjs olika användning av skrift en skriftpraktik. Det kan även uttryckas så 
att skriftpraktiker är abstraktioner skapade i en social kontext där makt, ekonomi 
och värderingar är viktiga för att förstå vad skriftpraktiker är (Janks 2010:118; 
Ivanič et. al. 2009:21). Det andra begreppet är literacy events (skrifthändelser), 
vilka är de företeelser och aktiviteter i det dagliga livet där individer använder 
text (Barton 2007:35–36). De är observerbara fenomen, exempelvis bokläsning 
och dataspel, i kontextuella sammanhang i såväl tid som rum (Janks 2010:118)9. 
Skilda skriftpraktiker värderas olika i ett och samma samhälle. Exempelvis 
värderas skolans skrivande högre än det vardagliga skrivandet (Barton & Papen 
2010:11–22; Ivanič et. al. 2009; Lundgren & Botha 2010:303). Dessutom 
förkommer olika värderingar på en och samma skriftpraktik mellan olika 
samhällen och kulturer. För den enskilda individen handlar det om att hon/han 
utifrån sina erfarenheter och värderingar försöker skapa mening med text i olika 
institutionella, historiska och kulturella kontexter (Liberg & Säljö 2010:245; 

                                                            
8 I artikeln används begreppen barn och elever synonymt för deltagarna. 
9 I denna artikel använder jag mig av begreppen skriftpraktiker och skrifthändelser. 
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Lundgren & Botha 2010:302–304; Barton & Tusting 2005:14–33; Fairclough 
1989:23–28; Street 1984:19–43; Freire 1970/1996). Genom interaktion och 
kommunikation mellan såväl deltagare som mellan deltagare och text, skapas 
mening och förståelse. Texten kan vara multimodal (Dalton & Proctor, 2008; 
Barton 2007; Kress 2003) vilket innebär att flera sätt för att representera skrift 
används. Läsande och skrivande är två av de representationsformer, de 
skrifthändelser, som förekommer. Andra är exempelvis fotografier, digitala 
bilder, musik och kroppsspråk (Kress 2003:35–36). Kombinationen av flera 
skrifthändelser i en och samma text kan medföra att läsaren inledningsvis 
försöker överblicka texten för att upptäcka vilka olika skrifthändelser som finns 
representerade och vilka av dessa som ska läsas först (Kress 2003: 35–36).  

Skolans dominanta skriftpraktik har institutionella värderingar där ett varierat 
utbud av skrifthändelser förekommer. Dessa är oftast didaktiskt valda för att 
utveckla elevers lärande. Den vardagliga skriftpraktiken handlar inte alltid om 
lärande utan om att skapa personlig meningsfullhet (Ivanič et al. 2009: 23). 
Några skarpa fysiska gränser mellan den vardagliga skriftpraktiken och skolans 
finns dock inte för eleverna då de för med sig vardagliga skrifthändelser in i 
skolan via raster (Lundgren 2012). Elevernas uppfattning om den vardagliga 
skriftpraktiken och skolans skriftpraktik är att den vardagliga inte är jämförbar 
med skolans och att den vardagliga inte innebär ett skriftarbete (Lundgren 2012). 
Av vikt i detta sammanhang är att elevernas skriftspråkskompetens och 
förståelse av skolans skriftpraktik utvecklas eftersom denna är väsentlig för att 
eleverna ska lyckas i skolan (Ivanič et.al. 2009). 

Tidigare studier visar att all skriftanvändning involverar någon form av 
konsumtion och produktion. Läsning har traditionellt uppfattats som konsumtion 
och skrivande som produktion. Dataspelande kan uppfattas som att spelaren 
konsumerar men Gee (2007) menar att i dataspelande finns ingen renodlad 
konsumtion, eftersom spelandet förutsätter aktiviteter och val från spelaren. Gee 
menar vidare att användning av tekniska verktyg medför att personen per 
automatik är produktiv. Det gäller inte enbart dataspelande, utan även 
produktion av egna web-sidor skapar aktiva användare (Gee 2007). Olin-
Scheller och Wikström (2010) menar att nya medier skapar användare som är 
både skribenter, det vill säga producenter, och läsare, det vill säga konsumenter. 
Denna dubbla aktivitet skapar prosumenter (prosumers) 10. Gee (2007) menar att 
prosumption är en viktig skriftaktivitet för att lära sig färdigheter som är 
värdefulla i det globala mediala samhälle som vi lever i.  

En av de vanligaste webb-sidorna som barn och vuxna använder är Facebook 
som handlar om att kommunicera med såväl nära vänner som ytliga bekanta. 
Facebook är en kulturell mötesplats för vänskap till vilken deltagarna måste bli 

                                                            
10 Begreppet prosumers är en kombination a begreppen producer och consumer (Gee 
2007). Begreppet har vuxit fram över tid, se exempelvis Jenkins (1992). De svenska 
begreppen är substantivet prosument och verbet prosumera (Olin – Scheller & Wikström 
2010:41 – 42) 
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inbjudna av värden (Lewis & West 2010). En blogg är även den en webb-sida.  
Bloggaren kan informera om händelser som berör henne/honom. I bloggen 
synliggörs därmed upplevelser och erfarenheter. Bloggaren är det agerande 
subjektet, produceraren, men under processen från skrivande till publicering 
förändras bloggarens roll till att vara den som konsumeras. Det innebär att 
bloggaren blir ett objekt (Levison 2009:12). Flickor som bloggar experimenterar 
med bloggens uppbyggnad, skriver om skönhet och vänskap men framförallt om 
sig själva. I flickors bloggtexter är den rosa färgen vanligt förekommande som 
en social markör för feminism, det mjuka och delikata (Herring et al. 2004; 
Veum & Skovholt 2011).  

I denna artikel betraktar jag skriftpraktiker som en social situerad praktik. 
Förståelse och kommunikation är i hög grad i fokus men tillägnande av 
färdigheter lyfts även fram. Skriftbruk är beroende av tid, plats och person vilket 
medför att det finns flera olika sätt att använda skrift för olika syften och inom 
olika kontexter vilket blir synligt i denna artikel. 
 

Metod och datainsamling  
Metodval för studien, som ligger till grund för artikeln, är en fallstudie, då den är 
lämplig när man vill göra en studie som behandlar nutida skeenden och som 
fokuserar insikter och tolkning (Merriam 1994:22–30).  

Studien genomförs i Söder- och Västerstad11.  Kommunerna valdes utifrån 
geografisk närhet och min tidigare kännedom om utbildning i kommunerna. Jag 
har efter samtal med kommunala tjänstemän valt ut två skolor i Söderstad och en 
skola i Västerstad. I Söderstad deltar Landskolan och Centralskolan. I Västerstad 
deltar Mellanskolan. Åtta klasser, fördelade på tre skolor, i årskurs 5 - 6 har 
deltagit. Två klasser på Mellanskolan och två klasser på Centralskolan arbetade 
integrerat i alla ämnen. Det innebär för denna studie att jag i praktiken har 
studerat sex klasser, en klass på Mellanskolan, två klasser på Centralskolan och 
tre klasser på Landskolan.  

Studien inleddes med att 113 elever i årskurs 5, under hösten 2010, svarade på 
en elevenkät som framförallt fokuserade vardagligt skriftbruk. Därefter följde 
klassrumsobservationer och gruppsamtal. För samtalsgrupper med elever har jag 
i samarbete med läraren valt ut sex elever, tre flickor och tre pojkar, från sex 
klasser. Totalt har därmed 36 elever fördelade på sex samtalsgrupper deltagit. 
Gruppsamtalen spelades in och genomfördes på skolorna i ett lugnt grupprum. 
Vid tre tillfällen träffade jag samtalsgrupperna med elever under hösten 2010. 
Under våren 2011 träffade jag samma elever vid ett tillfälle vardera och under 
hösten 2011 samtalade jag endast med eleverna i Söderstad vid två tillfällen. 
Gruppsamtalens syfte var att inventera vilka skrifthändelser som förekommer 
under elevernas vardag. Under samtalen har eleverna delat med sig av sina 

                                                            
11 Samtliga namn på städer, skolor och personer är fingerade. 
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erfarenheter och bruk av olika skrifthändelser. Några elever som har en blogg 
har delgivet mig bloggadressen och vid något enstaka tillfälle har jag även fått 
läsa enskilda elevers Facebook.  Samtalen med lärarna har genomförts vid två 
till tre tillfällen på de tre skolorna. Temat för samtalen har varit: elevernas 
skriftpraktiker, en inläst artikel12 och kursplan i svenska samt svenska som 
andraspråk 201113. Elevsamtal såväl som lärarsamtal har spelats in med en 
voice-recorder. Samtliga gruppsamtal har transkriberats. 

Observationer har genomförts i klassrummen vid ett flertal tillfällen under 
hösten 2010, våren 2011 och hösten 2011. De har i huvudsak varit icke 
deltagande även om jag har gått runt i klassrummet när jag har noterat elevernas 
arbete (jfr Merriam 1994). I denna artikel kommer data från enkäten, 
observationer, gruppsamtal och elevtexter att lyftas fram.  

För att förstå vad jag hör och ser har jag i analysen av samtal och observationer 
använt mig av begreppen skriftpraktiker och skrifthändelser för att synliggöra 
och kategorisera de skrifthändelser som karakteriserar en vardaglig skriftpraktik 
bland elever i årskurs 5 och 6 samt på vilket sätt de förekommer i skolans 
skriftpraktik.  

 

Barnens vardagliga skrifthändelser 
I det här avsnittet kommer jag att lyfta fram några av de olika vardagliga 
skrifthändelser som eleverna har berättat om under gruppsamtalen och de 
elevtexter som jag har fått ta del av. Det är läsning eller skrivande i böcker, i 
dataspelande, på Facebook och bloggar. De skrifthändelser som jag har valt att 
presentera är representativa för elevgruppen. Med det menar jag att 
skrifthändelserna är vanligt förekommande bland eleverna, att de pratar om dem 
eller att många har skrivit ungefär liknande texter.  Det kan även vara så att 
någon av de skrifthändelser som lyfts fram, är utmärkande för en elev.  

Ett exempel på en elevs samlade skrifthändelser får inleda detta avsnitt. En av 
flickorna, Mirabell på Landskolan (2011), samlade ihop alla sina skrifthändelser 
i ett fotocollage när hon skulle berätta vad hon gör en dag. 

                                                            
12 Artikeln var Öppna fönstren för lustläsning av Pär-Yngve Andersson. Artikeln är 
publicerad i Svenskläraren nr 1, 2008, s. 31-33. 
http://www.svensklararforeningen.se/objfiles/1/13article3221_-126241097.pdf 
13 Kursplan för svenska och svenska som andraspråk finns i Skolverket 2011. Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes. 
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• I tidningen, på Tv:n, på datorn och i en engelsk 
bok. 

 
 

 Figur 2. En skriftspråkande dag.  

I collaget finns ett flertal varierande skrifthändelser. Mirabell läser 
Kamratposten, tittar på TV, spelar TV-spel, läser dagstidningar, läser en bok på 
engelska samt läser bloggar. Det är ett rikt utbud med skrifthändelser. I 
fotocollaget som kommer från en Power Point kan vi se att Mirabell har 
kompetens i fotografering, lägga in bilder i Power Point samt arrangera dem på 
ett tilltalande sätt. Tillsammans visar skrifthändelserna på Mirabells vardagliga 
skriftpraktik. Utbudet av skrifthändelser är varierat för Mirabell, vilket det inte 
är för alla elever.  

Pappersbunden textanvändning för läsglädje 

De flesta av eleverna, cirka 80 procent, läser fiktionslitteratur på fritiden, vilket 
oftast sker genom att de avslutar dagen med att läsa i en bok. Boken ligger vid 
sängen, på ett bord eller på golvet, så att de lätt kan nå boken. I gruppen som inte 
läser fiktionslitteratur är pojkarna dubbelt så många som flickorna. Var femte 
pojke läser inte böcker medan var tionde flicka inte läser böcker. Några böcker 
som eleverna läser är Jag saknar dig, jag saknar dig av Peter Pohl och 
Vargbröder av Michelle Paver. 

Läsning av fiktionslitteratur är något som varierar beroende på ålder. Många av 
eleverna berättar att de har bokhyllor hemma, vilka var fulla av böcker när de 
var yngre, men i årskurs 5 är de tömda på böcker. Fanny säger ”jag har tusentals 
böcker”. Men de finns inte längre i bokhyllan. 

 
nej jag har typ ingen bokhylla nu för min lillasyster fick den så jag har dem under 
min säng, typ tusentals böcker, fast jag har inte läst alla men förut när jag läste 
böcker så la jag bort dem och det blev liksom stora högar med böcker (Fanny, 
Landskolan 2010.) 

 

I citatet framkommer att Fanny har fått och läst så många böcker att det växte 
upp bokhögar i rummet. Hennes böcker är inte synliga längre utan 
undanstoppade eller i lillasysters bokhylla. Det som istället står på central plats 
är datorn, berättar Fanny.  
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Flertalet elever läser ibland dagstidningar. Läsningen sker i pappersformat men 
även via nätet. En av eleverna, Christer på Mellanskolan ”läser den varje dag, 
för min pappa brukar alltid ha den uppe på sin dator och då kan man sätta sig där 
och läsa sporten”. En annan elev, Helena på Mellanskolan, läser en tidning som 
heter Historia och en av pojkarna i samma klass, Alex, prenumererar på Knasen-
tidningar. ”Dom är jätte roliga. Det var min morfar som lärde mig att läsa, och 
jag fick en igår så när jag kommer hem så ska jag läsa ut den” (Alex, 
Mellanskolan 2010).  

Flera av eleverna är engagerade i olika sportaktiviteter. Genom aktiviteterna får 
de kunskaper om exempelvis hästar, cyklar, longboards och fotboll. De söker 
även fakta på nätet om sina specialintressen. Några av eleverna skriver 
träningsdagbok. En av dem är Mikael på Landskolan. Under ett samtal säger han 
att han aldrig skriver på sin fritid. Skrivande i träningsboken tror han inte att 
räknas som skrivande, som en skrifthändelse. Ett annat exempel på en 
skrifthändelse som inte räknas är läsning av busstidtabeller. Ibland behöver 
barnen läsa busstidtabeller när de ska till träningsaktiviteter. När eleverna på 
Landskolan berättar om vardagliga läshändelser ingår inte läsning av 
busstidtabeller. Att det överhuvudtaget kommer upp beror på att de berättar om 
svårigheter att ta sig till aktiviteter i den närbelägna staden, om inte föräldrarna 
kan köra barn till träningsaktiviteterna. Men de inser efter att ha samtalat om 
busstidtabellens innehåll att det är en skrifthändelse. Vad som läses varierar men 
tydligt är att eleverna läser och att de förstår vad de läser. Skrifthändelserna kan 
som framkommit i samtalen vara motiverande, roliga eller funktionella.  
 

Dataspel för nöjes skull 

Utifrån samtalen med eleverna och elevenkäten kan jag uttyda att cirka 85 
procent av eleverna ägnar sig åt att spela spel via dator, minispel eller TVn.  En 
elev berättar om en vanlig eftermiddag efter skolan ”jag går hem, jag sover, jag 
käkar, jag kollar på film och sen spelar jag” (Ante, Landskolan 2010). Ante tittar 
på skräckfilmer exempelvis A Nightmare On Elm Street och Fredag den 
trettonde för att de är så bra. De spel, som Ante ägnar åtskilliga timmar per dag 
åt är Call of Duty (CoD). Spelandet är viktigt för Ante och han köpte den senaste 
utgåvan samma dag som det kom ut. World of Warcraft (WoW) är ett annat av 
hans favoritspel. Det köpte han i samma minut som det släpptes till försäljning. 
Kompisarna säger att det är typiskt för Ante. Följande dialog utspelade sig under 
gruppsamtalet mellan eleverna. 

 
Ante: och sen köpte jag WoW en minut över tolv. 
Vera: och den släpptes tolv eller? 
Ante: nej den släpptes en minut över tolv. 
Sue: åhh.  
(Landskolan 2010) 
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Antes intresse är alltså mycket intensivt. När gruppen pratar om fritidsintressen 
tar han inte upp aktiviteter som han kan syssla med utomhus eller sådana som är 
mer praktiska. Ante är inte ett typiskt exempel på dataspelande barn i årskurs 5, 
utan snarare en pojke som spelar mer än genomsnittet. I klasserna som jag har 
studerat finns andra exempel på spelande. Vera spelar spel men med en annan 
inriktning. Hon spelar Wii-sport där hon kan bowla ”och sånt där”. Det 
framkommer även i samtalet att Vera leker tillsammans med bästa kompisen  
 

och när vi är så brukar vi ja på sista tiden har vi byggt snökojor och haft 
snöbollskrig mot min lillasyster och hennes lillasyster, och så annars så brukar vi 
typ hoppa studsmatta (Vera, Landskolan 2010). 

 

Vera, är som de flesta av barnen, tillsammans med kamrater på fritiden och gör 
olika fritidsaktiviteter. De få elever som inte sitter framför datorn 
överhuvudtaget eller inte tycker att det är så kul ägnar sig oftast åt organiserade 
sportaktiviteter exempelvis tennis eller ridning. 

Facebook-användning för dagliga aktiviteter 

Materialet visar att drygt hälften av eleverna kommunicera på sociala 
nätverksplatser som Facebook. Det är betydligt fler flickor än pojkar som skriver 
och läser på Facebook (jfr Findahl 2011). För att få en egen användare på 
Facebook måste man vara 13 år. Åldershindret kringgås av eleverna själva när 
de skriver att de är äldre än de är eller med hjälp av föräldrar. En elev berättar att 
hennes pappa skrev att hon var 111 år. Facebook används för att skriva om vad 
man har gjort på dagen eller planerar att göra samt att lägga ut bilder. Cissi  
berättar på sin Facebook om ”vad jag har gjort på dagen kanske och så chattar 
jag med andra och spelar spel” (Cissi, Landskolan 2010) . Hon säger att ”jag har 
ju olika vänner på Facebook och bilddagboken eller en del är samma, …det är 
svårt att förklara, men om nån vill vara med en, på Facebook gör man det i 
chatten eller nåt sånt”(ibid).  

Linus och Vera på Landsskolan berättar att de också använder Facebook för att 
komma i kontakt med vänner. Nästan varje dag är de inne på Facebook. Vera har 
flera rosa nyanser i sin Facebook och många bilder exempelvis ett rosa hjärta. 
Texterna är korta och oftast kombinerade med en bild. 
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Figur 3. Ett rosaskimrande skriftspråk14 

På Facebook samlar eleverna vänner som de har bjudit in. Vera har 117 vänner. 
En kompis har skickat hjärtan, med rosa färgtoner, som hon funnit på någon 
hemsida och Vera lägger in en länk till Dancing Queen och en kommentar att 
hon ”Sticker ut på nya äventyr på min Disco Dans nu … Ses :) ” (Vera, 
Landskolan 2010). 

Isa och Fanny däremot har inte Facebook då föräldrarna tycker att de är för små 
och att det kan vara farligt att lämna ut för många uppgifter om sig själva på 
Facebook. Fanny har dock en bilddagbok där hon lägger ut bilder och skriver 
vad som har hänt på dagen. Riktigt varje dag hinner hon inte skriva och inläggen 
är endast från fritiden. Cirka en timme per dag sitter Fanny framför datorn. ”Jag 
får sitta längre med det känns som om jag inte orkar längre för att ögonen in vill 
det” (Landskolan 2010) 
 

Bloggande för informativ kommunikation  

Flera av eleverna har egna bloggar. Bloggarna är temporära och förändras över 
tid (jfr Findahl 2011). När eleven har lärt sig mer om hur man lägger in 
fotografier, ändrar färger eller skapar en egen header, en egen första sida som de 
själva designar, tar de ofta bort sina första inlägg. Fler flickor än pojkar har i 
studien egna bloggar. Bloggskribenterna är mer eller mindre aktiva. Några 
skriver i stort sett varje dag medan andra har avbrott som kan vara upp till flera 
veckor. När eleverna bloggar skriver de oftast kortfattat om händelser under 

                                                            
14 Bilden har av etiska skäl behandlats. 
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dagen. Jag återger några skrifthändelser från elevbloggar nedan. Cissi berättar 
om en kommande resa. Jag har kopierat bloggtexten men minskat radavståndet. 
 

LONDONFUCKYEAH! 
haaaaaaaloj! 

nyss bokade mamma biljetter till london, jag e 
sjukt taggad! 

ska träffa syster där såklart!  
nu ska jag fortsätta hopparunt i huset av lycka. 

puuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuss! (Cissi, 
Landskolan 2011) 

 
Cissi har en rubrik som går i lila-rosa nyanser och som väcker uppmärksamhet, 
LONDONFUCKYEAH! För att betona närhet och intimitet upprepar hon 
vokaler som i ”haaaaaaaloj” och puss med 23 /u/ . I puss fördubblas även 
konsonanten /s/. Stor bokstav vid ny mening eller i london är inte väsentligt. För 
att betona den fantastiska nyheten använder Cissi sig av utropstecken vid flera 
tillfällen. Rubriksättning och innehåll hamnar mer i en sensationell journalistisk 
genre än i en återgivande genre. 
 
Syftet med en blogg är att återberätta och visa sig själv men även att få respons 
på det man skriver. Cissis London-nyhet får respons av en klasskamrat, Joy som 
skriver ”åååh! fett kul !” (2011-10-22). Det sensationella betonas även av Joy 
som har två utropstecken i sin korta text. Tre /å/ förstärker begreppet åh så att 
Cissi och andra läsare ska förstå att Joy kanske är mer än lite imponerad men 
kanske också lite avundsjuk.  

Andra elevbloggar återger och kommenterar skoldagen som varit. Olivia skriver 
vad som hänt i skolan och värderar även olika aktiviteter. Även detta citat är 
kopierat från en blogg. 
 

Och de e ju snart början på nya istiden tror jag efter som de e så kalt och de e 
bara oktober! A i varge fal i dag i skolan så hade vi bild de blev ganska rörigt 
som varnligt men i bland är de litte kul att ha en rörig lektion efter som att anars 
så måste man sitta helt tyst och lysna.Och sän när vi hade planering så tog vi 
fram våra permar och då läste jag några omdömen typ och där hade läraren 
skrivit fel och dom som är så tjatiga på oss så vi inte staver fel! (Olivia, 
Landskolan 2011). 

 

Olivias text ingår i genren personliga återgivningstexter och innehåller inte 
någon sensationell nyhet som i Cissis blogg. Utan Olivia återger sin skoldag. I 
slutet kan vi dock ana en liten spännande nyhet som handlar om att inte ens 
lärarna skriver rätt. Olivia använder punkt och stor bokstav. Men det är inte det 
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formella, grammatiska som är i fokus utan innehållet och att få förmedla en 
officiell dagbok till en autentisk läsare.  
 

Eleverna skriver på bloggarna och förenar olika skrifthändelser. Olivia berättar 
om en bok som hon läser. 

 
 

Bok tips! 
Den här boken läser jag i skolan och 
den är värkligen bra,den handlar om 

en flicka som heter Jenny som 
kommer ny till en skola och direkt 
blir stämplad som hora. Boken är i 

två delar med olika perspektiv.       
 

  

 

 

Figur 4. Skrifthändelse i en skrifthändelse (Olivia, Landskolan 20.10.2011) 

 

Olivia väver in fiktionsläsning i sin bloggtext, vilket visar att hon använder sig 
av flera olika typer av skrifthändelser. I en digital skrifthändelse presenteras en 
skrifthändelse som är pappersbunden. I citatet har bilden en viktig funktion för 
att förstärka Olivias boktips. 

I vilken utsträckning deltagande elever i årskurs 5 uppskattar att arbeta med 
digitala medier varierar. Framförallt är det flickorna som tycker att det är mycket 
roligt medan pojkar i större utsträckning än flickor anser att det är mycket 
tråkigt. En pojke, Ali, får här representera pojkar som inte tycker att det är roligt 
att kommunicera via vare sig blogg eller Facebook.  
  

Nej, jo men jag har, men jag använder det aldrig. Det var typ förut, förra året. Jag 
satt där en dag sen var det tråkigt. Det var samma med Facebook. Jag fixar en dag 
sen nästa jag spelar jag tycker att det var tråkigt (Ali, Centralskolan 2010).  

 

Ali har haft en blogg som han aldrig använde för att han tyckte att det var 
tråkigt. Det är dock få andra elever i studien som anser att digitala medier är 
tråkiga. Enligt Findahl (2011) är antalet dataspelande flickor och pojkar 
detsamma upp till 10-årsålder. Därefter ökar antalet dataspelande pojkar medan 
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många flickor till viss del överger dataspelande för att i stället ägna mer tid åt 
social medier som Facebook och bloggar.  

När Cissi och de andra eleverna bloggar följer de normer, värderingar och 
skriftbruk som råder i dessa skriftpraktiker (Veum & Skovholt 2011). Stavning 
och korrekta ordformer är inte viktiga utan det är det visuella 
ögonblicksintrycket som är viktigt. Vackra, roliga och intressanta bilder 
kombineras med skriven text, vilken färgsätts för att fånga läsarens 
uppmärksamhet. Kontexten för de vardagliga skrifthändelserna är oftast elevens 
egna upplevelser och erfarenheter vilket även skolans skrifthändelser ibland 
tenderar att utgå från. Skrifthändelserna i bloggar och Facebook är som 
beskrivits ovan återgivande med inslag av journalistiska sensationsrubriker. 
Följande citat och kommentar får summera elevernas användning av 
skrifthändelser i vardagen. 
 

Jag vaknar och läser min bok som heter Jag saknar dig, jag saknar dig. Sedan 
fixar jag mig med min mascara och ett läppglans, sen går jag till skolan och lär 
mig saker. När jag kommer hem har jag med mig Cissi, vi läser tidningen och 
fikar. När vi är klara med det så går vi och gör en header till Cissis blogg, (Joy, 
Landskolan 2011). 

 

Joy läser en bok när hon vaknar på morgonen och på eftermiddagen läser hon 
och Cissi tidningen. Vilken tidning framgår dock inte. Citatet avslutas med 
ytterligare en skrifthändelse nämligen att göra en header. Joy är skicklig på att 
designa förstasidan i bloggar och hjälper gärna sina kompisar. Givna 
stavningsnormer och krav på korrekt meningsbyggnad verkar inte vara det 
viktigaste utan det handlar om att kommunicera och att synas. Denna vardagliga 
skriftpraktik är engagerande för alla deltagare. Genom ett varierat utbud av 
skrifthändelser lär sig eleverna nya kunskaper om skriftbruk. 

Skolans skrifthändelser 
I detta avsnitt lyfter jag fram några av de skrifthändelser som förekommer i 
skolan och som även tillhör elevernas vardagliga skriftpraktik, vilka finns 
beskrivna i föregående avsnitt. Skolans skrifthändelser har framförallt 
framkommit under observationer i klassrummen men även under gruppsamtalen. 
Ytterligare en källa är de elevtexter som jag har fått ta del av. Först 
sammanfattar jag kort delar ur kursplan för svenska Lgr 11 som kan vara av vikt 
för att förstå lärarnas skrifthändelser (Skolverket 2011). 

Kursplan i svenska 

Undervisning i skolämnet svenska har som syfte att utveckla kunskaper i och om 
svenska språket. Dessutom ska undervisningen skapa intresse för att läsa och 
skriva. Eleverna ska ges förutsättningar att formulera egna tankar i olika genrer 
och i olika medier. Det är också viktigt att eleverna ges möjlighet att utveckla ett 
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kritiskt förhållningssätt till information. Under rubriken ”Centralt innehåll” står 
att undervisningen ska, bland annat, behandla språkets struktur, tolkning av 
texter, responsgivande och tagande, olika typer av texter samt kombinationer av 
bild, ljud och ord (Skolverket 2011). 

Pappersbunden textanvändning för lärande 

Eleverna i samtliga deltagande klasser läser ofta fiktionslitteratur i skolan. Minst 
30 minuter per vecka har eleverna schemalagd individuell läsning. Dessutom 
läser läraren högt och samtalar med eleverna om det lästa. 

Figur 5. Koncentrerat läsande. Foto: Berit Lundgren 

För en av klasserna på Landskolan är läsning av fiktionslitteratur och eget 
skrivande prioriterat på svensklektionerna. Några traditionella läromedel 
används inte i den klassen. Centralskolan har från hösten 2011 återinfört enskild 
läsning, med efterföljande samtal om det lästa, på schemat för årskurs 4—6. 
Anledningen till detta är, enligt klassläraren Ellen, att femmorna under våren 
2011 gjorde ett nationellt prov. Fler än hälften av eleverna klarade inte 
läsförståelseprovet.  

Samtliga elever skriver berättande texter i skolan. Det är den genre och 
skrifthändelse som dominerar skrivandet i de skolor som deltar i studien. 
Författarbesök förekommer nästan varje år och de skrifthändelser som eleverna 
deltar i tillsammans med författaren, stimulerar dem till fortsatt berättande. 
Eleverna på Mellanskolan men även de tre klasserna i årskurs 6 på Landskolan 
skriver ofta egna berättelser med olika teman. Inspiration till skrivandet hämtar 
eleverna från bokläsning och lärarna uppmuntrar eleverna att ta pauser i 
skrivandet och läsa sin bok. Läsningen kan ge eleverna inspiration och nya 
utvecklande idéer för deras eget skrivande, menar en av lärarna. Läsning blir 
därmed en strategi för att utveckla skrivandet. En elev läser under lektionen i 
boken Huset vid vägens slut av Magnus Nordin. När jag frågar varför han läser 
när de andra sitter vid datorerna och skriver säger han ”Jag läser för att få 
inspiration till min berättelse” (Emil, Landskolan 2011). Emils berättelse handlar 
om ett hus, en pojke och en flicka vilket också var instruktionen från lärarna till 
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hela klassen. Berättelsen ska, enligt instruktionen, vara spännande och den får 
gärna vara lite läskig om de så vill. Klassen har muntligt arbetat med att utveckla 
person- och miljöbeskrivningar. Dessa nya kunskaper ska byggas in i den 
berättande texten. Mellan klasserna varierar upplägget något. En av klasserna 
skriver endast en person- respektive en miljöbeskrivning medan en annan klass 
skriver en berättelse med utvecklade person- och miljöbeskrivningar integrerade 
i berättelsen. Joy har skrivit två separata texter. Texten nedan kommer från 
hennes miljöbeskrivning. 
 

Den vita fasaden på det stora huset flagnade lätt och det luktade svagt gammalt 
och unket. Han höll upp dörren till huset och jag började ta stora steg i den djupa 
snön mot den stora stentrappan (Joy, Landskolan 2011) 

 

I texten har Joy använt sig av adjektiv, exempelvis vita och stora samt verb, 
flagnade och luktade, för att beskriva huset. Några stavningsfel förekommer inte 
vilket kan bero på att hon använder sig av stavningsprogrammet när hon skriver 
på datorn. De flesta personbeskrivningarna, som jag tagit del av, är innehållsrika 
och fria från stavningsfel. Exemplet nedan är från en berättelse med integrerade 
person- och miljöbeskrivningar. 
 

Det här är Kim han är 13 år och han fyller år den åttonde september och nu är det 
den femte augusti. Kim har långt lila hår med rastaflätor i men alla i hans klass 
tycker att han ska ta ur flätorna men det tycker inte han. Han gillar att lyssna på 
musik det som han gillar regi och hårdrock. Men Kim cyklar och skatar väldigt 
mycket (Ivar, Landskolan 2011)  

 

Skrifthändelsen innehåller en beskrivning av personen Kim. Ivar använder sig av 
några adjektiv, långt och lila, för att beskriva personen och aktiviteter som 
karaktären gillar för att personen ska träda fram på olika sätt vid läsning. Inga 
stavfel finns i texten med undantag av regi (reggae) där Ivar skriver så som man 
pratar. Meningsbyggnaden är inte korrekt. Exempelvis glömmer Ivar att sätta 
punkt och ord utelämnas ”Han gillar att lyssna på musik det som han gillar regi 
och hårdrock”. Ivar och de andra eleverna i klassen skriver för läraren som ger 
respons och bedömer deras texter. Ivars text har inte fått respons ännu av läraren. 
Någon annan mottagare finns inte.  

Eleverna vet att texterna ska bedömas. Läraren Saga klargör det vid flera 
tillfällen ”jag bedömer era texter och då tittar jag på de här bitarna (pekar på 
begreppen person- och miljöbeskrivning som står på tavlan) och även när jag ger 
respons. Om man aldrig har skrivit om personers tankar så försöker man få med 
en tanke”. Det första utkastet bedöms inte om eleven lämnar in en bearbetad och 
omarbetad text efter responstillfället. Saga berättar att hon samlar in texterna och 
eleverna sparar sina texter på skolans server för att se sin egen utveckling och 
för att kunna bearbeta texterna när de går i sjuan. Rasmus kommenterar detta när 
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jag ber att få kopiera hans text. ”Men min text är inte färdig. En text blir aldrig 
färdig. Man kan arbeta med den flera gånger” (Rasmus, Landskolan 2011). 

Faktasökning för lärande 

Faktasökning sker dels via faktaböcker dels via Internet. I allt större utsträckning 
söker eleverna i studien fakta via Internet, särskilt i de fall där arbetet ska 
resultera i en Power Point presentation. Det är dock endast en klass som 
kontinuerligt arbetar vid datorerna. I klassen finns en projektor så att eleverna 
kan redovisa sina Power Point- arbeten. Läraren i klassen, Johan, har deltagit i 
flera utvecklingsprojekt i kommunen för att kunna integrera datoranvändning i 
sin undervisning. På en av bilderna nedan letar Rasmus information via nätet och 
Helen har färdigställt sin Power Point. Före redovisning får hon respons av 
läraren Johan med stavning, meningsbyggnad och färgsättning. Vid det tillfället 
sitter både Johan och Helen framför datorn och samtalar om Helens Power Point. 

 
   

Figur 6. Rasmus söker information.        Figur 7. Helens Power Point.  

Foto: Berit Lundgren 

 

På de skolor som jag har studerat har det inte funnits datorer så att alla kan 
arbeta enskilt vid en dator. På Landskolan finns det dock så pass många datorer, 
bärbara såväl som fasta, att eleverna i en klass kan arbeta via datorn. Det största 
problemet är datorernas kapacitet, som medför att eleverna inte alltid kommer åt 
de dokument som de har sparat. En av lärarna menar att hon äntligen, efter stort 
motstånd, har börjat använda datorer detta läsår. Men hon säger att ”jag blir 
tokig när datorerna inte fungerar och det är vanligt” (Louise, Landskolan 2011). 
Ett annat problem är att datorerna på Landskolan är gemensamma för flera 
klasser, vilket får konsekvenser när flera klasser vill använda datorerna vid 
samma tidpunkt. 
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Bloggande för enkelriktad kommunikation 

Många av eleverna i årskurs 5 och 6 skriver på Facebook eller bloggar utanför 
skolan vilket finns beskrivet ovan. På skolorna förekommer ingen användning av 
Facebook annat än på raster. Endast en sjätteklass på Centralskolan använder sig 
av en blogg, en klassblogg. Läraren, Ellen, har ingen egen projektor i 
klassrummet utan måste använda klassrummet intill när det är ledigt för att hela 
klassen ska kunna skriva en gemensam klassblogg. Bilden nedan, Figur 8, är 
från ett sådant tillfälle. 
  

                                 
                      Figur 8. Gemensamt bloggskrivande                 

                     Foto: Berit Lundgren                  

 

När eleverna skriver på bloggen har de en autentisk mottagare. I de flesta fall är 
det föräldrarna som får möjlighet att läsa om klassens arbete. Eftersom bloggen 
är publicerad på nätet så kan även andra människor än föräldrar ta del av 
klassens arbete. Eleverna, menar läraren Ellen, behöver därför fundera över 
skillnaden med att publicera sig offentligt med en autentisk läsare och att endast 
skriva för läraren. Ellen har samtalat med eleverna om olika skrifthändelser för 
att återge vardagen exempelvis pappersbundna dagböcker och bloggar.  
 

Reflektion 
I detta avsnitt reflekterar jag över några av de skrifthändelser som omger barnen 
under deras vakna tid. Syftet med denna artikel är som tidigare nämnts att 
beskriva och reflektera över barns vardagliga skrifthändelser och i vilken mån de 
förekommer i skolans skriftpraktik. Detta för att forskning visar att barns 
vardagliga textpraktik ser annorlunda ut än skolans dominanta skriftpraktik 
(Ivanič et. al. 2009). Inledningsvis redovisas kort de vardagliga skrifthändelser 
som beskrivits och skolans skrifthändelser. Jag har kategoriserat dessa utifrån 
publikationsforum och aktivitet. 

Under de år som studien har pågått har jag noterat att datorer används alltmer i 
undervisningssituationer. Det är framförallt Landskolan som använder datorer 
för olika skrifthändelser och i synnerhet en av klasserna som har en projektor 
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med en ansluten fast dator. Det är dock fortfarande så att lärares möjligheter med 
datoranvändning i skolans skriftpraktik oftast handlar om skolans ekonomiska 
förutsättningar. Det handlar också om skolans rumsliga förutsättningar för att 
använda datorer. Hemma vid datorn och med smartphones har eleverna 
möjlighet att använda internet när det passar dem (jfr Findahl 2011). I skolan 
måste de invänta sin tur för att få tillgång till en dator och finna en lämplig plats 
för arbetet. 

Utifrån data kan jag se att det finns skillnader mellan barnens skrifthändelser i 
vardagen och skolan. Vardagens skrifthändelser och skolans kan delas upp i två 
huvudkategorier; pappersbundna och digitala texter. Skrifthändelserna skiljer sig 
åt avseende, modes, modalitet och syfte. Vardagens skriftpraktik består av 
pappersbundna texter såväl som digitala. De pappersbundna händelserna är 
exempelvis läsning av fiktionslitteratur, sakprosa och tidningar. Digitala 
aktiviteter är dataspelande, bloggande och användning av Facebook. 
Skriftpraktiken är inte enhetlig för alla elever utan för en del dominerar den 
pappersbundna skriftpraktiken och för andra dominerar den digitala 
skriftpraktiken. Det är också så för några elever att endast den digitala 
skriftpraktiken existerar (jfr Findahl 2011). Mer ovanligt, för att inte säga nästan 
uteslutet, är att enbart den pappersbundna skriftpraktiken existerar bland 
eleverna i denna studie. Syftet med vardagliga skrifthändelser pappersbundna 
såväl som digitala är oftast för nöjes skull 

Skolans skriftpraktik sammanstrålar med vardagens framförallt när det gäller 
pappersbundna händelser. I skolan är fiktionsläsning schemalagd och alla elever 
i klassen läser oftast samtidigt. Sakprosa och tidningar läses för att ta reda på 
fakta. Digitala skrifthändelser innebär oftast att söka fakta via Internet för att 
därefter kunna presentera dessa eventuellt via en Power Point Presentation. 
Endast i ett fall förekommer en blogg i en undervisningssituation.  Syftet med 
skolans skrifthändelser är att läsa och skriva för att lära. 

Vardagens skrifthändelser som dataspelande, användning av Facebook och 
bloggande är kreativa (jfr Ivanič 2004). Med det menar jag att händelsen är en 
produkt av barnens egen kreativa förmåga. De skapas i sociala kontexter för att 
man ska kunna kommunicera med andra (jfr Barton 2007; Ivanič et. al. 2009). 
Den sociala aspekten är tydlig när barnen använder sig av Facebook och bloggar. 
I dessa sociala medier är barnen prosumenter (Olin-Scheller & Wikström 2010). 
De skapar sina egna texter och läser responser till egna skrifthändelser. 
Kommunikationen sker i korta eller långa turtagningar beroende på innehållet. I 
turtagningarna finns även en process där texten utvecklas gemensamt (jfr 
Levinson 2009). Gee (2007) menar att även dataspelandet är en social aktivitet 
då spelarna ofta chattar med varandra. Möjligen kan dataspel även tillhöra en 
färdighetskategori då spelandet utvecklar färdigheter för att ge sig i kast med 
mer avancerade spel.  

Läsning och skrivande i skolorna, som presenteras i denna artikel, karakteriseras 
dels av kreativitet dels av ett processtänkande (jfr Ivanič 2004). I skolans 
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skriftpraktik finns ett antagande att eleverna utvecklar sitt läsande och skrivande 
om de läser och skriver mycket samt att lära sig läsa genom att läsa och skriva 
genom att skriva. Dessutom utvecklas skriftspråket hos skribenterna och läsarna 
om de får välja intressanta och personliga teman samt förevisas goda modeller 
för skrivandet. Det framkommer när lärarna menar att en skriven text utvecklas 
som en process utifrån en planering, utkast och bearbetning. Faktatexterna 
handlar framförallt om att läsa och sammanfatta texter inom ett temaområde 
planerat av lärare och därmed styrt inom givna ramar. Intressant är att eleverna 
menar att flera av de vardagliga skrifthändelserna inte betraktas som 
skrifthändelser. Det som kan antas är att de har internaliserat den norm som 
gäller för skriftbruk och att skolans skriftpraktik är den dominanta. 

Facebook, blogg och skolans skrivande, både det mer kreativa och det mer 
faktainspirerade, skapar produkter som är framtagna och bearbetade utifrån 
givna sociala normer med specifika språkliga normer och värderingar som är 
anpassade till skrifthändelsens syfte och kontext. Vardagliga skrifthändelser som 
Facebook och blogg kan sägas vara personliga med återgivande text. Ibland 
förekommer även en mer sensationsjournalistisk inriktning. Skrifthändelserna i 
skolan varierar, även om jag under mina observationer framförallt har sett 
berättande och återgivande skrifthändelser. 

Artikeln utgår från ett literacy-perspektiv som innebär att skrifthändelser är 
produkter av kognitiva, kommunikativa och sociala processer situerade i en 
kontext (Gee & Hayes 2011; Barton 2007; Kress 2003). Skrifthändelser är i detta 
perspektiv skapade i sociokulturella skriftpraktiker (ibid). De vardagliga 
skrifthändelserna är sociala, de ingår i vänskapsrelationer, och kommunikativa, 
de riktar sig till en autentisk mottagare, men de är inte kognitiva i någon större 
utsträckning. Skolans skrifthändelser är i mycket liten utsträckning sociala. 
Eleverna förväntas skapa en produkt som ska bedömas. De kan vara 
kommunikativa om läraren ger respons eller om de redovisas för klassen. De 
skrifthändelser som redovisas i denna artikel ingår i kursplan för svenska där det 
står att eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskap i att ge respons, skriva 
skapande texter där ord, bild och ljud samspelar och kunna kritiskt granska. 
Eleverna ska även stimuleras till att utveckla ett intresse för att läsa och skriva. 
Ett flertal av dessa undervisningsintentioner uppfylls men inte alla. 

Studien visar vidare att vanligt förekommande vardagliga skrifthändelser hos 
barn består av visuella uttrycksmönster som förekommer i en mediekultur med 
komplexa framställnings- och representationsformer. Studien visar också att 
barnen behärskar skilda kodsystem för att skriva. Bloggar har sitt kodsystem för 
att kommunicera och föra fram budskap medan skrivna texter i skolan har ett 
annat kodsystem som är lika viktigt att förstå för att kunna uttrycka sig 
begripligt. Barnen är medvetna om att språket kan användas på olika sätt 
beroende på modalitet. Hur barnen lär sig detta och i vilken utsträckning de 
praktiserar sina kunskaper varierar naturligtvis.  



  

 
100 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram att de skrifthändelser som har beskrivits i 
denna artikel formar två något skilda skriftpraktiker. Den vardagliga handlar om 
att läsa och skriva för att utveckla kompetens, i vilket ”learning by doing” är 
centralt. De skrifthändelser som förekommer i den vardagliga skriftpraktiken har 
även som syfte att visa vilka aktörerna är som person. Det visas ofta genom 
exempelvis ordval, skrivgenre och läsvanor på bloggar och Facebook. Skolans 
skriftpraktik däremot handlar om att lära sig läsa och skriva. Skriftpraktiken 
syfte är att skapa kunskap i och genom skriftanvändning. Det handlar om att 
undervisningen ska möjliggöra utveckling i skriftspråket. 

Jag vill även betona att den skriftpraktik som framträder bland barnen till 
vardags inte kan betraktas som enhetlig och oföränderlig.  Över tid förändras 
barnens skriftvanor men till synes alla barn tillbringar kortare eller längre tid 
framför datorn varje dag. De svårigheter som uppstår i vardagliga skrifthändelser 
övervinns oftast tillsammans med kompisar vilket medför att flera personer 
involveras i problematiseringar och möjliga lösningar. Det innebär som vi sett 
här att de flesta, men inte alla, upplever det meningsfullt att sitta framför datorn.  
Multimodala medier skapar därmed nya och varierande möjligheter för 
skriftspråksutveckling. Samtidens förändringar, kräver alltså ständigt 
omprövning och vidgning av våra föreställningar om vad som menas med att 
vara litterat.  
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Litteraturundervisning eller leserorientert 
litteraturundervisning?  

Demokratiske paradokser i mediesamfunnet 

Sylvi Penne 

 

Artikkelen tar utgangspunkt i flere studier som viser at ulikheter i elevenes 
hjemmemiljø får betydning for deres skoleprestasjoner. I lys av dette 
perspektivet, som først utredes teoretisk,  undersøkes litteraturundervisningen 
slik den fremstilles gjennom nyere klasseromsforskning fra ungdomstrinn og 
videregående skole, primært i Norge og Sverige. Det viser seg at mange elever 
mangler forforståelse for fiktive lesemåter. Funnene settes her i sammenheng 
med sterk elevorientert/leserorientert undervisning. Avslutningsvis presenteres 
noen hovedtrekk fra en typisk lærebok i norsk som for tiden benyttes av mer enn 
halvparten av norske elever på ungdomstrinnet. Her fins lite som kan imøtegå 
den problematikken som her fokuseres. Snarere tvert i mot.  Artikkelen 
konkluderer med at litteraturundervisning i en demokratisk skole trenger 
nytenkning og oppdatering.  

Innledning 
Denne artikkelen skal handle om litteraturdidaktikk, men den skal også handle 
om sosiokulturell bakgrunn som årsak til gode eller mindre gode skoleresultater. 
Det er nemlig enkelt å undervise i litteratur når litteraturlesning er en naturlig del 
av elevenes livsverden, men det kan være vanskelig å være litteraturlærer for 
elever som sjelden leser –  som finner litteraturlesning både unødvendig og 
kjedelig. Artikkelen vil fokusere mest på denne elevgruppen. 
Litteraturundervisning vil bli belyst ved hjelp av egen og andres 
klasseromsforskning og ved hjelp av konkrete eksempler fra den mest brukte 
norske læreboken for ungdomstrinnet.  

I det siste tiåret har flere undersøkelser dokumentert økende sosiale ulikheter i 
det norske utdanningssystemet (Bakken 2004, 2010, Nordli Hansen 1999, 
Mastekaasa og Nordli Hansen 2003, Opheim m.fl. 2010). Det konkluderes med 
at skolesystemet ikke ”makter å kompensere for forskjeller i elevenes 
hjemmebakgrunn. Hjemmet har betydelig påvirkning på elevers læringsutbytte” 
(Bakken 2004:83). Spørsmålet for lærere, og for fagdidaktikere, er da hva det 
kan være ved gjeldende praksis som forsterker ulikhetene, og hva lærere kan 
gjøre for å utjevne dem. Mye tyder på at trekk ved didaktisk tradisjon i norsk 
skole, og kanskje i deler av den nordiske skolen, ikke er helt oppdatert og justert 
i forhold til ulik forforståelse som skyldes elevenes sosiokulturelle bakgrunn. 

De norske skoleforskerne Telhaug, Mediås og Aasen (2006) hevder at i 
etterkrigstiden greide de nordiske land å bygge opp en demokratisk modell for 
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skole og utdanning som var beundret i hele verden. Modellen var elevorientert, 
sterkt inspirert av Dewey og ”learning by doing” kombinert med folkelige og 
demokratiske, eller nærmere bestemt, sosialdemokratiske tradisjoner. Disse var 
basert på en forestilling om at skolens viktigste mål var å utjevne 
klasseforskjeller, og senere kjønnsforskjeller, i samfunnet. Alle samfunnsborgere 
skulle ha mulighet for å utvikle sine individuelle evner og interesser. Man var 
derfor mest opptatt av gjennomføring og mindre opptatt av karakterer og 
resultater. Fra 1990-tallet ble dette systemet ubønnhørlig konfrontert med 
internasjonale undersøkelser. PISA-testene viste at de nordiske elevene klarte 
seg under middels i lesing, med ett markant unntak, nemlig de finske elevene. 
Telhaug m. fl. begrunner dette blant annet med at Finland, og Island, har vært 
mindre preget av den nordiske modellen enn spesielt Sverige og Norge, men 
også Danmark.  

Forforståelse sett i forhold til literacy-begrepet  
Barn tilegner seg lesevaner i hjem der foreldrene leser. Lesende barn blir lesende 
elever. Skolen handler ubønnhørlig om lesning – og for hvert skoleår eleven 
fullfører, blir tekstene stadig mer kompliserte. Skolen handler om å oppnå 
forståelse og metaforståelse. De humanistiske fagene, som morsmålsfagene, 
handler også om å utvikle evne til tolkning og refleksjon over det man ikke 
umiddelbart forstår. Barn fra hjem der bøker sjelden tematiseres eller refereres 
til, har en tendens til å møte skolens mangfold av tekster med mer ambivalens 
enn de lesende elevene (Bakken 2004, Gee 2003, Heath 1996, Penne 2006, 
2010). Når elevene blir eldre, ikke minst når de er blitt tenåringer, kan en også 
snakke om affinitet, det vil si emosjonell og ”naturliggjort” tilhørighet til den 
gruppen som er lesere, eller motsatt, til de som absolutt ikke leser. Denne 
distinksjonen kan bli en identitetsmarkerende faktor. Det å lese blir noe man 
gjør, eller noe man absolutt ikke gjør, i tråd med de kulturelle gruppene man 
identifiserer seg mest med  (Bourdieu 1995, Gee 2000, 2003, Penne 2006, 2010).  

Det som, heller ikke uventet, er felles for elever fra lesende hjem, er en form for 
forforståelse i forhold til bøker, tekster, diskurser og sjangrer som mange andre 
elever ikke har. Denne forforståelsen vil kunne ha mange komponenter og kan 
altså knyttes til ulike erfaringer og kunnskap som skyldes ulikheter i elevenes 
livsverden og hverdagsspråk. For å få dypere didaktisk innsikt i dette 
problemfeltet kan James Paul Gees (2003) skille mellom primær- og 
sekundærdiskurs anvendes. Primærdiskursen er hverdagserfaringer og 
hverdagsspråk som tilegnes i hjem og nærmiljø som”selvsagte” og ”naturlige”.  
De bare ”er” – trenger hverken tolkning eller metaspråk. Utenfor hjemmet, og 
ikke minst på skolen, møter de helt andre vaner, rutiner og tekster.  Dette kalles 
da sekundærdiskurser (Gee 2003, 2006). Begrepene markerer at skolens tekster 
er, og skal være, annerledes enn hverdagens tekster.  Skolen handler per 
definisjon om sekundærdiskurser. Lesende barn fra lesende hjem er godt 
forberedt på sekundærdiskurser gjennom sin primærdiskurs. Det refereres stadig 
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metaspråklig til tekster og fremmede diskurser i deres primærdiskurs. For elever 
fra ikke lesende hjem kan slik metabevissthet være mer sporadisk og sjelden.  

Det å kunne ”se” og tolke sekundærdiskurser slik de oppstår i ulike kontekster, 
er rett og lett forutsetningen for informasjonssamfunnets definisjon på literacy-
kompetanse, sier Gee, eller kanskje mediesamfunnet er blitt så mangfoldig at det 
må bli snakk om ”literacies”. Gees definisjon er derfor følgende: ”Literacies is 
mastering of secondary discourses involving print” (Gee 2003: 277).   

Denne erkjennelsen må inn i det didaktiske språket. Det blir nødvendig å 
problematisere læringsbegrepet. Da er det viktig å skille didaktisk mellom 
tilegning og læring. Den tekstlige forforståelsen de lesende barna langt på vei 
har tilegnet seg når de begynner på skolen, må andre aktivt lære. Undervisning 
som er basert på tilegning gjennom elevaktive handlinger og ikke på aktiv læring 
gjennom metaspråklig bevisstgjøring, vil bare forsterke de forskjellene som 
allerede fins (Gee 2003:137 ff).   

Gees skille mellom tilegning og læring er usedvanlig relevant når bakgrunnen er, 
som her, den norske, eller deler av den nordiske skolen. Norsk skole har, som 
den svenske og danske, vært liberal og elevorientert i flere tiår. Allerede i 1939 
ble den første læreplanen, N39, vedtatt i tråd med reformpedagogikken. I følge 
Bjørg Brandtzæg Gundem (1998) finnes spor av Dewey i alle norske læreplaner 
etter N39. Hun viser, for eksempel, hvor sterkt han var til stede i forrige læreplan 
for grunnskolen, L97:  

Dewey knyttet aktivitet og erfaring nøye sammen (Dewey 1938). Dette er en arv 
som erfaringspedagogikken har ført videre. Slagordet ”learning by doing” innebar 
at aktiviteten var knyttet til opplevelser av kognitiv art som nysgjerrighet, undring 
og problemsøkende atferd. Den ytre aktiviteten skulle springe ut av en indre 
aktivitet. Vi merker denne tankegangen sterkt i dagens læreplaner (Gundem 1998: 
318). 

Når det gjelder litteraturundervisning, vil det fremgå i det følgende at 
leserorienterte/elevorienterte tilnærminger dominerer både i klasserom og i 
lærebøker. Leserorientering faller naturlig inn Deweys elevorienterte metafor. 
Det er godt ment. Men som det har fremgått, vil elever fra lesende hjem ha 
maksimal utbytte av leserorienterte tilnærminger, mens elever med en annen 
primærdiskurs vil kunne mangle den forforståelsen som er forutsetningen for at 
leserorienterte teorier skal fungere (Iser 1980). 

Hvorfor mente Vygotsky at litteratur var så viktig? 
Litteratur har siden 1800-tallet vært knyttet til etablering av det litterære feltet 
som høykultur (Bourdieu 2000). I et demokratisk perspektiv kan det selvsagt 
være relevant å vurdere å fjerne litteraturen fra morsmålsfagene. Men litteratur 
har likevel en plass i de fleste lands førstespråksfag og ikke helt uten grunn. Noe 
ved litteraturlesning kan fremme mange læringsmål, og noe av det viktigste er 
sannsynligvis det metaperspektivet som leseprosessen kan sette i gang, og som 
er spesielt viktig for de elevene som mangler forforståelse og erfaring med den 
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metatenkningen som faktisk er en forutsetning for læring og nye innsikter – ikke 
minst i humanistiske fag.  

En som understreker nettopp dette humanistiske poenget er Vygotsky. I 
Tenkning og tale (Vygotsky 2001) begrunner han den gode litteraturens 
betydning i skolen. Han ser barns møte med litterære meningsprosesser som 
språkutviklingens siste og mest avanserte stadium. Han skiller mellom ytre og 
indre tale. Indre tale blir til i mellomfasen mellom kulturens symbolsystemer 
(her litteratur) og barnets erkjennelse. Vygotsky formidler lesning av Gogols 
roman Døde sjeler (1842) – først som et møte med en litterær fortelling og så 
gradvis over på et nytt erkjennelsesnivå som gjennom en litterær metafor trigger 
stadig mer metarefleksjon :  

Opprinnelig viste tittelen til døde livegne som ikke hadde fått sine navn fjernet fra 
de offisielle listene og fortsatt kunne kjøpes og selges som om de var i live. Det er 
i denne mening ordene brukes gjennom boken, som er bygd opp rundt denne 
svindeltrafikken med døde. Men gjennom sin nære sammenheng med hele verket 
har disse to ordene fått ny betydning, i langt bredere forstand. Når vi kommer til 
slutten av boken, betyr ”døde sjeler” ikke så mye døde livegne som alle de 
skikkelsene i fortellingen som lever rent fysisk, men er døde åndelig sett. I indre 
tale når dette fenomenet sitt høydepunkt. Ett enkelt ord kan være gjennomsyret av 
mening i den grad at det, i likhet med tittelen Døde sjeler, blir et konsentrat av 
mening. For å kunne omsette det til åpen tale trenger man mange ord (ibid.: 212–
213)  

Leseprosessen aktiveres av en fortelling som gradvis får nye konnotasjoner 
gjennom en gjennomgripende metafor. Fortellingen begynner med å handle om 
døde livegne, men ender opp med å handle om meningsløse liv. Metaforen 
formidler noe nytt, noe tredje, noe som ikke står på linjene, men mellom linjene: 
”For å kunne omsette det til åpen tale trenger man mange ord” (ibid.). Det 
Vygotsky gjør i dette sitatet, er å forklare hvordan den spesielle litterære 
leseprosessen, fra begynnelse til slutt, gradvis kan aktivere mer erkjennelse 
innenfor det fiktive meningsuniverset, ”den tredje grunnleggende semantiske 
særegenheten ved indre tale” (ibid.). Den skaper nemlig noe tredje. Louise 
Rosenblatt (2005) kaller slike tekstmøter for ”transaction”:  

My insistence on the term transaction is a means of establishing the active role of 
both reader and text in interpretation and ensures that we recognize that any 
interpretation is an event occurring at a particular time in a particular social and 
cultural context. Once the work has been aestetically evoked, it can become the 
object of reflection and analysis, according to the various critical and scholarly 
approaches (ibid.: 295). 

Rosenblatt insisterer på at leserens møte med en velformet litterær tekst setter i 
gang tankeprosesser i større grad enn andre tekster vil gjøre: ”The meaning – the 
poem – ”happens” during the transaction between the reader and the signs on the 
page” (ibid.:xvi).  
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En fiktiv tekst må leses som fiksjon 
Litteraturlesning er ingen gjenskaping av en eksisterende verden – noe Vygotsky 
viser med sitt eksempel, og som Rosenblatt understreker i sitatene over. 
Litteraturen er et tilbud om en ”ekstraverden”,  en metaverden, en 
hypervirkelighet som kan fortelle oss noe, gi innsikt og erkjennelse på metaplan, 
et abstrakt plan som ligger langt fra vår hverdagslige erkjennelse. Denne 
innsikten kan formidles på mange måter, men et medium er metaforen – i alle 
dens variasjoner (Lakoff og Johnson 1999, Penne15 2010). Bruner (1986) viser 
hvordan metaforisk tenkning inngår i det han kaller paradigmatisk tenkemåte, en 
tenkemåte som abstraherer, generaliserer, strukturerer erkjennelse og kunnskap. 
Det er en slik abstrahering som er tematisert  i Vygotskys eksempel.  

For at fiksjon skal kunne oppleves og erkjennes som fiksjon, forutsettes 
imidlertid en viss litterær forforståelse. Det kan kalles en spesiell lesekontrakt. 
Vi leser nemlig ikke fiksjon på samme måte som vi leser lærebøker, fagartikler, 
aviser, bruksanvisninger eller biografier. Da inngås en annen type lesekontrakt, 
basert på en helt annen forforståelse. Når vi leser sakprosa, inngår for eksempel 
”sannhet”, ”virkelighet” i lesekontrakten. Når vi leser fiksjon, er det motsatt. Vi 
må aktivt skape en indre verden der ”sannhet”, ”virkelighet” ikke gjelder på 
samme vis som i saktekster. Ifølge Hillis Miller (2008) er det den fiktive 
forfatterens klare rettighet å aldri bli holdt ansvarlig for sannheten i det som 
formidles:  

Since literature belongs to the realm of the imaginary, whatever is said in a 
literary work can always be claimed to be experimental, hypothetical, cut off 
from referential or performative claims. Dostoevsky is not an ax murderer, nor is 
he advocating ax murder in Crime and Punishment. He is writing a fictive work 
in which he imagines what it might be like to be an ax murderer. A ritual formula 
is primed at the beginning of many modern detective stories: ”Any resemblance 
to real persons, living or dead, is purely coincidental. ”This (often false) claim is 
not only a safeguard against lawsuits. It also codifies the freedom from referential 
responsibility that is an essential feature of literature in the modern sense 
(ibid.:5). 

Feldman og Kalmar (1996) minner om at fiksjon som sjanger rett og slett er 
forankret i  følgende lesekonvensjon ”it excludes the intention to deceive” 
(ibid.113). ”Sannhet” i fiksjon betyr noe helt annet enn ”sannhet” i verden. I 
fiksjon kan sannhet erstattes med sannsynlighet: ”For fiction always contains 
signs that it is imaginary. Its very name declares its artificiality, and yet it must 
somehow be true to hold the interest of its readers, to tell them about experiences 
at once imaginary and relevant to their own lives” (ibid.). 

Fiksjon forutsetter sjangerkonvensjoner som preger den litterære teksten, for 
eksempel Gogols Døde sjeler. Samtidig er fiksjonsforfattere helt avhengige av 
lesere som kan lese fiksjon som fiksjon og ikke som informasjon.  
                                                            
15 I Penne (2010) vises en sammenheng hos enkeltelever mellom faktiv lesning av 
litteratur og problemer med abstraksjoner i andre faglige sammenhenger, s.144–147. 
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Rosenblatt (2005) setter opp to hoveddistinksjoner for lesemåte. De 
representerer hvert sitt ytterpunkt, og leseres forforståelse kan befinne seg på 
ulike punkter på en skala mellom dem. Det ene ytterpunktet kalle hun "efferent 
reading” – ”sannhetsorientert lesning”– der leseren ”tror” på det hun leser. En 
slik lesemåte vil i liten grad sette i gang metatenkning, det Vygotsky kaller det 
tredje stadium av indre tale.  Når vi leser slik, er vi mest opptatt av handling eller 
innhold. Det andre ytterpunktet er det Rosenblatt kaller ”aesthetic reading,” her 
kalt fiktiv lesning. Å lese fiktivt innebærer, i større eller mindre grad, å få 
metabevissthet om bildene, forestillingene, assosiasjonene og følelsene som 
lesningen setter i gang, og samtidig om helheten.  

Bo Steffensen (2005) skiller på samme vis mellom den fiktive, og det han kaller 
den faktive lesemåten (ibid.:101). Den enkleste definisjonen av fiktiv lesemåte 
er følgende: Fiksjonens lesemåte er en lesemåte som ikke er faktiv. Innenfor 
fiktiv lesemåte stiller man spørsmål til teksten som aldri kunne ha blitt stilt med 
utgangspunkt i faktiv lesemåte:  Hvilken verden befinner vi oss i? Hva er det 
egentlig teksten vil fortelle oss? Hvorfor er dette i det hele tatt fortalt? Leseren 
må få teksten til å bety noe annet enn et rent handlingsforløp for å skape mening 
i den som litteratur (ibid.). 

Ny forskning om litteratur i skolen: Fiksjon som ”fakta”  
Litteraturundervisning, inkludert film og medier i et literacy-perspektiv, er 
behandlet i tre svenske doktoravhandlinger (Olin-Scheller 2007, Schüllerqvist 
2008, Årheim 2007). Det empiriske materialet fra svenske skoler viser at mange 
elever leser litteratur som det Rosenblatt kaller ”sannhetsorientert lesning”, og 
som Steffensen kaller ”faktiv lesning”. De konstruerer i liten grad fiktive 
meningsrom, men søker umiddelbar gjenkjennelse gjennom  assosiasjoner til 
mest mulig ”virkelighet”. Det samme kan dokumenteres fra norske klasserom på 
ungdomstrinnet (Penne 2006, 2010).  

Ingrid Mossberg Schüllerqvist (2008) har skrevet en avhandling med empiri fra 
svenskundervisning på ungdomstrinnet, der hun blant annet intervjuer lærere. 
Hun finner at litteraturlesning i skolesammenheng primært er basert på 
opplevelseslesning og leserorienterte didaktiske tilnærminger. Det leses med 
utgangspunkt i lyst og egne valg. Schüllerqvist hevder derfor at den 
leserorienterte undervisningen kan komme til å svikte mange elever. 
Undervisningen må i høyere grad ha som mål at elevene skal lære fiktive 
lesemåter (ibid.:16).   

Christina Olin-Scheller (2006) har fulgt elever på videregående skole og ser på 
litteratur, film og mediebruk i fire klasser, (to på yrkesfaglig studieretning, to på 
studieforberedende studieretning), både på skolen og i fritiden. Hun kommer til 
samme konklusjon: Elevene skiller ikke mellom fiktiv og faktiv lesemåte. Olin-
Scheller viser flere eksempler på at lærerne og elevene befinner seg på hvert sitt 
ytterpunkt mellom de to lesemåtene basert på ulik forforståelse. Slik oppstår 
misforståelser, kulturkollisjoner, mellom elevenes og lærernes litterære 
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repertoar. Lærerne tror elevene deler deres selvsagte forestilling om det litterære, 
noe de på ingen måte gjør:  

En avgörande orsak till dessa kollisioner förefaller vara de olika föreställningar 
om läsning av fiktionstext som lärarna och eleverna ger uttryck för. Samma texter 
som många av eleverna avvisar som ”meningslösa” och ”tråkiga”, framställs av 
lärarna som ”betydelsesfulla” och ”bildande”. Lärarna är helt enkelt inte 
medvetna om elevernas litterära repertoarer och hur dessa formar 
förutsättningarna för svenskundervisningen. 

Tendensen att avvisa svenskämnets fiktionstexter är tydligast bland pojkarna och 
allra mest påtaglig hos eleverna i elklassen (ibid.:214). 

Olin-Scheller konkluderer som Schüllerqvist. Det vi ser konturene av, er et 
literacy-problem. Skal elevene erobre nye leseroller, må undervisningen endres. 
Elevene må lære et nytt metaspråk om tekster:  

[…] textanalytiska verktyg och problematisera relationen mellan fiktion, fakta 
och faktion. Annars riskerar läsningen som i exemplen ovan, att bara bli en 
språngbräda från texten och inte tillbaka in i den. Först när läsaren återvänder till 
texten och kritisk granskar den, kan hon utveckla den typ av kompetens som 
McLaren betecknar ”critical literacy” (ibid.:220–221). 

Den tredje avhandlingen er skrevet av Annette Årheim (2007) med data fra 
videregående skole. Hun viser, for eksempel, hvordan faktive lesemåter virker i 
møte med en tekst fra 1800-tallet. Elevene skal lese Zolas Thérèse Raquin 
(1867), en realistisk/naturalistisk roman, som de ikke er i stand til å lese verken 
som fiksjon eller med et historisk metaperspektiv. De leser den faktivt, avviser 
den fordi den er både ”ekkel” og altfor overdrevet. Elevenes faktive lesemåter 
lukker generelt for det som er annerledes og fremmed. Årheim viser også 
eksempler på at en lærer kan hjelpe elever til å se, og at de etterpå innser at de 
har sett noe på en ny måte. Hun anbefaler derfor aktive litteraturlærere og ikke 
elevorientering for elever som mangler fiktiv forforståelse.  

Klasseromsforskerne som her er referert, kommer fra svenske, norske og danske 
skoler. Både barnetrinn (Steffensen 2005), ungdomstrinn (Penne 2006, 2010, 
Schüllerqvist 2008) og videregående skole (Olin-Scheller 2007, Årheim 2007) er 
representert. Empirien underbygger helt gjennomgående den sosiokulturelle 
teorien denne artikkelen bygger på. Elever kommer på skolen med ulik 
primærdiskurs. De som kommer fra hjem der det leses lite, vil sannsynligvis 
møte skolens fokus på lesning og på fremmedartede sjangervalg på en annen  
måte enn lesevante elever som rett og slett kommer på skolen med forventninger 
om lesning, og om fremmedhet (Gee 2005, Penne 2006). Dette sosiokulturelle 
aspektet må inngå i lærerens didaktiske og profesjonelle vurdering. 

Hva skjedde egentlig med litteraturundervisningen? 
I skolesammenheng kan vi trygt snakke om at litteraturen i skolen og 
litteraturundervisning har skiftet semiotisk tegn – fra å være noe som var viktig 
for fellesskapet med en viss respekt for tradisjonens kulturelle og estetiske valg, 
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til vekt på elevenes individuelle valg, synspunkt og lesemåter (Barthes 1999). Vi 
lever i en vestlig kultur der individet fokuseres og konstrueres til en grad som  
verden aldri har sett maken til. Slik formulert av Nikolas Rose (Rose 2010): 

Over the last fifty years, and with increasing vociferousness over the last decade, 
we have witnessed the rise of a language of the self framed in terms of freedom, 
autonomy, self-fulfillment and choice. The modern subject is attached to a project 
of identity, and to a secular project of ”lifestyle” in which life and its 
contingencies become meaningful only to the extent that they can be construed as 
the product of personal choice (ibid.: ikke paginert). 

Denne selvkonstruksjonen imøtegås fullt ut i den norske, og som vist, i den 
svenske og danske skolen, gjennom elevorienterte tilnærminger, respekt for 
individuelle lesninger, individuelle valg. Som det har fremgått, er elevorienterte 
undervisningsmåter perfekt tilpasset elever som kommer til skolen som lesere, 
tilegnet gjennom foreldre og nærmiljø. Elever som ifølge kvantitative 
undersøkelser faller ut av utdanningssystemet, kan ha hatt mindre nytte av den 
samme elevorienteringen (Bakken 2004).  

Hva med litteraturdidaktisk metode? I tråd med individkonstruksjon og 
elevorientering er det naturlig at utviklingen av litteraturundervisning de siste 30 
år har gått i retning av leserorienterte teorier. De oppsto som en reaksjon på 
tekstteorier, blant annet nykritikken, som krevde aktive lærere og spørrende 
elever, og som forutsatte en generell aksept av litteratur som høykultur. Men det 
er et stort sprang fra nykritikkens analyserende lærere og til leserorienterte 
teorier som praktiseres mer eller mindre som legitimering av ”fri” lesning 
(Schüllerqvist 2008). Dette var slett ikke meningen da leserteoriene ble utviklet.  

Hva mente egentlig Louise Rosenblatt? 
Louise Rosenblatt  er regnet som en pioner i utviklingen av leserorienterte 
litteraturteorier. Hennes første bok Literature as Exploration kom allerede i 
1938. I artikkelen The Transactional Theory of the Literary Work: Implications 
for Research (Rosenblatt 1985) sier hun at hun ønsker å problematisere den 
utviklingen som er skjedd og mener seg misforstått og til og med misbrukt. Hun 
innleder med å sitere flere teoretikere som gir henne en stor del æren for 
leserteoriene som på 1980-tallet var i ferd med å overta det litteraturdidaktiske 
feltet.  

If it were simply a matter of asserting priority in having set forth a ”reader-
oriented” theory of literature four decades ago, I should not have quoted these 
comments. However, though many seem ultimately counterproductive, the very 
terms ”reader-oriented” and ”reader-response” become problematic. They 
sometimes imply a fixation on the reader`s personality as all-important, to the 
virtual exclusion of the text. (…) From the beginning, while affirming the 
importance of the neglected reader, I have insisted on the contribution of both 
reader and text. Moreover, I find lacking in current theories a satisfactory 
differentiation between reading process that results in poems, stories, or plays and 
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the process that characterizes other kind of reading (min kursivering) (Rosenblatt 
1985:33).  

Rosenblatt godtar ikke begrepet ”leserorientert” som didaktisk mål. Elevene har 
en tekst. De skal ikke lese den bare for bekrefte seg selv. De skal åpne seg for en 
annens tekst. Målet er ”transaction”,  noe tredje, som oppstår i møte med teksten. 
Mange elever trenger derfor hjelp av en lærer. Jo flere leseerfaringer med 
refleksjon og metabevissthet, jo mer nyansert og avansert blir forforståelsen som 
nye tekster kan møtes med. De to hovedkategoriene som alltid vil gjelde, 
”efferent reading” (sannhetsorientert lesning) vs ”aesthetic reading” (lesning av 
fiksjon) må være erkjent først (ibid.:42). Deretter kan en forholde seg kreativt til 
blandingsformer. Dette er spesielt viktig i vår multimediale samtid der denne 
type forforståelse er blitt viktigere enn før.  Rosenblatts perspektiv her er 
påfallende lik vår samtids definisjon av literacy, for eksempel Unescos: 

Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, 
compute and use printed and written materials associated with varying contexts. 
Literacy involves a continuum of learning to enable an individual to achieve his 
or her goals, to develop his or her knowledge and potential, and to participate 
fully in the wider society (Unesco 2004:13).  

Litteratur som hjelpemiddel, ikke som mål 
Elevenes lesemåter er tidligere problematisert og dokumentert ved hjelp av 
klasseromsforskning fra Danmark, Sverige og Norge (Olin-Scheller 2006, Penne 
2006, Schüllerquist 2008, Steffensen 2005, Årheim 2007). Siste del av denne 
artikkelen vil belyse undervisningen nærmere. Deretter vises oppgaver i 
lærebøker.  

Et gjennomgående trekk fra litteraturundervisningen slik den fremtrer i de 
nevnte klasseromsstudiene, er at det er lite litteratur elevene får lest i 
skolesammenheng. Videre er det vanlig at valg av litterære tekster i 
undervisningen er preget av tilfeldigheter og praktiske løsninger. Det er bare 
unntaksvis at litteraturlesning er et mål i seg selv. Litteraturen er langt på vei 
blitt et middel til å tjene andre av skolens mål. Det samme gjelder film. Elevene 
leser, for eksempel, litteratur og ser film for å illustrere og utdype tema de 
arbeider med i andre fag (Olin-Scheller 2007). Man lærer noe ”gjennom” 
litteratur, som utgangspunkt for skriving, som utdyping og illustrasjon i 
temaundervisning, prosjektarbeid eller andre tverrfaglige og flerfaglige 
undervisningsopplegg. Slike didaktiske strategier, kalt ”kombinasjonsstrategier” 
av Schüllerqvist (2008), kan tjene overordnede mål om helhet og sammenheng i 
skolehverdagen. Men følgen er at litteraturen (og filmen) framstilles i skolen 
som utdypende ”sannhet” – ikke som fiksjon. Forhold under krigen 
”dokumenteres” nærmest ved at elevene ser film med handling fra krigen. 
Elevene henvises med andre ord, stadig ut av teksten når de leser fiksjon. Dette 
advarte Rosenblatt sterkt mot i 1985. De elevene som ikke har forforståelse for 
fiktive lesemåter, må av læreren ledes inn i teksten, ikke ut av teksten: 
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The kinds of questions that teachers ask have been a subject for study for some 
time. But, so far as I know, little has been done to test my view that most 
questions in classrooms, in literature anthologies, and also in many research 
projects, turn the young reader´s attention away from the lived-through poem or 
story towards an efferent reading and analysis of the text (Rosenblatt 1985:42)  

Hva sier lærebøkene? 

Sten-Olof Ullström (2009) har studert oppgavekulturen i svenske lærebøker i 
artikkelen  ”Frågor om litteratur–om uppgiftskulturen i gymnasieskolan”. Den 
handler om oppgavene knyttet til lærebøkenes og/eller litteraturantologienes 
litterære tekster (ibid.:123).  

Ullström innleder med å formidle tidligere studier av oppgavestrukturen i 
lærebøker for svenskfaget. Han finner her et mønster som han deretter kan 
gjenfinne i samtidas lærebøker. Oppgavene som er tilknyttet de litterære 
tekstene, kan samles i tre hovedpunkt.  

• Lesekontroll. (Innholdsspørsmål). De har som formål å kontrollere at 
leseren har lest og kjenner innholdet i teksten. Disse oppgavene 
stimulerer til det han kaller den ”naivt-realistiska lesarten” (ibid.:123). 
Oppgavene er handlings- og detaljorienterte, men på ingen måte 
fiksjonsorienterte.  

• Bort fra teksten. Svarene på disse spørsmålene fins ikke i den litterære 
teksten. De ber om leserens mening: ”Det finns altså i läromedlen en 
växande insikt om att inte bara texten utan även lesaren är en viktig 
komponent vid läsningen av skönlitteratur” (ibid.:131).  Disse 
oppgavene fører generelt oppmerksomheten bort fra fiktive lesemåter. 
De kan for eksempel ta fatt i samfunnsproblem som tematiseres i en 
tekst, de kan spørre hva elevene mener om ulike ting.  

• Oppgaver for å dikte videre. Den litterære teksten fungerer som 
utgangspunkt for egen skriving. ”I själva verket handlar uppgifterna mer 
om att eleverna arbetar med egna texter, än att de arbetar med eller 
förhåller sig till en bestämd litterær text” (ibid.:136). 

Ullströms følgende oppsummering  inneholder denne artikkelens tematikk. Mye 
tyder på at oppgavene rett og slett forstyrrer og ødelegger mulige fiktive 
lesemåter.  

Ofta apostroferas eleven direkt i frågorna genom ett explicit du-tiltal. Frågorna 
kan även på andra sätt appellera till läsarens personliga erfarenheter genom att 
underförstå deras relevans. Men i stället uppstår andra problem, Torell hävdar 
utifrån sin forskning att ”literary transfer-blockeringarna” är ett ofta 
återkommande  fenomen. De innebär att  verklighetsbilder ur läsarens egen 
erfarenhet blir så dominerande i tolkningen att texten själv hamnar i skymundan. 
Fenomenet är särskilt tydligt i ett antal svenska läsningar. De tenderar på så sätt 
att bli egocentriska. Förmågan att göra upptäckter i texten går därför förlorad 
(ibid.:126). 
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Her følger en tilsvarende undersøkelse av et norsk læreverk som er valgt fordi 
det er  det mest brukte læreverket på ungdomstrinnet i norskfaget. Det brukes av 
mer enn 50 prosent av ungdomsskolene i Norge. Det heter Kontekst (Blichfeldt, 
Heggem, Larsen 2006),  dekker alle tre år, i serien fins tre bøker, en teoribok og 
to litteraturantologier på til sammen ca 800 sider.  

Et kapittel fra teoriboken kan fungere som eksempel. Det er valgt fordi det 
tematisk handler om sider ved den forforståelsen som her tematiseres. Det heter 
”Å velge sjanger”.  I dette kapitlet skjer det som er helt gjennomgående i verket. 
Kapitlet handler om skillet mellom sakprosa og skjønnlitteratur, men handler 
altså ikke om å lese ulike sjangrer, men om å skrive dem selv (jevnfør Ullströms 
siste punkt over):  

Når du søker på et arbeid, er det naturlig å skrive en søknad. Vil du få fram en 
stemning, kan du kanskje skrive dikt. Skal du gi en rask beskjed til noen, skriver 
du en tekstmelding. Skal du fortelle om noe som har skjedd, kan du skrive rapport 
eller fortelling (s. 129). 

Det handler altså ikke primært om å lese skjønnlitteratur, men om å skrive 
skjønnlitteratur selv – og det som er spesielt problematisk, er at et dikt her 
sidestilles med andre former for direkte kommunikasjon, helt på linje på linje 
med søknader og tekstmeldinger.  Et avsnitt heter ”Mottaker”.  

Det er viktig å sette seg inn i situasjonen til mottakerne, å ha det vi kaller 
mottakerbevissthet. Hvilken type informasjon trenger de, og hvordan skal 
informasjon formuleres? En forfatter som vil fortelle ungdommer om hvor viktig 
det er å ta vare på hverandre og hjelpe hverandre, skriver kanskje en 
ungdomsroman og ikke en artikkel, for en fortelling kan gi mer innsikt enn tusen 
formaninger (s. 129). 

Litteratur handler her om direkte kommunikasjon på linje med samtaler. 
Resultatet er en litteraturens banalisering eller ”hverdagsliggjøring”. Det fiktive 
kommenteres ikke. Kapitlet som skal klargjøre hva fiksjon er, avsluttes med en 
side med øvingsoppgaver. En er følgende:  

Hvilken type sjangrer og kanaler er det naturlig å bruke i eksemplene nedenfor? 
Er det mulig å bruke flere sjangrer noen ganger? Diskuter og forklar 
sjangervalgene. - en ungdom søker sommerjobb - en journalist dekker en ulykke - en ungdom på ferie sender en melding hjem  - en gutt eller ei jente vil ha med kjæresten på kino - en forfatter forteller hvordan det er å reise rundt i Asia - en forfatter vil si noe om hvordan det er å bli mobbet (s. 130). 

Litteratur i eksemplene over er rett og slett måter å kommunisere på. På linje 
med annen kommunikasjon. En forfatter som vil skrive om mobbing, 
kommuniserer åpenbart like direkte som en ungdom som sender en sms hjem til 
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sin mor. Rosenblatts artikkel (Rosenblatt 1985:42) sluttet også med en viss uro 
over oppgavekulturen i lærebøkene. De fører elevene ut av teksten og ikke inn i 
teksten. Da brytes den fiktive lesekontrakten.  

Hvordan er så oppgavene til de konkrete litterære tekstene? To tredjedeler av 
antologistoffet er litterære utdrag fra romaner eller dramatekster. Her er et 
eksempel: Det er fra Sigrid Undsets roman Kransen (1920) med handling fra 
1300-tallet. Utdraget er nokså vanlig i antologier for tenåringer: Første møte 
mellom hovedpersonene, Kristin og Erlend, etter et første samleiet. Hun er nå 
gravid. Det er dramatisk stoff. Men elevene får bare tre sider. Så er det stopp. Så 
kommer oppgavene. De er delt inn  i to kolonner som gjelder for alle 
litteraturoppgavene i disse bøkene. Den ene kolonnen heter ”Inn i teksten”. Den 
andre heter ”Ut av teksten”. Jeg refererer her oppgavene til utdraget fra Kransen. 

Inn i teksten 

Hvilken situasjon er det Kristin har kommet opp i? 

Hvordan oppfører Kristin seg mot Simon Darre? 

Hvordan reagerer Kristin når Erlend kommer bort og snakker til henne? 

Finn eksempler på middelalderkultur i teksten. Sett det opp i en punktliste eller 
som et tankekart (Bind 1, s. 257). 

Første del av oppgaveteksten handler om å komme ”inn i teksten”. Men helt i 
tråd med Ullströms eksempler fra svenske lærebøker, åpnes ikke den fiktive 
teksten som fiksjon. For det første er det et utdrag. Det er ingen helhetlig mening 
å søke. Ingen koherens. Ingen kjent kontekst. For det andre handler spørsmålene 
under overskriften ”inn i teksten” om det Ullström kaller ”lesekontroll”. 
Oppgavene er handlings- og detaljorienterte, men på ingen måte 
fiksjonsorienterte. Til slutt skal elevene ”finne eksempler på middelalderkultur i 
teksten og lage punktliste”. Da er de allerede på vei ”ut av teksten”. Slik lyder 
oppgavene under denne overskriften. 

Ut av teksten 

Skriv din egen fortsettelse på historien om Kristin. Ta utgangspunkt i konflikten i 
utdraget, og lag din egen løsning på den. 

Tenk deg at du er Erlend og skriver et brev til Kristin der du forteller hvordan du 
opplevde kvelden da de møttes på kongsgården. 

Finn ut mer om Sigrid Undsets liv ved å bruke oppslagsverk eller ved å søke på 
internett. Lag en kronologisk oversikt over det du tenker er de viktigste 
hendelsene i livet hennes (Bind 1, s. 257). 

Den delen av oppgavene som heter ”Ut av teksten” gir leseren en helt urealistisk 
posisjon i forhold til litterær mening.  Elevene skal selv dikte videre med 
utgangspunkt i tre sider fra romanen, de skal selv bestemme hvordan det går. De 
skal skrive brev fra Kristin til Erlend eller omvendt og formidle hvordan 
situasjonen ble erkjent av de to fiktive hovedpersonene i en  fiktiv tekst med 
handling fra 1300-tallet. Det handler ikke om å underkaste seg det fremmede, 
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men å fylle det med seg selv. Det blir få muligheter for metaforståelse. Dette er 
det Ullström kaller ”oppgaver for å dikte videre”.  

Det siste spørsmålet har svar som ikke har noe å gjøre med den litterære teksten:  
”Finn ut mer om Sigrid Undsets liv ved å bruke oppslagsverk eller ved å søke på 
internett”. Dette er det tredje punktet som Ullström finner i svenske lærebøker 
fra videregående skole. Han kaller det ”bort fra teksten”. 

Som det fremgår, ingen fiksjonskontrakt kan inngås. Karakterene omtales i 
oppgavene som vanlige mennesker med fornavn. Videre ser vi den samme 
strukturen i de norske bøkene for ungdomstrinnet som Ullström finner i svenske 
bøker for videregående skole.  Denne type litteraturformidling legitimeres 
gjennom, for eksempel, Rosenblatts teorier om leseren. I realiteten er det, som 
hun selv påpeker, noe helt annet (Rosenblatt 1985:42).  

Oppsummering  
Vygotsky (2001) ser elevenes møte med fiksjon, og tolkning av fiksjon, som 
språkutviklingens siste og mest avanserte stadium. Når han vektlegger metaforen 
som et gjennomgripende redskap for litterær opplevelse og erkjennelse, er det 
ikke bare på grunn av de fiktive konvensjonene. Metaforen er også vårt redskap 
for abstrakt tenkning, for generaliseringer, metaforståelse og dobbeltbetydninger 
(Bruner 1986, Johnson og Lakoff 1999). Vygotsky vil vise at litteraturen 
medierer en tenkemåte som kan føre eleven inn i en metareflekterende verden. 
Dette er viktig i et læringsperspektiv. Han viser også at denne tenkemåten åpner 
for hermeneutiske og humanistiske perspektiv.  

Av samme grunn fokuserer Rosenblatt på fiktive lesemåter og sier at ”once the 
work has been aesthetically evoked, it can become the object of reflection and 
analysis, according to the various critical and scholarly approaches” (ibid.:295). 
Ellers skjer ingen ting. Leseren blir der hun var. Som teoretiker har Rosenblatt 
følt seg misbrukt. Elevorienteringen må ikke trekkes for langt. Det er i møte med 
en konkret tekst, et helhetlig tekstunivers, at tenkeprosessene utvikles, (slik 
Vygotsky (2001) viser med eksempelet fra Gogols roman). Louise Rosenblatt er, 
som det her har fremgått, bekymret for de svake og uerfarne leserne i skolen.  

Det er klare sammenhenger mellom sosiokulturelle bakgrunn og skoleresultater 
– det kan på et visst nivå handle om tilhørighet, identitet og affinitet – men det 
handler også om forforståelse og språk i møte med skolens sekundærdiskurser, 
skolens tekstkulturer, som for mange elever er både fremmede og vanskelige 
(Bakken 2004, 2010, Nordli Hansen 1999, Mastekaasa og Nordli Hansen 2003, 
Opheim m.fl. 2010). 

Elever som kommer fra lesende hjem, utvikler en forforståelse for fiksjon, en 
form for lesekontrakt, som forbereder dem til elevorienterte litteraturtimer og 
andre timer i den demokratiske og elevaktive skolen. Men de samme 
litteraturtimene vil  kunne fungere udemokratisk for elever som ikke har denne 
forforståelsen (Gee 2003). Manglende forforståelse hos elevene, for eksempel 
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om lesning av fiksjon, krever derfor aktive og forklarende lærere. 
Litteraturlesning i skolen må knyttes til kontekst, til forforståelse og til lesemåter 
(Feldman og Kalmar 1998, Rosenblatt 1985, Unesco 2004). De elevene som 
mangler forforståelse, må lære å bli mer bevisste lesere. Dette er skolens og 
lærernes ansvar. Mange elever må aktivt lære det andre allerede har tilegnet seg i 
hjemme. Da er det problematisk å satse entydig på elevorienterte 
undervisningsmetoder (Gee 2003).  

I denne artikkelen har litteraturundervisning, spesielt i Norge og Sverige, vært 
fokusert. Begge land har tradisjoner for elevorienterte tilnærminger i 
undervisningen, noe som blant annet begrunnes gjennom landenes skolehistorie 
(Gundem 1998, Telhaug m. fl. 2006).  

Lærebokanalyser fra Sverige og en fra Norge viser det samme. Oppgavene som 
fokuseres, er så elevorienterte at det fiktive aspektet i tekstene rett og slett 
forsvinner. Litterære tekster og tekstfragmenter brukes i høyere grad til elevenes 
egen individuelle utfoldelse. Undervisningen risikerer å ende i en tautologisk 
sirkelbevegelse. Eleven bekreftes, men kommer ikke videre (Bruner 1997). Et 
spørsmål er om det er trekk ved vår didaktiske tradisjon som ikke er oppdatert 
og justert i forhold til problemstillinger om sosiokulturell ulikhet. Det er 
sannsynligvis tid for nye tanker, blant annet om litteraturundervisning.  
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Elevers skriftpraktiker – mer än att oreflekterat 
leverera en text på beställning  

Ann-Christin Randahl 
 

Det finns många vägar att närma sig elevers skriftpraktiker. Inom den svenska 
skrivforskningen har vägen ofta gått via analys av texter (Blåsjö 2010) och 
genom att textens relation till kontexten fokuseras. Själva kontexten kan förvisso 
definieras på olika sätt men senare studier har i hög grad intresserat sig för 
klassrummets praktik (se t.ex. Westman 2009) och hur läraren organiserar sin 
undervisning (se t.ex. Holmberg & Wirdenäs 2010). Denna artikel har också ett 
praxisnära perspektiv men här står eleven snarare än texten och 
skrivundervisningen i centrum. 

Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöker jag vilka föreställningar 
elever har om skrivande och skrivutveckling samt hur de positionerar sig i 
relation till den skrivundervisning de möter i svenskundervisningen. Ett liknande 
forskningsintresse för gymnasieelevers syn på skrivande och skrivandets villkor 
finns hos Kronholm-Cederberg (2005) och Parmenius-Swärd (2008) medan 
frågan om hur våra val av positionering påverkar den andre undersökts bl.a. av 
Smidt (2002).  

En relativt vanlig bild av skolans skrivande gör gällande att elever i första hand 
försöker anpassa sig efter läraren och leverera vad läraren explicit efterfrågar (se 
t.ex. Berge 1988 eller Parmenius-Swärd 2008). Resultatet av min undersökning 
visar också att det sker en viss anpassning mot den diskurs läraren företräder i 
klassrummet, men att det även finns utrymme för andra positioneringar. Att ge 
en bild av elevers skriftpraktiker utifrån deras val av positionering tycks kunna 
fånga en verksamhet där klassrummet som skrivandets kontext inte enbart kan 
beskrivas utifrån den diskurs läraren företräder. För sex fokuselever som jag följt 
på nära håll under deras första år på gymnasiet verkar dessutom en självständig 
positionering kunna löna sig i vad som ibland beskrivs som skolans skrivspel, 
där syftet med skrivandet främst är att få ett bra betyg. 

Efter en kort beskrivning av material, metod och teori ger jag först en bild av de 
klassrum eleverna möter samt hur lärarnas val av positionering kan påverka 
eleverna. Därefter ges en fylligare bild av elevernas val av positionering, vilket 
följs av en närstudie av mötet mellan en elev och en lärare.  

Material, metod och teori  
I denna studie har jag följt jag tre klasser på det naturvetenskapliga programmet 
under deras första år på gymnasiet. Eleverna skriver loggböcker vid sex olika 
tillfällen och besvarar två inledande enkäter som alla berör skrivandet i 
allmänhet eller konkreta skrivuppgifter inom svenskämnets ram. Jag har också 
valt ut sex så kallade fokuselever, som jag intervjuar vid två tillfällen under året. 
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Dessa elever väljs ut för att de tycks positionera sig i skilda skrivdiskurser. I 
materialet ingår dessutom intervjuer med de båda lärare som undervisar 
klasserna i svenska, samt fältanteckningar i samband med klassrumsobservation. 
Samtliga intervjuer är halvstrukturerade (se Rosengren & Arvidsson 2002:138 
ff.). Jag har haft en intervjuguide med frågor men den har snarare fungerat som 
utgångspunkt för ett antal samtalsteman än en lista som ordagrant betats av.  

För analysen av mitt material har jag främst använt mig av Ivaničs matris över 
sex olika skrivdiskurser som hon presenterar i artikeln Discourses of Writing and 
Learning to Write (2004). De sex diskurser Ivanič har identifierat och 
sammanställt bygger dels på olika teorier om språk och litteracitet, dels på 
observationer av skrivpedagogisk praktik och har fått följande översättningar på 
svenska (se Liberg 2009): 

1. Färdighetsdiskursen 

2. Kreativitetsdiskursen 

3. Processdiskursen 

4. Genrediskursen 

5. Diskursen om sociala praktiker 

6. Den sociopolitiska diskursen 

Syftet med ramverket, menar Ivanič, är att analysera olika slags data som har sin 
utgångspunkt i skrivande och skrivundervisning. Genom sina yttranden – 
muntliga och skriftliga – intar eleverna och lärarna en bestämd position, de 
positionerar sig, i förhållande till de diskurser som står till buds i den konkreta 
situation de befinner sig. ”The ways in which people talk about writing and 
learning to write, and the actions they take as learners, teachers and assessors, 
are instantiations of discourses of writing and learning to write” (Ivanič 
2004:220). Eftersom jag dels söker svar på vilka föreställningar elever har om 
skrivande och skrivutveckling, dels vill undersöka hur elever positionerar sig i 
relation till den skrivundervisning de möter får positioneringsbegreppet en 
dubbel funktion. För denna dubbla funktion har jag använt Davies och Harrés 
begrepp reflexiv respektive interaktiv positionering (i Harré & van Langenhove 
1999, se även t.ex. Yoon 2008). 

Klassrummens skrivdiskurser  
I de tre klasser jag följer undervisar två svensklärare, Cilla och Sofia. Cilla 
undervisar i en klass och Sofia i de båda andra.  

Genom klassrumsobservationer under en skrivintensiv period och intervjuer med 
de båda lärarna vid två olika tillfällen kan jag konstatera att eleverna i de tre 
klasserna möter olika skrivdiskurser. Cilla och Sofia har alltså olika 
föreställningar om skrivandets mål och mening som de iscensätter i sina 
klassrum.  
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För Cilla handlar skrivutveckling främst om att tillägna sig ett antal lingvistiska 
färdigheter eller regler, såväl på ordnivå, som på meningsbyggnads- eller 
dispositionsnivå. Den välformulerade texten och korrekthet är målet och för att 
nå dit behöver eleverna explicit undervisning. Under höstterminen lägger också 
Cilla ner mycket tid på grammatikundervisning och på att sitta enskilt med alla 
elever och gå igenom deras texter språkligt. Hon motiverar det med att det finns 
en trygghet i att eleverna vet varför man ska disponera och skriva en text på ett 
visst sätt. Cilla menar också att teknik, som hon kallar det, är något som alla kan 
lära sig, bara man blir medveten om det. ”Det är ju nånting med regler som är så 
lätt”, säger Cilla. Det hon emellertid kallar språklig medvetenhet är något som 
utvecklas mer över tid och mer implicit. Dessutom anser Cilla att elever på ett 
naturvetenskapligt program behöver behärska språkliga färdigheter med tanke på 
vidare studier. Allt detta är tankar som med Ivaničs (2004) terminologi återfinns 
i en färdighetsdiskurs.  

När jag ber eleverna i Cillas klass att beskriva i sina loggböcker vad de tycker att 
de lärt sig om skrivande under höstterminen finns där en tydlig dominans för 
svar som har med språkriktighet och språkets formsida att göra:  

 

- Vad dubbel styckeindelning innebär, stilregler och att börja skriva ’de’ 
istället för ’dom’ (elev 2) 

- Att inte använda ordet ’jätte’ (elev 4) 

- Grammatik, t.ex. styckeindelning (elev 6) 

- Om hur man bildar satser och hur man delar in i stycken (elev 7) 

- Talregeln och var men ska styckeuppdela. Också namn på saker som 
t.ex. blankrad (elev 9) 

- Att jag särskriver mycket, vilket jag ska försöka ändra på. Jag har också 
lärt mig att det är mycket högre krav på hur du stavar på gymnasiet, 
vilket jag har blivit bättre på (elev 12) 

- Jag har lärt mig många olika skrivregler och korrekt styckeindelning 
(elev 13) 

- Skrivregler, hur man rättar en text (elev 15) 

- Viktigt att skriva varierat (elev 18) 

- Vi har inte fått tillbaka några av våra texter, vilket gör att man inte vet 
vad man har gjort för fel. Den första novellen vi gjorde har vi däremot 
fått respons på. De flesta felen jag gjorde då var styckeindelningsfel. Jag 
har alltså i höst lärt mig att man antingen måste ha blankrad eller indrag 
(elev 20)  

- Lite småsaker, t.ex. lite om stycken i text (elev 21) 
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- Jag har lärt mig mer om skrivregler, till exempel om när man ska 
använda vissa ord och regler i vissa situationer (elev 23) 

- Styckeindelning (elev 26) 

- Jag har lärt mig att vara noggrannare med mitt språk och skrivregler. Jag 
har också börjat tänka mer på satsindelning och pauser, var man ska 
stoppa in dem i texten (elev 27)  

- Uttrycka sig varierat (elev 28) 

- Lite skrivregler m.m. (elev 29) 

- Bara genom att skriva lär man sig mycket som till exempel 
meningsuppbyggnad, särskrivningar och interpunktion osv. (elev 30) 

 

Under vårterminen utgörs större delen av det skrivande Cilla initierar i 
klassrummet av analyser. Den praktik jag då tar del av har även drag av 
genrediskurs; korrektheten är fortfarande i centrum, men vad som är korrekt hör 
också samman med texttypen eller genren i fråga. Cilla menar att analyserna ska 
hjälpa eleverna att bli medvetna om hur de ska lägga den språkliga nivån när de 
skriver olika typer av texter.  

I de andra båda klasserna undervisar Sofia. Hon har alltså samma kursplan, 
arbetar på samma skola och på samma program som Cilla, men det är en helt 
annan diskurs som görs verksam i Sofias klassrum. För Sofia står 
kommunikationen i centrum. Det är viktigt att elevernas texter har en mottagare 
och att det man skriver sätts in i en verklighetsnära kontext. Hon säger till 
exempel om en bok de läser i klassen att hon hoppas att den ”ska väcka lite mer 
intresse hos eleverna för kommunikationsbiten”. I Sofias klassrum skriver 
eleverna texter om orättvisor och om övervakningssamhället. De arbetar med ett 
tidningsprojekt och skriver insändare eller brev till politiker. När Sofias elever 
svarar på frågan om vad de lärt sig under höstterminen är det bara totalt sex 
elever av sextio som nämner något som kan kopplas till en färdighetsdiskurs. 
Det skiljer sig alltså markant från svaren på samma fråga i Cillas klass. I Sofias 
klassrum råder istället en diskurs som med Ivaničs (2004) analysmodell kan 
beskrivas som diskursen om sociala praktiker. Denna diskurs får också 
genomslag i elevernas loggböcker, främst i den ena klassen där eleverna 
besvarar frågan om vad de anser är viktigast med den text de ska skriva genom 
att lyfta fram textens kommunikativa funktion och sätta fokus på läsaren: 

- Att det intresserar läsarna, och får dom att vilja läsa mer om ämnet. (elev 
31) 

- Få dem (=läsarna) att tycka att vår text är den bästa (elev 32) 

- Att titeln är uppseendeväckande och att den ska informera och väcka 
känslor hos läsaren (elev 34) 
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- Att man får en väl genomarbetad text som är tydlig och intressant för 
läsaren. (elev 38)  

- Att de (=texterna) är aktuella och intresseväckande. (elev 39)  

- Att locka många läsare. (elev 40)  

- Att det blir intressant för läsaren och att det drar till sig intresse för just 
det ämne jag valt. (elev 41)  

- Att det ska intressera läsaren. Jag har bortsett lite från det vid en artikel 
om orienteringsungdomar, många skulle nog hellre läsa om 
fotbollsproffs. (elev 46)  

- Det viktigaste är att locka många läsare. (elev 47) 

- Att den blir intressant att läsa. (elev 51)  

- Att de är intressanta och lättlästa. (elev 52)  

- Att det blir bra och verklighetstrogna texter. Texter som folk kommer 
vilja läsa.  (elev 54)  

- Att de är intressanta och skrivna på ett sätt som läsaren tycker är roligt 
och fångande.(elev 56)  

- Att de är intressanta och lättlästa. (elev 57) 

- Att de ska vara intressanta att läsa (elev 58) 

 

Sofia skapar också ett kommunikativt klassrum så till vida att eleverna ofta läser 
varandras texter. Även i sin respons på elevernas texter tycks Sofia med just 
denna klass vilja upprätta en relation mellan en skribent och en läsare, snarare än 
mellan en elev och en bedömande lärare. I en kommentar skriver Sofia till 
exempel: ”Fila på avslutningen av referatet. Vad menar Ohlsson med den sista 
raden. Gör det tydligt för din referat-läsare också.” 

I förbigående kan jag nämna att det i Cillas klass bara är två elever som lyfter 
fram att texten de skriver på något sätt ska väcka läsarens intresse.  

Det är intressant att praktiken skiljer sig så pass mycket åt i de båda 
klassrummen. Samtidigt har projektet TOKIS (Forskningsprogram för Text- och 
kunskapsutveckling i skolan. Holmberg, Ledin & Wirdenäs 2006) visat att 
lärares klassrum och den skrivundervisning som lärarna iscensätter kan skilja sig 
åt på liknande sätt som i min studie. De aktuella styrdokumenten tycks också 
erbjuda lärarna en viss rörelsefrihet där de har möjlighet att positionera sig i 
olika skrivdiskurser (se Holmberg & Wirdenäs 2010 och Randahl 2011). Det är 
också påfallande hur lärarnas retorik och praktik går hand i hand. De 
föreställningar om skrivande som lärarna ger uttryck för i intervjuerna realiseras 
i deras klassrum, vilket kanske var mer oväntat (jfr t.ex. Knutas 2008).  
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Elevernas positioneringar 
När de tre klasserna, totalt 91 elever, börjar på gymnasiet genomför jag två 
enkäter, en med öppna svarsalternativ och en med slutna svarsalternativ. Dessa 
enkäter fyller två syften: dels att ge en orientering om dominerande 
föreställningar om skrivande och skrivutveckling i elevgruppen i stort, dels att 
vara ett urvalsinstrument för att försöka få fram sex elever med olika 
föreställningar om skrivandets mål och mening motsvarande de sex diskurser 
Ivanič identifierat i sin matris (2004). 

De föreställningar som dominerar i svaren går att föra till en kreativitetsdiskurs 
eller en processdiskurs – alltså helt andra diskurser än de Cilla och Sofia 
företräder. Att dessa diskurser har en stark ställning i grundskolan, som eleverna 
just lämnat, är känt (se t.ex. Nyström 2000 och Brorsson 2007). Men hur 
kommer mötet i klassrummet mellan lärarnas diskurser och elevernas att gestalta 
sig?  

Vi har redan kunnat konstatera att eleverna i viss utsträckning positionerar sig i 
enlighet med den diskurs som läraren företräder i klassrummet, men denna bild 
är inte den enda som framträder i materialet. Genom att sätta fokus på elevernas 
val av positionering synliggörs det att flera diskurser kan leva jämsides med den 
läraren initierar i sin undervisning. Vid ett och samma loggbokstillfälle får jag i 
en klass följande svar från sex olika elever: 

1. Färdighetsdiskursen: Skrivandet och stavning är det ämne man använder 
sig av och måste klara av i alla andra ämnen. (Elev 53) 

2. Kreativitetsdiskursen: Jag tycker att det är roligt att skriva. Jag vet inte 
varför men jag bara tycker det. Jag har tyckt det är roligt sedan jag var 
liten. Jag gillar särskilt mycket att skriva noveller. Jag gillar att få 
bestämma vad som ska hända och använda min fantasi när jag skriver. 
(Elev 34)     

3. Processdiskursen: Jag lär mig mycket när jag skriver (Elev 36) 

4. Genrediskursen: Man får ju oftast en typ av text man ska skriva t.ex. 
recension, argumenterande m.m. men sen hur man skriver texten väljer 
man själv. Det är absolut viktigast att ha en personlig stil men för att 
hitta den måste man få reda på vilka olika texter det finns och hur de är 
uppbyggda (Elev 54) 

5. Diskursen om sociala praktiker: Det jag lär mig i svenska skrivandet 
kommer jag senare att kunna använda i form av CV och dylikt. (Elev 
47) 

6. Den sociopolitiska diskursen: Jag vill med mitt skrivande påverka folk 
och få dom att tänka till. En av mina texter ska inte bestå av tomma ord.( 
Elev 42)  
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Dessa svar, menar jag, visar att eleverna i klassrummet tycks kunna positionera 
sig i alla de sex diskurser mitt analysverktyg ger vid handen, oavsett vilken 
diskurs som görs verksam i undervisningen. Exemplet för processdiskursen 
(Elev 36) kan verka långsökt. Att jag ändå väljer att tolka elevens svar som att 
skrivandet i sig kan ge nya perspektiv på ett ämne, en bärande tanke i 
processdiskursen, beror främst på elevens svar från föregående loggbokstillfälle 
där hon också uttryckte en syn på skrivande som hör hemma i denna diskurs: 
”Det första jag gjorde var att skriva en tankekarta och en synopsis. Efter det 
skrev jag kladden. När kladden var klar bearbetade jag den texten tills jag blev 
nöjd.” 

Det finns alltså både en bild av anpassning till lärarens diskurs och en bild av 
mångfald. För att undersöka om dessa bilder kan leva sida vid sida eller om 
mångfalden över tid ersätts av en anpassning väljer jag ut sex fokuselever som 
jag följer hela läsåret. 

Av de sex elever som väljs ut går två i Cillas klass. De heter Fredrik och Kerstin. 
Fredrik delar en färdighetsinriktad skrivdiskurs med sin lärare och återkommer 
ofta till hur viktigt det är att ha ett stort ordförråd och att vara bra på att 
formulera sig. Kerstin däremot positionerar sig i en kreativitetsdiskurs och 
skriver i den inledande enkäten när jag ber henne formulera ett gott råd för 
skrivandet: ”Skriva på sitt eget sätt och inte försöka likna andra.” 

De fyra andra eleverna går i Sofias båda klasser: Rosa positionerar sig 
inledningsvis i processdiskursen och ger följande råd för att bli en bättre 
skribent: ”Skriv mycket, redigera, redigera, redigera.” Greger berättar följande 
om arbetet med en text han blivit extra nöjd med: ”Jag tänkte mest på tidigare 
krönikor jag hade läst, sedan valde jag ut det som var bra med dem och skrev 
därefter” och tycks positionera sig i en genrediskurs. Patrik antyder en 
positionering i diskursen om sociala praktiker, samma diskurs som hans lärare 
Sofia. Paula, till sist, positionerar sig tydligt i den sociopolitiska diskursen och 
ger följande råd för skrivandet: ”Att skriva om något man känner starkt för, mina 
sämsta texter är när någon sagt, ’skriv om det här’.” 

Fokuseleverna, liksom de flesta av de 85 andra eleverna i studien, har ett rikt 
språk för att formulera och delge mig sina föreställningar om skrivande och 
skrivutveckling. Det finns mycket att berätta om var och en av dem (se Randahl 
2011). I denna artikel har jag emellertid valt att presentera Kerstin närmare och 
hennes möte med läraren Cilla.  

Mötet mellan eleven Kerstin och läraren Cilla 
Bland fokuseleverna är kanske skillnaden mellan elevens och lärarens 
positionering som störst när det gäller Kerstin och Cilla. Cilla företräder en 
färdighetsdiskurs. Det innebär att textens formsida står i fokus och att 
skrivutveckling främst handlar om att tillägna sig ett antal lingvistiska 
färdigheter eller regler. Cilla återkommer flera gånger till frågor om 
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språkriktighet och vad som i sammanhanget är ett korrekt språkbruk. I intervjun 
berättar hon hur hon närläser den första uppsatsen som eleverna skriver: 

 

I:  Så, Cilla, då tänkte jag att bara fråga lite kort vad du gör i skrivande i 
svenska under höstterminen med din klass 

Cilla:  Okej, då börjar jag med en spontan uppsats som dom får skriva för hand 
och den peträttar jag. 

I:  Ja, vad menar du med det? 

Cilla:  Jag rättar varenda liten, liten detalj både när det gäller… när det gäller 
styckeindelningar, när det gäller meningsbyggnad, alltså allting petar jag 
på.  

 

Denna text, berättar Cilla, betygsätts inte utan fungerar sedan som en 
jämförelsepunkt för eleverna för att få syn på den egna språkutvecklingen. 

För eleven Kerstin, som positionerar sig i en kreativitetsdiskurs, står helt andra 
föreställningar om skrivandets mål och mening på agendan. Här är textens 
innehåll och individen i fokus. Skrivandet tar sin utgångspunkt i individens 
kreativa förmåga och bör utgå från ämnen som intresserar och engagerar 
skribenten.  

I:  Ja… Tycker du att det finns några sådana där speciella råd som man ska 
tänka på för att skriva en bra text? 

Kerstin:  Hm… Det beror på vad det är för text, så klart, men om man, om man 
kan liksom, om man får uttrycka känslor och vad man verkligen tänker, 
så är det ju väldigt bra, för då blir det ju en personlig text. 

 

Vidare är den personliga rösten viktig och textens kvalitet bygger på hur väl 
innehåll och budskap förmår engagera sin läsare. Dessa tankar uttrycker Kerstin 
bland annat när jag ber henne formulera vad som är ett framgångsrikt skrivande 
på gymnasiet: 

I:  Ja. Hm… vad är det som är framgångsrikt skrivande på gymnasiet då?  

Kerstin:  Hm, att man försöker ha sin egen personliga stil 

I:  Ja… 

Kerstin:  Det känns viktigt och att… Sen självklart att man följer uppgiften, att 
man gör som det är sagt, men, ja, att man försöker tänka själv och 
utveckla den, så som man själv tycker om den och inte bara som, som 
man tror att läraren vill ha den 

I:  Mm. Är det det som man belönar också? 

Kerstin:  Jag hoppas det 

I:  Ja (skratt) 
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Kerstin: Hm, jo, men det tror jag ändå, att läraren märker om det är för stelt, om 
 det bara är en text för att man tror att man ska skriva den så här  

I:  Mm… 

Kerstin:  Det tror jag inte… då blir den nog aldrig riktigt bra 

 

I kreativitetsdiskursen lyfts också läsningen av främst skönlitteratur fram som en 
källa till inspiration och inlärning. Under vårterminen låter Cilla eleverna skriva 
flera analyser. Eleverna skriver novellanalys, reklamfilmsanalys och något som 
benämns genreanalys. Jag uppfattar Cillas mål med detta skrivande som ett sätt 
att dekonstruera genre och i förlängningen underlätta tillägnande av den aktuella 
genren. Eleverna behöver, säger Cilla: ”lära sig att det finns olika texttyper och 
att man behöver skriva dem på olika sätt”. Kerstin däremot uppfattar syftet med 
läsningen och analyserna som att det handlar om att få nya perspektiv: 

 

I:  Varför gör man dom här analyserande texterna då? Varför gör man så 
 många sådana, tror du? 

Kerstin:  Ja, man lär väl sig att analysera, alltså omedvetet börjar man väl 
analysera de saker man ser och hör och… är med om på ett annat sätt. 

[…] 

Kerstin:  Nej, men jag tror, jag… Alltså, när jag, jag läser böcker till exempel, då 
tror jag inte bara att jag… förut  kanske jag bara läste det och sen så 
försvann det, men nu är det mer att jag tar till mig saker på ett annat sätt 
och… lär mig av det på ett annat sätt 

I:  Mm… Och vad är det du lär dig och vad är det för saker du tar till dig? 
(gemensamt skratt) 

Kerstin:  Hm, jo, men det kan vara hur, ja men hur personer i böckerna ser på 
saker och ting och hur dom, hur dom tänker och vad dom hm, hur dom 
värderar saker… 

I:  Ja… 

Kerstin:  … och så tar man väl efter det lite kanske, eller, eller tvärtom att man 
känner att, så där, så där vill jag aldrig bli eller (gemensamt skratt)…  

 

För Kerstin står läsupplevelsen i fokus medan Cilla vill göra eleverna 
uppmärksamma på sambandet mellan språk och genre.  

Under hela läsåret fortsätter Kerstin att positionera sig tydligt i en 
kreativitetsdiskurs. Den enda eftergift hon tycks göra i sitt skrivande för den 
färdighetsdiskurs hennes lärare Cilla företräder är en noggrannare 
styckeindelning: 
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I:  Tycker du att du kan… finns det nåt sånt där som… Har ditt skrivande 
förändrats på något sätt då under terminen om du tittar på dom så här… 

Kerstin:  Hm… Jag har väl förstått det om styckeindelning bättre, för det kunde 
jag inte alls i början. Det är ingenting alls vi jobbade med i nian. 

[…] 

Kerstin:  ja men med bokanalysen, den, den blev jag väldigt nöjd med även ifall 
det inte var liksom… bästa… den var inte… bästa betyget eller så. Men 
jag kände mig ändå väldigt nöjd med den, för jag… jag hade nog inte 
ändrat så mycket på den, även om jag hade kunnat kanske. Det är kanske 
det här med styckeindelning då 

 

Det sätt jag finner att förklara Kerstins val av positionering bygger på Wertschs 
begreppspar mastery och appropriation (1998). Hon lär sig att hantera, eller 
bemästra, styckeindelning korrekt men gör inte färdighetsdiskursen till sin egen, 
d.v.s. hon approprierar den inte. Blåsjö (2004) för ett liknande resonemang i sin 
avhandling där studenter bjuder motstånd mot att ta till sig den diskurs som råder 
inom ämnets disciplin.  

Som jag ser det tar Kerstin en risk i sitt skrivande när hon tar avstånd från den 
diskurs läraren företräder i klassrummet (se t.ex. Andersen & Hertzberg 2005 
eller Hertzberg 2006). Ändå kommer hon inte att straffas för sitt risktagande. 
Istället nämner Cilla i förbigående att just Kerstin är en av två självklara 
kandidater till det högsta betyget i svenska. Hur är det möjligt? Den förklaring 
jag finner i mitt material är att en självständig positionering lönar sig. 

En självständig positionering 
Kerstin positionerar sig återkommande i en kreativitetsdiskurs och håller fast vid 
det personliga som utgångspunkt för skrivandet och ser snarast syftet med 
undervisningen i svenska som ett slags personal growth-projekt. Den andre 
eleven som Cilla nämner som en självklar kandidat för det högsta betyget är 
fokuseleven Fredrik. Även Fredrik positionerar sig återkommande i samma 
diskurs, färdighetsdiskursen, och sätter språkets roll i centrum. Bland de sex 
fokuseleverna finns också Paula i en av Sofias klasser. Genom studien 
positionerar hon sig, precis som Kerstin och Fredrik, tydligt återkommande i 
samma diskurs, den sociopolitiska. Även hon omtalas av sin lärare Sofia som en 
mycket duktig skribent och får högsta betyg i svenska. Det är alltså dessa tre 
som gynnas av det som ibland beskrivs som skolans skrivspel. Därför kan man 
kanske lite tillspetsat konstatera att anpassning efter läraren som beställare inte 
tycks vara den enda vägen till framgång i detta spel.  

Vad jag ytterligare kunde konstatera under det läsår jag följde eleverna var att de 
hade ett metaspråk för att tala om skrivande och skrivutveckling. Skrivande 
handlar således inte om att oreflekterat leverera en text på beställning. Vidare 
har jag kunnat konstatera att det kan finnas flera föreställningar om skrivande 
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och skrivutveckling som lever sida vid sida i samma klassrum. Jag ser att det 
sker en viss anpassning mot den diskurs läraren företräder i klassrummet, men 
det tycks också kunna löna sig att söka en självständig hållning i sitt skrivande. 

Litteratur 
Andersen, S. & Hertzberg, F. (2005). Å ta en risk – ”Utfordrerne” blant 
eksamensskriverne. I K.L. Berge, L.S. Evensen, F. Hertzberg & W. Vagle (red.). 
Ungdommers skrivekompetanse Bind II (s. 275–301). Oslo: Universitetsforlaget. 

Berge, K.L (1988). Skolestilen som genre: med påtvungen penn. Oslo: LNU/ J. W. 
Cappelens Forlag. 

Blåsjö, M. (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Diss. 
Stockholm: Stockholms universitet. 

Blåsjö, M (2010). Skrivteori och skrivforskning: en forskningsöversikt. 2. utökade uppl. 
Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. 

Brorsson Norberg, B. (2007). Man liksom bara skriver: skrivande och skrivkontexter i 
grundskolans år 7 och 8. Diss. Örebro: Örebro universitet. 

Harré, R. & van Lagenhove, L (red.) (1999). Positioning theory: moral contexts of 
intentional action. Malden, Mass.: Blackwell. 

F. Hertzberg (2006). Risikoskriverne i KAL-materialet – noen teksteksempler. I: Matre, 
Synnøve (red.). Utfordringar for skriveopplæring og skriveforskning i dag (s. 30–37). 
Trondheim: Tapir akademisk forlag. 

Holmberg, P., Ledin, P. & Wirdenäs, K. (2006). Forskningsprogram för Text- och 
kunskapsutveckling i skolan  Hämtad februari 2011, 
www.svenska.gu.se/digitalAssets/1269/1269948_projektbeskrivning-tokis.pdf  

Holmberg, P. & Karolina W. (2010). Skrivpedagogik i praktiken: Textkedjor, textsamtal 
och texttypologier i tre svensklärares klassrum. I: Språk & stil, 20:105–131. 

Ivanič, R. (2004). Discourses of Writing and Learning to Write. Language and 
Education, 18/3:220–245. 

Knutas, E. (2008). Mellan retorik och praktik: en ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk 
studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter 
gymnasiereformen 1994. Diss. Umeå: Umeå universitet. 

Kronholm-Cederberg, A. (2005). Om skrivandets villkor: unga människors berättelser 
om skrivandet i gymnasiet. Lic. Vasa: Åbo Akademi. 

Liberg, C. (2009). Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv. I: P. Juvonen (red.). Språk 
och lärande. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008 (s.11-
–25). (ASLA:s skriftserie 22). 

Nyström, C. (2000). Gymnasisters skrivande: en studie av genre, textstruktur och 
sammanhang. Diss. Uppsala: Uppsala universitet. 



  

 
129 

Parmenius-Swärd, S. (2008). Skrivande som handling och möte: gymnasieelever om 
skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet. 

Randahl, A.-C. (2011). ”Oftast är vi ganska fria”: Eleverna, skrivandet och 
skrivundervisningen i tre gymnasieklasser. Lic. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Rosengren, K. E. & Arvidson, P. (2002). Sociologisk metodik. 5., [omarb. och utök.] 
uppl. Malmö: Liber. 

Smidt, J. (2002). Double Histories in Multivocal Classrooms. Notes Toward an 
Ecological Account of Writing. Written Communication, 19:3:414–443. 

Wertsch, James V. (1998). Mind as action. New York: Oxford University Press. 

Westman, M. (2009). Skriftpraktiker i gymnasieskolan: bygg- och omvårdnadselever 
skriver. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. 

Yoon, B. (2008). Uninvited Guests: The Influence of Teachers' Roles and Pedagogies on 
the Positioning of English Language Learners in the Regular Classroom. American 
Educational Research Journal, 45/2:495–522. 

 

 
  



  

 
130 

Att skriva medan man tränar lässtrategier 

Monica Reichenberg 

 

Inledning  
Jag började, kan jag säga, skriva innan jag kunde läsa. Jag gick på stugbacken 
kring soldattorpet och satte ihop historier i huvudet… Till mina första verk hade 
jag alltså inga manuskript. De kom till utan nedskrivna ord, i fantasins lekar. Att 
skriva i huvudet var mycket roligt…Jag minns att jag satte ihop en hel följetong 
om en familj som jag kallade Acken och som mycket liknade familjen på rotens 
soldattorp… (Moberg,  1968, s 105). 

Av textutdraget framgår att för Vilhelm Moberg gick det lätt att skriva. För en 
del barn går det inte lika lätt. Det kan naturligtvis ha flera orsaker. En är att de 
fått för lite skrivträning i skolan. Hit hör exempelvis många elever med 
utvecklingsstörning som i Sverige får sin undervisning i särskolan. Den 
obligatoriska särskolan organiseras i grundsärskola och träningsskola. Elever 
som inte når målen i grundsärskolans kursplan går i träningsskolan (Swärd & 
Florin, 2011).16  

I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna 
undervisas ungefär i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll 
och omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar. Därför upprättas 
också en individuell studieplan för varje elev.  

I en mycket uppmärksammad rapport från Skolinspektionen (2010) framkom att 
lärarna i grundsärskolan försummar aktiv läsundervisning för de äldre eleverna 
och i stället prioriterar omsorg och ett gott emotionellt klimat i skolan. 
Granskningen visade också att elevernas skrivande främst var orienterat mot 
form- och färdighetsträning och att de fick lite utrymme för att producera egna 
texter. Vidare saknade samtliga granskade skolor sammanställningar och 
analyser på skolnivå när det gällde vilka kunskapsresultat eleverna når i olika 
ämnen   (Skolinspektionens rapport 2010).  Finns inte sådana sammanställningar 
och analyser torde det vara förenat med betydande svårigheter att bedöma om 
läs- och skrivundervisningen håller sådan kvalitet att eleverna ges förutsättningar 
att nå de nationella målen för utbildningen. 

                                                            
16 År 1900 gjorde Medicinalstyrelsen en inventering av antalet ”sinnesslöa” i Sverige. 
Man fann 13000 sinnesslöa. Efter andra världskriget började antalet minska. Under 
2000-talet har det oväntade inträffat att andelen barn som går i grundsärskola har stigit 
från 0,8% på lågstadiet till det dubbla på högstadiet och gymnasiet  (Grunewald, 2011, s 
30).  
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I en nyligen avslutad interventionsstudie, i fortsättningen kallad huvudstudien, 
fick elever i grundsärskolan träna lässtrategier medan de läste (Lundberg & 
Reichenberg, 2011). Träningen skedde efter två undervisningsprogram. Det ena, 
Reciprok undervisning (RU), har utvecklats av Palincsar och Brown (1984) och 
det andra, Inferensträning (IT), har utvecklats av Varnhagen och Goldman 
(1986).  Avsikten med huvudstudien var inte att eleverna skulle skriva, men 
under studiens gång började ett antal elever ändå göra det. De började skriva upp 
frågor respektive göra understrykningar i texten av relevanta svar på frågor.  I 
denna delstudie är därför syftet att visa hur elevernas skrivande och 
understrykningar utvecklades under  interventionen.  

I den fortsatta artikeln kommer jag först att göra en forskningsöversikt rörande 
studier i läsning och skrivning där personer med utvecklingsstörning varit 
målgruppen. Därefter följer ett metodavsnitt, där urval, material och hur studien 
genomfördes presenteras. Detta följs av en resultatdel där representativa urval av 
elevernas understrykningar och nedtecknade frågor uppmärksammas. Sist 
kommer en slutdiskussion. 

Forskningsöversikt  
Merparten av svenska studier rörande särskolan kan hänföras till vad Molin 
(2004) benämner implementeringsforskning, d.v.s. man studerar konsekvenser 
av genomförda reformer genom att följa upp hur lagstiftningens centrala 
intentioner och det som realiseras i verkligheten stämmer överens. Forskare har 
uppmärksammat faktorer som effektivitet i team- och föräldrasamarbete, 
åtgärdsprogram, särskoleelevers delaktighet, gemenskap och samspel med 
varandra, och med andra (se Granlund, Stéenson, Roll-Pettersson, Björck-
Åkesson, Sundin, & Kylén, 1999;  Molin, 2004).  

Förvånansvärt lite svenska studier finns kring läs- och skrivutveckling i 
särskolan. Fenomenet har uppmärksammats av Berthén (2007) som i sin studie 
följde två särskoleklasser under ett  år. Resultaten var nedslående. Hon påpekar 
att det skriftspråkliga sammanhang som eleverna erbjöds i grundsärskolan var 
begränsat. Mycket tid gick åt för att eleverna skulle tränas att sitta tyst och stilla 
i bänken, att vänta, att kunna räcka upp handen, sysselsätta sig själva, inte störa 
andra. Till detta kom att elevassistenterna ville vara ”snälla” och gjorde arbetet 
istället för eleverna. Det kunde gälla såväl skolarbetet som hemläxan. Här kan 
man således knappast tala om att utmana eleverna i den närmaste 
utvecklingszonen. 

Bokstavsträning var centralt. Merparten av träningen skedde enskilt med en 
vuxen. Berthén menar att det verkade som om lärarna förväntade sig att eleverna 
skulle bli läs-och skrivförberedda i huvudsak genom att träna sig på att skriva 
bokstäver. 17  Detta trots att forskning kommit fram till att om uppmärksamheten 

                                                            
17 Tidigare lade skolan stor vikt vid att barn skulle lära sig att skriva vackert. Det fanns 
särskilda lektioner när det stod Välskrivning på schemat och eleverna fick ägna många 
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vid författandet av en text måste flyttas till skrivandet av enskilda bokstäver, kan 
textens sammanhang och komplexitet påverkas i negativ riktning. Det finns även 
en överhängande risk för att skribenten minskar sin användning av kvalificerade 
strategier som planering, styrning och revidering om de måste koncentrera sig 
alltför mycket på själva bokstavsskrivandet (Christensen, 2009). De elever som 
var i fokus i Berthéns studie använde inte texter i någon större omfattning. De 
enda texter som de mötte i klassrummet utgjordes av dagens schema, enstaka 
ordbilder på tavlan, eller genom olika spelmaterial i någon språktränande 
gruppaktivitet. Någon enstaka gång läste de böcker (Berthén, 2007, s. 134ff.).   

Vad beträffar internationell forskning rörande läsning hos elever med 
utvecklingsstörning är den förhållandevis omfattande.  Flertalet studier har dock 
uppmärksammat elevernas förmåga att avkoda ord. Däremot har det varit färre 
som undersökt läsförståelsen. De studier som finns har ofta skett i form av en 
intervention.  Så är också fallet med de förhållandevis få skrivstudier som gjorts.  
I Varnhagen och Goldmans studie (1986) undervisades tolvåriga elever under 
åtta veckor om orsakssamband. Att förstå orsakssambanden i en 
berättelse/faktatext är viktigt om man ska kunna tillgodogöra sig innehållet i 
texten. Under den första veckan fick eleverna läsa berättelser högt, identifiera 
ord, meningar och stycken. Under den andra och tredje veckan fick de lära sig 
att identifiera orsakssamband i meningar. Under den fjärde, femte och sjätte 
veckan fick de träna sig på att använda orsakssamband i berättelser. Under de 
två sista veckorna slutligen fick de träna på att använda orsakssamband i 
faktatexter. Förståelsen mättes sedan genom att ställa varför-frågor samt be 
eleverna återberätta vad de läst. Träningen gav positiva resultat, dvs. elevernas 
förståelse ökade efter undervisningen (Varnhagen & Goldman, 1986).   

I van den Bos, Nakkens, Nicholays och Houtens (2007) studie deltog 38 vuxna 
holländare med lindrig utvecklingsstörning. I Alfassis, Weiss och Lifshitz (2009) 
studie ingick 35 israeliska personer med lindrig utvecklingsstörning i åldern 15–
21 år. Under tolv veckor, två gånger i veckan, fick de träna RU i smågrupper om 
fyra deltagare i varje grupp. Vid de sex första tillfällena presenterades de fyra 
strategierna för eleverna. Vid de efterföljande arton tillfällena fick eleverna träna 
strategierna. I studien ingick också kontrollgrupper. Posttest visade att 
förståelsen ökat signifikant hos experimentgrupperna: någon signifikant skillnad 
i förståelsen kunde däremot inte urskiljas i kontrollgrupperna.  

Guzel Ozmen (2006)  var först med att studera skrivintervention för turkiska 
skolelever med utvecklingsstörning. Under interventionen fick eleverna träna att 
skriva vad  Björk och Blomstrand (2003) kallar problemläsande text i enlighet 
med undervisningsprogrammet,   Modified Cognitive Strategy Instruction in 

                                                                                                                                                   
timmar åt att försöka utveckla en jämn och fin handstil. Även de blivande lärarna fick 
praktisera välskrivning inom sin utbildning. Så är det inte längre (Taube, 2011).  Av 
Berthéns observationer och Skolinspektionens rapport kan man således dra slutsatsen att 
särskolan utgör ett undantag.  
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Writing (CSIW)18. Interventionen hade positiv effekt på (a) den tid eleverna 
använde för att planera och skriva (b) meningslängden och koherensen i 
elevernas texter som ökade. De positiva effekterna höll i sig över tid. Resultaten 
tyder således på att interventionen gagnade eleverna. 

De La Paz och Graham (1997) undersökte också effekterna av ett 
undervisningsprogram, vars syfte var att dagligen stödja eleverna i deras 
skrivande. I deras studie deltog dock endast en elev med utvecklingsstörning 
som fick daglig instruktion i ett åldersblandat klassrum.  I slutet av 
interventionen hade omfånget på elevens texter ökat från medeltalet 9,33 till 
32.1. I Lane et al. (2008) ingick sex elever i skolår 2 En av dem hade en 
utvecklingsstörning.  I interventionen fick eleverna explicit undervisning i hur 
man exempelvis skriver en intressant inledning och väljer för ämnet passande 
ord. Eleverna testades före och efter interventionen. Det visade sig att inte bara 
längden utan också kvaliteten på samtliga sex elevers skrivande ökade. 

Dessa studier är i överensstämmelse med vad andra forskare uppmärksammat 
nämligen att  läs- och skrivutvecklingen är kritiskt beroende av effektiv 
skolundervisning och att en strukturerad undervisning gynnar svaga elever 
(Wasik & Slavin, 1993; jfr Jonsson, 2006). Vidare uppmärksammar studierna 
vikten av att våga utmana också elever med utvecklingsstörning i den närmaste 
utvecklingszonen (Vygotsky, 1982).   

Reciprok undervisning och inferensträning  
Ovan har Reciprok undervisning (RU) och inferensträning (IT) nämnts vid ett 
antal tillfällen och det kan därför vara på sin plats att närmare beskriva dessa två 
undervisningsprogram. RU har utarbetats av Palincsar och Brown (1984). Den 
ursprungliga modellen utvecklades för svaga läsare i årskurs 7, men har senare 
även använts i de flesta årskurser med olika elevkategorier och resultatet har 
blivit en ökad läsförståelse hos eleverna.  

I RU ligger fokus på att träna eleverna att bli aktiva, konstruktiva läsare.  Det är 
fyra strategier som tränas: (1) förutspå, (2) initiera frågor (3) reda ut oklarheter 
och (4) sammanfatta. Att förutspå innebär att man tränar elever att förutsäga vad 
de tror att texten kommer att behandla med hjälp av rubrik, bilder osv. Det 
innebär också att kunna dra slutsatser från vad man redan vet i ljuset av ny 
information som dyker upp i texten. Att reda ut oklarheter innebär att värdera 
om något i texten är speciellt svårt att förstå, samt vad man kan göra för att 
skapa mening. Att låta eleven sammanfatta med egna ord innebär att få denne att 
fokusera på det väsentliga i texten. Samtidigt är det ett sätt för läraren att 
förvissa sig om att eleven har förstått innehållet av texten. Detsamma är avsikten 
med att träna eleverna att ställa frågor. Det får eleverna att skilja det väsentliga i 
texten från det oväsentliga genom att de uppmuntras att ställa olika typer av 

                                                            
18 Dvs. “with the description of the problem, different means of solving it and the 
evaluation of both” (Herriman, 2011). 



  

 
134 

frågor. Alla fyra strategierna förutsätter att eleverna aktiverar relevanta 
förkunskaper. För en utförligare beskrivning av strategierna i RU liksom det 
teoretiska ramverk RU vilar på se Lundberg och Reichenberg (2011).  

RU har varit föremål för många studier (Andreassen, 2008; Rosenshine & 
Meister, 1994; Takala, 2006 för att nämna några). Däremot har få gjorts där 
personer med utvecklingsstörning deltagit. Undantag är ovan nämnda Van den 
Bos (2007) och Alfassi et al. (2009).  

En central idé hos Varnhagen och Goldman (1986)  är att elever med 
utvecklingsstörning behöver undervisning i hur man analyserar en direkt ställd 
fråga på en läst text för att kunna ge ett korrekt svar.  De behöver vidare lära sig 
att se orsakssamband i texter och kunna identifiera ord, meningar och stycken i 
en text. Centralt är också att kunna använda orsakssamband i berättelser och 
faktatexter.  

IT och RU är således avsedda för lärandeprocesser där eleven tränas att 
övervaka och kontrollera sitt eget lärande, s.k. intentionellt lärande. För att 
kunna göra det behövs metakognitiva insikter, dvs. förmåga att bedöma när man 
förstått eller inte förstått exempelvis en text (jfr Palincsar & Klenk, 1992, s 
211f). Motsatsen är spontant lärande, dvs. man lär sig något av en slump. 
Palincsar och Klenk (1992) kallar detta för incidental learning.    

Metod 

Urval 

I denna delstudie deltog nio elever  i grundsärskolan. Eleverna var mellan 13 och 
17 år. Fem av eleverna praktiserade IT och fyra praktiserade RU. Det är dessa 
elevers skrivande av frågor respektive understrykningar av svar som kommer att 
analyseras. Elevernas lärare var Mattias (IT) och Caroline (RU).19 Båda hade 
någon form av specialpedagogisk kompetens. Såväl elevernas som lärarnas 
namn är fiktiva. 

Material  

I studien användes bland annat texter från 8 Sidor20och från ett material som 
utarbetats av Lena Franzén (2002) i hennes licentiatavhandling. I Franzéns 

                                                            
19 I själva huvudstudien ingick 40 elever och sju lärare fördelade på fyra svenska 
grundsärskolor/träningsskolor. Hälften av eleverna hade textsamtal enligt RU och hälften 
enligt IT. Samtliga elever hade en diagnosticerad utvecklingsstörning. Enligt den 
allmängiltiga definition som formulerats av American Association on Mental 
Retardation (AAMR, 2002) avses med  utvecklingsstörning ett intellektuellt eller 
kognitivt funktionshinder. 
20 8 sidor är en lättläst nyhetstidning som ges ut av Centrum för lättläst. En av dess 
målgrupper är personer med lindrig utvecklingsstörning. http://www.lattlast.se/om-
oss/press/nyheter/malin-crona-ny-chefredaktor-for-var-nyhetstidning-8-sidor. Nedladdad 
31 mars 2012. 
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material ingår frågor till texterna och elevernas uppgift är att leta efter svaren till 
frågorna samt kunna redogöra för hur de kom fram till svaret. Det finns tre olika 
typer av svar. Den enklaste typen är där svaret går att hitta precis där i den första 
meningen i texten, den lite svårare typen kräver att eleven får läsa några 
meningar i texten innan han/hon hittar det rätta svaret. Den svåraste svarstypen 
är när eleven ska använda ledtrådar i texten och med hjälp av dem ”tänka i sitt 
eget huvud” för att komma fram till möjliga svar. Till texterna i 8 sidor fanns 
inga frågor därför formulerade Lundberg och Reichenberg  i enlighet med 
Franzén (2002)  tre olika typer av frågor. Alla elever, oavsett om de fick öva på 
RU eller IT, läste samma texter. Det var dock endast de elever som tränade IT 
som fick frågor till texterna.  

Vid upprepade besök i elevernas klassrum observerade jag att skrivandet och 
stavandet av orden inte var automatiserat hos alla elever, det flöt således inte på 
obehindrat.  Skrivandet blev därför för dessa elever en mycket resurskrävande 
verksamhet. De måste kämpa med stavning, meningsbyggnad och interpunktion 
och band därigenom upp så mycket mentala resurser att det blev alldeles för lite 
över för de mer krävande kognitiva operationerna som det innebär att fokusera 
förståelsen (se också Graham & Harris, 2003; Lundberg, 2008).  Forskare har 
visat att skrivproblem ofta är mer bestående än läsproblem.  Om elever inte 
tycker sig få något särskilt utbyte av detta energikrävande arbete är risken 
överhängande att de väljer att avstå från att skriva (Høien & Lundberg, 2001; 
Lundberg, 2008).  I klassrummen noterade jag att det fanns ett stort 
skrivmotstånd hos en del elever och det var förenat med betydande svårigheter 
att få dem att komma igång. I en tidigare studie (Reichenberg Carlström, 1998) 
poängterade åtskilliga elever att de hade kunnat svaret på åtskilliga frågor, men 
att de hade haft svårt för att formulera det. En elev som har stora 
skrivsvårigheter men delvis övervunnit sina lässvårigheter kan således inte 
komma till sin rätt om man kräver skrivna svar (Høien & Lundberg, 2001). 
Fenomenet har även uppmärksammats av Elley (1984, s 287). Det här är ett 
problem som man inte har beaktat i så stor utsträckning i samband med 
undersökningar av läsförståelse. Många elever kan därför på felaktiga grunder ha 
blivit diagnostiserade som svaga läsare, när de i själva verket inte alls har varit 
det. Vad som givit dem denna orättvisa stämpel, kan ha varit deras svårigheter 
och motvilja mot att uttrycka sig i skrift.  Mot bakgrund av vad som sagts ovan 
om åtskilliga elevers svårigheter att formulera sig skriftligt, beslutades att 
läsförståelsen skulle undersökas muntligt i textsamtalen. I annat fall hade det 
funnits en risk att undersökningens validitet skulle kunna minska.  

Genomförande  

Två gånger per vecka under åtta veckor fick eleverna träna strukturerade 
textsamtal. De flesta samtalen varade mellan 20 och 30 minuter. Detta 
rekommenderas också av Palincsar och Brown (1984). Samtliga elever deltog i 
alla sexton textsamtalen. Själva samtalet skedde i smågrupper med mellan två 
och fyra personer i varje grupp.  
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I likhet med Palincsar och Brown gick jag in i varje grupp och ledde fem samtal 
medan den ordinarie läraren satt bredvid och observerade. Två av lärarna, 
Mattias (IT) och Caroline (RU), gick dock in vid ett tillfälle under mitt första 
samtal. Lärare Mattias uppmanade då sina elever att stryka under de rätta svaren 
i texten medan lärare Caroline bad sina elever att skriva upp de frågor de ville 
ställa till en kamrat i anslutning till att vi tränade strategin ”att ställa frågor till 
texten”. När lärarna sedan tog över vid det sjätte samtalet fortsatte de att 
uppmana sina elever att skriva frågor respektive göra understrykningar. 

Resultat  
I resultatdelen kommer att uppmärksammas de understrykningar eleverna i 
lärare Mattias grupp gjorde samt de frågor eleverna i lärare Carolines grupp 
skrev upp. 21 

Elevernas understrykningar  

I analysen nedan kommer jag att fokusera huruvida eleverna lyckas att stryka 
under det exakta svar som efterfrågas, dvs. stryka under selektivt.22 Detta kan 
ses som en indikation på förmåga att filtrera central information i texten vilket är 
en förutsättning för att kunna sammanfatta innehållet i en text.  Avsikten är att 
försöka komma åt vad Vygotsky (1978, s. 72) kallar ”vändpunkter i läs- och 
skrivutvecklingen”. Med detta menar Vygotsky att läs-och skrivutvecklingen 
ofta är en process där eleven trevar sig fram. Mera sällan rör det sig om en linjär 
process.  Om eleven utmanas av en vuxen eller kamrat i den närmaste 
utvecklingszonen kan det bli en vändpunkt i trevandet. Därför är byggstenarna i 
skrivutvecklingsprocessen centrala för att vändpunkter ska komma till stånd.   

                                                            
21 Elevernas läsförståelse undersöktes både före och efter intervention. Läsförståelsen 
ökade signifikant hos eleverna (För en mer utförlig diskussion kring resultaten se 
Lundberg & Reichenberg,  2011). 
22 Vid varje tillfälle uppmanade lärare Mattias eleverna att inte stryka under hela 
meningar.    
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Figur 1. Mias och Svantes understrykningar i början av studien. 

I början hade eleverna svårt med att stryka under selektivt. Allra svårast var det 
för Svante (16 år) och Mia (16 år)23. Av figur 1 kan man se att de därför verkar 
ta det säkra före det osäkra och stryker under alla meningar utan urskiljning. 24 

                                                            
23 Svante var på gränsen att placeras i träningsskolan. 
24 Texten lästes i början av interventionen och alla elever hade inte riktigt kommit igång 
med att stryka under svaren.  
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I mitten av interventionen läste eleverna texten ”Rödluvan”.   
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Figur 2. Nasrudins, Davids, Ciabs och Svantes understrykningar i mitten av 
studien. 

Av figur 2 kan man se  att David, Chiab och Nasrudin klarar av att stryka under 
svaren någorlunda selektivt till de fyra första frågorna. Däremot klarar ingen av 
dem av den femte frågan.  Svante fortsätter med att stryka under hela meningar 
när han ska svara på frågorna.  

I samtalet med lärare Mattias skulle dock eleverna lyckas med att också besvara 
fråga 5. Låt oss se på nedanstående textutdrag:   

1. Lärare Mattias:  Kan David läsa fråga nummer 5?   

2. David:  Varför blev Rödluvans mamma glad när hon fick se sin 
flicka igen? 

3. Lärare Mattias:  Mm får ni tänka lite ja så där varför blev Rödluvans 
mamma glad när  

4.  hon fick se sin flicka igen?  

5. Chiab:  Att hennes flicka kommit för sent trodde hon.  

6. Lärare Mattias:  Kommit för sent? 

7. Chiab:  Nej, att vänta …hon skulle komma för sent hem från sin 
mormor…. kvällsmat. 

8. Nasrudin:   Jag tror jag vet. Hon trodde att vargen slukat henne.  

9. Lärare Mattias:  Hon tror att vargen hade slukat henne. 

10. David:  Det tror jag med…  

11. Lärare Mattias:  Kan det vara någon annan anledning att mamman blev 
väldigt glad?  

12. Chiab:  Jo, att jägaren hade med sig henne. 

13. Lärare Mattias:  Hade jägaren med sig henne?   

14. Chiab: Hittade henne på vägen.  

15. Lärare Mattias:  Ja, vad gjorde jägaren när han hittade henne på vägen? 
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16. Chiab:  Först är det hennes korg som hon glömde. Lärare 
Mattias säger m m. Chiab  

17.   fortsätter sitt resonemang: Sen så hon Rödluvan sen så 
sånt. 

18.  Lärare Mattias:  Mm ni har ju ett svar där att Rödluvans mamma trodde 
att Rödluvan  

19.  blivit uppäten av vargen… som vi pratade om kan det 
vara så. Jag tänkte så här när jag  

20.  läste att Rödluvan kanske har varit borta väldigt 
länge…sen så blev mamman glad…  

21.  att hon äntligen kom hem.   

22. Chiab:  Mm som jag sa innan. .. att hon var försenad att hon 
varit borta länge det var så du mena?   

23. David:  Det finns ju ett till svar.  

24. Lärare Mattias:  Ja, vad då? 

25. David:  Att Rödluvans mamma kanske tycker om sin lilla 
Rödluva. 

26. Lärare Mattias:  Så skull det också kunna vara. Precis.  

27. David:  Så mamman bara kramade om henne när hon kom hem. 

28. Lärare Mattias:  Ja, så skulle det också kunna vara. För det var ju så att 
det finns inget  

29.  exakt svar som står i texten utan det kan vara olika svar, 
och det skulle kunna vara så  

30.  att mamman tycker om sin dotter Rödluvan så himla 
mycket och så när hon kommer  

31.  hem så kramar hon om henne bara därför. Eller som 
Chiab var inne på att hon varit  

32.  borta väldigt länge..när man har varit borta ganska länge 
så blir föräldrarna oroliga 

33.  eller som Nasrudin var inne på att mamman trodde att 
vargen hade ätit upp henne. 

34.  Chiab:  Det var tre olika förslag .   

35. Lärare Mattias:  Mm och alla kan vara rätt. Eller hur? 

Av textutdraget framgår att lärare Mattias inte riktigt hänger med i Chiabs (16 
år) resonemang (rad 6). Han utvärderar dock inte svaret utan istället använder 
han strategin att upprepa det. Chiab fortsätter att upprepa sitt svar men med vissa 
modifieringar. Då hakar Nasrudin (14 år) på (rad 8). Inte heller nu utvärderar 
lärare Mattias utan upprepar endast Nasrudins svar (rad 9). Då går David in i 
samtalet och tillstår att han ansluter sig till Nasrudins svar (rad 10). Därefter går 
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lärare Mattias in och frågar om det kunde finnas någon annan anledning till att 
Rödluvans mamma var glad (rad 11). Chiab svarar direkt att han tror att 
mamman blev glad för ”att jägaren hade med sig henne” (rad 12).  Lärare 
Mattias följer upp och modellerar hur man gör när man tänker inne i sitt eget 
huvud: ”Jag tänkte så här när jag läste att mamman kanske har varit borta väldigt 
länge…sen så blev mamman glad… att hon äntligen kom hem.” (rad 18–21)  

Då utbrister David plötsligt: ”Det finns ju ett svar till” (rad 23). Lärare Mattias 
följer direkt upp och David säger: ”Att Rödluvans mamma kanske tycker om sin 
lilla Rödluva” (rad 25). Inte heller här utvärderar lärare Mattias svaret utan 
använder strategin ”Så skulle det också kunna vara.” David känner sig sannolikt 
uppmuntrad för han hakar på och utvecklar sitt svar (rad 27). Kanhända kopplar 
han till någon gång då han själv varit borta en tid från sin mamma och erinrar sig 
att hans mamma kramade om honom när de sågs igen. Därför tror han att 
Rödluvans mamma kramade henne.  

Lärare Mattias avslutar med att säga: ”Det finns inget exakt svar som står i 
texten utan det kan vara olika svar….” Därmed uppmärksammar han eleverna på 
att det till frågor inte finns ett enda korrekt svar utan det kan finnas flera möjliga. 
Detta är viktigt för eleverna att vara medvetna om så att de inte stannar vid att 
vara vad Løvland (2011) kallar pincettläsare, dvs. de letar endast på textens yta 
efter det rätta svaret.  En förutsättning för att elever ska utvecklas till aktiva 
läsare är just att de kopplar på sina förkunskaper med det som står i texten och 
utifrån ljuset av detta dra en eller flera slutsatser. En annan förutsättning är att 
lärare, i likhet med lärare Mattias i exemplet ovan, vågar utmana sina elever i 
den närmaste utvecklingszonen. I ovanstående exempel medförde det att David 
kunde komma fram till att det finns mer än ett svar (rad 23). 

Några samtal efter texten om ”Rödluvan” var det dags att läsa faktatexten 
”Femåring biten av ilsken hund”. 
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Figur 3. Davids och Chiabs understrykningar under senare hälften av studien. 

Av figur 3 framgår att David och Chiab fortsätter med att stryka under selektivt 
också i denna text. Sannolikt var faktatexten för svår för Svante eftersom han 
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avstod helt från att stryka under. I samtalet med lärare Mattias fick dock Svante 
och hans kamrater möjlighet att reda ut frågorna som de inte klarade av på egen 
hand. 

Elevernas skriftligt formulerade frågor  

När det gäller de frågor eleverna formulerade i samband med att de tränade 
strategin ställa frågor i RU har jag undersökt huruvida frågorna kunde (a) 
besvaras med enstaka ord som det gick att finna direkt på textytan eller (b) om 
det var frågor som förutsatte att de kopplade samman sina förkunskaper med det 
som stod i texten eller (c) frågor som krävde  information från olika delar av 
texten.   
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Figur 4. Eriks, Emilys, Johns och Isas frågor till texten om Haiti. 

Erik (13 år) var nog den av eleverna som hade svårast att komma igång med 
skrivandet. Han verkade ha låg tilltro till sin egen förmåga att formulera sig i 
skrift. Av figur 4 kan vi dock se att han till slut lyckades. Hans stapplande stil 
tyder på att det varit förenat med stor möda att formulera sig. Han har svårt att 
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skriva linjärt och avslutar inte meningen med ett skiljetecken. Vidare verkar Erik 
ha svårt att diskriminera  /a/ och /o/. Här förekommer också en felstavning, 
nämligen måinga.  Svaret på Eriks fråga går inte att finna i texten. Det står inte 
någon exakt siffra för antalet döda. Frågan förutsätter att hans kamrater har 
förkunskaper och dessutom använder sig av ledtrådar från flera ställen i texten, 
nämligen att vid jordbävningar så dör alltid människor. På Haiti var det en stor 
jordbävning därför måste många människor ha dött.  Betydligt lättare gick det 
för Isa (15 år) att formulera sig i skrift och Emily 17 (år). Emilys tre frågor 
börjar med tre olika frågeord: vad, varför och hur. Samtliga frågor kräver att 
eleverna utnyttjar ledtrådar på flera ställen i texten och plockar fram sina 
förkunskaper. Isa lyckas också hon få till en varför-fråga. Emily använder 
omväxlande versaler och gemena när hon skriver. Inne i orden använder hon 
också omväxlande /R/ och /r/. 

Johns (15 år) stapplande skrift tyder på att han, i likhet med Erik, har varit 
osäker när han skulle formulera sin fråga. Vid samtalen visade det sig att John 
inte hade svårigheter med att muntligen formulera frågor. Däremot var det 
kärvare att göra det skriftligt. John börjar som vid inledningen i ett brev med 
”Hej hur mår du!”  I brev brukar man dock sätta utropstecken efter det inledande 
tilltalsordet, i det här fallet ”Hej”. Sannolikt är John medveten om att ett 
utropstecken behövs, men han är osäker var han ska placera skiljetecknet och 
sätter det därför efter frågan. Sedan ångrar han sig och stryker över denna 
formulering.  Därefter kommer frågan: ”Hur är det att inte gå i skolan för dig när 
det kom en jordbävni”.  Han ångrar sig även här för han har strukit över ”för dig 
när det kom en jordbävn”.  Här kan man sannolikt sluta sig till att John inte tänkt 
riktigt klart innan han började skriva. Det ofullbordade ”jordbävn tyder på det. 
Frågeformuleringen ger också en antydan om att John har betydande svårigheter 
att formulera sig skriftligt. Samtidigt tyder det på att John har metakognitiva 
färdigheter, dvs. han kan bedöma sitt eget skrivande. I det här fallet går han 
tillbaka när han skrivit färdigt och korrigerar. För att kunna svara på Johns fråga 
behöver eleverna dels leta efter ledtrådar i texten på flera ställen dels plocka 
fram sina förkunskaper om hur det kan vara att gå i skolor som redan före 
jordbävningen fungerade dåligt.  Om samtliga frågor gäller dels att ingen av dem 
går att besvara med ett enda ord, dels att de är självbärande eftersom de kan bära 
fram en betydelse. Det visade sig ju också genom att kamraterna inte hade några 
som helst svårigheter med att förstå varandras frågor (jfr Liberg, af Geijerstam & 
Wiksten Folkeryd, 2010).  
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Figur 5. Isas och Emilys frågor till texten om Lasse som åker tåg.
 

Av figur 5 framgår att Emily fortsätter ställa både varför- och hur-frågor.  Svaret 
på hennes frågor får kamraterna genom att använda ledtrådar i texten och utifrån 
det plocka fram sina förkunskaper. I ljuset av dem kan de sedan dra en slutsats 
med hjälp av den information som ges i texten. Ser vi till Emilys skrivande 
använder hon även här omväxlande versaler och gemena. Det visar sig i att (a) 
meningarna börjar med liten bokstav, (b) stor och liten bokstav i början av ord 
blandas i meningarna och (c) stor och liten bokstav blandas inne i själva orden. 
Endast efter en av frågorna har hon satt ut frågetecken. De övriga två avslutas 
utan något skiljetecken alls. Också Isa ställer en varför-fråga.  Om samtliga 
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frågor gäller också här att ingen av dem går att besvara med ett enda ord och att 
de är självbärande eftersom de kan bära fram en betydelse.  
Den sista texten eleverna läste var ”Ohly vill inte vara med när Victoria gifter 
sig”. 
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Figur 6.  Isas, Johns och Emilys frågor till texten om kronprinsessbröllopet. 

Av figur 6 framgår att svaret på Isas första fråga går att hitta direkt i texten. 
Hennes andra fråga kräver att hennes kamrater utnyttjar ledtrådar i texten och 
utifrån det plockar fram sina förkunskaper, nämligen hur de själva eller vänner 
de har brukar reagera om de har bjudit in någon till ett kalas och denna person 
tackar nej. Lägg märke till formuleringen ”tror du?”. Sannolikt har Isas lärare 
brukat använda tror i sina frågor. I en studie av Reichenberg (2005) visade det 
sig vara en framgångsrik strategi att använda verbet tror i frågor om man ville få 
eleverna att inferera, dvs. läsa mellan raderna. Isa sätter ut skiljetecken efter sina 
två frågor.  Också Emily har formulerat en varför-fråga. På sitt frågepapper har 
Emily nu, liksom vid tidigare tillfällen ritat ett antal hjärtan.  

John har formulerat en inferensfråga: ”Varför går Mona på brölopet när hon inte 
vill ha en Monarcki.” Frågan ställer ganska stora krav på hans kamrater. De 
måste dels använda ledtrådar i texten, dels ha förkunskaper om 
socialdemokraternas inställning till monarkin under årens lopp. Eleverna måste 
med andra ord läsa såväl mellan som bortom raderna och med hjälp av detta dra 
en slutsats. Johns stil är även här stapplande. Han är osäker på (a) bruket av 
versaler och gemena. Han är dock medveten om att egennamn har stor bokstav, 
(b) skiljetecken och sätter liksom tidigare punkt efter frågan. Även några stavfel 
förekommer, nämligen av bröllop och monarki. Det ska tillfogas att eleverna 
hade tillgång till de texter de läste så de hade kunnat kontrollera stavningen där 
om de så velat. Inte heller vid detta tillfälle ställde eleverna frågor som gick att 
besvara med ett enda ord. Frågorna var också självbärande. Det visade sig ju 
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också genom att kamraterna inte hade några som helst svårigheter med att förstå 
dem. Däremot hade de en del svårigheter med att besvara dem.  

Sammanfattande diskussion 
I denna delstudie ville jag undersöka hur skrivandet av frågor och 
understrykningar av relevanta svar utvecklades under en åtta veckors period hos 
elever med utvecklingsstörning. Jag ville ha svar på dels hur elevernas skrivande 
respektive understrykningar såg ut i början av studien, dels hur elevernas 
skrivande respektive understrykningar utvecklades under interventionen. 

I början strök en del elever under hela meningar därför att de inte var vana vid 
att stryka under selektivt. Så småningom uppnådde de viss kompetens i detta. 
Centralt vid bedömningen av texter är om de är självbärande eller ej. Kan texten 
i sig bära fram en betydelse då den läses, eller måste man vara bekant med 
tillkomstsituationen för att förstå? (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 
2010). Om vi ser till elevernas frågor så torde man kunna påstå att flertalet av 
dem är självbärande eftersom de kan bära fram en betydelse. Frågan infinner sig 
varför elevernas förmåga att stryka under selektivt och formulera självbärande 
frågor inte följde en linjär utveckling.  En rimlig förklaring skulle kunna vara att 
lärande inte alltid är en linjär utvecklingsprocess från A till B, utan en 
”dialektisk”: utvecklingen kan gå fram och tillbaka (Vygotsky, 1978, s. 122). 
Följaktligen är lärandet ofta en ”trial and error”-process (Campbell, 1960) där 
den lärande prövar sig fram, reflekterar och anpassar sitt beteende utifrån de 
givna förutsättningarna.  

Föga överraskande tyder eleverna skrivning på att de – i likhet med många andra 
grundskoleelever – inte behärskar korrekt stavning och användandet av 
skiljetecken till fullo.  Några av dem verkar ha svårare än de andra. Bristfällig 
stavning kan bidra till att bromsa den skriftliga produktionen. Det går åt så 
mycket kognitiv energi att struktureringen av texten blir lidande (Carlsson, 
2011). 

Samtliga frågor som eleverna formulerade krävde att deras kamrater svarade 
med flera ord. Intressant är att så gott som alla frågor var inferensfrågor, dvs, 
frågor som krävde läsning mellan och bortom raderna. Frågan infinner sig varför 
de var så duktiga på detta. En bidragande orsak kan ha varit att de i 
huvudstudien (Lundberg & Reichenberg, 2011) hade  fått träna fyra strategier 
inom Reciprok undervisning. En av strategierna gick ut på att initiera frågor. I 
början modellerade läraren hur man kunde använda olika typer av frågor, med 
särskilt fokus på inferensfrågor. De frågor vi som lärare ställer påverkar också 
givetvis elevernas frågor. Ställer lärare enkom faktafrågor, där svaret går att 
hämta direkt från textens yta, är risken överhängande att eleverna också ställer 
dylika frågor. Ställer däremot läraren också inferensfrågor fungerar det som en 
modell för eleverna (Dillon, 1990).   

Sannolikt upplevde eleverna i denna delstudie att det var meningsfullt att 
formulera frågor och göra understrykningar eftersom alla gjorde det. Detta skulle 
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då vara i överensstämmelse med Boscolo (2009) som menar att två faktorer 
tycks ha särskilt stort inflytande på elevers attityder till skrivande: hur 
meningsfulla eleverna uppfattar aktiviteterna i skolan och elevens upplevelse av 
egen kompetens inom skrivområdet. Även Wigfield och Eccles (2000) samt 
Guthrie och Wigfield (2000) menar att motivationen att anstränga sig inom ett 
område har att göra med hur högt individen värderar själva aktiviteten och hur 
individen värderar sin egen förmåga att klara av uppgifter inom området. 
Skrivandet av frågor kan också ses som en ”uppvärmning till att skriva mer 
sammanhängande faktatexter”.  Kanhända var det detta lärarna hade i åtanke när 
de bad eleverna skriva. Genom att eleverna fick skriva frågor blev det en form 
av  s. k interaktivt skrivande (”interactive writing”) dvs. ett skrivande där varje 
elev själv skrev frågan.  Fördelen med detta är att eleverna  deltar i skapandet av 
betydligt mer avancerade frågor och ovanliga ord än de skulle ha gjort på egen 
hand.  

IT och RU är ju avsedda för intentionella lärandeprocesser. I denna delstudie 
skulle det kunna vara befogat att hävda att skrivandet och understrykningarna 
var en form av ”incidental learning” som en konsekvens av den intentionella 
lärandeprocessen (jfr Palincsar & Klenk, 1992, s 211f.).  

I denna studie har uppmärksammats att det är viktigt att lärare vågar utmana sina 
elever i deras läsande och skrivande (Jfr Vygotsky, 1982). En befogad fråga 
skulle därför kunna vara varför Lundberg och Reichenberg (2011) i sin 
huvudstudie inte vågade utmana eleverna att skriva.  Svaret är att när man börjar 
med att introducera nya modeller att samtala kring texter är det viktigt att ta ett 
steg i taget. I huvudstudien var syftet att endast undersöka läsförståelsen och här 
arbeta aktivt med att utmana eleverna i den närmaste utvecklingszonen. Bara 
detta ställde stora krav på såväl lärare som  elever eftersom det var ett helt annat 
sätt att närma sig texter än vad de var vana vid. I en kommande studie vore det 
däremot intressant att göra en interventionsstudie enbart kring skrivande i 
grundsärskolan. 

Om talet om att alla ska vara delaktiga i skola och samhälle ska bli mer än 
retorik måste vi låta alla elever aktivt få utveckla sin förmåga att läsa, skriva och 
samtala. Då får de förkunskaper som gör det lättare att ta till sig innehållet i 
texter. Därigenom kan eleverna lättare skaffa sig kunskaper inom matematik, 
naturvetenskapliga och samhällsorienterande ämnen. Särskolan får inte vara ett 
undantag. Omsorg och trygghet är grundläggande, men det får inte leda till att 
lärare därför lägger undervisningen på en för enkel nivå utan de ska 
hitta utmaningar och våga utmana eleverna i den närmaste utvecklingszonen (jfr 
Vygotsky, 1982).  Här står således lärare i särskolan inför en utmaning att anta 
detta. Om de fortsätter att endast vårda och omhulda är risken överhängande att 
personer med utvecklingsstörning hamnar i utanförskap och marginaliseras i 
textsamhället.  
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Uttryck för attityd i niondeklassares texter 

Beatrice Silén 
 

1 Inledning 
I den nationella utvärderingen i modersmål för årskurs nio våren 2010 valde 
majoriteten av de finlandssvenska skoleleverna en uppgift där de skulle 
rekommendera en bok för en vän. I en sådan uppgift ska skribenten dels få fram 
sin positiva uppfattning om den bok han eller hon valt, dels försöka locka 
vännen att läsa den. Vilka språkliga resurser har niondeklassare för att göra 
detta?  

Mitt intresse för denna fråga väcktes när jag på uppdrag av Utbildningsstyrelsen 
i Finland analyserade strukturen i 100 elevtexter skrivna utifrån denna uppgift 
(se Silén 2011). I varje text ingick en presentation av boken och en 
rekommendation av den, men vilket utrymme dessa två innehållsbitar gavs i 
texterna och hur de förhöll sig till varandra kunde se olika ut. Elever som fått 
låga betyg hade i stort sett återgett handlingen i boken de valt, medan 
rekommendationen till vännen begränsats till några rader. De som fått 
medelgoda betyg hade i många fall tagit fasta på att rekommendationen skulle 
riktas till en vän och hade skapat texter med drag av kompissamtal. De texter 
som skrivits av elever som fått höga betyg påminde ofta om personligt hållna 
recensioner där bokpresentationen och rekommendationen var starkt integrerade. 

I denna artikel vill jag föra analysen ett steg vidare och ser på hur eleverna 
uttrycker attityd i sina texter. Texternas utformning verkar nämligen avspeglas i 
valet av uttryck för attityd i texterna. Min hypotes har varit att svaga och starka 
skribenter delvis utnyttjar olika medel för att beskriva sin bokupplevelse och 
övertyga kamraten om bokens förtjänster. Jag antar också att betygen texterna 
fått delvis är avhängiga av förmågan att nyanserat uttrycka evaluering av den 
valda boken. Med evaluerande uttryck kan skribenten nämligen få fram sin 
uppfattning om eller sina känslor för det han eller hon talar om. Samtidigt bidrar 
de evaluerande uttrycken till att skapa och upprätthålla relationen till läsaren och 
kan också användas till att få läsaren att se saker på ett särskilt sätt (se 
Thompson & Huntson 2003: 5 f., 8).  

Jag analyserar hur 30 skribenter uttrycker attityd i sina texter. Texterna är valda 
utifrån det material på 100 texter jag haft till mitt förfogande, så att de ska 
representera relativt typiska texter för betygskategorierna och så att elever från 
skolor runtom i landet ska ingå i samplet. Jag har valt att se på 10 texter som 
bedömts med betygen 5–6, 10 som bedömts med betygen 7–8 och 10 som fått 
betygen 9–10. På den sjugradiga skala som används i finländska skolor är 10 
högsta betyg och 5 det lägsta godkända betyget. Bedömningen har gjorts av 
elevernas egna lärare enligt Utbildningsstyrelsens direktiv. Jag har sett på fem 
texter skrivna av flickor och fem skrivna av pojkar i de två lägre 
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betygsklasserna, men har i den högsta betygsklassen endast tre texter skrivna av 
pojkar.     

Teoretiskt bygger artikeln på den så kallade appraisalteorin. Teorin har 
utvecklats inom den systemisk-funktionella lingvistiken i enlighet med  M. A. K. 
Hallidays och hans kollegers paradigm (se Halliday & Matthiessen 2004). Inom 
den systemisk-funktionella grammatiken menar man att varje yttrande samtidigt 
fyller tre metafunktioner, nämligen en textuell, en ideationell och en 
interpersonell funktion. Medan den textuella dimensionen handlar om hur 
budskapet är formulerat, handlar den ideationella om yttrandets innehåll och den 
interpersonella om hur sändaren framträder i texten och förhåller sig till 
mottagaren. Appraisal faller under det interpersonella och betecknar de 
sematiska resurser som kan användas för att underhandla om känslor, 
bedömningar och värderingar och resurser för att gradera dessa evalueringar 
eller engagera (Martin 2003 [1999]: 145). ”It is concerned with how 
writers/speakers approve and disapprove, enthuse and abhor, applaud and 
criticise, and with how they position their readers/listeners to do likewise.” 
(Martin & White 2005: 1.) Det är med andra ord en teori som kan användas för 
att diskutera hur eleverna visar vad de uppskattar, vad som väcker deras 
entusiasm och hur de försöker överföra sina åsikter på läsaren.  

Inom appraisalteorin menar man att attityder kan uttryckas på tre olika sätt, 
genom uttryck för affekt, bedömning och värdering. Med affekt avser man 
uttryck som beskriver att någon, vanligen skribenten eller talaren, känner något, 
till exempel: man blir lite irriterad på några av personerna. Bedömningar tar 
ställning till mänskligt handlande, hur moraliskt, socialt acceptabelt eller normalt 
något är: J. K. Rowling är väldigt skicklig på att skriva, medan värderingar 
uttrycker en åsikt om något föremål, någon person, situation eller händelse: 
Boken Expert på att rocka är en fantastiskt bra bok. I exemplen ovan ingår 
direkta uttryck för attityd, av vilka de två senare dessutom är graderade: 
irriterad, väldigt skicklig och fantastiskt bra. Samtliga kategorier kan emellertid 
också uttryckas indirekt. Indirekta uttryck för attityd är formuleringar som kan 
tolkas som uttryck för en viss känsla eller uppfattning. Följande mening kan ses 
som ett indirekt uttryck för värdering: Även om det är en lång tid sedan jag läst 
boken återkommer jag fortfarande till den i många olika sammanhang. Trots att 
det inte ingår något explicit evaluerande uttryck i meningen förstår man att 
skribenten värderar boken högt eftersom hon så ofta återkommer till den. 
Värderingen uttrycks med andra ord inte av ett speciellt uttryck utan av satsen 
som helhet i det sammanhang den förekommer i. (För närmare beskrivning av 
teorin se Martin 2003 [1999] och Martin & White 2005: 42–68. Exemplen är 
hämtade ur elevtexterna i mitt material.) 

På engelska har teorin visat sig vara användbar för att studera studenters 
akademiska skrivande dels i förhållande till etablerade forskare (Hood 2004), 
dels för att förstå skillnader mellan låg- och högpresterande studenter (Lee 
2008). Teorin presenteras kort på svenska av Hedebo & Polias i boken 
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Genrebyrån (2008: 181–191). Den har också använts av Folkeryd i hennes 
doktorsavhandling Writing with an Attitude. Appraisal and students texts in the 
school subject of Swedish (2006). I avhandlingen undersöker hon hur elever i 
årskurs 5, 8 och 11 använder evaluerande uttryck i olika typer av berättande 
texter. Utifrån sin analys skapar hon fyra mönster för användning av evaluerande 
uttryck som i hög grad korrelerar med hur väl eleverna presterar. Vidare 
undersöker hon hur användningen av evaluerande uttryck korrelerar med 
elevernas förmåga att diskutera sina texter. Jag kommer ibland att kunna jämföra 
mina resultat med Folkeryds. Eftersom hon studerat texter skrivna i story genren 
kommer man emellertid att kunna notera skillnader i valet av strukturer i hennes 
texter och mina, som representerar en annan genre.  

Genom att studera vilka uttryck för attityd som förekommer i elevtexterna 
kommer jag samtidigt att se på en del av elevernas språkliga repertoar. Man kan 
anta att hur eleverna formulerar sina tankar kring böckerna har påverkat 
bedömningen av texterna. En av huvudpoängen i Schleppegrells The Language 
of Schooling (2004) är att olika texttyper som övas i skolan också förutsätter en 
viss språklig repertoar.  Beroende på språklig bakgrund kan eleverna ha olika 
enkelt att anpassa sig till skolans krav på språklig anpassning. Samtidigt 
konstaterar Schleppegrell (2004: 40 f.) att det sällan ges explicit undervisning i 
vad som språkligt förväntas av eleverna i olika uppgifter, utan detta är något som 
ingår i den dolda läroplanen (jfr Folkeryd 2006: 15 & 155). Hur väl en elev kan 
uppfattas klara av en uppgift språkligt sett handlar med andra ord inte enbart om 
att undvika direkta språkfel utan hänger i hög grad ihop med val av strukturer 
och ord.  

I analysen i kapitel 2 studerar jag hur eleverna uttrycker affekt, bedömning och 
värderingar i sina texter. De olika typerna av evaluering tas upp i den ordning 
som de vanligen behandlas inom appraisalteorin.  

2 Analys 
I min analys av elevtexterna har jag strukit under och kategoriserat alla uttryck 
för attityd jag funnit. Jag har studerat vilka typer av attityduttryck som 
förekommer i de olika betygsklasserna och hur de strukturellt och lexikalt ser ut. 

Allmänt kan man konstatera att evaluerande uttryck ingår i samtliga texter. 
Medeltalet för evaluerande uttryck per 100 ord skiljer sig inte mycket mellan de 
olika betygsklasserna, men stiger något när man går uppåt i betygsklasserna. 
Antalet evaluerande uttryck per 100 ord är 3,6 i betygsklasserna 5–6, 3,8 i 
betygsklasserna 7–8 och 4,2 i betygsklasserna 9–10. Däremot finns det en 
betydligt större variation mellan de olika texterna i de lägre betygsklasserna än i 
den högsta. Ingen av skribenterna som fått betygen 9 eller 10 har färre än 3,4 
evaluerande uttryck per 100 ord och ingen har fler än 4,9. Skillnaden ligger på 
1,5 uttryck per 100 ord. I betygsklass 7–8 ligger variationen på 3,4 uttryck per 
100 ord (lägst 2,1 uttryck/100 ord – högst 5,5 uttryck/100 ord). I betygsklass 5–6 
är variationen ännu större, 3,7 ord per 100 ord (lägst 2,6 uttryck/100 ord – 6,3 
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uttryck/100 ord). Siffrorna antyder att en stor mängd evaluerande ord inte 
nödvändigtvis leder till ett högt betyg, men också att en god text av detta slag 
inte heller ska ha för få evaluerande uttryck. 

Av större intresse än antalet evaluerande uttryck är hur dessa uttryck ser ut. I 
min analys har jag tagit upp följande frågor: 

 
- Uttrycks attityd genom affekt, bedömning eller värdering? 
- Är uttrycken för affekt, bedömning och värdering direkta eller indirekta? 
- Hur ser dessa uttryck ut strukturellt och lexikalt? 

 

Tabell 1 visar vilka typer av värderande uttryck som förekommer i de olika 
betygsklasserna. Det måste emellertid påpekas att gränsen mellan de olika 
typerna inte alltid är tydlig. Såsom Martin & White (2005: 58 ff.) och Folkeryd 
(2006: 83 f) påpekat kan gränsdragningen mellan de olika kategorierna ibland 
vara luddig. Särskilt ifråga om indirekta uttryck för attityd kan det vara svårt att 
avgöra hur ett uttryck ska klassificeras. I uttrycket böckerna skulle passa för dig 
har jag t.ex. analyserat dig som upplevare och utgått från att uttrycket i stort sett 
motsvarar 'du skulle tycka om boken'. Därmed har jag kategoriserat uttrycket 
som affekt. En annan tolkning kunde ha varit att uttrycket utgår från böckerna 
och därför borde ses som en värdering av dem. Jag har valt att inte 
dubbelklassificera för att man ska ha en bild av hur många uttryck det totalt rör 
sig om. Det betyder emellertid att siffrorna i tabellen inte får läsas som absoluta 
sanningar.  

Av tabellen kan man se att antalet evaluerande uttryck ökar från den lägsta till 
den högsta betygsklassen. Detta hänger framför allt ihop med att texterna blir 
längre i de högre betygsklasserna. Medeltalet för antalet ord är 347 för texter 
som fått betyget 5 eller 6, 447 för dem som fått 7 eller 8 och 571 för dem som 
fått 9 eller 10. Av denna orsak är de absoluta antalen inte direkt jämförbara. En 
jämförelse av andelen uttryck för affekt, bedömning och värdering säger 
däremot mer.  
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Tabell 1.  Fördelning mellan de olika typerna av evaluerande uttryck i de tre 
betygsklasserna. 

Betygsklass affekt bebömning värdering totalt 

 N % N % N % N % 

5-6 41 29 16 12 82 59 139 100 

7–8 48 28 26 15 95 56 169 9925 

9–10 73 30 56 24 108 46 237 100 

totalt 162 30 98 18 285 52 545 100 

Tabellen visar att värderingar är den klart vanligaste typen av evaluerande 
uttryck i samtliga betygsklasser, även om andelen värderingar sjunker när man 
går högre upp i betygsklasserna. Affekt är den näst vanligaste kategorin. Det är 
också den kategori där andelen förekomster varierar minst mellan de olika 
betygsklasserna.  Den sista kategorin bedömning förekommer sparsamt i de 
lägre betygskategorierna medan andelen stiger för den högsta betygsklassen.  I 
de två lägre betygsklasserna skiljer sig fördelningen mellan de olika typerna av 
evaluerande uttryck inte nämnvärt.  I den högsta betygsklassen kan man däremot 
notera en något jämnare fördelning mellan de olika typerna av evaluerande 
uttryck. 

 En skillnad som kan noteras mellan de olika betygsklasserna gäller användning 
av indirekta evaluerande uttryck. Av de evaluerande uttrycken i tabell 1 är 
nämligen en del indirekta. Av tabell 2 framgår hur ofta attityd uttrycks direkt 
eller indirekt. 

Tabell 2. Förhållande mellan direkta och indirekta uttryck för attityd i de olika 
betygsklasserna. 

Betygsklass direkt indirekt totalt 

 N % N % N % 

5–6 122 88 17 12 139 100 

7–8 138 82 31 18 169 100 

9–10 167 70 70 30 237 100 

totalt 427 78 118 22 545 100 
 

Av tabell 2 kan utläsas att de indirekta uttrycken är relativt sällsynta jämfört med 
de direkta. Man kan också notera att andelen indirekta uttryck stiger när man går 

                                                            
25 Procenttalen är avrundade. Av denna orsak är summan inte alltid 100 %. 
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uppåt i betygsklasserna. I tabellerna 4, 5 och 6 nedan visas hur vanliga indirekta 
uttryck är i de olika kategorierna. 

Nedan kommer jag att se närmare på hur de olika evaluerande uttrycken 
realiseras i texterna. Jag tar först upp uttrycken för affekt i de olika 
betygsklasserna, därefter bedömning och slutligen värderingar. 

2.1 Affekt  

I detta avsnitt kommer jag att se närmare på uttrycken för affekt i uppsatserna. 
Med affekt avses som nämnt uttryck som beskriver känslor en person känner, 
t.ex.: Jag kände mig glad efter att jag läst boken (F11, 9–10)26 eller alla är 
rädda för Voldemort (P1, 5–6). Som av exemplen framgår kan den som hyser 
känslorna vara skribenten, personer i böckerna eller någon annan. Det första man 
kan fråga sig är alltså vem upplevaren är. Tabell 3 ger svar på den frågan. 

Tabell 3. Upplevaren i uttrycken för affekt i de tre betygsklasserna. 

Upplevare betygsklass 5–6 betygsklass 7–8 betygsklass 9-10 

 N % N % N % 

person i boken 18 44 11 23 24 33 

skribenten 12 29 7 15 26 36 

skrib. del av 
grupp 

0 0 8 17 4 5 

mottagaren 4 10 17 35 10 14 

läsare 5 12 4 8 6 8 

övriga 2 5 1 2 3 4 

 41 100 48 100 73 100 

 

I tabellen kan man göra tre iakttagelser som i hög grad avspeglar de texter 
eleverna i de olika betygsklasserna skrivit. För det första kan man notera att 
nästan hälften (18/41) av uttrycken för affekt i texter som fått betygen 5 eller 6 
beskriver känslor som personer i böckerna hyser. För det andra kan man se att 
uttrycken för affekt i betygsklass 7–8 oftast beskriver känslor som mottagaren 
hyser och att andelen för denna typ är minst 2,5 gånger högre än i de övriga 
betygsklasserna. Slutligen kan man konstatera att uttrycken för affekt i de högsta 
betygsklasserna oftast beskriver skribentens egna känslor. Om man räknar med 
de uttryck där skribenten delar känslorna med andra kommer skribentens känslor 

                                                            
26 Koderna efter exemplen anger om texten har skrivits av en flicka = F eller pojke = P. 
Varje skribent i mitt material har fått ett nummer. Flickorna har numrerats 1 till 17 och 
pojkarna 1 till 13. Efter kommatecknet står betygsklassen 5–6, 7–8 eller 9–10. 
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fram i 41 % av fallen. Siffran kan jämföras med dem för den lägsta 
betygsklassen (29 %) och den mellersta betygsklassen (32 %). 

Att uttrycken för affekt i de lägsta betygsklasserna oftast beskriver känslor 
personer i böckerna hyser hänger samman med att skribenterna på denna nivå 
skrivit texter som huvudsakligen återger handlingen i böckerna. De två 
meningarna nedan innehåller sammanlagt tre uttryck för affekt, som jag 
kursiverat. Alla uttrycken visar hur huvudpersonernas känslor utvecklas. 

  

Exempel 1 

Först bryr de sej inte om varandra men efter att ha varit ute några gånger 
tillsammans med de andra kompisarna börjar det så småningom leda till 
förälskelse. De blir mycket förtjusta i varandra och träffas mycket ofta. (F2, 5–
6.)  

 
Uttrycken för affekt hos personerna i exempel 1 håller sig inom bokens fiktiva 
värld och säger ingenting om skribentens uppfattning om boken eller om boken 
är läsvärd. Däremot kan denna typ av uttryck bidra till återgivningen av bokens 
handling och därigenom väcka den tilltänkta mottagarens intresse för boken. 
Även om sådana uttryck för affekt är speciellt vanliga i de lägsta betygsklasserna 
finns de av naturliga skäl i samtliga betygsklasser. I de högre betygsklasserna 
kan man emellertid notera att uttryck för affekt hos personerna kan få en 
betydelse utanför själva boken. Så är fallet i exempel 2 där de känslor bokens 
person lär sig hysa för sig själv också får en vidare innebörd genom att 
skribenten och läsaren kan lära sig av personen. Därigenom kan uttrycken för 
affekt också ses som tecken på engagemang. En aspekt på engagemang är 
nämligen att ta in andra perspektiv i texten (se Hedeboe & Polias 2009: 207). 
När skribenten visar på ingångar i texten som öppnar för dialog med den ser jag 
det som tecken på engagemang. 

 

Exempel 2 

Hon gick in på vård och där lärde hon sig hur hon skulle träna upp sin 
självkänsla. Hon fick lära sig att acceptera sig själv som hon var, bli sin egen 
bästa vän. (F6, 9–10) 

 
Som nämnts i inledningen är de texter som bedömts med betygen 7–8 de mest 
dialogiska. Dessa elever har i högre grad än de andra tagit fasta på att texterna 
enligt uppgiften ska riktas till en vän. I deras texter är anslaget ofta personligt 
med en ton av kompissamtal. Det är detta som bland annat visar sig i att det ofta 
är mottagarens känslor som beskrivs i uttrycken för affekt. Skribenten visar att 
han eller hon känner sin vän väl och vet vad vännen uppskattar. Man kan säga 
att engagemanget i dessa texter är starkt genom att skribenten i så hög grad 
försöker beakta mottagarens åsikter och förväntade reaktioner.  
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Exempel 3 

Den utspelar ju sig på drakarnas tid och det tycker du ju om. Och du tycker ju 
också om lite spänning, krig och äventyr så. (P8, 7–8.) 

 
I den lägsta och högsta betygsklassen är det inte alls lika vanligt att beskriva 
mottagarens känslor. Däremot kan man notera att skribenterna i samtliga 
betygsklasser funderar över vilken typ av läsare boken skulle passa för. I den 
lägsta betygsklassen beskriver uttrycken för affekt i 12 % av fallen känslor hos 
en tänkt läsartyp, t.ex: Det som är så bra med dehär böckerna är att de passar åt 
så många, de som tycker om kärlek, de som tycker om action och thriller (F3, 5–
6). I betygsklass 7–8 och 9–10 är affektuttrycken av denna typ i 8 % av fallen. 

I den högsta betygsklassen är det som nämnt ofta skribentens egna känslor som 
beskrivs. Dessa känslor kan emellertid ibland framställas som mer allmängiltiga 
eller vara nära förbundna med känslor personer i böckerna hyser. Textutdraget i 
exempel 4 kan som helhet ses som en beskrivning av skribentens känslor inför 
romanen Borta med vinden, även om man kan notera tre uttryck för affekt med 
olika upplevare på raderna. Det första beskriver känslor som väcks hos varje 
läsare, men som i första hand kan antas stå för skribentens egna. Det andra 
beskriver skribentens egen irritation och frustration medan Scarletts känslor 
beskrivs i det sista. Det är emellertid Scarletts beteende och oförmåga att inse 
sina känslor som får skribenten att reagera varför skribentens känslor och 
känslor i boken är starkt integrerade.    

 

Exempel 4 

I boken så beskriver författaren känslor på ett så bra sätt att läsaren börjar känna 
samma saker som karaktärerna och även känna igen sig i dem. Det som fick mig 
att läsa hela boken, den är närmare tusen sidor lång, var att jag inte slutade 
förvåna mig över händelsernas gång. Det jag minst anade att skulle hända var 
precis det som hände. Jag kände också ofta irritation och frustration över 
Scarletts handlingar och fortsatte därför att läsa med tankar som ’Kommer hon att 
förstå att hon egentligen älskar honom eller inte?’. (F16, 9–10.) 

 
Förutom att se på vems känslor uttrycken för affekt beskriver har jag studerat 
hur uttrycken strukturellt eller lexikalt har realiserats. Affekt kan uttryckas som 
kvalitet vanligen i form av ett adjektiv eller particip med predikativ funktion: att 
hon blivit förtjust i vargbröder böckerna; jag är positivt överraskad (exemplen 
är ur F7, 7–8). Affekt kan också uttryckas som en process som antingen är 
mental eller beskriver en reaktion på en känsla: en av de böcker som jag gillade 
mest (P4, 5–6); jag själv började nästan gråta (F5, 5–6). Vidare förekommer 
nominaliseringar: hans favoritklubb (P11, 9–10); rädslan är vass som glas (F14, 
9–10) och ifråga om de indirekta uttrycken för affekt hela satser. (Jfr Martin & 
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White 2005: 46 och Folkeryd 2006: 64 f.) Följande tabell visar med vilka 
grammatiska strukturer uttrycken för affekt realiseras i de olika betygsklasserna. 

 

Tabell 4. Strukturell realisering av affekt i de olika betygsklasserna. 

explicit/implicit realisering 
som 

5–6 7–8 9–10 totalt 

 

 

direkt 

 N % N % N % N % 

kvalitet 16 39 9 19 18 25 43 27 

process 16 39 30 63 26 36 72 44 

nominalisering 4 10 2 4 14 19 20 12 

indirekt  5 12 7 15 15 21 27 17 

totalt  41 100 48 101 73 101 162 100 

 

Av tabell 4 framgår att det vanligaste sättet att uttrycka affekt är som process. 
Särskilt i den mellersta betygsklassen dominerar denna struktur stort. I exempel 
5 kan man se hur verb ofta används för att uttrycka affekt i betygsklass 7–8. I 
exemplet ingår också ett kvalitativt uttryck intresserad. I samtliga fall i exemplet 
är det mottagaren som är upplevaren.   

 

Exempel 5 

Men Anne Frank boken är nog den bästa. Jag tror att denhär boken skulle kunna 
inspirera dig. /.../ För att du är så historiaintresserad rekommenderar jag denhär 
just för dig. Jag tror du skulle tycka om den. (F8, 7–8.) 

 
I exemplet ingår verbet tycker om som är det vanligaste verbet i betygsklasserna 
5–6 och 7–8 med 8 respektive 12 belägg. I den högsta betygsklassen har detta 
verb 3 belägg medan det vanligaste verbet älska har 6 belägg27. Förutom tycka 
om förekommer i den lägsta betygsklassen verben bry sig, gilla, längta efter, 
skita i, ångra och önska. I de övriga betygsklasserna hittar man flera olika verb 
bland annat acceptera, hata, känna, tröttna, och uppskatta. Att affekt i så hög 
grad uttrycks som process i mitt material hänger sannolikt samman med att 
skribenterna skriver bokrekommendationer där deras egna, mottagarens och 
andra läsares upplevelser diskuteras. Folkeryd (2006: 64 f.) har däremot kunnat 

                                                            
27 Verbet vilja som i den högsta betygsklassen har 7 belägg har jag i likhet med Folkeryd 
(2006: 84) klassificerat som indirekt uttryck för affekt. I följande två exempel ger verbet 
olika emotiva betydelser åt satserna. I det första fallet: jag … vet vad du vill läsa,  
handlar det om att ’tycka om’ eller ’föredra’, medan det i det andra fallet bidrar till att 
beskriva vampyren Edwards känslor för Bella:. Edward vill inte ta hennes liv. 
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konstatera att det vanligaste sättet att uttrycka affekt är som kvalitet, även om 
hon ser en tendens att affekt uttryckt som process blir vanligare ju högre upp i 
årskurserna man kommer. Denna skillnad i sättet att uttrycka affekt hänger 
troligen samman med att kvalitativa uttryck (adjektiv, particip) ofta används för 
att beskriva känslolägen, medan processer (verb) kan användas för att beskriva 
inställning till något. I en rekommendation där man ska få fram sin uppfattning 
om en bok blir det därför naturligt att använda processer. 

Den lägsta betygsklassen är den enda där det är lika vanligt att uttrycka affekt 
som kvalitet som process. Det går eventuellt att förstå den höga procenten för 
affekt uttryckt som kvalitet mot bakgrund av Folkeryds resultat. Skribenterna 
skriver i denna betygsklass i stor utsträckning handlingsreferat, alltså berättelser, 
såsom eleverna i Folkeryds material. De kvalitativa uttrycken för affekt 
förekommer så gott som uteslutande i handlingsreferaten i mitt material. Detta 
kan man bland annat se i exempel 6. 

 

Exempel 6 

Pojken och bästisen hemma i Finland var så ledsna och ångrade stort över sitt 
misstag. De längtade efter flickan så mycket att de ringde till henne och bad om 
förlåtelse och frågade försiktigt om hon skulle kunna flytta hem tillbaka. 

Flickan i Australien hade så stor hemlängtan och kände sig ensam så hon blev 
glad och flyttade tillbaks. (F2, 5–6.) 

 
I handlingsreferatet förekommer de kvalitativa uttrycken ledsen, ensam och 
glad, men också processerna ångrade och längtade efter och nominaliseringen 
hemlängtan. I handlingsreferaten visar alltså de svaga skribenterna en förmåga 
att uttrycka affekt på ett varierat sätt, medan uttrycken för att beskriva egna eller 
andra läsares känslor ofta begränsas till verben tycka om och gilla och participet 
intresserad.  

I den högsta betygsklassen kan man notera att nominaliseringar är vanligare än i 
de andra betygsklasserna. Skribenterna talar till exempel om glädje, sorg och 
förvirring, om att visa kärlek, om att få en känsla och om favoritspelare och 
massiv popularitet. Nominaliseringar hör till det som inom den funktionella 
grammatiken kallas inkongruent språkbruk eller grammatiska metaforer. I stället 
för att uttrycka processer med verb och kvalitet med adjektiv har man valt ett 
abstraktare mer komprimerat uttryckssätt, nominaliseringen. Medan det språk 
barn möter i sin vardag oftast är direkt och kongruent är det utmärkande för 
skriftspråket att det vanligen är mindre kongruent. (Holmberg & Karlsson 2006: 
162.)  Det är ofta i skolan barn för första gången stiftar bekantskap med 
skriftspråket. En stor del av processen att lära sig skriva såsom man förväntas 
göra i skolan har ofta ansetts handla om just att lära sig behärska grammatiska 
metaforer (a.a.: 164). Grammatiska metaforer gör språket mer abstrakt och gör 
det möjligt att utveckla resonemang på ett sätt typiskt för skriftliga uppgifter på 
avancerad nivå (Schleppegrell 2004:72). I Magnussons avhandling (2011) om 
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bruket av grammatiska metaforer i elevtexter skrivna av en- och flerspråkiga 
elever i de nationella proven i årskurs 9 och Svenska B, bekräftas att kongruens 
föregår inkongruens och att grammatiska metaforer används mer i texter med 
höga betyg än i texter med låga betyg (se särsk. kap. 6). Att skribenterna i den 
högsta betygsklassen i mitt material är de som använder flest grammatiska 
metaforer visar att det är de som nått längst i utvecklingen mot ett vuxet 
skriftspråk28. 

I samtliga betygsklasser kan man notera att affekt också kan uttryckas på ett 
indirekt sätt. Skribenterna beskriver sin upplevelse av boken utan att använda 
ord som direkt kan kopplas till känslor. I stället är det satsen som helhet som 
visar en emotionell reaktion på boken. Nedan ger jag ett exempel ur varje 
betygsklass på hur ett sådant indirekt uttryck för affekt kan se ut. 

 

Exempel 7 

Så när jag väl börjat läsa kunde jag inte sluta och utan att jag visste ordet av hade 
jag läst färdig den. (F3, 5–6) 

Medan man läste boken kände man hur tårarna rann på kinden eller man blev på 
hönshud vid ett spännande ställe (F8, 7–8) 

bara genom att bläddra lite fram och tillbaka fick jag en känsla, att jag bara 
MÅSTE läsa den. (F11, 9–10.) 

 
I de tre exempelmeningarna beskriver skribenterna sin läsning eller sin reaktion 
på boken. I den sista meningen kan man notera att versaler använts för att få 
fram bokens känslomässiga inverkan på skribenten. 

2.2 Bedömning 

Av tabell 1 framgår att bedömningar är den typ av evaluerande uttryck som 
förekommer minst i texterna. I de lägre betygsklasserna rör det som om 12 
respektive 15 procent av alla evaluerande uttryck, medan andelen i den högsta 
betygsklassen är 24 (se tabell 1). Bedömningar anger som konstaterats i 
inledningen hur moraliskt, socialt acceptabelt eller normalt något mänskligt 
beteende är eller hur kapabel, ärlig eller ståndaktig en person är (Martin & White 
2005: 53). Det är med andra ord inte evaluerande uttryck som direkt kan 
användas för att beskriva värdet hos boken skribenten valt eller dennes 
emotionella reaktion på boken. Jag inleder analysen av bedömningar med att 
studera hur de strukturellt realiseras i texterna. Detta framgår av tabell 5.  

 

 

                                                            
28 Att andelen i den lägsta betygsklassen är högre än i den mellersta beror på att en 
skribent (F2, 5–6) använder flera nominaliseringar i sitt handlingsreferat: förälskelse, 
hemlängtan och sin käresta. 
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Tabell 5. Strukturell realisering av bedömning i de olika betygsklasserna 

explicit/implicit realisering 
som 

5–6 7–8 9–10 totalt 

 

 

direkt 

 N % N % N % N % 

kvalitet 11 69 13 50 21 38 45 46 

process 2 13 4 15 14 25 20 20 

ting29 2 13 4 15 5 9 11 11 

kommentar 0 0 130 4 0 0 1 1 

indirekt  1 6 4 15 16 29 21 21 

totalt  16 101 26 99 56 101 98 99 
 

Av tabellen framgår att bedömning uttryckt som kvalitet är vanligast. I de två 
lägre betygsklasserna dominerar denna typ stort, medan bedömning uttrycks på 
ett mer varierat sätt i den högsta betygsklassen. Som kvalitet uttrycks bedömning 
då skribenten anger att någon är snäll eller att någon gjort något bra eller 
skickligt. Bedömning kan också uttryckas med processer som berika, lyckas och 
ge upp eller med tingbeteckningar som skurk, succés eller fantasynörd. Nedan 
ska jag analysera hur dessa uttryck används i texterna.  

Bedömningarna i betygsklass 5–6  handlar framför allt om kapacitet och i viss 
mån om vad som är socialt acceptabelt. Det rör sig om bedömningar av 
författarens skicklighet och bedömningar av personer i böckerna. 
Bedömningarna om författarens skicklighet står skribenten för (exempel 8). 
Däremot ansluter sig skribenten till bedömningar som finns i boken vad gäller 
personerna. Bedömningarna om personerna anger hur moraliskt acceptabelt 
deras handlande är. Att svika någon, såsom i exempel 9, måste ses som ett 
moraliskt oacceptabelt beteende. 

 

Exempel 8 

J.K. Rowling är väldigt skicklig på att skriva och hon är värd varenda cent som 
hon fått av sitt arbete. (F5, 5–6.) 

 
 
                                                            
29 Jag vill inte här tala om nominaliseringar, eftersom man med nominaliseringar förstår 
processer och kvalitet uttryckta som ting. I detta fall handlar det om värderande 
substantiv som saknar denna koppling till verb eller adjektiv. 
30Som kommentar klassas uttrycket som tur i följande exempel: Som tur hittade man 
Annes dagbok. Eftersom detta är den enda kommentaren av detta slag i mitt material har 
jag utelämnat realisering som kommentar ur de övriga tabellerna. 
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Exempel 9 

Och pojken sviker sin kära med hennes bästa vän. (F2, 5–6.) 
 
Bedömningarna i betygsklass 7–8 är också relativt sett få, men till sin funktion 
är de av en mer varierande art än i den lägsta betygsklassen. Det finns ett par 
bedömningar om författarens skicklighet och ett om skribenten som läsare. För 
övrigt handlar det om bedömningar av hur normal den sociala situation som 
personerna i boken befinner sig i är eller det moraliska i handlingar som utförs i 
boken. I exempel 10 beskrivs hur huvudpersonerna tvingas leva under socialt 
oacceptabla förhållanden. 
 

 

Exempel 10 

De fick inte prata högt, gå vanligt, laga mat, eller gå ut. De bodde som möss. (F8, 
7–8.) 

 
Bakom utdraget i exempel 10 kan man känna skribentens indignation. Det gör 
att bedömningar av detta slag visar att skribenten blir emotionellt engagerad av 
boken. Att det uppstår en dialog mellan skribenten och boken visar i sin tur på 
bokens förtjänster, att den verkligen väcker sin läsare.  Bedömningarna i 
betygsklass 7–8 begränsar sig emellertid inte till att kommentera det som sker i 
boken utan kan också gälla världen utanför boken. Utifrån tankar boken väckt 
hos skribenten kommer han eller hon med bedömningar om beteenden hos 
människor mer generellt eller bedömningar om hur man borde bete sig.  

 

Exempel 11 

Allting handlar då om att vara omtyckt och populär och att ha många vänner. 
Annors är risken stor att man blir mobbad och utanförlämnad. Boken berättar om 
hur man borde vara sig själv och inte försöka vara elak och dum mot någon. (F9, 
7–8.) 

 
Bedömningarna i exempel 11 som tar upp socialt eller moraliskt oacceptabelt 
beteende går utöver boken Sandor Slash Ida och kommer med en generell 
bedömning om hur man ska behandla andra. Bedömningarna i betygsklass 7–8 
visar alltså i flera fall på en djup läsning av boken. Skribenten spinner vidare på 
tankar ur boken och kan överföra dem till ett allmänt plan. 

Att bedömningar inte bara gäller den fiktiva världen är vanligt i betygsklass 9–
10 där de ibland kan gälla människors agerande i vårt samhälle i dag eller under 
en historisk tid. Också i denna grupp gäller emellertid de flesta bedömningarna 
personer i böckerna eller författarens sätt att skriva, men dessa bedömningar har 
ofta en annan form än i de lägre betygsklasserna. Bedömningarna om personer i 
böckerna kan ske genom en jämförelse mellan hur personer i böckerna och 



  

 
167 

skribenten eller vi andra handlar. I exempel 12 använder skribenten de positiva 
bedömningarna av Anne Franks sätt att vara för att kommentera sig själv och 
andra ungdomar i dagens värld. Hon visar genom dessa bedömningar att boken 
har något att säga unga i dag och att den därigenom är värd att läsa.  

 

Exempel 12 

Dock är hennes [Anne Franks] styrka att aldrig ge upp starkare än ungdomars 
nuförtiden. Hennes värderingar är förnuftigare, hon fattar klokare beslut och 
värdesätter livet mycket högre än vi. (F14, 9–10.) 

 
På samma sätt kan bedömningar om författarens skicklighet utnyttjas för att få 
fram bokens förtjänster.  I stället för att säga att författaren är skicklig visar 
skribenterna i betygsklass 9–10 hur författaren skriver och förmedlar på så sätt 
ofta indirekt sin positiva uppfattning. I exempel 13 kan man notera den direkta 
bedömningen om Stieg Larssons skrivförmåga – han är skicklig – och att han är 
korrekt och saklig, vilket jag sett som bedömning på en social 
acceptabilitetsskala. Därtill kommer beskrivningar av hans sätt att skriva. Dessa 
beskrivningar utvecklar påståendet att han är en skicklig författare. Samtidigt 
fungerar de indirekt var för sig som positiva bedömningar om författarens 
skicklighet, men också som positiva värderingar av boken.  

 

Exempel 13 

Stieg Larsson var en skicklig skribent. Hans sätt att berätta får kalla kårar att gå 
längs läsarens ryggrad. Han är korrekt och saklig, men har ett varierande språk 
med många skarpa sidokommentarer. Han för handlingen vidare i tillräckligt 
snabb tempo för att inte tappa läsarens intresse. (F17, 9–10.) 

 
Bedömningarna får som nämnt en större plats i texter som fått betygen 9 eller 10 
än i de andra betygsklasserna. Därtill kan man konstatera att de i nästan en fjärde 
del av fallen är indirekta, såsom i exempel 13, och alltså är något skribenterna 
snarare visar än hävdar. Genom bedömningarna kan skribenter i denna 
betygsklass också visa att det böckerna tar upp har social eller moralisk relevans 
för läsare i dag. Bedömningarna används med andra ord som ett led i 
rekommendationerna i texterna.  

 

2.3 Värderingar 

Som framgår av tabell 1 är värderingar den överlägset vanligaste formen av 
evaluerande uttryck i texterna. I betygsklass 5–6 utgör värderingarna nästan 60 
% av alla evaluerande uttryck, i betygsklass 7–8 56 % och i betygsklass 9–10 46 
%. Att värderingarnas andel är så stor hänger sannolikt ihop med texttypen där 
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det gäller att värdera en bok. En jämförelse med Folkeryd (2006: 60, 87) visar 
att den vanligaste kategorin i de berättande texterna i hennes material är affekt.  

Med de värderande uttrycken förmedlar skribenterna framför allt sin uppfattning 
om böckerna. I betygsklass 5–6  gäller 74 % av värderingarna böckerna, i 
betygsklass 7–8 73 % och i betygsklass 9–10 59 %. För övrigt kan personer, 
händelser och situationer i böckerna värderas. I den lägsta betygsklassen hittar 
man vidare några belägg där kamrater värderas, t.ex.: /.../ jag tyckte att min 
kompis Elisa var löjlig då hon tyckte att serien var bra (F5, 5–6). I den högsta 
betygsklassen hittar man en del värderingar av företeelser utanför böckerna, 
bl.a.: det är ju inte farligt att vilja ta reda på vad den [boken Du äger] handlar 
om (F11, 9–10) och Boken fick mig att reflektera över alla underbara människor 
jag har i min omgivning (F14, 9–10). I tabell 6 kan man se hur värderingar 
strukturellt realiseras i texten. 

 

Tabell 6. Strukturell realisering av värderingar i de olika betygsklasserna 

explicit/implicit realisering 
som 

5–6 7–8 9–10 totalt 

 

 

direkt 

 

 N % N % N % N % 

kvalitet 71 87 71 75 65 60 207 73 

process 0 0 0 0 2 2 2 1 

nominalisering 0 0 4 4 2 2 6 2 

indirekt  11 13 20 21 39 36 70 25 

totalt  82 100 95 100 108 100 285 101 

  

Av tabellen framgår att värderingar i huvudsak uttrycks som kvalitet och i viss 
mån indirekt så att satser som helhet kan tolkas som värderingar. Processer och 
nominaliseringar såsom (spelaren) glänste i inter och internationell bestseller är 
så ovanliga i mitt material att de närmast framstår som undantag. Andelen 
värderingar som uttrycks som kvalitet är högst i betygsklass 5–6, medan andelen 
sjunker ju högre upp i betygsklassen man går samtidigt som de indirekta 
uttrycken blir vanligare. Lexikalt kan man notera en stark koncentration på vissa 
adjektiv i den lägsta betygsklassen. I 29 fall av 82 värderingar förekommer 
adjektivet bra och i 11 spännande. Det betyder att något av dessa adjektiv står 
för värderingen i nästan hälften av alla fall (49 %) i denna betygsklass. Bland 
övriga adjektiv förekommer till exempel fin, intressant, lättläst, löjlig och 
rörande. I huvudsak handlar det alltså om vanliga adjektiv, men också längre 
och svårare adjektiv som beroendeframkallande kan förekomma i enstaka fall. I 
exempel 14 ges några typiska belägg på värderingar i betygsklass 5–6. 
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Exempel 14 

a. Jag har läst boken Ängeln Johnny som Danielle Steel har skrivit. Jag tyckte 
den var väldigt bra och jag tycker du ska läsa den. (F4, 5–6.) 

b. Eldens hemlighet är en jätte fantastisk bok. Den är mycket inspirerande och 
mycket rörande. (P3, 5–6.) 

c. Det är en spännande bok som jag rekommenderar folk att läsa den här boken 
om man är intresserad av historia och om hur det var förr. Det händer alltid 
något i boken och det är ju en finlandssvensk författare som skrivit den så läs 
den! (P2, 5–6.) 

  
Exemplen a och b ger de första meningarna i respektive text. Värderingarna 
motiveras inte utan det som följer är handlingsreferat som antagligen ska visa 
varför boken är bra, fantastisk eller inspirerande. Exempel c visar hur 
skribenterna ofta avslutar sina texter med sammanfattande värderingar. Raderna 
i exemplet följer direkt efter handlingsreferatet. De två sista värderingarna är 
indirekta. Läsaren förväntas dela skribentens uppfattning att det är positivt att 
det händer mycket och att författaren är finlandssvensk.  

Värderingarna i betygsklass 7–8 ser formmässigt i stort sett likadana ut som i 
den lägsta betygsklassen. Värderingarna förmedlas vanligen av adjektiv. De 
vanligaste adjektiven är också här bra (31) och spännande (8), vilket innebär att 
drygt 40 procent av värderingarna uttrycks med något av dessa adjektiv. För 
övrigt förekommer en stor variation bland adjektiven för att beskriva boken eller 
personer, platser eller händelser i den. Bland adjektiven som förekommer med 
ett eller två belägg kan nämnas: fin, lätt, orealistisk, rolig, ståtlig, välskriven och 
äventyrsrik. I exempel 15 ges några belägg på värderingar i betygsklass 7–8. 

 
Exempel 15 

a. Jag har läst många bra böcker, men den bästa som jag läst är Anne Franks 
dagbok. (F8, 7–8) 

b. Boken är väldigt spännande och det händer nästan hela tiden något. Det är 
väldigt intressant att följa med Eragons utveckling, hur han lär sig strida, 
använda trolldom, och m.m. (P7, 7–8.) 

c. Författaren till boken heter ”Jack London” och han blev inspirerad av naturen 
i Alaska, med ståtliga berg, fina sjöar och en väldigt vacker natur. (P6, 7–8.) 

 

De tre exemplen fyller delvis olika funktioner i texterna. Exempel 15a ger de 
första raderna där skribenten tydligt framför sin värdering av boken innan hon 
övergår till ett kort innehållsreferat. Raderna i exempel 15b följer däremot på ett 
summariskt referat av bokens handling. Man kan notera att den direkta 
värderingen i den första meningen följs av en indirekt som samtidigt fungerar 
som förklaring på varför det är spännande. I den senare meningen ges en 
detaljerad beskrivning av vad skribenten ser som intressant. Denna beskrivning 
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förklarar samtidigt upplevelsen. 15c är ett exempel på värderingar som inte har 
att göra med skribentens inställning till boken utan i stället kan beröra något i 
boken eller i världen utanför, i detta fall naturen i Alaska.   

Värderingarna i den högsta betygsklassen skiljer sig från värderingarna i de 
andra betygsklasserna på i huvudsak två punkter. Dels ser man en mindre lexikal 
koncentration, dels uttrycks värderingar ofta indirekt. Bland de 48 olika adjektiv 
som används för att uttrycka värderingar kan man notera att de frekventaste 
adjektiven bra och intressant förekommer med 15 respektive 9 belägg var. De 
två frekventaste adjektiven utgör drygt en femte del av alla de 108 värderande 
uttrycken. För övrigt ser man en stor variation bland adjektiven. Bland annat 
förekommer adjektiven exclusiv, fantasirik, främsta, lovande, lärorik, nyttig, 
rolig och underbar. Exempel 16 visar hur olika typer av värderande uttryck kan 
kombineras i en text i betygsklass 9–10. 

 

Exempel 16 

Innehållsförteckningen är lätt läst och du hittar nästan direkt det du vill läsa, 
fastän boken är ganska tjock. Så om du vill ha en starkare sammanfattning av 
hela fotbolls världen så läs denna bok! Vi vet ju hur bra till exempel Christiano 
Ronaldo är, men vet du hur han växte upp och om han hade en tuff barndom? 
Dessa svar får du om du läser denna bok! (P12, 9–10.) 

 
I utdraget finns direkta värderingar om vissa aspekter av boken med adjektiven 
lätt läst och starkare och bra som värderar en fotbollsspelare som behandlas i 
boken. Dessutom ser man indirekta värderingar i satserna som talar om att man 
lätt hittar vad man söker och att man får svar på sina frågor i boken. Att jag 
tolkar dessa satser som indirekta värderingar beror på att de finns där för att visa 
på goda sidor hos boken. Utropstecknet efter det senare påståendet ger en tydlig 
fingervisning om att detta ska uppfattas som positivt. Värderingarna i utdraget 
följer tätt på varandra, men samtidigt är både den strukturella och lexikala 
variationen stor.  

I exempel 16 ser man exempel på två indirekta värderingar. Användningen av 
indirekta värderingar är det andra som utmärker den högsta betygsklassen. I 
tabell 6 kan man se att användningen av indirekta värderingar stiger ju högre upp 
i betygsklasserna man kommer. Medan andelen indirekta av alla värderingar är 
13 % i betygsklass 5–6, är den 21 % i betygsklass 7–8 och 36 %  i betygsklass 
9–10. Skillnaden blir ännu större om man ser enbart på andelen värderingar om 
böckerna, där det rör sig om 25, 40 respektive 71 % i de olika betygsklasserna. I 
det följande beskrivs de indirekta värderingarna i de olika betygsklasserna. 

I betygsklass 5–6 beskriver de indirekta värderingarna oftast hur skribenten läst 
boken. Skribenten kan t.ex. avsluta med att berätta hur svårt det var att lägga 
ifrån sig boken eller att hon lärt sig mycket av boken. Exempel 17 är taget ur en 
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text där skribenten använder sig av flera indirekta värderingar.31 I exemplet 
beskrivs läsningen av Harry Potter-böckerna. 

 

Exempel 17 

De var så beroendeframkallande att jag inte kunde sluta läsa dem utan jag hade 
min näsa fastklistrad i boken alltid då jag hade fritid. En gång skolkade jag till 
och med en hel dag från skolan för att läsa. Mitt straff av skolkningen var endå 
värt det, böckerna var så bra. (F5, 5–6.) 

 
Genom att visa hur uppslukad av böckerna hon varit får skribenten fram att 
böckerna enligt henne är läsvärda. Det värderande stycket avslutas med en 
sammanfattande direkt värdering. Jag har också sett det som indirekta 
värderingar av boken om skribenten t.ex. konstaterat att det hela tiden händer 
något i boken eller att den inte är lång, eftersom det av kontexten tydligt framgår 
att det är något som skribenten uppskattat. 
 
Också i betygsklass 7–8 övertygar de indirekta värderingarna oftast läsaren om 
bokens förträfflighet genom att visa på hur skribenten upplevt läsningen. 
Skribenterna beskriver hur de levt sig in i boken (kunde jag fantisera äventyren) 
och inte kunnat lägga den i från sig (man vill inte sluta läsa). I några belägg 
nämner skribenten att boken är lätt att förstå, t.ex: dessutom behöver man inte 
hålla reda på en massa saker med konstiga namn. Indirekt bidrar sådana 
beskrivningar av läsprocessen till uppfattningen att boken är läsvärd. Också 
beskrivningar av bokens yttre format, till exempel att boken inte är tjock och har 
stora bokstäver, har jag av sammanhangen tolkat som positiva värderingar av 
boken.  Några belägg som snarast beskriver bokens handling har jag också sett 
som indirekta värderingar. I exempel 18 framkommer det klart att skribenten 
tycker att det är negativt att man inte får veta hur det går i boken.  

 

Exempel 18 

Minusen med boken är kanske att man blir lite irriterad på några av personerna, 
och att den slutar så man vet inte riktigt hur det kommer att gå med allt och alla. 
(F6, 7–8.) 

    

Exemplet inleds med en direkt negativ värdering. Därefter följer ett uttryck för 
negativ affekt och slutligen det indirekta uttrycket för negativ värdering. 
Eftersom hela meningen kommer med negativ evaluering förstår man som läsare 
att den sista satsen ska uppfattas negativt. 

                                                            
31 Eftersom stycket som helhet kan ses som en värdering har jag avstått från att kursivera 
något i detta exempel. 
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I betygsklass 9–10 lyfts olika aspekter på läsningen och boken fram i de 
indirekta värderingarna. Precis som i de andra betygsklasserna kan skribenterna 
berätta att de inte kunnat sluta läsa eller slita sig från böckerna. De kan också 
visa bokens värde genom att nämna att de återkommit till boken, att en vän läst 
den tre gånger eller att boken är beroendeframkallande.  I denna betygsklass 
lyfter skribenterna även fram lärdomar de fått av böckerna och att böckerna ger 
svar på frågor de undrat över. En skribent ser boken i ett längre perspektiv och 
dess värde med tanke på kommande studieplatser:  

 

Exempel 19 

Det är också en bra övning att läsa lite längre böcker ibland om man inte är van 
vid dem. Man förbereder sig för de tjocka läroböckerna i gymnasiet och i 
universiteten. (P13, 9–10.) 

 
För skribenten är det klart en positiv egenskap hos boken att den ger honom 
övning inför gymnasium och universitet. Man kan notera att det faktum att 
boken är tjock här inte ses som något negativt. Två av de tre pojkarna som fått 
höga betyg tar upp bokens längd. De utgår från att mottagaren ska uppfatta en 
tjock bok som något negativ, men förklarar i bägge fallen att längden inte är 
något hinder, t.ex: Den är ganska lång men det lönar sig verkligen att läsa den 
(P 12, 9–10).  Det är också pojkar som står för de två beläggen i den högsta 
betygsklassen där lättförståelighet lyfts fram som en positiv egenskap hos boken. 

I flera texter lyfts det unika med boken eller dess starka innehåll fram i indirekta 
värderingar.  Exempel 20 visar ett stycke där egentligen alltsammans kan ses 
som en positiv indirekt värdering av boken och en motivering till varför 
skribenten upplever den som så unik. Det mångsidiga innehållet uppfattas klart 
som en positiv egenskap. Men till och med den ”slappa” bindningen som visar 
att boken lästs gång på gång framhäver bokens värde. 

  

Exempel 20 

Boktjuven är inte vilken bok som helst. Boktjuven är en samling sidor fulla med 
kärlek och visdomsord, smärta och ilska, glädje men även sorg mellan två starka 
pärmar och en bindning endast så slapp för att den är så älskad och håller ihop så 
många starka känslor. (F13, 9–10.) 

 

Ovan har framgått att värderingar har en viktig roll i bokrekommendationerna. 
Det är via dessa evaluerande uttryck skribenten förmedlar sin uppfattning om 
boken till mottagaren. Genom de indirekta värderingarna, som särskilt utmärker 
texterna i den högsta betygsklassen, kan skribenterna visa varför de uppskattar 
boken. Kombinationen av direkta och indirekta värderingar, som man kunde se i 
exempel 15b, 16, 18 och 19 visar hur de indirekta värderingarna kan fungera 
som motiveringar för de direkta.  



  

 
173 

3 Sammanfattning 
Analysen av niondeklassares bokrekommendationer har visat att såväl svaga 
som starka skribenter använder sig av evaluerande uttryck i sina texter. Det finns 
emellertid stora skillnader vad gäller variationen och realiseringen av uttrycken 
mellan texter som bedömts som svaga och de som bedömts som starka, medan 
mellangoda texter befinner sig någonstans däremellan. 

Undersökningen visar att värderingar är den överlägset vanligaste typen av 
evaluerande uttryck i samtliga betygsklasser. Därefter kommer uttryck för affekt 
och minst frekventa är bedömningar. I den högsta betygsklassen stiger andelen 
bedömningar klart jämfört med de andra betygsklasserna. Det är också i denna 
betygsklass man kan se den jämnaste fördelningen mellan de olika typerna av 
evaluerande uttryck även om värderingarna står för nästan hälften också i denna 
betygsklass. 

Analysen av affekt har visat på olikheter mellan betygsklasserna som i hög grad 
kan kopplas till hur skribenterna byggt upp sina texter. I betygsklass 5–6 består 
texterna ofta i huvudsak av ett innehållsreferat, medan rekommendationen till 
vännen kan begränsas till några rader. I fråga om affekt visar sig detta i att de 
flesta uttryck för affekt beskriver känslor personer i böckerna hyser. I 
betygsklass 7–8 där texterna ofta blir något av ett kompissamtal är det i 35 % av 
fallen mottagarens känslor som kommer fram i uttrycken för affekt. Skribenten 
försöker övertyga sin vän genom att visa att han eller hon vet vad vännen 
uppskattar. I betygsklass 9–10 har skribenterna vanligen skrivit analytiska 
bokrecensioner. I dessa texter återger affektuttrycken oftast skribentens egna 
känslor. Strukturellt och lexikalt uttrycks affekt oftast med känsloverb. Särskilt 
påfallande är detta i medelgoda texter där två tredjedelar av alla uttryck för 
affekt är av detta slag.  

Bedömningar är ovanliga i betygsklass 5–6. När de förekommer beskriver de 
vanligen författarens skicklighet och i någon mån det moraliska i bokpersoners 
handlande.  I betygsklass 7–8 kommer skribenten vanligen med sociala och 
moraliska bedömningar av situationer personer i böckerna befinner sig i. Dessa 
bedömningar kan ibland gå utanför boken och visa på att tankarna har relevans 
också utanför den. I den högsta betygsklassen handlar bedömningarna precis 
som i den lägsta ofta om bokpersonernas handlande. Det finns emellertid 
skillnader i hur bedömningarna görs. Medan bedömningarna i den lägsta 
betygsklassen enbart rör sig inom den fiktiva världen, visar skribenter i den 
högsta betygsklassen på lärdomar man kan dra av personernas handlande. De 
jämför och diskuterar personernas handlande i förhållande till sig själva och sin 
omgivning. Inte heller bedömningarna av författarens skrivförmåga ser likadana 
ut. Medan skribenterna i den lägsta betygsklassen ofta kommer med isolerade 
påståenden, lyfter skribenterna i den högsta betygsklassen fram vad de beundrar 
i författarens sätt att skriva. De visar med andra ord mer än de hävdar. 
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Det vanligaste sättet att uttrycka attityd i samtliga betygsklasser är värderingar. 
Värderingarna uttrycks i sin tur vanligen med ett kvalitativt uttryck. Man kan 
notera en stark koncentration till två adjektiv, nämligen bra och spännande i 
både betygsklass 5–6 och 7–8, där dessa adjektiv står för nästan 50 respektive 40 
% av alla värderingar. I den högsta betygsklassen kan man inte se samma 
lexikala koncentration. Däremot utmärks värderingarna i denna betygsklass av 
att de ofta är indirekta. Skribenterna förmedlar sina positiva värderingar av 
böckerna genom att visa på det unika med boken och dess innehåll, lyfta fram 
lärdomar boken ger eller genom att visa hur boken fängslar sin läsare. Också i de 
andra betygsklasserna förekommer indirekta värderingar men inte i samma 
utsträckning som i den högsta. Medan indirekta värderingar av böckerna utgör 
en fjärdedel i den lägsta betygsklassen är mer än två tredjedelar av denna typ i 
den högsta. 

Min undersökning visar att starka skribenter har en större repertoar för att 
uttrycka evalueringar än svaga och medelgoda. De är inte begränsade till från 
talspråket bekanta strukturer som någon tycker om något eller något är bra. De 
har en förmåga att visa snarare än hävda vad de uppskattar eller inte uppskattar 
på ett sätt som övertygar läsaren. Att värderingarna på detta sätt förankras i 
böckerna bidrar till det som framför allt utmärker texterna i den högsta 
betygsklassen, nämligen att evalueringarna ofta är starkt integrerade i böckerna. 
Skribenterna visar vad som väckt deras känslor, samtidigt som känslor 
personerna i böckerna hyser återspeglas i skribenternas. Bedömningar av vad 
som sker i böckerna för utanför böckerna och väcker tankar och engagemang 
hos skribenterna. De evaluerande uttrycken används med andra ord i hög grad 
för att kommentera det lästa och gå i dialog med böckerna. Denna dialog mellan 
bok och skribent syns inte i de svaga texterna där uttryck för affekt ofta håller 
sig inom den fiktiva världen i handlingsreferaten och värderingarna framställs 
som isolerade påståenden utan integrering i boken. Det finns med andra ord ett 
klart samband mellan höga betyg och en varierad användning av evaluerande 
uttryck. Mina resultat går i linje med dem Folkeryd (2006: 153) fått. Också 
hennes undersökning visar att högpresterande elever använder evaluerande 
uttryck i större utsträckning och med större språklig variation än lågpresterande. 
Likaså har de äldre eleverna i hennes material fler evaluerande resurser än de 
yngre. För att ge alla samma chans att lyckas vore det alltså värt att i klass 
reflektera över de möjligheter som olika språkliga strukturer ger oss. 
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