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Abstract 

Westman, Maria. 2009. Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Bygg- och omvård-
nadselever skriver. (Literacy Practices in Upper Secondary School. The Writing 
of Construction and Health Care Pupils.) Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 49. 209 pp. 

The aim of the dissertation is to demonstrate and explain the place and function 
writing has in all subjects in two vocational classes in a Swedish upper second-
ary school. The material has been collected through ethnographic field studies in 
construction and health care classes over one school year. The material consists 
of literacy events, where pupils write, and the context of situation and text are 
noted. 

In theoretical terms the study takes a discourse analysis perspective, where 
writing is seen from within different frames. Writing is analysed based on an 
ideological view of literacy inspired by New Literacy Studies using the context 
of situation and text with the aim of describing different literacy practices in 
both classes. 

The material was classified into three different situation types, two school-
initiated and one non-school-initiated. The first school-initiated situation type is 
orally-governed, the second writing-governed, while it is less clear how the non-
school-initiated type is inspired. 

In the writing situations we investigate the writing activities that are used, 
while texts are analysed based on text acitivites. Writing and text activities are 
used together to explain the writing competences that are used in the writing 
situations. 

The conclusions are that writing gets little space and attention in both classes. 
The health care class writes in more situations and also writes longer texts than 
the construction class. Literacy practices differ between the classes. The health 
care class demonstrates one school-governed writing practice, while the con-
struction class moves between two different school-governed practices. The lite-
racy practices in the construction class are similar to the writing usage that can 
be found at a building site. Writing is used in both classes mainly to structure 
and store knowledge. 

The non-school-governed material also shows differences between the class-
es. Here too more writing takes place in the health care class. The function of 
the non-school-governed writing is to communicate and inform through writing. 

Keywords: literacy practice, Swedish, text activity, upper secondary school, 
vocational training, writing, writing activity, writing competence. 
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1 Inledning  

Den här avhandlingen handlar om vad och hur två grupper av gymnasie-
elever skriver i skolan. Gymnasieelever är förstås som alla andra. Här finns 
glada, blyga, tuffa, entusiastiska, ointresserade och mer eller mindre skriv-
ande elever. Under min tid som verksam svensklärare uppfattade jag många 
gånger elevernas olikheter och att vissa inte alls ville skriva som både 
utmanande och problematiskt. Jag ställde mig frågan varför vissa elever 
skrev så lite och visade sådan motvilja mot skrivande, medan andra skrev 
ofta, mycket och gärna. Under svensklektionerna förknippas skriftbruk van-
ligtvis med skolspecifika skrivuppgifter som exempelvis berättelser och 
recensioner. Därmed visar eleverna självklart endast en bild av sig, sina 
kunskaper och sitt skrivande. Hur elevernas hela skriftvärldar ser ut fram-
kommer sällan och som lärare får man således inte en hel och nyanserad bild 
av elevens hela skrivverklighet. Så att skriva eller inte skriva – är frågan 
egentligen så enkel?  

I den här avhandlingen kommer jag att kartlägga skriftbruket i alla ämnen 
i två yrkesförberedande gymnasieklasser, för att visa och förklara den plats 
och funktion skrivande har för eleverna. 

Studien undersöker skriftbruket i två klasser från gymnasieprogram som 
har som mål att utbilda mot ett specifikt yrkesområde, ett mer tekniskt-prak-
tiskt, byggprogrammet, och ett inriktat mot vård och omsorg, omvårdnads-
programmet. Båda programmen förbereder för yrkesområden som tradition-
ellt inte anses skriftorienterade, vilket gör dessa gruppers användning av 
skrift och skrivande intressant.  

Gymnasieskolan, som den såg ut under de läsår undersökningen genom-
fördes, bestod av 17 nationella program. Bakgrunden till den utformningen 
av gymnasieskolan är den förutvarande indelningen i yrkesförberedande två-
åriga linjer och studieförberedande treåriga linjer. Vid den reform som ledde 
fram till den nu gällande läroplanen Lpf 94 inrättades treåriga nationella 
program med olika inriktningar. Genom att införa gemensamma kärnämnen 
blev samtliga program behörighetsgivande till högskolan. Därtill infördes i 
varje program så kallade karaktärsämnen som är specifika för det aktuella 
programmet. I de fall där karaktärsämnena främst inriktas mot ett specifikt 
yrkesområde liknar programmet det som förut kallades yrkesinriktade eller 
yrkesförberedande program. Därigenom talar inte styrdokumenten längre om 
studieförberedande respektive yrkesförberedande program. Dock används 
beteckningarna fortfarande ute i verksamheten vilket påvisas av Ask (2005: 
21–22). Därför väljer jag att använda dem här. 
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1.1 Gymnasieskolans språkliga mål 
Ett gemensamt övergripande mål som gymnasieskolan har att uppnå enligt 
den nu rådande Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, är att samt-
liga elever efter avslutad skolgång ska kunna: 

[…] uttrycka sig i tal och skrift så att elevens språk fungerar i samhälls-, 
yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier […] (Lpf 94:30) 

Enligt läroplanen Lpf 94 ska alltså alla elever ges möjlighet att möta och 
utveckla språk som ska förbereda för många olika situationer, både för ett 
yrkesliv och eventuella fortsatta studier. Ur ett språkutvecklingsperspektiv 
innebär det att eleverna bör ges tillgång till en mängd olika språkliga ut-
trycksmöjligheter. Intressant att undersöka då är hur elevernas skolvardag 
formar sig, med fokus på skriftbruk och skrivande. Förutom de mer över-
gripande målen som gäller samtliga program finns även specifika mål för 
varje enskilt program. Dessa mål beskriver innehållet i och karaktären på 
programmet. 

1.1.1 Omvårdnadsprogrammets mål  
Omvårdnadsprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram som enligt pro-
grammålen syftar till: 

[…] att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- 
och sjukvård samt vård och omsorg. Programmet syftar även till att ge en 
grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. (Programmål, 
Omvårdnadsprogrammet) 

Omvårdnadsprogrammet karaktäriseras av att kunskaper om människan i 
olika skeden av livet sätts i fokus. Hälsa och omvårdnad är centrala begrepp 
i beskrivningen av programmet. Omvårdnadsprogrammets mål fokuserar 
olika kunskaper om människor, människors lika värde och kommunika-
tionens betydelse för mellanmänskliga möten specificerat mot vård- och 
omsorgssituationer. Här lyfts språket som kommunikativt redskap tydligt 
fram genom skrivningar som: 

Språket är där ett redskap för kommunikation men också för reflektion och 
lärande. Att utveckla förmågan att använda språket är ett ansvar för alla 
ämnen inom utbildningen. En samverkan mellan kärnämnen och karaktärs-
ämnen är nödvändig för att utbildningen skall utveckla den kompetens som 
efterfrågas. (Programmål, Omvårdnadsprogrammet) 

I styrdokumenten framställs språket som ett viktigt verktyg för kommunika-
tion och vidare lärande, vilket tycks baseras på en föreställning om att språk-
et har en framträdande roll inom omvårdnadsyrket. 
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1.1.2 Byggprogrammets mål 
Även byggprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram som enligt pro-
grammålen syftar till:  

[…] att ge en bred orientering om byggprocessen och till att ge grundlägg-
ande kunskaper inom nybyggnad och renovering av hus och anläggningar. 
Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet 
och för vidare studier. (Programmål, Byggprogrammet) 

Nyckelord i beskrivningen av programmets karaktär och uppbyggnad är ny-
byggnad, underhåll och reparationer av bostäder och infrastruktur. I styr-
dokumenten betonas kunskaper som fokuserar värdet av krav på funktion, 
estetiska värden, boendemiljö och hälsa samt ekologisk hållbar utveckling. I 
styrdokumenten lyfts också tydligt fram ett rekommenderat arbetssätt. Bland 
annat fastställs att utbildningen ”[b]ygger på en hantverkstradition som 
präglas av erfarenhetsbaserat lärande och praktiskt arbete” (Programmål, 
Byggprogrammet). På så sätt förespråkas en blandning av praktiska och teo-
retiska arbetssätt på ett tydligt sätt. 

Andra mer övergripande mål programmet har hänger samman med hur 
yrken inom byggbranschen beskrivs:  

Arbeten inom byggnadsområdet utförs ofta i nära kontakt med beställaren, 
vilket ställer särskilda krav på den anställdes serviceförmåga och kreativitet. 
Social förmåga och servicekänsla är därför viktigt. Andra generella krav är 
språkliga färdigheter, kvalitetsmedvetenhet, entreprenörskap samt förmåga 
att arbeta i och leda projekt (Programmål, Byggprogrammet) 

Byggprogrammet har således inte samma specifika krav på språkliga färdig-
heter som omvårdnadsprogrammet. Här omnämns språkliga färdigheter i 
mer allmänna ordalag och utan att specificera vad det kan innebära. De krav 
som ställs tycks mera baseras på en föreställning om att språket har en 
mindre framträdande betydelse inom byggyrket. 

1.1.3 Språket i skolan – svenskämnets ansvar?  
Som framgår av styrdokumenten har alltså samtliga ämnen ett gemensamt 
ansvar för elevens utveckling av språket. Trots det vilar en stor del av 
huvudansvaret för elevernas språk- och skrivutveckling på svenskämnet.  

Hur svenskämnet realiseras borde därmed påverka vilken möjlighet till 
språkanvändning och skrivande olika elever ges eller tar. Flera studier 
belyser svenskämnet ur olika perspektiv. Gun Malmgren (1992) beskriver 
svenskämnet inom olika linjer.1 Malmgren visar hur svenskämnet realiseras 
olika på olika gymnasielinjer. Hon belyser bland annat två yrkesinriktade 

                                                      
1 Fram till läroplanen Lpf 94 indelas gymnasieskolan i linjer, därefter i nationella program. 
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tvååriga linjer: verkstadslinjen och konsumtionslinjen. I enlighet med då 
gällande läroplan följde yrkesinriktade linjer en särskild kursplan i ämnet 
svenska inriktad mot färdighetsträning. Malmgren kontrasterar det mot det 
bildningsinriktade svenskämne hon menar finns på treåriga studieinriktade 
linjer.  

I och med införandet av Lpf 94 förordas istället ett gemensamt svensk-
ämne uppdelat på olika kurser där svenska A och svenska B är obligatoriska 
för samtliga program. Samtliga gymnasieprogram ska nämligen leda till 
grundläggande högskolebehörighet. Flera uppföljande studier av gymnasie-
skolans svenskämne bekräftar dock att den uppdelning i flera olika ”svensk-
ämnen” Malmgren fann fortfarande är en realitet, trots att kursplanen numera 
beskriver en gemensam kurs i ämnet svenska (Ask 2005, 2007, Bergman 
2007, Knutas 2008, Lundström 2007, Olin-Scheller 2006). Trots att samtliga 
elever läser en gemensam kurs i svenska A och svenska B visar sig alltså 
innehållet i kurserna variera beroende på vilken klass eller vilket program 
som undervisas. 

Lotta Bergman (2007) beskriver gymnasieprogram som påminner om 
programmen i min undersökning. Hon undersöker Barn- och fritidsprogram-
met samt det mer praktiskt- tekniska programmet, Industriprogrammet. 
Barn- och fritidsprogrammets svenskämne framställer Bergman som färdig-
hetsinriktat. Läraren i klassen menar att eleverna inte skriver särskilt mycket. 
Inom Industriprogrammet anser Bergman att ett motstånd från eleverna att 
överhuvudtaget skriva finns. Hon skildrar att ett slags ”slippa-skriva-
strategi” har utvecklats bland eleverna, där muntlighet ersätter skrivandet 
(2007:158). Det motstånd eleverna har mot skrivande inom svenskämnet 
visar Bergman uppkommer bland annat genom att eleverna finner skrivande 
meningslöst.  

Eleverna tycks vara medvetna om att deras ”svenskämne” inte har samma 
status som exempelvis svenskämnet på ett mer studieinriktat program och 
uppfattningen att det de gör inte duger syns i de samtal Bergman för med 
dem. Det är en uppfattning som till viss del även lärarna i Bergmans inter-
vjuer bekräftar, eftersom de förklarar att de yrkesförberedande programmen 
visserligen undervisas enligt samma kursplan, men ofta i en både kvantitativ 
och kvalitativ kortform av kursen. Detta synsätt synliggörs även av andra 
(Ask 2005, Knutas 2008).  

Uppdelning i olika ”svenskämnen” kan i många fall leda till problem för 
eleverna. Det skriftspråk som premieras i skolsammanhang är av en viss typ. 
Särskilt på gymnasiet blir det formella skriftspråket det som utgör normen 
och därmed det som genererar höga betyg. I det nationella provet i svenska 
leder exempelvis provsvar av resonerande och argumenterande karaktär ofta 
till möjlighet att få ett högre betyg än exempelvis provsvar i form av en 
berättelse. Om vissa elevgrupper sällan får tillfälle att utveckla den typen av 
språk som skolan premierar, blir det svårt för dem att uppnå skolans över-
gripande språkliga mål (se ovan). Det språk som används inom ett visst 
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yrkesområde kan i många fall se helt annorlunda ut och även ha andra 
funktioner än det språk som ska förbereda för högskolestudier. För att elev-
erna ska få möjlighet att språkligt förberedas både för ett yrkesliv och för 
fortsatta studier, vilket läroplanen föreskriver, krävs att de ges tillfälle att 
utveckla båda dessa typer av språkanvändning. Att både elever och lärare 
upplever att vissa program ges en ”lightvariant” av svenskämnet, vilket 
bland andra Christina Olin-Scheller (2006) lyfter fram, är givetvis ett pro-
blem om inte annat ur ett rättviseperspektiv.  

Men skrivande förekommer inte bara inom svenskämnet utan används 
mer eller mindre inom alla ämnen. Numera läggs ansvaret för språkutveck-
ling på samtliga ämnen (Frykholm m.fl. 2007). Språket lyfts därmed fram 
som ett av de mest betydelsefulla medierande redskapen i skolan (Dysthe 
1996, Säljö 2000).  

En utgångspunkt för min studie är att varje enskilt ämne på något sätt 
använder skrift och skrivande på ett för ämnet specifikt sätt. Det väcker ett 
antal frågor om var och hur skrift och skrivande används i olika samman-
hang i skolan samt hur användandet av skrift och skrivande realiseras inom 
olika ämnen. Skiljer sig exempelvis sättet på vilket karaktärsämnen inom 
bygg- och inom omvårdnadsområdet använder skrift? Hur används skrift 
inom mer traditionella skolämnen? Vilka likheter och skillnader uppstår 
mellan olika karaktärsämnen och mer traditionella skolämnen som exempel-
vis svenska och samhällskunskap? Dessutom infinner sig frågan om vilken 
plats skrift och skrivande har inom elevernas mer fria tid i anslutning till 
skoldagarna och hur detta skrivande då formas. 

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med undersökningen är att synliggöra de skrift-
praktiker som förekommer i två yrkesinriktade gymnasieklasser genom att 
med hjälp av det eleverna skriver visa och förklara vilken plats och funktion 
skrivande har i de bägge klasserna. Det innebär att jag i min studie kommer 
att belysa dels de skrivsituationer som uppkommer, dels de texter eleverna 
skriver, utifrån följande mer generella frågor:2 

− Vilka skrivsituationer finns, hur ser de ut och vilka skrivaktiviteter 
aktualiseras?  

− Vilka texter framställs, hur ser texterna ut och vilka textaktivteter är de 
uppbyggda av? 

− Hur påverkar skrivsituation och text varandra?  

Därmed vill jag även belysa eventuella skillnader mellan skriftpraktiker in-
om och mellan klasserna.  
                                                      
2 För begreppsdefinitioner hänvisas till kapitel 3 och 4. 
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Utifrån ett mer didaktiskt perspektiv kommer jag även att undersöka vilka 
skrivkompetenser som realiseras i det aktuella skriftbruket, samt hur dessa 
skrivkompetenser utnyttjas. Dessutom vill jag lyfta fram vilka skrivkompe-
tenser som aktualiseras, främjas och bör främjas i skolan.  

Därtill kommer jag att diskutera om och i så fall hur olika skriftpraktiker 
överensstämmer med det skriftbruk som eleverna senare kan komma att 
möta inom de yrkesområden programmen främst utbildar för. 

Målsättningen är att belysa skriftpraktikerna utifrån elevernas synvinkel 
och perspektiv, vilket leder till vissa avgränsningar. Eftersom skriftpraktiker 
beskrivs och förklaras utifrån det eleverna gör fokuseras inte på lärarnas 
intentioner med undervisningen annat än det som framkommer direkt synligt 
för eleverna. Eftersom fältarbetet endast omfattar enskilda, hela dagar följs 
inte alltid hela undervisningsförlopp som pågått under längre tid. 

Undersökningsgrupperna representerar två olika typer av program som 
skiljer sig på många olika sätt. Dessa olikheter tillsammans med att under-
laget är begränsat ligger till grund för att jag inte intar ett uttalat genusteore-
tiskt perspektiv, trots att materialet utgörs av en pojk- och en flickdominerad 
klass. Genusskillnader lyfts dock ibland ändå till viss del fram.  

1.3 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av nio kapitel. Kapitel 2 presenterar tidigare forskning 
om skrivande som har relevans för undersökningen. Främst beskrivs svensk 
och norsk forskning om äldre elevers skolskrivande. Forskning kring skriv-
ande i yrkeslivet presenteras också. Kapitel 3 ger en genomgång av de teo-
retiska utgångspunkter avhandlingen vilar på: new literacy studies (NLS) 
och diskursanalys. Kapitel 4 beskriver materialet och metoden för undersök-
ningens genomförande och analys av insamlat material. I kapitel 5–8 redo-
visas avhandlingens resultat. Kapitel 5 ger en etnografisk översiktsbild över 
de två klasser som undersöks, främst för att uppfylla syftet att beskriva 
skriftpraktiker genom en noggrann beskrivning av skrivsituationer. Kapitel 
6, 7 och 8 inriktas mer specifikt på skrivandet i skrivsituationer. Här redo-
visas tre olika typsituationer där skrivande sker: muntligt styrda skolsitua-
tioner, skriftstyrda skolsituationer samt icke-skolstyrda skrivsituationer. 
Skrivsituationer som helhet och de elevtexter som situationerna leder fram 
till beskrivs och analyseras utförligt. Kapitel 9 slutligen diskuterar resultaten 
och lyfter även fram möjliga didaktiska konsekvenser. 
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2 Skrivande i skolan och i yrkeslivet 

Språkanvändning och skrivande i skolan berör många forskningsområden. 
Det skrivande som sker i skolan kan förstås både utifrån ett skrivforsknings-
perspektiv och utifrån ett skrivpedagogiskt perspektiv, varför jag belyser 
båda dessa aspekter här. Med utgångspunkt i mer allmänna teorier om 
lärande beskriver jag sedan teorier om skrivutveckling och skrivpedagogik 
som jag menar ger en bild av det skrivande man kan förväntas möta i skol-
vardagen i två klasser. Då min studie berör yrkesinriktade gymnasieelever, 
lyfter jag främst fram relevanta delar av forskning om skolskrivande, och i 
viss mån språkanvändning, alltså delar som framför allt berör gymnasiets 
yrkesinriktade elever. Forskning om andra typer av äldre elevers skrivande 
som är väsentlig för undersökningen diskuteras dock i viss mån. Svenska 
studier är utgångspunkten, men även norska studier menar jag har relevans 
främst genom att den norska skolskrivforskningen är mycket livaktig. Skol-
systemen i Sverige och Norge liknar till stor del varandra, vilket bidrar till 
att dessa studier är intressanta. För att förstå vilka typer av skriftbruk elev-
erna kan möta i sina kommande yrkesliv är även undersökningar av skriv-
ande i mer icke-akademiska yrkesområden betydelsefulla. Även här foku-
seras företrädesvis svenska studier.  

Översikten är alltså långt ifrån uttömmande. För en mer generell genom-
gång av skrivforskning hänvisas bland annat till Blåsjö (2006). Översikter 
kring språkutveckling och lärande i Sverige ger bland annat Läs- och skriv-
utveckling: den röda tråden genom alla ämnen och alla skolåren: läges-
beskrivning (1997), Frykholm m.fl. (2007) samt Palmér (2008b). 

2.1 Skrivande i skolan – sociokulturellt perspektiv  
Skrivande och skrivutveckling kan tolkas utifrån olika perspektiv. Vad gäller 
skolskrivande har tolkningar främst baserats på antingen kognitiva teorier 
eller mer socialt inriktade teorier kring språk och lärande. En mycket gene-
rell beskrivning är att skrivforskningen ändrat fokus från att undersöka en-
skilda individer och texter till att mer intressera sig för skrivande som socialt 
fenomen i ett vidare kontextuellt perspektiv. Inte sällan finns dock drag av 
flera perspektiv, särskilt i mer skolinriktad skrivforskning. Dysthe (1996:52) 
poängterar särskilt att det inte bör vara fråga om ett ”antingen/eller-perspek-
tiv”. Hon intar en pragmatisk hållning och menar att båda perspektiven be-
hövs. Ett mål med skolskrivforskning är ofta att finna möjliga vägar att 
utveckla elever språk- och skrivmässigt. På så sätt finns ofta normativa drag 
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i mycket av forskningen och framför allt i de skrivpedagogisk inriktade 
delarna. Min undersökning skiljer sig här, genom att jag främst är intresserad 
av skrivande och skrivsituationer och inte av elevtexters kvalitet.  

En stor del av den mer socialt inriktade pedagogiska skrivforskningen tar 
sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på språk och lärande och 
bygger på en konstruktivistisk syn på lärande där var och en skapar sitt jag 
och sin omvärld i samklang med de förutsättningar som finns runt omkring. 
Vi lär genom att möta och samhandla med andra människor och först 
därefter blir lärandet individuellt. Det sociokulturella perspektivet på språk 
och lärande inspireras av bland andra Vygotskij (1999b), Vološinov (1973) 
och Bachtin (1997). Språkets betydelse är en av utgångspunkterna i Vygot-
skijs teorier och både Bachtin och Vygotskij lyfter fram språket som det 
mest betydelsefulla, intellektuella medierande redskap vi har för att forma 
vår världsbild och vårt lärande (Blåsjö 2004, Säljö 2000, Wertsch 1991, 
Vygotskij 1999b). De begrepp jag här utvecklar är centrala inom socio-
kulturell teoribildning och även användbara i min studie. 

Inom skrivforskning och även inom mer allmänt inriktad pedagogisk 
forskning används Vygotskijs (1999a) begrepp the zone of proximal develop-
ment eller den närmaste eller proximala utvecklingszonen. Kortfattat kan den 
beskrivas som zonen eller mellanrummet mellan det ett barn klarar ensamt 
och det barnet kan ha möjlighet att klara med hjälp. Hjälpen kan komma från 
en lärare men också från andra mer kompetenta elever (more capable peers). 
Vygotskij beskriver den närmaste utvecklingszonen som: 

Det som barnet för tillfället gör med hjälp av en vuxen kan det imorgon göra 
på egen hand. Den närmaste utvecklingszonen hjälper oss att bestämma barn-
ets morgondag, det dynamiska tillståndet i dess utveckling, och ta i beaktande 
inte bara den mognad det redan uppnått utan även den som är i vardande. 
(Vygotskij1999a:271) 

Den hjälp läraren eller stödpersonen ger benämns scaffolding, på svenska 
stöttning (Wood, Bruner & Ross 1974). Med stöttning menas att bygga en 
form av byggnadsställning runt individen och med hjälp av denna ställning 
ge stöd i olika situationer. En grundtanke är att barnet med hjälp av stöttning 
av en mer erfaren stödperson kan utföra mer avancerade operationer än 
barnet har möjlighet att genomföra på egen hand. Så småningom utvecklas 
då förmågan att självständigt genomföra samma sak. Då barnet byggt upp 
självständig kunskap kan alltså byggnadsställningen rivas. Viktigt i samman-
hanget är att inte vilket stöd som helst räcker; stöttningen måste anpassas 
både till situationen och till barnets närmaste utvecklingszon (Applebee & 
Langer 1983, Dysthe 1996).  

Olga Dysthe (1996, 2003) grundar sin skrivforskning på Vygotskijs 
teorier och framför allt Bachtins tankar, då hon lyfter fram dialogens betyd-
else för språk och utveckling. Dysthe visar hur flerstämmighet, alltså att flera 
röster får höras och göra sig gällande, kan användas för att skriva och lära. I 
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ett flerstämmigt klassrum räcker det inte enbart med att många röster hörs; 
lika viktigt är hur rösterna hörs och hur de stöttas. Dysthe lyfter fram att 
skrivande kan ha flera funktioner, och fokuserar både på skrivande som 
process och som produkt. Funktionen kan vara både sonderande och utåt-
riktad, kallad tankeskrivande och presentationsskrivande.  

Stöttningen kan alltså initialt bestå av imitation av något. Erling Lars Dale 
(1998) resonerar kring att imitationen måste ses i sitt sammanhang och 
menar att imitation kan leda till kreativt lärande om det sker i samband med 
förståelse, medan imitation utan förståelse beskrivs som dressyr. Därmed 
kan imitation motiveras i vissa situationer, särskilt i inledande faser och i 
möten med nytt innehåll. Imiterandet får däremot inte ta för stor plats på 
bekostnad av meningsskapande.  

2.1.1 Elevtexter i fokus 
Mycket av den tidiga svenska skolskrivforskningen är fokuserad på att 
undersöka kvaliteten i själva produkten eller elevtexten. I Sverige under-
söker Tor G. Hultman och Margareta Westman (1977) i Gymnasistsvenska 
gymnasieelevers uppsatser från det centrala provet i svenska i form av gram-
matiskt-stiltistiska textanalyser och relaterar detta till sociala variabler som 
betyg och kön. Kent Larssons undersökning Skrivförmåga (1984) är även 
den i stort en kognitivt inriktad kvantitativ studie trots att Larsson också 
intresserar sig för skrivutveckling och ser skrivandet som ett sätt att utföra 
vissa handlingar i speciella situationer. Mycket av den tidiga svenska forsk-
ningen kring gymnasieelevers skrivande utgår från Hultman och Westman 
(1977) och Larsson (1984). Utmärkande är bland annat att huvuddelen av de 
texter som undersöks helt eller delvis består av provtexter hämtade från de 
centrala proven i svenska (Garme 1988, Strömquist 1987). Fokus i undersök-
ningarna ligger på en språklig analys av texterna, både formellt och text-
lingvistiskt (Hultman 1989, Teleman 1978, 1991). Forskningen kring de 
nationella proven, som de kallas numera, bedrivs vid FUMS vid Uppsala 
universitet, där också själva proven utvecklas (Nyström, 2000, Ohlsson 
1997, Öberg 1997, Östlund-Stjärnegårdh 2002). I Norge finns exempel på 
forskning där själva elevtexterna undersöks trots att norsk skrivforskning 
tidigt inriktades mot ett mer socialt perspektiv. Bland annat ger det så kall-
ade KAL-projektet ”Kvalitetssikkring av læringsutbyttet i norsk skriftlig” en 
genomgång av examensuppgifterna i videregående skole presenterade i Ung-
dommers skrivekompetanse i två band (Berge m.fl. 2005).  

I och med att många undersökningar hänger samman med utvecklandet av 
de nationella proven är det normativa perspektivet tydligt. Syftet med fler-
talet undersökningar är att avgöra texternas kvalitet och därmed bedöma 
elevernas skriftkompetens. Det elever skriver utgör också en viktig analys-
enhet i min undersökning. Men i och med att mitt syfte inte på samma sätt är 
inriktat mot att normativt avgöra elevers skrivförmåga utan mer kartlägga 
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det skriftbruk som sker, skiljer sig mina analyser främst genom att syftet inte 
är att avgöra texters kvalitet. 

Delar av denna forskning är ändå intressanta för min studie. Särskilt rele-
vant är bland annat Berge (1988). Han beskriver norskämnets uppsatsskriv-
ande som baserat på en formell språksyn och fokuserar på skrivandets funk-
tion. Kjell Lars Berge lyfter fram behovet av en mer funktionell språksyn på 
skrivande. Han identifierar tre typer av syften eller funktioner som elevers 
skrivande kan ha: strategiska, rituella och kommunikativa. Om skrivande 
sker som en strategisk, eller instrumentell handling menar Berge att syftet är 
att uppnå ett mål.3 En strategisk handling är alltså målrationell och i skolan 
kan det innebära att man exempelvis utför en skrivuppgift för att få ett visst 
betyg. Om skrivhandlingen uppfattas som rituell utförs den för att skribenten 
ska känna sig delaktig i en gemenskap och delvis för handlingens egen skull. 
I skolan finns många uppgifter som till synes utförs för sin egen skull. 
Många övningsuppgifter kan uppfattas på detta sätt. För att klassificeras som 
rituell handling krävs dock att eleven verkligen uppfattar att hon övar på 
något. Den tredje skrivhandlingen Berge lyfter fram är den kommunikativa 
som känns igen genom sättet på vilket strategiska och rituella handlingar blir 
meningsfulla. Ett problem Berge framhåller är att kommunikativa situationer 
i skolan ofta är fingerade och inte genuina. Berges begrepp visar på tre sätt 
att skapa mening med hjälp av skrivande som visat sig användbart i mina 
analyser.  

Den forskning som finns kring yrkesutbildning eller yrkesförberedande 
program i svensk gymnasieskola inriktas främst på annat än språklig kompe-
tens (Lindberg 2003).4 Den relativt begränsade forskning där språket på olika 
sätt utgör målet för undersökningen koncentreras i de flesta fall kring 
svenskämnet. Intressant för min studie är Solveig Hammarbäck som studerar 
sina egna verkstadselevers texter inom ramen för svenskämnet (1989). Hon 
resonerar kring elevernas texter med hjälp av Larssons (1984, 1995) termer 
egentext och satellittext, där en egentext är en självbärande text till skillnad 
från en satellittext som inte så att säga kan stå på egna ben utan kräver någon 
form av (oftast muntlig) förklaring för att bli begriplig. En förklaring till att 
eleverna skriver satellittexter hittar Hammarbäck i det hon benämner elever-
nas göra-kultur. Göra-kulturen identifierar Hammarbäck inom yrkesutbild-
ningen, där målet är att producera något så effektivt som möjligt. Denna 
kultur motsvaras i ämnen av mer teoretisk karaktär av en kultur Hammar-
bäck benämner tala-kultur. Utmärkande för denna är att eleverna genom att 
tala om verkligheten också kan förstå den. Tala-kulturen är alltså en form av 
                                                      
3 Berge utgår bland annat från sociologen Habermas och därmed från sociologiska begrepp. 
4 Lindberg (2003) ger en översikt över svensk forskning kring yrkesutbildning. Hon menar att 
forskning främst berör dessa områden: historiska beskrivningar av yrkesutbildning, utbild-
ningens organisation och/eller utbildningsformer, elevers föreställningar om yrke, yrkeslärar-
nas perspektiv på yrkesutbildning. Därutöver finns viss utbildningssociologisk forskning med 
anknytning till yrkesutbildning samt genusforskning med anknytning till ämnet (2003:18–20). 
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språklig kultur. Mötet, eller krocken, mellan dessa kulturer lyfter Hammar-
bäck fram som en av orsakerna till att eleverna exempelvis löser en uppgift 
där instruktionen är att avsluta en uppläst historia så snabbt och effektivt 
som möjligt med fraser som ”Och så åkte alla hem” (1989:147).5 Resone-
mang kring olika kulturer som påminner om detta finns i Heath (1983), där 
hon diskuterar hur barn från olika sociala bakgrunder förbereds inför skolans 
språkanvändning. 

Catharina Nyström (2000) kartlägger i sin avhandling en skrivrepertoar 
som baseras dels på provsvaren till de nationella proven, dels på ett av elev-
erna självvalt material av texter. Hon samlar alltså in texter från fler skol-
ämnen än svenskämnet och även texter som skrivits utanför skolan. Hon 
delar sedan in dessa texter i genrer och beskriver dem utifrån textlingvistiska 
perspektiv. Nyström visar bland annat att den grupp i hennes material som 
kan jämföras med elevgrupperna i min studie använder färre genrer och även 
skriver kortare och mindre varierat än elever på mer studieinriktade program 
(2000:235–236). De mer yrkesinriktade eleverna skriver också i högre grad 
berättande texter. En annan aspekt Nyström lyfter fram är vilka skolämnen 
de självvalda texterna hämtas från. Den grupp som kan jämföras med bygg-
programmet, M-gruppen, hämtar texter främst från svenskämnet, medan den 
grupp som kan jämställas med omvårdnadsprogrammet, K-gruppen, även 
skriver mycket inom sitt karaktärsämne (2000:76, 85).6 

Anne Palmér (2008a) undersöker muntlig kommunikation i två yrkes-
inriktade gymnasieklasser med fokus på ett övergripande språkutvecklings-
perspektiv i svenskämnet och karaktärsämnen. Hennes studie berör alltså 
inte uttryckligen skrivande men resultaten är relevanta för min studie dels 
genom att Palmér undersöker en omvårdnadsklass och en fordonsklass, alltså 
i princip samma elevgrupper jag undersöker, dels utifrån föreställningen att 
muntlighet och skriftlighet hänger samman. Palmér lyfter fram att förutsätt-
ningarna för utveckling av muntligt språk skiljer sig klasserna emellan. Om-
vårdnadsklassen ges få tillfällen till resonemang i svenskämnet, men flera i 
karaktärsämnen. Både svenskämnet och karaktärsämnena erbjuder rikliga 
möjligheter till förberett tal. Fordons/hantverksklassen möter många möjlig-
heter till resonemang inom svenskämnet, medan varken svenskämnet eller 
karaktärsämnea ger tillfällen till förberett tal. Inom karaktärsämnena finns 
två grupper, där en ges många möjligheter till resonemang, den andra inte 
(2008a:178). 

                                                      
5 Hammarbäck (2007) genomför nu en uppföljande studie, där hon söker upp sina forna elever 
och intervjuar dem 20 år senare. 
6 K-gruppen representerar kvinnodominerande yrkesprogram och representeras av Barn- och 
fritidsprogrammet, M-gruppen representerar mansdominerade yrkesprogram och represen-
teras av Elprogrammet och Energiprogrammet. 
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2.1.2 Skrivprocess och skrivsituation i fokus 
Elevtexten uppkommer alltid i ett sammanhang och efter hand har forsk-
ningen vidgats till att förutom att undersöka produkten även innefatta hur 
skrivandet går till. Linda Flower och John R. Hayes introducerade 1981 en 
modell, skrivprocessen, där de försöker förklara hur individer går tillväga då 
de skriver. Skrivprocessen är indelad i planning, translating och reviewing. 
De visar med sin modell att skrivprocessen omfattar delar som att planera 
och revidera, alltså andra aspekter än själva skrivandet. De lyfter också fram 
skrivprocessen som rekursiv och inte linjär. Flower och Hayes pekar på att 
målet med skrivandet påverkar processen och de lyfter fram lokala och glob-
ala mål. De menar att ”goda skribenter” ofta har förmågan att röra sig 
mellan olika delmål och har möjlighet att se både lokala och globala per-
spektiv i sitt textskapande, medan ”svaga skribenter” ofta fastnar i ett per-
spektiv. Olika kompetens hos eleverna leder alltså till olika skrivstrategier, 
vilket jag menar är relevant för min undersökning. 

Teorierna om stöttning och utvecklandet av en processorienterad skriv-
pedagogik ledde till att intresset för skrivarrespons eller feedback väcktes. I 
Norge genomfördes under slutet av 1980-talet och tidigt 1990-tal projektet 
”Utvikling av skriftspråklig kompetanse, Skrive-PUFF” (Evensen m.fl. 
1991, Smidt 1991, Smidt & Evensen 1991). Projektet beskriver den process-
orienterade skrivpedagogiken som fick starkt fäste i Norge. Framför allt har 
Torlaug Lökensgaard Hoel (1995) visat vägen genom sina studier, bland 
annat av responsgrupper i gymnasieskolan. Hon lyfter fram hur elevgrupper 
kan ge varandra återkoppling på skrivna texter och hur detta kan genom-
föras. Senare visar hon även hur responsgrupper kan hjälpa högskole-
studenter att utveckla sitt skrivande (Hoel 2001). Ett flertal undersökningar 
av skrivprocessen, hur elever talar om sina texter och hur läraren kommen-
terar och ger respons på det skrivna har under senare år också tillkommit i 
Sverige. (Chrystal & Ekvall 1996, 1999, 2006). Mona Blåsjö (2006:11) 
menar att processorienterad skrivundervisning inte tycks ha slagit igenom 
som pedagogisk metod i Sverige och förklarar det med att tillräckliga 
redskap hos både lärare och elever saknas, vilket kan förklara resultaten i de 
svenska undersökningarna. Utifrån de erfarenheter jag själv har både som 
verksam lärare och lärarutbildare är jag beredd att hålla med Blåsjö. 

Istället tycks den mer expressionistiska skrivpedagogiken fortfarande ha 
en framträdande plats, särskilt på grundskolan i Sverige. Grundtanken i 
metoden är att eleverna utifrån sina egna erfarenheter ska få möjlighet att 
uttrycka sig själva och forma sitt eget språkliga uttryck (Elbow 1973). Där-
med stimuleras mer litterärt skrivande såsom dikter och noveller, än andra 
mer diskursiva texttyper såsom rapporter och andra sakprosatexter, vilket 
kan vara en av orsakerna till att just innehållet är det som lärarna kommen-
terar och det som eleverna genom respons ges möjlighet att utveckla. 
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Görel Bergman-Claeson (2003) visar att gymnasieelever rent generellt får 
mycket lite respons på sina skrivuppgifter och att kommentarerna ofta ges på 
grundläggande språklig nivå. Birgitta Norberg Brorsson undersöker elev-
texter, klassrumssituationer och skrivundervisningsförlopp i grundskolans 
senare år (Brorsson 2007). Hon lyfter också fram den respons läraren ger och 
pekar på att den ser olika ut och inte alltid hjälper eleverna att utveckla 
skrivandet annat än med betoning på innehållet i texterna. Susanne Parm-
enius Swärd lyfter fram att skrivundervisning i många fall saknas på gym-
nasieskolan och att eleverna inte blir bedömda efter det de undervisats om 
(Swärd 2008:228). Tillsammans visar sig här en bild av det som faktiskt sker 
i skolan, där tydlig framåtsyftande respons inte är framträdande och explicit 
skrivundervisning inte är vanlig.  

Förutom fokus på skrivandets process har forskningen visat intresse för 
hela skrivsituationen. Elevtexter uppkommer i en situation och tillsammans 
förklarar text och situation hur skrivande och skrivutveckling ska förstås och 
främjas. Bereiter och Scardamalia (1988) introducerade tankar kring skriv-
andets kvalitet och försöker förstå varför vissa skrivsituationer upplevs som 
svåra och andra som lätta. De skiljer på skrivsituationer som svåra och lätta 
beroende på skribentens relation till innehållet i texten. Om skribenten skriv-
er om något den känner till väl, knowledge-telling, hämtar skribenten inne-
hållet ur minnet. Om innehållet däremot inte är välkänt måste skribenten om-
formulera kunskap och göra den till sin, knowledge-transforming, en process 
de menar är svårare. Bereiter och Scardamalia förklarar på så sätt varför 
mycket ovana skribenter kan framställa en text om något de känner till, 
medan vana skribenter kan ha svårigheter att skriva texter med ett okänt 
innehåll. De menar också att formen eller mottagargruppen kan påverka 
svårigheter med skrivprocessen. Ovana skribenter finns inom de flesta gym-
nasieprogram; dock menar jag att man kan säga att mer yrkesinriktade 
program ofta rymmer många elever som kan klassas som ovana skribenter, 
vilket är intressant för min studie.  

Nils-Erik Nilsson (2002) visar hur skrivande används som redskap för 
lärande inom så kallad ”forskning” i grundskolans senare år. Nilsson ger en 
genregenomgång av de olika texter som produceras. Dessutom analyserar 
han hur texterna kommit till utifrån perspektivet vems röst som syns i texten 
(jfr Bachtin 1997).7 Nilsson identifierar olika sätt att reproducera texter, att 
kopiera, sampla, omskapa och referera varav det vanligaste skrivsättet är att 
sampla, alltså att kopiera delar ur olika förlagor och sätta samman dem till en 
texthelhet. Nilsson poängterar att eleverna ofta kopierar när de ställs inför ett 
innehåll de inte känner till, vilket leder till att eleverna lär sig mycket lite om 
det kunskapsinnehåll de ska bearbeta. 

Åsa af Geijerstam (2006) undersöker språkliga drag i naturvetenskapliga 
texter samt hur eleverna talar om sina texter. af Geijerstam lyfter fram 
                                                      
7 Stavningsvarianten Bachtin används främst på svenska medan engelskan använder Bakhtin. 
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ämnesspråk som specifikt. Hon talar även om producerande och reprodu-
cerande texter och tolkar utifrån teorin om stöttning vad imitation i under-
visningssituationer kan betyda för lärande och skrivande. Hennes studie 
ingår i projektet Elevers möte med skolans textvärld, där elevers språk-
användning studeras med delvis nya infallsvinklar (Edling 2006, Folkeryd 
m.fl. 1999, Folkeryd 2006, Geijerstam 2006). Språk, språkanvändning och 
skrivande utforskas mera som ett verktyg för lärande i olika ämnen, inte bara 
inom svenskämnet. Projektet undersöker elever i olika åldrar, däribland års-
kurs två på gymnasiet. Perspektiven vidgas till att beröra elevens roll som 
läsare, skribent, inlärare och elev i ett vidare didaktiskt sammanhang. Teore-
tiskt bygger projektet på Hallidays systemiskt funktionella grammatik och 
SFL (se 2.1.2.1) används som analysmetod.  

I Norge har under senare tid läsande och skrivande lyfts fram som ett 
gemensamt ansvar för samtliga lärare i skolan.8 Projektet Skrivning som 
grunnlegende ferdighet og utfordring, SKRIV, har till uppgift att undersöka 
vilka teoretiska och pedagogiska kunskaper som krävs för att utveckla 
skrivande i samtliga ämnen, vilket innebär en vidgning från att enbart röra 
norskämnet till att även beröra övriga ämnen. Även här syns influenser från 
SFL och genrepedagogiken (se 2.1.2.1) genom att ämnesspråket i olika 
ämnen lyfts upp som något specifikt (Martin 1999, Veel & Coffin 1996). I 
samband med det introducerades det så kallade skrivkompetenshjulet (Berge 
2005, Berge m.fl. 2007), där de olika kompetenser som gruppen anser skriv-
ande bör främja finns beskrivna (se även 4.2.1). Skrivkompetenshjulet ut-
vecklades främst som ett metodologiskt verktyg för att utveckla nationella 
skrivprov, men också för att användas direkt i undervisningen. Därmed be-
skrivs i hjulet faktiska handlingar som leder fram till att vissa typer av 
skrivkompetenser utvecklas. I Å skrive i alle fag (Lorentzen & Smidt 2008) 
beskrivs, med exempel från olika stadier och ämnen, vilka typer av kompe-
tenser som krävs för att utveckla just skrivande i alla ämnen.9 I det över-
gripande projektet samarbetar språkforskare med mer ämnesinriktade forsk-
are för att undersöka vilka specifika språkliga kompetenser varje enskilt 
ämnesområde kräver. Fokus ligger alltså på ett sampel mellan formella 
språkliga kunskaper och ämnesinriktade kunskaper. 

De aspekter av elevers skrivande som inte är belysta i någon större ut-
sträckning i den tidigare forskningen är hur allt elever skriver ser ut. Mitt 
syfte är därför att försöka ge en helhetsbild av elevers skrivande genom att 
spegla det skrivande som produceras i ett bredare perspektiv, dvs. det som 
inte bara är koncentrerat till provsituationer och/eller specifikt för svensk-
ämnet. 

                                                      
8 Vilket för övrigt även svensk läroplan gör trots att det inte poängteras så tydligt som i 
Norge. 
9 Även läsning fokuseras i Maagerø och Tønnesen (2006): Å lese i alle fag. 
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2.1.2.1 Explicit skrivundervisning: genreskolan 
Den expressionistiska skrivpedagogiken har alltså stark ställning i svensk 
skola idag. Tillsammans utgör den med den processorienterade skrivpeda-
gogiken de två dominerande och mest välkända skrivpedagogiska inriktning-
arna i nuläget. En skrivpedagogisk metod som börjat introduceras i Sverige 
är Educational Lingusitics, SFL-pedagogik (Systemic functional linguistics) 
eller mer allmänt den australiensiska genreskolan eller Sydneyskolan. Teore-
tiskt utgår SFL-pedagogiken från Hallidays systemiskt funktionella gramma-
tik (Halliday & Mathiessen 2004) och bygger i hög grad på stöttning av 
eleven. Genreskolan uppstod i Australien på 80-talet och kom till som en 
motpol till det expressionistiska skrivandet. Metoden bygger på att explicit-
göra olika texttyper eller genrer och sedan med hjälp av stöttning lära elev-
erna att skriva olika texter.10 Kärnan i genreskolans pedagogik är att man 
genom systematisk och explicit grammatik-, text- och genreundervisning 
främjar skrivandet i olika typer av texter eller genrer. Man menar att barn 
kommer till skolan med register, alltså olika språkliga val, från vardags-
domänen, medan skolans språk representerar ämnesdomäner. Skolans upp-
gift är då att ge eleverna tillgång även till språkliga register för ämnesdom-
äner (Johns 2002, Macken-Horarik 1996, Hedeboe & Polias 2008, Schleppe-
grell 2004).11 I Sverige har genrepedagogiken introducerats främst inom 
andraspråksforskningen (Axelsson m.fl. 2005). Dessutom har SFL intro-
ducerats som analysverktyg inom svensk elevspråksforskning (se ovan). 

Invändningar mot explicita skrivundervisningen lyfter bland andra Aviva 
Freedman (1993) fram. Hon ställer sig frågande till om det är möjligt att 
undervisa om det dekontexualiserade skolskrivandet utan sin kontext. Hon 
visar också att de juridikstudenter hon undersökt ofta kan lära sig att skriva 
avancerade genrer utan explicit undervisning. En annan fara med mer expli-
cit genreundervisning i skolan menar jag kan vara att lärare tolkar genre som 
något statiskt och oföränderligt.  

2.2 Skriftbruk i arbetslivet 
Hur skriftbruket i arbetslivet ser ut har förstås också relevans för min studie. 
Den forskning som gjorts inom området är dock till stor del inriktad mot 
yrkesområden där skriftanvändning är en framträdande del av yrkesutöv-
                                                      
10 SFL-pedagogiken stöttar eleverna i en modell kallad The teacher learner circle. Modellen 
har fyra steg där eleverna först tillsammans med läraren bygger upp ett kunskapsinnehåll, 
sedan dekonstruerar de gemensamt texter liknande den de ska skriva. Därefter framställs en 
text gemensamt för att slutligen eleven självständigt framställer en text i en specifik genre 
(Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008, Macken-Horarik 2002, Rothery 1996, Schleppegrell 
2004.) 
11 Falk (2008) visar hur ämnesspråk utvecklas då undervisning sker på svenska respektive 
engelska inom det naturvetenskapliga programmet. Hon använder SFL i sina analyser av elev-
ernas språk inom olika domäner. 
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ningen, ofta yrken av akademisk karaktär (Gunnarsson 1992, Holmqvist & 
Källgren 1986, Hållsten 2008, Jämtelid 2002, Spilka 1993, Winsor 1996).  

Skriftbruket inom traditionellt icke-akademiska yrken är däremot inte 
undersökt i någon högre grad. Till undantagen hör dock bland andra Anders-
son (1981) och Åm Vatn (2007). Anna-Lena Eriksson Gustavsson under-
söker läs- och skrivförmåga hos industriarbetare (Gustavsson 2002). Under-
sökningen fokuserar på industriarbetare som själva säger sig ha läs- och 
skrivsvårigheter och hur de möter framförallt läskraven i arbetet genom 
främst två strategier: dels att försöka reducera antalet lässituationer, dels att 
undvika situationer där läsande och skrivande krävs. Anna-Lena Göransson 
(2004) visar hur skriftspråket används inom utbildningen av brandmän på 
Räddningsverket, vilket visserligen inte säger något om skriftbruket inom 
yrket men ändå visar på hur en viss kultur förhåller sig till skriftbruk. Hon 
lyfter särskilt fram att ett mer praktikbaserat språkbruk hos brandmän och ett 
mer teoretiskt språkbruk hos utbildarna behöver mötas för att kunna fungera 
tillsammans. Göransson menar att verklighetsanknytning är viktig för att 
undervisningen ska bli framgångsrik. Både Göransson och Gustavsson fram-
ställer skriftbruk som något som orsakar problem men ändå uppfattas som 
nödvändigt. 

Mycket relevant för min studie är projektet Skriftbruk i arbetslivet (Karls-
son 2006, Karlsson & Ledin 2004) som med en etnografisk ansats har kart-
lagt skriftbruket inom fyra yrkesområden: vård- och omsorg, byggbranschen, 
transportsektorn och handel.12  

Projektet studerar olika yrkeskategorier, och undersöker yrkesområden 
som traditionellt inte uppfattas som skriftyrken. Projektet koncentreras 
främst på användning av skrift i olika sammanhang och utgår från skrift-
händelser (se vidare 3.2.2). De olika yrkesområden som beskrivs visar upp 
olika typer av skriftanvändning. Undersökningen innehåller de yrkesområd-
en som omvårdnadsprogrammet respektive byggprogrammet främst för-
bereder för. Här finns alltså en beskrivning av vilket skriftbruk en under-
sköterska inom vård och omsorg och en byggnadsarbetare kan tänkas möta 
och använda under en arbetsdag.  

Skriftbruket, visar det sig, influeras av hur arbetet på ett övergripande 
plan är organiserat. Byggnadsarbetarens arbetsdag påverkas av att arbetet 
sker som avgränsade projekt. På bygget ska vissa delar eller moment färdig-
ställas i en viss ordning, vilket inverkar på dels vad man ska göra, dels när 
moment kan genomföras. Graden av självständighet påverkas av vilka roller 
respektive byggnadsarbetare har inom projektet samt i vilken grad arbetet är 
hierarkiskt organiserat. Anna-Malin Karlsson (2006:89–90) menar att det in-
verkar på det skriftbruk som används. På byggarbetsplatsen med starkt hier-

                                                      
12 Inom ramen för projektet har även ett antal kandidatuppsatser publicerats (Meilink 2004, 
Svensson 2005, Sundstedt 2004, Östman 2005). På så sätt har ytterligare yrkesområden kart-
lagts: förskollärarens, IT-teknikerns, fordonsmekanikerns och städarens.  
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arkiska drag tas mycket av planerings- och struktureringsarbetet över av 
platschef och arbetsledare. Snickaren använder där skrift i mindre utsträck-
ning och med andra funktioner jämfört med hur skrift används på arbets-
platser med mindre hierarkisk struktur. Betongarbetarna arbetar mer själv-
ständigt, vilket leder till andra typer av skriftbruk. 

Undersköterskans arbetsdag påverkas främst av att arbetet styrs av dygn-
ets rutiner som måltider, påklädning och hygien (Karlsson 2006:91–92). 
Arbetet utgår från de människor som behöver vård och daglig omsorg och 
organiseras därmed därefter. Betydelsefulla delar av arbetet blir att doku-
mentera och informera. Genom att arbetet kräver kontinuitet blir avstämning 
med andra personer viktiga tillfällen som ofta leder till skriftbruk. 

Gemensamt för de yrkesområden projektet kartlagt är att skriftens huvud-
funktioner blir just orientering och dokumentation. I samband med arbets-
dagens början brukar man skrift för att orientera sig om vad som skett och 
vad som behöver göras, för att planera kommande moment samt för att 
dokumentera vissa saker. Undersköterskan dokumenterar att en patient fått 
viss medicin, byggnadsarbetaren dokumenterar vilka arbetstider han haft och 
vilka moment som genomförts. Samtliga representerade yrken använder 
skrift på dessa sätt. 

Skriftbruk syns också i situationer där problem ska lösas. Byggnadsarbet-
aren kan exempelvis läsa ritningen för att få en uppfattning om hur ett visst 
moment ska utföras.  

På äldreboendet får skriftbruk andra funktioner, bland annat en bildnings-
funktion. Arbetstagarna intar en förmedlande funktion vars uppgift blir att 
främja skriftbruk. Förutom att läsa för att roa och bilda, uppmuntras ibland 
till konkret färdighetsträning där målet är att hålla kvar läsförmågan hos pati-
enterna så länge som möjligt. På förskolan är bildningsfunktionen naturligt-
vis särskilt framträdande, där en uppgift är att introducera skriftspråket. 

Övergripande framhålls i projektet att skriftbruk ofta bygger på sam-
verkan mellan olika funktioner. Man skriver, läser och talar ofta tillsam-
mans. En skrifthändelse byggs alltså ofta av att läsa, skriva och samtala.  

Alla har inte tillgång till samtliga texter inom en arbetsplats. Olika yrken 
har dessutom olika roller, som exempelvis läsare, skribent eller uttolkare. På 
bygget intar snickaren främst rollen som läsare och har inte befogenhet att 
självständigt tolka ritningen, vilket görs av arbetsledningen. Betongarbetarna 
får däremot tolka ritningar på egen hand. Vårdbiträdet kommunicerar i skrift 
främst inom sin egen yrkeskategori, medan kommunikation uppåt i hierarkin 
till sjuksköterskor och läkare främst sker muntligt. Rent generellt verkar 
rollen som läsare vara starkare än rollen som skribent.  

En annan intressant aspekt Karlsson lyfter fram är den uppfattning om det 
egna skriftbruket som arbetstagarna ger uttryck för. Snickaren upplever inte 
att han läser och skriver i sitt yrke. Han är även den person i studien som 
använder skrift minst. Undersköterskan har samma uppfattning av att inte 
skriva och läsa mycket, men är en av dem i undersökningen som använder 
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skrift mest i sitt yrkesutövande. Karlsson talar om det i termer av synligt och 
osynligt skriftbruk, alltså skriftbruk som man är medveten eller omedveten 
om. Undersköterskans dag består till stor del av just osynligt skriftbruk: 
”[…] de kastar ett öga på en lista […] antecknar ett datum, signerar ett 
schema […]” (Karlsson 2006:109).  

Just graden av osynligt skriftbruk menar Karlsson utgör en viktig del för 
att identifiera yrket som ett skriftyrke eller inte. Fallstudierna visar att skrift-
bruk hittas i alla undersökta yrken, och i flera fall utgör en betydande del av 
arbetsuppgifterna. Intressant blir då att undersöka om detta skriftbruk åter-
finns i den yrkesutbildning som leder fram till yrken av liknande karaktär 
och om det där är synliggjort eller inte. Finns i utbildningen till under-
sköterska och byggnadsarbetare en medvetenhet om vilken typ av skriftbruk 
yrket har behov av och syns det i utbildningen? Vilket skriftbruk möter elev-
erna i sin utbildning och hur främjas det? Eftersom min undersökning kon-
centreras till två yrkesförberedande gymnasieprogram inriktade mot vård 
och omsorg samt bygg, väcks frågan vilka typer av skriftbruk dessa elever 
och framtida yrkesarbetande använder sig av under sin utbildning. 
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3 Teoretiska utgångspunkter och 
angreppssätt 

I min studie vill jag visa och förklara var och hur skrivande används inom 
två olika domäner. Den övergripande förståelsegrunden kan sägas vara 
diskursanalytisk, så till vida att elevernas skrivande ses och sätts i för-
hållande till olika ramar (Fairclough 1992, 1995). Därför använder jag socio-
kulturella teorier kring skriftkultur och lärande som förståelseram. För att 
analysera det eleverna skriver använder jag textanalytiska teorier. 

Utgångspunkten är forskningsinriktningen New Literacy Studies (Barton 
m.fl. 1998, 2000, Collins & Blot 2003, Heath 1983, Street 1984, 1995). 
Textanalyserna har inspirerats av Adams (1992) teori om texttyper.  

3.1 Diskursanalytiskt angreppssätt: intertextualitet 
och multimodalitet 
Övergripande använder jag ett diskursanalytiskt angreppssätt i det avseendet 
att elevtexterna tolkas som inbäddade i omkringliggande ramar. Situations-
kontext och text är viktiga i min analys. Mitt angreppssätt inspireras av 
Norman Faircloughs teorimodell (1992:73) där de tre nivåerna, social prak-
tik, diskursiv praktik och text samspelar i ett dialektiskt förhållande.  

Fairclough menar att direkta analyser av texter blottlägger de båda andra 
dimensionerna: diskursiv praktik, som inriktas på hur texter produceras och 
konsumeras, och social praktik, den övergripande verksamhet texter upp-
kommer i (se vidare 4.2 för hur jag realiserar det). Exempelvis menar han att 
intertextualitet är till god hjälp för att påvisa en texts samband med den 
diskursiva praktiken (1992:75). Intertextualitet kan förstås som de sätt texter 
påverkas av och påverkar andra texter och hur det uttrycks i den aktuella 
texten. Resonemangen influeras av Bachtins (1997) begrepp yttranden, alltså 
språkliga utsagor, och deras dialogiska former. Enligt Bachtin är det först i 
mötet med den andre som en sats övergår till att bli ett yttrande, och i och 
med det blir meningsskapande. Varje yttrande bär på en adressivitet vilket 
ger yttrandet mening bakåt och framåt till andra yttranden. Faircloughs 
diskursbegrepp jämställer yttrandet med diskurs eller text, vilket leder till att 
intertextualitet är viktig att undersöka för att förstå hur diskursen är konsti-
tuerad. Intertextualitet kan vara antingen manifest, alltså klart uttryckt i text-
en genom hänvisningar som citat eller referatmarkörer, eller interdiskursiv, 
det vill säga implicit bygga på en texttyp eller annan text (Fairclough 1992: 
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103f).13 Intertextualitetsbegreppet används i min studie som ett verktyg för 
att visa och förklara i vilken grad och på vilka sätt skrivande och elevtexter 
påverkas av förlagor exempelvis genom andra texter.  

Multimodalitet är ett annat intresseområde för vissa forskare inom det 
diskursanalytiska fältet. Man frångår det textbegrepp där text förutsätts vara 
främst ett skriftspråkligt fenomen. Inom semiotiken framhålls att budskap 
kan överföras i många olika teckensystem.14 I talat språk samhandlar gester 
och intonation, och skrivet språk kompletteras med bilder och symboler för 
att föra fram ett meddelande. Mening förmedlas alltså inte endast genom ett 
enskilt kommunikationssätt eller teckensystem, utan flera olika typer av 
semiotiska resurser används. Multimodalitet utifrån ett lingvistiskt perspek-
tiv lyfts fram av bland andra Gunther Kress och Theo van Leeuwen (2001). 
De menar att alla skrivna texter på något sätt är multimodala, genom att ett 
visuellt inslag alltid finns exempelvis genom typsnitt och layout. I min studie 
använder jag ett vidgat textbegrepp utifrån ett multimodalt perspektiv.15 I 
analysen av materialets texter omfattas även olika semiotiska tecken, främst 
bilder, illustrationer och symboler av olika slag, som tillsammans med skrift 
formar meningsfulla helheter, eller texter (se vidare 4.1.3). 

Fairclough (1992:64–65) menar att diskurser bidrar till att konstruera 
sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. 
Vad de aspekterna beträffar hänvisar han särskilt till Hallidays systemisk 
funktionella grammatik (2004). Fairclough utgår från Hallidays teori om 
språkets ideationella, relationella och textuella metafunktioner.  

Fairclough beskriver den sociala praktiken utifrån ideologi och hegemoni. 
Hans kritiska diskursanalysmetod har alltså starka ideologiska drag och 
strävar efter discursive change (Fairclough 1992:96f.). Skolan som fenomen 
är också till stor del ideologiskt betingad, med tydliga politiska styrdoku-
ment. I mitt fall vill jag dock inte fokusera på just denna dimension, utan 
mera beskriva och förklara vad Fairclough beskriver som en diskursiv prak-
tik. Visserligen bygger skolans verksamhet på att överföra och reproducera 
en viss typ av kunskap och därmed ett visst samhällssystem, men uttryckt i 
det skrivande som utgör mitt material syns inte det på samma sätt som i 
andra genrer, exempelvis en ideologisk tidningstext. 

3.1.1 Diskursiv praktik och situationskontext 
I redogörelsen för den diskursiva praktiken beskrivs situationen omkring 
texten, specifikt inriktad på textproduktion och textkonsumtion. Ett sätt att 
                                                      
13 Ledin (1999) använder begreppen textsamspel för manifest diskursivitet och normsamspel 
för interdiskursivitet. 
14 Semiotik, teori om tecken och/eller symboler och deras användning. Inom språkvetenskap-
en främst inspirerad av de Saussure (1916).  
15 Gymnasieskolans läroplan 1994 förespråkar ett vidgat textbegrepp i en annan bemärkelse, 
nämligen som skönlitteratur och saklitteratur tillsammans med elevernas egna texter, eter-
media, dagspress, teater och film och andra medier (Lpf 94).  
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synliggöra diskursiv praktik menar jag kan vara att beskriva det som bland 
andra Halliday benämner situationskontext i Malinowskis (1923) efterföljd. 
(jfr även Dell Hymes 1969 och Firth 1950).16 Halliday (1998) betonar att 
situationskontexten tillsammans med texten skapar mening. Han tolkar situa-
tionskontexten utifrån tre övergripande registervariabler: field, tenor och 
mode, här i enlighet med Holmberg och Karlsson (2006) kallade verksamhet, 
relation och kommunikationssätt.17 

Verksamheten signalerar vilka aktiviteter som utspelar sig och beskriver 
den omgivning händelsen uppkommer i. Relationen rör deltagarna i situa-
tionen och beskriver vilka som deltar samt deltagarnas inbördes relationer 
och roller. Kommunikationssättet behandlar språkets roll i situationen och 
beskriver hur språket organiseras och används samt vilken funktion språket 
får. 

3.2 Literacy  
Utgångspunkten för studien är alltså att elevernas texter skapar mening i 
situationen. Texter och skrivande tolkas därmed utifrån en ideologisk syn på 
literacy. Den engelska termen literacy bär på en dubbel betydelse av dels 
kulturella, dels tekniska aspekter av att läsa och skriva och är ett om-
diskuterat begrepp som ges olika innebörder och betydelser. Literacy för-
klaras bland annat utifrån en autonom eller en ideologisk förklaringsmodell 
(Street 1984, 1995).  

Företrädare för den autonoma synen ser literacy som dekontextualiserad, 
alltså oberoende av den situation den uppstår i. Literacy blir något som ska 
läras in och bemästras, vilket leder till läs- och skrivkunnighet som en auto-
nom färdighet. För den enskilda individen innebär det att vägen till literacy 
går genom att knäcka den skriftspråkliga koden, och att därefter genom trän-
ing uppnå högre och högre grad av färdighet. I denna typ av förklarings-
modell fokuseras den enskilde användaren och i de fall skriftspråklig färdig-
het inte utvecklas enligt normen, blir problemet den enskilde individens. 

Den autonoma synen leder till en föreställning om att muntlighet och 
skriftlighet är två helt skilda fenomen. Walter Ong (1991) beskriver skillnad-
erna som ”the great divide”, vilket antyder att det finns en avgrund mellan 
fenomenen. Ong vill visa på hur litterata och illitterata samhällen skiljer sig 
åt och förklarar dem i termer av högre och lägre stående samhällen. Ong 
menar att just skriftspråket som fenomen leder till förmågan att tänka ab-
strakt och logiskt, något som muntlighet inte ger möjlighet till. Literacy bär 

                                                      
16 Fairclough talar inte om situationskontext. 
17 Andra svenska versioner av detta finns. Hellspong och Ledin (1997) visar en liknande 
modell för analys av situationskontexten och talar om verksamhet, deltagare och kommuni-
kationssätt. Hedeboe och Polias (2008) använder begreppen fält, tenor och kommunikations-
sätt. 
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med detta synsätt på en föreställning om makt och kompetens, där just skrift-
språket är en förutsättning för utveckling.  

Ett motsatt förhållningssätt intar företrädare för den ideologiska synen på 
literacy (Barton 1994, Barton m.fl. 2000, Gee 1996, Street 1984, 2000). De 
utgår från föreställningen att både muntlighet och skriftlighet leder till 
förmåga att distansera och abstrahera. Street ifrågasätter att literacy skulle 
kunna vara dekontextualiserad, med invändningen att allt skriftspråkande 
uppstår i någon form av kontext. Den ideologiska föreställningen utgår från 
att literacy inte är ett fenomen utan varierar i olika sammanhang.  

Företrädare för den ideologiska synen uppfattar literacy som en uppsätt-
ning så kallade sociala praktiker som förändras med den aktuella situations-
kontexten. Detta leder till ett synsätt där literacy uppfattas som en del av en 
sociokulturell kontext som formas av deltagarna, alltså som en social kon-
struktion. Att se på literacy som kontextbundet leder till att det inte är till-
räckligt att ha tillgång till teknisk skrivkompetens för att skapa skriftspråks-
användare. Synsättet på literacy som social praktik kräver att deltagarens 
hela sociokulturella kontext samspelar och medverkar till socialiserandet in i 
en eller flera så kallade literacy practices. I motsats till en autonom förstå-
else av literacy finns det i det synsättet plats för flera olika literacies inom en 
och samma person.  

Inom forskningsinriktningen New Literacy Studies, som växte fram under 
1980-talet (se bl.a. Heath 1983, Scribner & Cole 1981, Street 1984), upp-
fattas literacy som en social praktik. Shirley Brice Heaths undersökning 
Ways with words (1983), där hon studerar hur barn ur tre skilda socio-
ekonomiska och sociokulturella bakgrunder i USA socialiseras in i skriftbruk 
hemma och i skolan, har haft inflytande över utvecklingen av ett vidgat 
perspektiv på språkinlärning och språkutveckling, där skolans möjligheter 
till att främja språkutveckling beskrivs. 

Under 1990-talet vidareutvecklades New Literacy Studies bland annat 
inom Lancaster Reasearch Centre, där forskare som David Barton, Mary 
Hamilton och Roz Ivanič ledde in forskningen på hur literacy används i olika 
situationer, inom olika yrkesområden och lokala verksamhetsfält. Forskar-
gruppen använder ofta etnografisk metod för att synliggöra literacy i olika 
sammanhang. Målet är att identifiera, belysa och förklara local literacies, 
utifrån föreställningen att varje local literacy bestäms och skapas av den 
eller de personer som utövar den, och följaktligen formas utifrån den en-
skilda användningen (Barton m.fl. 1998, 2000). 

Barton och Hamilton (2000:8) lyfter fram flera faktorer som utmärker 
literacy som social praktik. De utgår från uppfattningen att olika typer av 
literacy hör samman med olika samhälleliga och personliga domäner, dvs. 
utifrån föreställningen att vi människor har tillgång till olika verksamhetsfält 
i våra liv. Vi rör oss exempelvis mellan hem, skola, arbete och föreningar 
där olika domäner bär på olika skriftpraktiker. I min studie blir skolans olika 
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skriftpraktiker själva undersökningsobjektet, där skillnader och likheter dem 
emellan lyfts fram och undersöks. 

Ytterligare en faktor som Barton och Hamilton (2000:12) lyfter fram är 
att skriftpraktiker är knutna till sociala strukturer och maktstrukturer. Vissa 
skriftpraktiker är mer dominanta, synliga och inflytelserika än andra. Lite-
racy innefattar alltså ett maktperspektiv, där olika praktiker har olika makt-
status, vilket Fairclough (1992) poängterar. 

Barton (1994:39) diskuterar maktförhållanden i termer av dikotomier som 
ofta utgår ifrån över- och underperspektiv. Ett motsatspar Barton lyfter fram 
är imposed och selfgenerated writing alltså påtvingat och självvalt skriv-
ande, där påtvingat skrivande oftare används i domäner som bär högre status 
och mer makt än de domäner där självvalt skrivande tar plats. Gee (1996) 
resonerar på liknande sätt då han skiljer mellan primära och sekundära 
diskurser. Primära diskurser är främst mer vardagliga muntliga situationer, 
medan sekundära diskurser ofta är mer skriftliga som exempelvis skol-
språket. 

En annan aspekt Barton och Hamilton (2000) lyfter fram är att varje 
skriftpraktik har sin historia som fungerar både kulturellt och individuellt. På 
det mer övergripande planet verkar faktorer som utbildningsväsen och sam-
hällsstruktur, på det individuella planet mer personliga faktorer som social 
bakgrund och uppväxtförhållanden. Skriftpraktikers förändring påverkas 
både av formellt och informellt lärande, vilket rimligen borde hänga samman 
med vilken status den aktuella skriftpraktiken innehar. 

Den tredje generationens New Literacy Studies har utvidgat perspektivet 
på forskningsinriktningen. Här bidrar bland andra Brandt och Clinton (2002) 
samt Collins och Blot (2003) genom att bredda forskningsfältet till mer än 
bara etnografiska kartläggningar. Brandt och Clinton menar att man inte kan 
utesluta eller bortse från skriftkulturens s.k. transkontextualiserade aspekter 
(transcontexualized aspects). De argumenterar för ett möte mellan de båda 
aspekterna av literacy och vänder sig mot motsättningen mellan synen på 
literacy som antingen kontextualiserad eller dekontextualiserad. De vill hitta 
en väg där man utifrån synen på literacy som social praktik även kan erkänna 
att literacy kan bära på vissa delar som är vad de kallar för transkontextuali-
serade, vilket Brandt och Clinton förklarar som att literacy även kan ha en 
självständig, mer teknologisk roll.  

En möjlig begreppsförklaring av literacy kan alltså innefatta allt som görs 
med utgångspunkt i text, och kan således täcka flera aspekter: tala, läsa, 
skriva, samt uttrycka sig med andra semiotiska resurser, som bilder, tecken 
och symboler (Kress & van Leeuwen 2001). Literacy är alltså med detta 
synsätt inte något enhetligt, utan en mångfacetterad och föränderlig före-
teelse. 
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3.2.1 Literacy på svenska? 
Själva ordet literacy är problematiskt på flera plan. Literacy har inte bara 
flera betydelser utan har under de senaste åren genomgått en betydelse-
utvidgning. Från att ha burit på innebörden ’the ability to read and write’ 
används literacy nu även i överförd betydelse, i exempel som computer lite-
racies, då med betydelsen mer av en förmåga eller kompetens att handskas 
med ett specifikt område (Collins & Blot 2003, De Temple & Snow 2001, 
Street 2000). Street (2000) ser en fara i att låta literacy vidgas för mycket, 
vilket gör att det till sist täcker ett så brett fält att det i princip blir urvattnat.  

Termen literacy är också svår att översätta till en svensk term som både 
innefattar den kulturella och den mer tekniska innebörden av literacy. 
Terminologiproblemet lyfts tidigt fram av Söderberg och Larsson (1993:23–
25). Josephson (2006) menar att literacy kan översättas med läs- och skriv-
kunnighet, alltså en rent tekniskt färdighet, men också med läs- och skriv-
förmåga eller -kompetens, vilket då snarare betyder att skapa mening med 
text. Andra översättningar är exempelvis litteracitet/literacitet och skrift-
språklighet (Axelsson 2006, Säljö 2000, 2005, Wedin 2006). Olle Josephson 
menar att alla varianter behövs och bör användas för att öka förståelsen av 
fenomenet. Karlsson (2006:14–15) utgår i sin definition från ursprungsorden 
litterat och analfabet. Dessa innefattar kulturella och tekniska aspekter av 
förmågan att läsa och skriva. Hon föreslår därför, analogt med Josephson, 
olika termer för olika sammanhang: Läs- och skrivkunnighet, när det gäller 
mätbara förmågor och färdigheter på individnivå, skriftkultur, då mera idé-
mässiga och kulturella aspekter på skriftanvändning avses och skriftbruk för 
konkret användning av skrift i olika sammanhang (Karlsson 2002, 2003). 
Hon använder genomgående svenska översättningar och kallar literacy 
events för skrifthändelser och literacy practices för skriftpraktiker. 

I min studie används mera specifikt två svenska termer, istället för det 
vida engelska literacy. När jag, å ena sidan vill behandlar skriftpraktiker uti-
från ett mer övergripande perspektiv använder jag skriftkultur. När jag, å 
andra sidan, utifrån ett mer didaktiskt perspektiv konkret belyser hur skrift 
används i olika situationer benämner jag det skriftbruk. I ett didaktiskt per-
spektiv innefattar det delvis en aspekt av literacy som berör skrivförmåga 
och skrivkompetens. Andra viktiga begrepp i mitt arbete är skrifthändelse 
och skriftpraktik som närmast kommer att behandlas. 

3.2.2 Skrifthändelse och skriftpraktik  
Skriftkultur är utifrån ett sociokulturellt perspektiv situerat, alltså situation-
ellt kontextberoende, det vill säga uppkommer i ett specifikt sammanhang 
och inom en viss diskurs med olika syften och intentioner beroende på var 
det uppstår (Barton 1994, Barton m. fl. 1998, 2000, Heath 1983, Street 1984, 
1996, 2000). 
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Genom att studera skrifthändelser, ”literacy events”, lyfter New Literacy 
Studies fram den etnografiska ansatsen för att identifiera och beskriva skrift-
praktiker, ”literacy practices”.  

Skrifthändelser är aktiviteter där skriftkultur på något sätt spelar en roll. 
Heath förklarar skrifthändelse som ”any occasion in which a piece of writing 
is integral to the nature of the participants’ interactions and their interpreta-
tive processes” (Heath 1982:93). En skrifthändelse är alltså en observerbar 
aktivitet som synliggör och som tillsammans med den situation den upp-
kommer i berättar något om den skriftpraktik som omger händelsen.  

Just att skrifthändelsen är en konkret händelse som kan dokumenteras gör 
den empiriskt värdefull. Hamilton lyfter exempelvis fram det faktum att en 
fotograferad och dokumenterad skrifthändelse direkt visar upp minst fyra 
karaktäristika för skrifthändelsen, nämligen: participants, settings, artefacts 
och activities (Hamilton 2000:17). Alltså berättas något om vilka deltagarna 
är, vilken omgivning händelsen uppkom i, vilka kulturella verktyg eller red-
skap som används samt vilken typ av aktiviteter som utspelar sig i anslutning 
till händelsen. Dessa fyra karaktäristika, observerbara i en skrifthändelse, 
kan tillsammans med andra händelser forma en skriftpraktik, där den skrivna 
texten kan fungera som ett medierande eller förmedlande redskap. 

Skriftpraktik används av Street (1984) som ett sätt att förklara skriftkultur 
som en social praktik. En skriftpraktik beskriver Barton och Hamilton som 
”[w]hat people do with literacy” (2000:7). Det innefattar människors med-
vetenhet om och konstruerande av skriftkultur samt hur människor pratar om 
och skapar mening genom skriftkultur. En skriftpraktik innebär alltså i 
mycket en teoretisk konstruktion som inte är helt enkel att få syn på.  

För att synliggöra skriftpraktiker kan man undersöka skrifthändelser. De 
fyra karaktäristika (se ovan) som Hamilton tillskriver en skrifthändelse kan 
även användas för att belysa en skriftpraktik. Inbyggt i dessa olika karaktär-
istika ligger implicit andra typer av kunskaper som kan lyftas fram och be-
lysas för att synliggöra en skriftpraktik. Ett sätt att synliggöra implicit kun-
skap, såsom inom vilken social och kulturell kontext en händelse tolkas, kan 
vara att dokumentera de fyra karaktäristika Hamilton påvisar.  

Skrifthändelserna utgörs alltså av den direkta situationskontexten och 
texten. Tillsammans beskriver de en skrifthändelse som kan bli menings-
skapande på olika sätt.  

3.3 Skrivkompetenser 
Inom literacyforskningen innebär att läsa och skriva att ha tillgång till och 
förmåga att använda olika kompetenser i olika situationer och sammanhang. 
Ett av de övergripande målen i skolan är också att utveckla olika språkliga 
kompetenser hos eleverna (Lpf 94). 

En betydelsefull fråga är vilka kompetenser skrivande i skolan ska främja. 
I Norge har en nationell övergripande policy arbetats fram för skrivande och 
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skrivförmåga som en av flera grundläggande färdigheter i skolan. En forsk-
argrupp under ledning av Ragnar Thygesen och Lars S. Evensen introdu-
cerade i samband med det begreppet skrivkompetenser (Berge 2005, Berge 
m.fl. 2007).18 Teoretiskt utgår gruppen från funktionellt orienterad semiotik 
influerad av bland annat Pragskolan (för en översiktlig beskrivning se exem-
pelvis Gammelgaard 2003), talaktsteori (Austin 1976, Searle 1969) samt 
socialsemiotik (Halliday bl.a. 2004). Skrivkompetenserna grundar sig på lite-
racyforskningen och utgår från språket och skrivande som meningsskapare 
både ”[p]å tvers av fag og i fagene” (Berge 2005:3). Gruppen arbetar utifrån 
en tredelad modell där olika kompetenser bygger upp skrivförmåga. Tre 
typer av kompetenser är, enligt gruppen, förutsättningar för skrivutveckling: 

− produktionskompetenser  
− språk- och textkompetenser  
− förutsättningar för utveckling. 

Produktionskompetenserna innefattar kunskaper som krävs för att producera 
och framställa texter. Att kunna hålla en penna eller kunna använda ett ord-
behandlingsprogram räknas dit. Det som gruppen benämner ”förutsättningar 
för utveckling” utgörs av mera metakommunikativa handlingar, som motiva-
tion och självuppfattning hos skribenten. 

Språk och textkompetenserna delas in i tre grupper. Förutom de rent tek-
niska kunskaperna som krävs för att kunna skriva, s.k. inkodningskompe-
tenser, alltså att forma bokstäver, känna till ortografiska konventioner, stav-
ning och andra skrivtekniska färdigheter, samt mer skriftkulturella kompe-
tenser, som register och genre, lyfter de fram vilka skrivfunktioner de menar 
skolskrivande ska främja. Med utgångspunkten i antagandet att olika sätt att 
skriva möjliggör olika sätt att skapa mening, identifierar gruppen följande 
grundläggande skrivkompetenser och funktioner (Berge m.fl. 2007:12):19 

− samhandling og informasjon 
− identitetsdanning og selvrefleksjon; metakommunikasjon og egen-

vurdering 
− kunnskapsutvikling og refleksjon 
− kunnskapslagring og kunskapsstrukturering 
− konstruksjon av tekstverdener 
− meningsdanning og overtalelse.  

Skriv- eller funktionskompetenserna identifierar alltså olika sätt att använda 
skrivande på. Jag använder i min studie begreppet skrivkompetenser i be-

                                                      
18 Till de grundläggande färdigheterna identifierar Stortinget även läsa, tala, räkna och vissa 
IT-kunskaper (Berge 2005). 
19 Även andra skrivkompetenser kan förekomma både inom och utom skolan (Smidt 2008). 
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tydelsen skrivkompetenser inriktade mot skrivfunktioner, och menar då de 
grundläggande skrivfunktioner som beskrivs ovan. Dessa skrivkompetenser 
illustreras i det så kallade skrivkompetenshjulet (se vidare 4.2.1), där olika 
handlingar och syften med skrivande och de nämnda kompetenserna be-
skrivs. I och med att hjulet så att säga kan snurra kan olika handlingar och 
syften kombineras så att olika kompetenser aktualiseras. Skrivkompetens-
hjulet tydliggör att en skriven text i sig inte alltid synliggör vilka skriv-
kompetenser som främjas. För det behöver även den situation som texten 
uppkommit i analyseras. Hur jag identifierar och använder skrivkompetenser 
finns beskrivet i metodavsnittet (4.2.1). 

3.4 Sekvenser och textaktiviteter 
Hur man ska identifiera vilka skrivkompetenserna som realiseras i texter är 
dock inte självklart. Jag har valt att synliggöra skrivkompetenser dels utifrån 
aktiviteter i situationerna dels genom att undersöka hur texter är uppbyggda. 
Den textanalytiska delen bygger framför allt på textaktiviteter, vilka hämtas 
från projektet Textaktiviteter och kunskapsutveckling i skolan, TOKIS 
(Holmberg 2004, Holmberg & Wirdenäs 2005, Ledin 2006). En textaktivitet 
definieras där som ”en språklig verksamhet i vilken en sekvens av kommu-
nikativa handlingar får en gemensam kommunikativ funktion” (Ledin 2006). 
Projektet utgår från att det finns fem grundläggande textaktiviteter: Berätta/ 
återberätta, Beskriva, Förklara, Instruera och Argumentera/ta ställning. 
Klassificeringen påminner om texttypologier av bland andra Werlich (1976) 
och Virtanen (1992). 

Teoretiskt bygger textaktiviteter på Jean-Michel Adams (1992) sekvenser. 
I Adams teori byggs prototypiska sekvenser upp av makropropositioner som 
följer på varandra i en viss ordning. Vissa makropropositioner kan utelämnas 
och i vissa fall kan propositionerna byta plats med varandra. I vilken grad 
det är möjligt påverkas av vilken sekvens som avses. Vissa typer av sekvens-
er bygger också på att propositioner kan upprepas.  

En textaktivitet kan identifieras genom de makropropositioner sekvens-
erna är uppbyggda av, vilket gör att jag uppfattar sekvenser som en bärande 
komponent i textaktivitet. Adams sekvenser presenteras och diskuteras av 
Per Ledin (2000) som tolkat och delvis omformulerat dem till vad han 
benämner textaktiviteter.20 Dock skiljer sig Ledin från Adam i det att han 
identifierar instruktion som en sekvens, där Adam utgår från dialog (Frand-
sen 1998:29, Ledin 2000:70). Jag utgår främst från Ledins beskrivning och 
tolkning.  

                                                      
20 För en utförligare genomgång av Adams texttypologi se exempelvis Frandsen (1998). 
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3.4.1 Narrativ sekvens  
Den prototypiska narrativa sekvens Adam föreslår beskriver Ledin (2000:72) 
utifrån följande makropropositioner (Np står här för narrativ makropropo-
sition där N betecknar narrativ och p betecknar proposition):  

Np: Introduktion eller sammanfattning 
Np: Utgångssituation 
Np: Komplikation 
Np: Händelsekedja eller evaluering 
Np: Upplösning 
Np: Slutsituation 
Np: Avslutande evaluering eller sensmoral. 

Utmärkande för den narrativa sekvensen är att de fem inre propositionerna 
av sekvensens sju propositioner utgör själva stommen i sekvensen. Den 
prototypiska narrativa sekvensen utgår från att propositionerna följer på var-
andra i en bestämd ordning, eftersom ett grundläggande drag i berättelsen är 
att händelser beskrivs i kronologisk ordning. Ledin påpekar dock att en fak-
tisk text kan ha annan kronologi och även utesluta vissa propositioner. Den 
narrativa sekvensen realiserar textaktiviteten Berätta. 

3.4.2 Deskriptiv sekvens 
Till skillnad från den kronologiska narrativa sekvensen är den deskriptiva 
sekvensen hierarkiskt uppbyggd och bygger på att ett ämne delas upp i olika 
aspekter. Den realiseras genom exempelvis listor, tabeller och definitioner 
(Ledin 2000:72–73). De makropropositioner som urskiljs är:21 

Dp: Förankring. Huvudtemat för den beskrivna sekvensen anges i t.ex. en 
paratext. 
Dp: Reformulering. Det ursprungliga temat ändras, språkligt kan det ske 
med konstruktioner som X heter/kallas Y.  
Dp: Aspektualisering. Grunden för beskrivningen, där olika aspekter av 
temat urskiljs, som delar eller egenskaper (form, storlek, antal, färg etc.). 
Dp: Relation. Temat eller någon aspekt av det placeras i tid och rum med 
hjälp av situationsangivelser eller liknande jämförelser. 
Dp: Tematisering. När en del av temat, som fokuserats genom en aspektu-
alisering, väljs som grund för en ny deskriptiv sekvens.  

Den deskriptiva sekvensen realiserar textaktiviteten Beskriva. 

                                                      
21 Dp = deskriptiv proposition. 
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3.4.3 Explikativ sekvens 
Den explikativa sekvensen byggs enligt Adam kring strukturer av fråga/svar-
karaktär, där syftet är att förklara och reda ut sakförhållande av olika slag. 
Ledin (2000:75) lyfter fram följande makropropositioner:22  

Ep: Introduktion, där ett problemområde presenteras. 
Ep: Problem, som bygger på frågorna varför och hur. 
Ep: Förklaring, som besvarar frågan: därför att/genom att. 
Ep: Kommentar, som rundar av förklaringen. 

Makropropositionerna Problem och Förklaring utgör, enligt Ledin, stommen 
i sekvensen, men han menar samtidigt att alla propositioner inte behöver ut-
tryckas. Den explikativa sekvensen realiserar textaktiviteten Förklara. 

3.4.4 Argumentativ sekvens 
Den argumentativa sekvensen byggs upp av en mer komplex struktur och be-
skrivs i följande schema (Ledin 2000:74):23 
 

Ap Tidigare tes Ap: Argument → Ap:Inferensregel→alltså  Ap:Konklusion 
                                                                      ↑                         ↑ 
                                                                 eftersom              om inte 
                                                                 Garanti                 Ap: Invändning 
                                                                       ↑ 
                                                                  givet att 
                                                                  Stöd  

Den argumenterande sekvensen är starkt elliptisk och i princip behövs endast 
propositionerna Argument och Konklusion för att argumentera. Sekvensen är 
också rekursiv. Den argumentativa sekvensen realiserar textaktiviteten Argu-
mentera/ta ställning. 

3.4.5 Instruerande sekvens 
Ledins modell skiljer sig från Adams genom att instruktionen betraktas som 
en egen sekvens. Adam föreslår att instruktionen betraktas som en speciell 
form av den deskriptiva sekvensen (Frandsen 1998:29). Ledin väljer dock att 
se på instruktionen som en egen sekvens, främst av empiriska skäl. Han 
kombinerar beskrivningar av instruktioner från Jan Anward (1994) och Lars 
Jäderberg (1995) baserade på analyser av matrecept med Adams till följande 
sekvenser (Ledin 2000:76):24 

                                                      
22 Ep = explikativ proposition. 
23 Ap = argumenterande proposition. 
24 Ip = instruerande proposition. 
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Ip: Förutsättningar. Olika omständigheter anges, så att läsaren vet vilka 
villkoren är för att skapa det aktuella objektet. 
Ip: Transformation. De åtgärder som ska vidtas för att objektet ska skapas 
anges.  
Ip: Resultat. Det färdiga objektet tas upp.  

Även här kan sekvenserna uteslutas eller flyttas om, trots att den prototyp-
iska sekvensen följer ovanstående schema. Ledin lyfter fram propositionen 
Transformation som sekvensens tyngsta, genom att påpeka att just denna 
proposition leder till att läsaren utför själva instruktionen, alltså att objektet 
skapas. Den instruerande sekvensen realiserar textaktiviteten Instruera. 

Sammanfattningsvis utgör Ledins tolkning av Adams sekvenser grunden 
för hur jag använder begreppet textaktiviteter. Adam definierar sekvenserna 
semantiskt och strukturellt men inte språkligt, vilket blir problematiskt då 
man ska använda sekvenser som konkret analysmetod. Ledin påpekar det 
problematiska i detta och lyfter i sin tolkning fram förslag på språkliga drag 
som utmärker sekvenserna (se vidare 4.2). Visserligen är det inte alltid så att 
ett visst språkligt drag realiserar en specifik sekvens, men vissa språkliga 
drag kan uppfattas som prototypiska. I metodavsnittet beskriver jag tydligare 
hur textaktiviteter karaktäriseras och identifieras rent konkret i mina analyser 
(se vidare 4.2.3.1). 
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4 Material och metod 

I enlighet med New Literacy Studies använder jag en etnografisk ansats vid 
själva insamlandet av materialet, medan andra metoder används för att ana-
lysera och tolka textmaterialet. 

4.1 Insamlingsmetod och material 
Materialet är insamlat genom etnografiskt fältarbete i två olika yrkesinrikt-
ade gymnasieklasser under i huvudsak ett läsår, höstterminen och vårtermin-
en i årskurs två. Uppföljande och kompletterande insamlingsarbete genom-
fördes under påföljande läsår. De skrifthändelser eleverna deltog i är doku-
menterade genom fältanteckningar, fotografier och genom insamling av de 
eventuella elevtexter som händelsen resulterat i. Från vissa tillfällen finns 
även ljudupptagningar som dokumenterar de samtal som eleverna deltagit i 
under situationen. Dessa inspelningar skildrar dock endast en del av materi-
alet och används inte som underlag för analyserna annat än som bakgrunds-
material. Förutom det har elever intervjuats under undersökningstidens gång.  

Fältanteckningarna av observationerna tillsammans med det eleverna har 
skrivit räknar jag som primärkällan i min undersökning. 

4.1.1 Fältstudien: urval och tillträde till fältet 
Jag har valt att koncentrera min undersökning till två klasser inom två yrkes-
inriktade gymnasieprogram: omvårdnadsprogrammet (OP) och byggpro-
grammet (BP). Dessa två program är typiska representanter för utbudet av 
olika yrkesinriktade gymnasieprogram och utgör också vad man skulle 
kunna kalla en ”flickklass” och en ”pojkklass”. Det speglar den könsfördel-
ning som finns på de bägge programmen nationellt och även de förhållanden 
som råder inom respektive yrkesområde.25 Trots det väljer jag alltså att inte 
utgå från ett uttalat genusteoretiskt perspektiv i avhandlingen. Genom att 
underlaget är begränsat blir det mycket svårt att dra slutsatser av mer gene-
rell art. 

                                                      
25 Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2003/2004, då undersökningen huvudsakligen gen-
omfördes, utgjordes 97 % av eleverna på Byggprogrammet av pojkar, medan 3 % var flickor. 
På Omvårdnadsprogrammet gick samma år 87 % flickor och 13 % pojkar. Enligt statistik för 
2007/2008 var andelen pojkar på Byggprogrammet 93 %, flickor 7 %, medan Omvårdnads-
programmet hade 82 % flickor och 18 % pojkar (www.skolverket.se).  
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För att få tillgång till en undersökningsgrupp har jag valt att kontakta en 
skola jag tidigare samarbetat med då jag arbetar som lärare på lärarutbild-
ningen. Jag har sökt en skola där både omvårdnadsprogrammet och bygg-
programmet fanns. Jag har kontaktat en svensklärare som även arbetar som 
så kallad skolförlagda lärarutbildare.26 Hon fick delvis funktionen som gate-
keeper (Hammersley & Atkinson 1995) eller grindvakt då hon sedan kon-
taktade övriga lärare. Efter att hon informerats om undersökningens upp-
läggning och mål, frågade hon karaktärsämneslärarna på byggprogrammet 
samt lärarna på omvårdnadsprogrammet om de var villiga att delta. Därefter 
har jag fått samtycke till undersökningen av skolans rektor. Sedan har jag 
kontaktat samtliga lärare och informerat dem om förutsättningarna för under-
sökningen. En av lärarna var helt nyexaminerad och tveksam till att delta. 
Efter att jag informerat henne om att studien fokuserade elevernas skrivande 
och inte främst hur hon undervisade samtyckte läraren till att delta. I vissa 
fall då jag observerat undervisningen har även vikarierande lärare eller andra 
personer som normalt inte undervisar i klassen fungerat som lärare. I dessa 
situationer har jag samtalat med berörda personer om mitt syfte och min roll 
i klassen.  

Därefter har jag presenterat mitt arbete i respektive klass och informerat 
eleverna om uppläggningen av studien och hur insamlingen skulle gå till. I 
helklass informerades eleverna om att jag tänkt välja ut enskilda elever att 
följa, men att även hela klassen skulle involveras. Eleverna informerades om 
att deltagande var frivilligt och att de även senare kunde välja att avbryta sitt 
deltagande. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gar-
anterades elevernas anonymitet. Vid det första tillfället i omvårdnadsklassen 
bad jag eleverna hitta på ett eget kodnamn för att bevara sin anonymitet. Det 
visade sig dock att de endast använde dessa kodnamn vid det tillfället. Vid 
introduktionen i byggklassen valde jag att inte låta eleverna själva hitta på 
kodnamn. De fingerade namn eleverna har i studien har jag senare givit dem. 

4.1.2 Undersökningsgrupp: omvårdnadsklassen och bygg-
klassen 
Omvårdnads- och byggklassen gick på en gymnasieskola i en mindre stad i 
mellersta Sverige. I staden finns tre gymnasieskolor, två kommunala och en 
fristående. Skolan är den största kommunala gymnasieskolan med flera 
yrkesinriktade program, naturvetenskapliga programmet samt individuella 
programmet.  

Omvårdnadsklassen bestod då jag besökte den första gången av 23 elever, 
varav tre var pojkar och 20 flickor. Under de terminer jag följde klassen 
tillkom någon elev och någon hoppade av skolan, men antalet var i stort sett 

                                                      
26 En skolförlagd lärarutbildare fungerar som handledare för lärarstudenter under den delen av 
utbildningen som är förlagd på en skola. 
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konstant. Byggklassen, inriktning snickeri, bestod av 12 pojkar som samtliga 
gick kvar under hela min undersökningstid. Under kärnämneslektionerna 
samläste de med en annan inriktning av byggprogrammet, måleri, där sex 
elever gick, varav två var flickor. 

Under den första veckan i båda klasserna observerade jag hela klasserna. 
Därefter valde jag i samråd med klassens lärare ut tre fokuselever ur res-
pektive klass att djupstudera. Klasserna representeras av enkönade grupper: 
Omvårdnadsklassen av flickor och byggklassen av pojkar. Vid urvalet av 
fokuseleverna har jag först ställt kriteriet att eleverna skulle vara representa-
tiva för programmet och inte utmärka sig vad gällde studieprestationer vare 
sig positivt eller negativt. Målet var att hitta ”en vanlig elev”. Ett annat 
kriterium jag har ställt var att eleverna skulle vara relativt sociala, och då 
villiga att släppa in mig i sin skolvardag. Eleverna tillfrågades i förväg 
genom enskilda samtal om de ville delta i undersökningen. I dessa samtal 
informerades eleverna återigen enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer regler om anonymitetsskydd och om att de hade möjlighet att av-
bryta sin medverkan. Samtliga tillfrågade accepterade att medverka. Jag har 
valt ut sex elever för fallstudien som jag tilldelat namnen: Billy, Benjamin 
och Björn från byggklassen och Olivia, Olga och Olina från omvårdnads-
programmet. 

4.1.3 Fältstudien: genomförande och omfång 
Observationer genomfördes huvudsakligen under de första två terminerna av 
min studie, en höst- och en vårtermin. Jag följde undervisningen i samtliga 
förekommande ämnen i bygg- och omvårdnadsklassen under sammanlagt 58 
dagar. En ”dag” visade sig dock kunna skilja mycket i omfång. Under vissa 
dagar bedrevs undervisning mellan klockan 8 och 15, medan andra dagar 
bara omfattade en lektionstimme på 60 minuter. Den sammanlagda tiden på 
respektive program skiljer sig därför något, medan antalet dagar på respek-
tive program är samma. Totalt observerades 120 timmar i omvårdnads-
klassen, varav 91 timmar var lektionstid. I byggklassen observerades 128 
timmar, varav 94,5 timmar var lektionstid. Tabell 1 visar antalet observerade 
timmar fördelade på respektive program och ämne.27 Den observerade tiden i 
respektive klass är relativt likartat fördelad, vilket underlättar jämförelser 
mellan olika ämnen eller typer av ämnen. 

                                                      
27 Enligt schemat hade klasserna fler lektioner i vissa ämnen och även andra ämnen, exem-
pelvis idrott. Dock har ingen av de elever jag följt deltagit under någon idrottslektion under 
den tid de blivit observerade. Detta kan ha flera orsaker, bland annat att lektioner ibland 
ställdes in eller ersattes av självstudier. Vissa elever valde också att inte delta genom att helt 
enkelt inte gå på idrottslektionen. Byggklassens elever skilde sig här i och med att de gick ett 
program med idrottsinriktning och därmed bytte ut vissa ämnen mot idrottsträning. Två av 
fokuseleverna, Billy och Benjamin, gick en sådan inriktning. Under ett tillfälle observerade 
jag denna idrottsträning.  
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Tabell 1. Observerad lektionstid i timmar fördelad på program och ämne 

                      Program 
Ämne 

Omvårdnad Bygg Totalt 

Karaktärsämne 53 51 104 
Svenska 12 11,5 23,5 
Engelska 11,5 9,5 21 
Samhällskunskap 10,5 8 18,5 
Matematik 3 6,5 9,5 
Bild – 2,5 2,5 
Projekt och 
företagande 

– 4,5 4,5 

Klassråd 1 – 1 
Idrottsträning – 1 1 
Totalt 91 94,5 185,5 

Under fältstudien observerade jag klassernas autentiska verksamhet under 
en längre tid. Mitt mål var att under så normala förhållanden som möjligt få 
en bild av det som sker. I mina inledande samtal med lärarna poängterades 
att jag inte var ute efter några tillrättalagda lektioner eller speciella moment, 
utan bara ville se den verksamhet som normalt pågick. 

Målet var att följa det som skedde med minsta möjliga påverkan på det 
och dem som observerades. Jag tog alltså inte aktiv del i verksamheten. Min 
roll blev som medföljande observatör (jfr Palmér 2008a). Inledningsvis var 
rollen som observatör svår att hålla fast vid. Särskilt i början av studien för-
sökte vissa lärare och elever involvera mig i olika situationer genom att 
ställa frågor. I den mån det var möjligt svarade jag då, men försökte poäng-
tera att jag inte skulle delta i undervisningen. I de fall jag observerat enskilda 
elever samtalade vi ofta om uppgiften vilket ibland ledde till att eleven 
ställde frågor eller bad om hjälp. I den mån jag kunde försökte jag då svara. 
Vissa lärare har även under exempelvis raster visat vilja att diskutera sin 
undervisning med mig. Då intog jag mera rollen av kollega och resonerade 
kring det de tagit upp. Det menar jag inte har någon egentlig relevans för 
undersökningen då den inte främst är inriktad på undervisningsmetoder. 

En egen förförståelse för det fält man undersöker kan både vara en till-
gång och ett hinder (Kullberg 2004). Fördelarna med att själv ha en bak-
grund som lärare uppfattade jag framför allt var att det inte var svårt att få 
tillgång till fältet. Dessutom kunde jag relativt enkelt smälta in i klassrums-
miljön. Nackdelarna kan vara att förtrogenheten med fältet gör att vissa 
fenomen inte blir synliga eller tas för givna. Kullberg (2004) lyfter fram att 
en observatör med god förtrogenhet med fältet på ett medvetet sätt måste ha 
förmåga att distansera sig för att kunna se något nytt.  

Under observationerna följde jag undervisningen under den aktuella dag-
en och förde fältanteckningar främst kring vilka skrifthändelser eleverna del-
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tagit i. Studien är därmed inte fokuserad på allt som sker i de två klasserna 
utan inriktad på så kallade key events eller incidents (Emerson m.fl. 1995).  

Jag spelade inte in undervisning, utan antecknade. Fältanteckningarna 
genomfördes som mer eller mindre korta anteckningar. Därefter omvandlade 
jag i nära anslutning till observationstillfället anteckningarna till mer full-
ständiga beskrivningar. Tiden mellan observationen och utskriften försökte 
jag i möjligaste mån hålla kort eftersom fältanteckningarna även kompletter-
ats med min minnesbild av observationen.  

De inledande fem dagarna i respektive klass följde jag hela klassens arbe-
te för att få en överblick över vad som hände under en vecka i skolan. Det 
eleverna har skrivit under dessa insamlingstillfällen finns med som exempel 
och analyseras vid ett par tillfällen, främst i avsnitten om den icke-skolstyrda 
situationstypen (se kap. 8). (Skribenterna kan då vara andra elever än de 
utvalda fokuseleverna. De benämns då med andra namn på begynnelse-
bokstaven O för omvårdnadsklassen och B för byggklassen utan att de intro-
duceras eller presenterats utförligt i metodavsnittet.) De resterande 48 dag-
arna har fördelats på sex utvalda så kallade fokuselever som studerats enskilt 
under åtta dagar vardera. 

4.1.4 Skrifthändelser 
Genom observationer och anteckningar av skrifthändelser har jag försökt 
kartlägga de enskilda elevernas skriftbruk. 

Som skrifthändelse karaktäriseras initialt varje tillfälle då eleven använt 
skrift i någon form, läst eller skrivit, samt även blivit påbjuden skrift från 
någon annan, exempelvis genom att läraren gett skriftliga instruktioner eller 
skriftliga genomgångar eller läst högt. Situationer där skrift inte är en faktor 
har inte räknats med. Sådana samtal mellan elever, eller mellan lärare och 
elever har alltså inte analyserats. 

Fokus ligger på de skrifthändelser där eleverna på något sätt själva skriv-
er. I de fall en skrifthändelse generar eller leder fram till någon form av 
skriven text har den fotograferats, samlats in eller kopierats. En del texter har 
av olika anledningar inte bevarats. Exempelvis har eleverna ibland avvikit 
under dagen, innan jag haft möjlighet att dokumentera deras text. Det har 
inte alltid varit möjligt att samla in texten i efterhand, exempelvis på grund 
av att eleven slängt eller tappat bort texten. Vissa situationer har också av 
tekniska orsaker inte gått att dokumentera. Den digitalkamera som använts 
har vid ett par tillfällen inte fungerat eller tagit bilder av undermålig kvalitet 
som gör att texten inte helt kan urskiljas. Vid enstaka tillfällen har jag därför 
skrivit av kortare texter från originaltexten. De delar ur elevernas chattar och 
nätdagböcker jag fått tillgång till har eleverna e-postat till mig. Sms har av 
etiska skäl inte samlats in. 
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Tabell 2. Samtliga skrifthändelser som resulterat i text fördelade på 
program och ämne. Siffran inom parentes betecknar de texter av samtliga 
som inte finns bevarade 

                      Program 
Ämne 

Omvårdnad Bygg 

Karaktärsämne  22 (1) 1  
Svenska 7 8 (1) 
Engelska 6 (4) 9 (4) 
Samhällskunskap 1 (1) 5 
Matematik oräknat oräknat 
Bild – 2 
Kringaktiviteter 4 1 

14  3  Ej ämnesanknutna 
situationer   + oräknade sms + oräknade sms 

I de fall elevens text inte finns bevarad analyseras situationen som en 
skrifthändelse trots att elevtexten inte kan analyseras direkt. Dessa skrift-
händelser utmärks i tabell 2 genom att de sätts inom parentes.  

Det eleverna skriver benämner jag texter och/eller elevtexter. Vanligast 
förekommande är att en text räknas som det skribenten formulerat på en eller 
ett par sidor. Det skribenten skrivit på ett och samma papper kan dock i vissa 
fall räknas som två texter om de exempelvis producerats vid olika tillfällen 
eller har olika syften. Samma papper kan till exempel ha använts för att 
skriva ner anteckningar från två på varandra pågående lektioner trots att 
innehållet skiljer sig åt. I vissa fall har en text färdigställts under flera lek-
tioner och under lång tid. Dessa exempel är dock ovanliga och kommenteras 
då fortlöpande. 

En text kan bestå av flera olika semiotiska symboler förutom direkt skrift. 
Symboler som likhetstecken och pilar är exempelvis vanligt förekommande. 
Ibland illustrerar skribenten innehållet genom att exempelvis rita. Delvis kan 
man här tala om ett vidgat mer multimodalt textbegrepp (Gunnarsson & 
Karlsson 2007, Kress & van Leeuwen 2001). 

Elevtexterna namnges främst utifrån hur eleven rubricerat den. I de fall 
rubrik saknas har jag namngivit texten utifrån ämnesinnehåll och ibland 
funktion. Översikter över samtliga namngivna texter finns inledningsvis i 
kapitel 6, 7 och 8. 

Skrifthändelserna analyseras med början i situationskontexten och sedan 
analyseras elevtexten (se vidare 4.2).  

4.1.5 Intervjuer 
Under tiden för materialinsamlingen intervjuades eleverna både formellt och 
informellt. 
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Under observationerna följde jag eleverna under flera dagar och under 
tiden samtalade vi ofta om bland annat skrivsituationer och lärandesitua-
tioner. Dessa informella intervjuer finns återgivna i fältanteckningarna som 
korta referat och återges inte ordagrant. Trots det är de en viktig källa för att 
förstå hur eleverna har tänkt kring de uppgifter de sysselsatt sig med under 
skoldagar. Dessa samtal förde jag även med andra elever än dem jag djup-
studerade, eftersom flera elever visade intresse för mitt arbete. 

Mer formella inspelade intervjuer genomfördes med de sex fokuselev-
erna. De gav sitt samtycke till att bli intervjuade, i samband med att de blev 
tillfrågande att delta i studien. Intervjuerna genomfördes då jag tillbringat en 
del tid i grupperna. Intervjuerna var inte strukturerade utan genomfördes 
mera som styrda samtal där vissa teman diskuterades (Kvale 1997). Dessa 
intervjuer varade mellan 20 och 45 minuter och skedde i ett särskilt rum på 
skolan. 

Intervjuerna bildar en mera övergripande ram kring materialet och an-
vänds främst som hjälp att förklara det. De var också en viktig del i mötet 
med fokuseleverna eftersom samtalen skedde i enrum.  

4.2 Analysmetod 
Ett antagande studien vilar på är att språkanvändning mer är en social än en 
individuell handling. Därmed måste hela situationer undersökas för att illu-
strera den användning av skriftspråk som sker inom en viss diskurs.  

Jag försöker förstå mitt material främst utifrån ramarna situationskontext 
och text. Samtidigt påverkar hela den omgivande kontexten, genom den 
sociala praktiken, de två nivåerna, vilket gör att den sociala praktiken även 
beskrivs som en utgångspunkt för tolkningen av de andra två nivåerna. 

Modellen i figur 1 (inspirerad av Fairclough 1992:73) där skrivsituationen 
samhandlar med texten och den omkringliggande sociala praktiken, här 
skolan eller klassen, får belysa det. Analysen av texten och skrivsituationen 
kan tillsammans säga något om den mer övergripande sociala praktik som 
skolan utgör. De tre dimensionerna i modellen ingår i ett dialektiskt förhåll-
ande och konstruerar därmed varandra.  

Den yttersta dimensionen i modellen utgörs här av skolan och klassen. I 
mina analyser tolkar jag generellt den verksamhet som sker i de två klass-
erna som en form av social praktik. Skolan som organisation fungerar som 
övergripande verksamhet och förståelseram i vilken skriftkultur och skrift-
bruk blir meningsbärande. I kapitel fem beskrivs olika typer av situationer 
som uppstår i de två klasserna. Med dessa beskrivningar vill jag framför allt 
visa på den praktik de direkta analyserna av skrifthändelserna återfinns in-
om. 
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Figur 1. Övergripande analysmodell  

Ett allmänt generellt mål för skolan är lärande (Lpf 94:20), ofta ett organi-
serat, formellt lärande som sker inom ett rumsligt avgränsat område.28 Med 
utgångspunkt i lärande som ett sociokulturellt fenomen kan lärande förstås 
som det som blir resultatet då fysisk, social och kulturell omgivning inter-
agerar (Björklid 2005). Med det synsättet påverkas och formas skrift-
händelser och skriftpraktiker utifrån flera olika faktorer (Halliday 1998, 
Hamilton 2000). Därför beskriver jag i kapitel fem, med hjälp av etnograf-
iska metoder, övergripande den fysiska skolmiljön och även de mer över-
gripande organisatoriska förutsättningar i de bägge klasserna. Genom att 
undersöka fysiska och intellektuella medierande redskap (Säljö 2000) kan de 
erbjudanden om språkliga aktiviteter som ges inom den praktik som under-
söks synliggöras. På så sätt samverkar och påverkar organisationen genom 
rummet och arbetsformerna varandra i skapandet av specifika skiftpraktiker 
och utgör även väsentliga delar av en lärande organisation (Carlgren 1999, 
Säljö 2000, Wallin 2000). 

Situationskontexten som realiseras i skrivsituationen, utgörs av de sam-
manhang som texten uppkommer i. Texter produceras och används på olika 
sätt i olika sociala kontexter och kan också användas på fler sätt än den av-
sedda, vilket ger möjlighet till flera tolkningar av samma text (Fairclough 
1992). Utgångspunkten för kapitel sex, sju och åtta är att olika typer av situa-
tioner leder fram till olika texter.  

Texten utgörs av nästa nivå. Jag utgår ifrån att texten uppstår i och sam-
spelar med situationskontexten. Därmed påverkar de varandra men påverkar 
också den övergripande situationen, här skolan på ett mer generellt plan. 
Texternas makrostruktur undersöks och för att synliggöra hur de är upp-

                                                      
28 För en diskussion av skillnaden mellan formellt/informellt lärande se exempelvis Carlgren 
(1999).  

Skolan/klassen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situationskontexten: Skrivsituation  
 
 
 
 

Texten 
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byggda analyseras textaktivteter, främst i syfte att tillsammans med situa-
tionskontexten visa vilka skrivkompetenser de främjar och är uppbyggda av.  

Ett av syftena med studien är att identifiera och förstå vilka skriv-
kompetenser som aktualiseras. Metodfrågan blir därmed hur man kan identi-
fiera, beskriva och förklara de funktionskompetenser som används. Det 
undersöks på två nivåer, i situationen och i texten. Analyserna sker genom 
att på olika sätt undersöka vilka aktiviteter situationen och det som skrivs i 
situationen är uppbyggda av. Aktiviteterna i texten och i situationen skiljer 
sig i fråga om hur de identifieras och hur de utformas. Aktiviteterna som 
används i situationen är mer konkreta och inte nödvändigtvis av språklig 
karaktär. De kan ofta klassificeras utifrån att någon gör något rent praktiskt. 
De benämns skrivaktiviteter. På textnivå klassificeras aktiviteterna främst på 
språklig grund, de benämns textaktiviteter (Holmberg 2004, Holmberg & 
Wirdenäs 2005, Ledin 2006). Eftersom skrivkompetenserna identifieras gen-
om situationsanalyser och textanalyser, beskrivs skrivkompetenserna först 
(4.2.1), som en utgångspunkt. Därefter (4.2.2) beskrivs skrivsituationerna 
och hur de klassificeras och analyseras. Sedan visas hur texterna analyseras 
med hjälp av textaktiviteter (4.2.3). 

4.2.1 Skrivkompetenser  
Skrivkompetenser beskriver här alltså de olika funktioner skrivande kan ha 
och som skolan bör främja (Berge 2005, Berge m.fl. 2007). Skrivkompetens-
erna åskådliggörs i det så kallade skrivkompetenshjulet (figur 2). Skriv-
kompetenshjulet är först utvecklat som ett metodologiskt instrument för att 
hjälpa pedagoger vid uppgiftskonstruktion och vid konstruktion av nationella 
prov (Berge 2005, Berge m.fl. 2007). Dock menar jag att det även kan fung-
era som ett analytiskt instrument vid klassificering och förklaring av skrift-
händelser.  

I skrivhjulets inre cirkel åskådliggörs skrivkompetenserna:  

− Kommunikation och information 
− Identitetsutveckling och självreflektion  
− Kunskapsutveckling och reflektion 
− Kunskapslagring och strukturering av kunskap 
− Konstruerande av textvärldar 
− Åsiktsutveckling och övertalning. 

I analyserna använder jag svenska översättningar. De olika skrivkompe-
tenserna byggs upp och utvecklas genom olika typer av handlingar. I skriv-
kompetenshjulets yttre cirkel finns beskrivet exempel på olika typer av akti-
viteter genom handlingar och syften som på skilda sätt kan främja en viss
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Figur 2. Skrivkompetenshjulet (Smidt 2008) 

skrivkompetens. Exempel på dessa samt vilken skrivkompetens de kan reali-
sera beskrivs (Berge m.fl. 2007:12) som: 

− å informere, presentere (samhandling og informasjon) 
− å reflektere over egne erfaringer, tanker og følelser (identitetsdanning 

og selvrefleksjon; metakommunikasjon og egenvurdering) 
− å utforske, diskutere, analysere (kunnskapsutvikling og refleksjon) 
− å organisere materiale, huske (kunnskapslagring og -strukturering) 
− å fortelle, skape, underholde (konstruksjon av tekstverdener) 
− å argumentere, tilrå, overtale (meningsdanning og overtalelse). 

Samma aktivitet kan beroende på hur den används bygga upp och fungera 
vid olika skrivkompetenser. Exempelvis skulle berätta kunna användas både 
för att konstruera textvärldar och interagera med andra. Aktiviteterna, menar 
Berge, kan alltså fungera som mediering i olika sammanhang.29 

                                                      
29 Telefonsamtal med Kjell Lars Berge oktober 2006. 
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Det sätt på vilket jag försöker identifiera och synliggöra skrivkompetenser 
är genom att lyfta fram de handlingar eller aktiviteter som används i skriv-
situationerna och som på olika sätt främjar skrivkompetenser. Enbart analys 
av texter förklarar inte alltid vilken skrivkompetens som verkligen utnyttjas. 
Situationsanalyserna tydliggör hur texten framställs, vilket kan hjälpa till att 
identifiera skrivkompetens. För att känna igen och urskilja skrivkompetenser 
analyseras därför skrivandet och situationerna. 

En svaghet med skrivkompetenshjulet är att det inte alltid är enkelt att 
avgöra vilken skrivkompetens som aktualiseras. Vissa texter uppträder som 
gränsfall mellan olika skrivkompetenser eller uppvisar drag från flera olika 
kompetenser. En annan svaghet är att vissa typer av skrivande inte passar in 
på någon skrivkompetens alls, vilket även Jon Smidt (2007, 2008) påpekar. 
Vid dessa gränsfall försöker jag resonera kring hur skrifthändelsen kan 
klassificeras. Ytterligare en svaghet med skrivhjulet är att det främst utveck-
lats för att bedöma texter, medan min undersökning tar hänsyn till hela situa-
tioner.  

4.2.2 Situationstyper 
För att tolka och förstå elevtexterna behöver den omkringliggande situations-
kontexten analyseras. Situationerna klassificeras efter hur de är uppbyggda. 
Därmed kan materialet berätta mer om vilka skrivsituationer som är vanligt 
förekommande samt hur de formas. Eftersom materialet är insamlat i två 
gymnasieklasser är grundmaterialet indelat enligt huvudprincipen att skriv-
ande dels kan ha ett direkt samband med själva skolarbetet, dels kan vara fri-
stående från skolarbete, alltså skolstyrt skrivande och icke-skolstyrt skriv-
ande. Likheter finns här med det Barton (1994) kallar påtvingat och självvalt 
skrivande. 

I skolan intar lärarna oftast en övergripande styrande roll, vilket innebär 
att samtliga skolsituationer på något sätt är lärarstyrda. Här är dock den över-
gripande ickespecifika situationen inte föremål för analys. Utgångspunkten 
för klassificering har istället varit den specifika situationen, och vad som 
reglerar att en skrifthändelse äger rum, särskilt då med hänsyn till vad som 
satt igång och/eller format situationen, här alltså yttre faktorer. På så sätt tyd-
liggörs tre olika typer av inspiration och styrning av situationer och följakt-
ligen återfinns tre specifika så kallade situationstyper (figur 3). 

De skolstyrda situationerna styrs på något sätt av läraren. Dock skiljer sig 
graden av hur aktiv läraren är och vilken språklig mediering som styr den 
analyserande situationen. Här utmejslar sig två olika typer av styrning som 
kan sägas forma situationen: Muntligt styrda situationer där muntlighet är 
det mest framträdande språkliga styrmedlet, respektive skriftstyrda situa-
tioner som byggs upp av styrning medierad genom skrift. I samtliga situa-
tioner finns dock både muntliga och skriftliga inslag. Situationstyperna in-
delas på grundval av den mest framträdande språkliga styrningen. I en munt-
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ligt styrd situation kan skrift förekomma som ett inslag och i en skriftligt 
styrd situation kan muntlighet förekomma på samma sätt. 

De skrifthändelser som inte direkt har samband med skolarbetet är för-
hållandevis få. Dessa icke skolstyrda situationer skiljer sig också från de 
skolstyrda situationerna så pass mycket att de kan klassificeras som en egen 
situationstyp. 

skrifthändelse 
 

skolstyrda situationer  icke-skolstyrda situationer 
   

muntligt styrda  skriftstyrda  privata skrivsituationer 

Figur 3. Översikt över situationstyperna  

Utgångspunkten för en typsituation är alltså den styrning som situationen 
utgår ifrån, här kallad inspiration. Därefter finns den som producerar den 
text som skrifthändelsen byggs runt, benämnd skribent. Dessutom relateras 
till den text som händelsen leder fram till. I vissa situationer finns också 
andra aktiva deltagare i form av mer eller mindre aktiva medaktörer eller 
skrivna texter som inte direkt styr situationen utan fungerar som en förutsätt-
ning för dess genomförande. 

Modellerna visar därmed endast tre faktorer som påverkar situationen. 
Andra deltagare, som medagerande elever, eller vissa källtexter, som exem-
pelvis fungerar som kunskapskälla, synliggörs inte med dessa modeller. 

4.2.2.1 Muntligt styrda skrivsituationer 
Den muntligt styrda situationstypen (figur 4) byggs upp av en skribent, den 
text skribenten skriver samt en muntlig inspiration. Skribentens uppgift är att 
utifrån inspirationens information utföra en särskild uppgift. Texten växer 
ofta fram i samspel med inspiratörens muntliga stöd. Inspirationen ges i de 
flesta fall av en lärare.  

Skribent  Muntlig inspiration 
   

 Text  

Figur 4. Översiktsbild över den muntligt styrda situationstypen 
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Muntligt styrda skrivsituationer uppstår ofta i samband med det som bru-
kar kallas plenarlektion, vilket innebär att läraren, placerad längst fram i 
klassrummet, styr innehåll och upplägg av lektionen. Styrningen sker främst 
genom muntliga instruktioner. Skrift finns dock ofta med som stödstruktur. 

4.2.2.2 Skriftstyrda skrivsituationer 
Den skriftstyrda situationstypen (figur 5) byggs upp av en skribent, det 
skribenten skriver och en skriftlig inspiration. Skribenten samverkar här med 
en skriftlig inspiration eller källa för att framställa en text.  

Skribent  Skriftlig inspiration 
   

 Text  

Figur 5. Översiktsbild över den skriftstyrda situationstypen 

Den skriftstyrda situationstypen har rent praktiskt flera olika utseenden. 
Ofta styrs skribentens arbete av en skriftlig inspirationstext. Lärarens funk-
tion i situationen blir mer att stödja den övergripande aktiviteten, exempelvis 
att förtydliga och förklara uppgiften genom muntligt stöd.  

Att inspiratören utgörs av en skriven text leder ofta till att skribenten 
arbetar självständigt med inspirationstexten för att framställa text. Vid vissa 
tillfällen samarbetar skribenten med andra elever. 

4.2.2.3 Privata skrivsituationer i skolan 
Den privata skrivsituationen (figur 6) skiljer sig på flera sätt från de skol-
styrda situationstyperna. För det första består den privata situationstypen av 
det skrivande som inte initieras av skolan vare sig i lärandesyfte eller i syfte 
att stödja en kringaktivitet. På så sätt är det en typ av icke-skolstyrt skriv-
ande, trots att det förekommer i skolan. Den andra skillnaden hänger sam-
man med att skrivandet är icke-skolstyrt. Den roll som benämns inspiratör i 
de skolstyrda situationerna finns inte på samma sätt i de privata skrivsitua-
tionerna. Inspiratören kan vara osynlig i situationen. Skribenten kan skriva 
till sig själv. Inspiratören kan också fungera som ett slags mottagare eller 
samtalspartner. Då utgår inte texten direkt från en inspiratör eller källa, utan 
tillkommer i samspel med en yttre mottagare.  
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Skribent  (Osynlig/egen inspiration) 
   

 Text  

Figur 6. Översiktsbild över den privata skrivsituationstypen 

De privata skrivsituationerna utgör en relativt liten del av materialet. 
Texterna består till stor del av sms skrivna på mobiltelefon, datorkommu-
nikation av olika slag, bland annat chattinlägg eller personliga nätbaserade 
dagböcker samt skrivna meddelanden eller ”klotter” i marginalen. Skribent-
erna har inte alltid gett mig tillgång till texterna, troligen på grund av att de 
uppfattar dem som mer privata än de skolstyrda situationerna, vilket har lett 
fram till att de flesta exempel består av själva situationen och en notering att 
skrifthändelsen skett. De situationer som inte resulterat i en sparad text har 
dock ändå räknats in i materialet till antalet, trots att ingen egentlig analys av 
det som skrivs har varit möjlig. De sms skribenten skrivit och skickat har av 
liknande etiska skäl inte varit möjliga att spara. Vid de tillfällen då skribent-
en har producerat chattinlägg eller skrivit i sin personliga dagbok på en så 
kallad community har text vid enstaka tillfällen samlats in och därefter har 
endast antalet tillfällen noterats som skrifthändelser. 

4.2.3 Analys av skrivsituationerna: skrivaktiviteter 
Typsituationerna bygger på att flera faktorer samverkar Jag analyserar situa-
tionskontexten med utgångspunkt i Hallidays (1998) registervariabler verk-
samhet, relation och kommunikationssätt (field, tenor, mode).30 Verksam-
heten analyserar jag genom att beskriva den omedelbara fysiska miljön och 
vilka olika aktiviteter som sker. Situationens relation analyseras utifrån del-
tagarna som berättar om vem eller vilka som deltar samt vilken typ av roller 
de agerar i. 

I situationskontexten noteras de aktiviteter som används vid själva text-
produktionen. Dessa benämns här skrivaktiviteter. Skrivaktiviteter kan bestå 
av både praktiska aktiviteter och mer eller mindre kognitivt krävande akti-
viteter. Skrivaktiviteter kan exempelvis vara att samla information, att kopi-
era skriven text, att sovra i en skriven text eller att välja ut väsentligheter. 

                                                      
30 Terminologin på svenska är Holmberg och Karlssons (2006). Hellspong och Ledin (1997) 
och Hedeboe och Polias (2008) använder delvis andra termer. 
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En annan skrivaktivitet kan vara att sampla (Nilsson 2002), alltså att sam-
manställa olika delar ur förlagor till en textenhet. 

Skrivaktiviteter kan ofta urskiljas i situationen. I själva texterna kan de 
dock vara svåra att utskilja. Då kan skrivaktiviteterna synliggöras med hjälp 
av analys av intertextualitet. För att kunna påvisa skrivaktiviteter som exem-
pelvis att kopiera eller att sampla kan man jämföra med den övergripande 
situationen eller olika källmaterial och påvisa eventuell intertextualitet. 

4.2.4 Analys av elevtexter: textaktiviteter 
Texterna analyserar jag översiktligt med utgångspunkt i makrostrukturen och 
därifrån ner på lokal nivå. Därmed vill jag försöka lyfta fram hur texter är 
uppbyggda. Utifrån ett mer generellt globalt perspektiv undersöks sedan 
textaktiviteter på lokal nivå.  

Ett av syftena med att använda textaktiviteter är att man kan påvisa vad 
texten gör på en mellannivå. Därmed kan textaktiviteterna kopplas till de 
handlingar som utmärker skrivkompetenserna. Situationens skrivaktiviteter 
kan sedan förklara hur vissa textaktivitet realiserar en skrivkompetens.  

Textaktivitet implicerar alltså att något sker eller att någon gör något. 
Utgångspunkten för att identifiera en textaktivitet kan då vara att ställa sig 
frågan: Vad gör texten här? På så sätt kan man relativt enkelt identifiera de 
textaktiviteter som bygger upp texten genom att exempelvis säga: Här för-
klarar texten, här beskriver texten ett fenomen eller här definierar texten en 
term.31 

Textaktiviteterna jag använder är, i enlighet med TOKIS (Ledin 2006): 
Berätta, Beskriva, Förklara, Instruera och Argumentera. För att textaktivi-
teter ska fungera som ett beskrivande verktyg i mitt material behöver vissa 
delar förtydligas.  

Förutom att textaktiviteterna är uppbyggda av mer övergripande sekvens-
er är de också uppbyggda av specifika språkdrag. Textaktiviteterna identifi-
eras dels utifrån vilka likheter med propositioner som sekvenserna byggs 
upp av, dels genom olika typer av språkliga drag. Ett specifik språkligt drag 
identifierar dock inte alltid samma typ av textaktivitet. Samma språkliga fe-
nomen kan mycket väl realisera olika textaktiviteter, vilket gör att flera olika 
analysverktyg behövs.  

De språkliga drag Ledin (2000:72–77) föreslår återfinns på olika nivåer i 
språket, vilket kan synliggöras genom Hallidays (2004) tre huvudfunktioner: 
den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen. Med 
dessa menas språkets möjlighet att beskriva och skapa erfarenhet, språket 
som uttryck för interagerande människor emellan samt språket som form. 
Sammansättningen på mitt material och syftet att lyfta fram språkliga drag i 

                                                      
31 En tanke inom TOKIS-projektet uppfattar jag som att eleverna själva ska kunna använda 
begreppen i sitt eget skrivande. Detta kräver att textaktiviteterna är enkla att identifiera. 
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textaktiviteter för att identifiera skrivkompetenser medför att främst den 
ideationella metafunktionen är aktuell som analysverktyg här, och främst 
genom transitivitetssystemet. Genom frågan vad texten gör blir de verb som 
utgör en menings kärna användbara som en av förståelsegrunderna för att 
identifiera textaktiviteter.32 Transitivitetsanalys, enligt systemisk funktionell 
grammatik, visar hur verbprocesser tillsammans med deltagare och omständ-
igheter skapar mening. Transitivitetsanalysen utgår från de processer en sats 
eller text är uppbyggda av. Processerna är i de flesta fall realiserade genom 
verb och de betecknar en funktion eller betydelse i texten mer semantiskt än 
grammatiskt. Språkets möjligheter att beskriva och skapa erfarenheter gen-
om allt som görs, känns, sägs eller finns till beskrivs som processer.  

Förmågan att skapa erfarenhetsmässig betydelse byggs upp kring pro-
cesser, deltagare och omständigheter. Dessa tre byggstenar utgör till-
sammans transitivitetssystemet.33 Deltagarna kring processkärnan förstärker 
tillsammans med omständigheterna hur texten kan uppfattas. Analys av del-
tagarna lyfter fram vem eller vad som agerar i förhållande till processverbet, 
medan omständigheter lyfter fram på vilka sätt agerandet sker. 

Eftersom språket är dynamiskt och kan användas på flera olika sätt ger 
dock inte transitivitetssystemet ett entydigt svar på vilka textaktiviteter som 
används. Man kan alltså inte ”översätta” en viss process eller ett visst 
användande av olika omständigheter med en viss textaktivitet. Processerna 
fungerar som ett hjälpmedel som gör det möjligt att tillsammans med andra 
drag lyfta fram vilken textaktivitet som aktualiseras. Ofta används exem-
pelvis grammatiska metaforer, vilket kan leda till att betydelsen lika gärna 
kan realiseras genom deltagare och omständigheter. De andra metafunk-
tionerna används mer sparsamt, beroende på att de inte på samma sätt aktu-
aliseras. 

Textaktiviteterna beskrivs ifrån hur de definieras och hittas i materialet. 

4.2.4.1 Berätta 
Textaktiviteten Berätta realiseras främst genom de typiska propositionerna i 
Adams narrativa sekvens (se 3.5). För att identifieras som textaktiviteten 
Berätta lyfts särskilt de propositioner som beskriver utgångspunkt, kompli-
kationer, händelsekedja och upplösning fram, även om vissa kan uteslutas 
och andra tillkomma (se 3.5). Här finns likheter med andra narrativa sche-
man (jfr Labov & Waletsky 1967).34  

                                                      
32 Gunnarsson (1989) använder verben som ett sätt att identifiera språkhandlingar.  
33 För en utförlig beskrivning av transitivitetssystemet på svenska, se Holmberg och Karlsson 
(2006) eller Hedeboe och Polias (2008).  
34 Inom den australiensiska genreskolan används introduktion, händelse, komplikation och 
upplösning för att beskriva genren narrativ (se exempelvis Gibbons 2006, Macken-Horarik 
2002). 



 63 

Inbördes ordning mellan propositionerna blir viktig i och med att en 
narrativ till stor del är beroende av kronologisk följd. De språkliga drag 
Ledin (2000:72) lyfter fram som typiska för narrativ sekvens är: mänskliga 
eller förmänskligade referenter, personsubjekt, materiella processer, preteri-
tum som huvudtempus, tidsmarkeringar som adverbial eller temporala kon-
nektiver. 

4.2.4.2 Beskriva 
Textaktiviteten Beskriva realiseras främst genom de typiska propositionerna 
i Adams deskriptiva sekvens (se 3.5). I mitt material består texter vid flera 
tillfällen av enskilda deskriptiva makropropositioner. På så vis blir endast 
delar av textaktiviteten Beskriva utnyttjad och på lite olika sätt beroende på 
vilken proposition som används. Propositionen förankring realiseras ofta 
genom att en term anges exempelvis genom en rubrik. Termen står ensam 
utan någon förklaring eller definition. Propositionen reformulering synlig-
görs i satskonstruktioner av typen X är Y, i vilka termer omformuleras. 
Aspektualiseringar realiseras när termer beskrivs genom att olika aspekter 
som storlek, antal och form anges. Propositionen relation sätter termen i 
relation till situationer och andra jämförelser, exempelvis tid och rum.  

Textaktiviteten Beskriva formulerar ofta definitioner vilka utmärks av att 
relationella processverb realiserar det beskrivna, i och med att deras funktion 
just är att tillskriva en term ett attribut eller identifiera detsamma. Just att en 
term får en bestämning där det klart anges vad något innebär gör det möjligt 
att förstå och logiskt bestämma vad begreppet innebär. Det utmärkande är 
ofta ett likhetstecken, =, eller ett verb av typen vara eller betyda. 

De språkliga drag Ledin lyfter fram som typiska för deskriptiv sekvens är: 
påståendemeningar, relationella processer (är, har), presens som huvudtem-
pus samt generisk referens (Ledin 2000:72).  

4.2.4.3 Förklara 
Textaktiviteten Förklara realiseras främst genom de typiska explikativa pro-
positioner som Adam lyfter fram (se 3.5), framför allt problem och för-
klaring.  

De språkliga drag Ledin lyfter fram som typiska för explikativ sekvens är 
uttryck för orsak, följd, hypotes samt frågemeningar som realiserar proposi-
tionen problem (Ledin 2000:75). Förklara kännetecknas ofta av uttryck för 
orsak och följd såsom bero på, resultera i. Valet av konnektiver av typen 
(där)för, nämligen, eftersom kan också vara vägledande.  

4.2.4.4 Argumentera 
Textaktiviteten Argumentera realiseras genom propositioner ur Adams argu-
mentativa sekvens (se 3.5).  
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De språkliga drag Ledin lyfter fram som kännetecknande är argumenter-
ande konnektiver som alltså, därför, men, modala uttryck som tydligen, 
sannolikt, tveksamt samt subjektiva och evaluerande uttryck som viktigt, 
värdefullt, bäst (Ledin 2000:75). Modala uttryck liknande tydligen, sanno-
likt, tveksamt kan hjälpa till att identifiera argumenterande textaktiviteter 
mer semantiskt. Likaså kan evaluerande uttryck, som viktig, intressant, indi-
kera ett ställningstagande.35  

4.2.4.5 Instruera 
Textaktiviteten Instruera realiseras främst genom typiska instruerande pro-
positioner. De språkliga drag Ledin (2000:76) menar är typiska för text-
aktiviteten Instruera är handlingsverb som utmärker propositionen trans-
formation och som har läsaren som underförstådd eller utsatt aktör, vilket 
ofta beskriver handlingar läsare ska utföra. I enlighet med Anward (1994) 
och Jäderberg (1995) menar Ledin att verben kan förekomma i tre konstruk-
tioner: imperativ, passiv, eller ovanligare, i aktiv form med man som subjekt. 

Sammanfattingsvis kan textaktiviteter realiseras på olika sätt. De drag 
som Ledin utifrån Adam identifierar som propositioner i en sekvens står i 
många av mina textexempel ensamma och då menar jag att de kan realisera 
en textaktivitet. Att propositioner kan uteslutas eller att hela sekvenser inte 
nödvändigtvis behövs bekräftar både Ledin (2000) och Frandsen (1998). 

Elevtexterna analyseras alltså utifrån makrostruktur och utifrån textaktivi-
teter. Textaktiviteter fungerar som en analysenhet mellan genre och sats- och 
ordnivå, vilket ger en möjlighet att i mer generella termer kunna resonera 
kring skrivande.  

Situationen analyseras genom de skrivaktiviteter som bygger upp situa-
tionen. Hur dessa olika komponenter sedan samverkar påverkar vilken skriv-
kompetens som aktualiseras. Därmed kan olika realiseringar av textaktivi-
teter samt olika skrivaktiviteter leda till att olika skrivkompetenser realiseras. 

                                                      
35 Ett likartat sätt att analysera är att använda sig av ”appraisalsysytemet” (Folkeryd 2006, 
Martin & White 2005), där ovanstående typ av uttryck identifierar interpersonell mening. 
Därigenom analyseras uttryck för attityd realiserat i affekt, bedömning och värdering (Hede-
boe & Polias 2008:181–184) i en text, ett sätt att gradera attityden samt att uttrycka engage-
mang, vilket i sig kan tolkas som ett ställningstagande. 
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5 Studiemiljöer och skriftpraktiker 

Utgångspunkten för studien är att skriftkultur och skriftbruk är situerat och 
förekommer i en kulturell och situationell kontext. Ett sätt att synliggöra 
skriftbruk kan vara att beskriva olika vanligen förekommande situationer. 
Det ger även en möjlighet att förklara på vilket sätt olika faktorer påverkar 
och påverkas av de språkliga aktiviteter som utförs samt vilken roll i den 
övergripande situationen dessa språkliga aktiviteter får.  

Följande kapitel beskriver därför olika typer av daglig verksamhet i om-
vårdnadsklassen och byggklassen. Utgångspunkten i beskrivningen är kon-
centrerad kring skrifthändelser (Barton 1994, Heath 1983, Karlsson 2003, 
2006). Syftet är att visa hur den situationella kontexten kan se ut och därmed 
i ett bredare perspektiv förstå de skrifthändelser som uppkommer inom 
ramen för klassernas arbete och i viss mån fria tid, för att klargöra klassernas 
skriftkultur. Beskrivningen kan på så sätt tydliggöra både diskursiv och 
social praktik (Fairclough 1992, 1995). 

De faktorer som här bildar underlag för analys av de två gymnasieklass-
erna kan sägas utgöra väsentliga delar i en lärande organisation (se exem-
pelvis Carlgren 1999, Säljö 2000, Wallin 2000). De bildar också underlag 
för en analys av situationskontexten i stort. 

Den övergripande organisationen påverkar hur det dagliga arbetet ut-
formas. Hur en skola är organiserad påverkar alltså innehållet och utform-
andet av verksamheten. Beskrivningen av klasserna utgår därför från orga-
nisatoriska förutsättningar som klasstorlek, schema och lärartillgång. Jag 
fokuserar två organisatoriska faktorer som påverkar verksamheten på olika 
sätt: fysisk miljö och arbetsformer. 

Den första faktorn i min beskrivning av klasserna är den fysiska miljön, 
där tillgången på lokaler och hur de utnyttjas beskrivs. Att den fysiska när-
miljön påverkar lärandet påpekar bland andra Skantze (1989) och Wallin 
(2000). Vilka lokaler som finns, hur de ser ut och hur de utnyttjas påverkar 
vilka typer av aktiviteter, språkliga som andra, som är möjliga att genom-
föra. Den fysiska miljön påverkar inte bara den dagliga verksamheten utan 
även den övergripande organisationen som klasstorlek och liknande.  

På så sätt påverkar organisationen även den andra faktorn, de arbets-
former som används i respektive klass. Inom den pedagogiskt inriktade 
forskningen har man påvisat samband mellan arbetsformer och lärande (se 
bl.a. Alerby m.fl. 2000, Illeris 2007, Säljö 2000). Arbetssätten borde därmed 
även påverka de skriftpraktiker som utvecklas. Genom att beskriva elevernas 
vardag vill jag synliggöra dels hur valen av arbetssätt iscensätts i det prak-
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tiska arbetet, dels vilka förutsättningar de ger när det gäller att främja språk-
liga aktiviteter i en viss miljö. 

På så sätt samverkar och påverkar organisationen, rummet och arbets-
formerna varandra i skapandet av specifika skiftspråkliga praktiker. 

5.1 Omvårdnadsklassen: organisatoriska ramar 
Omvårdnadsklassen bestod vid undersökningens början av 23 elever (för en 
beskrivning av klassen se 4.1.2). Den period av utbildningen som under-
sökningen fokuserar tydligast är årskurs två. Under tiden tillkom några elev-
er medan andra slutade. Gruppstorleken varierade, men höll sig i stort runt 
23 elever. Närvaron på lektionerna varierade märkbart och i praktiken deltog 
sällan fler än 18–19 elever vid varje lektionstillfälle. Vanligtvis deltog 
mellan 12 och 16 elever. Klassen bestod därmed av en kärna av elever som i 
stort sett alltid var närvarande samt en grupp elever med mer sporadisk 
närvaro, varav vissa hade mycket hög frånvaro. Undervisningen påverkas av 
hur många elever som deltar och sporadisk frånvaro påverkar genomförandet 
av exempelvis grupparbeten. Sporadisk frånvaro förhindrar kontinuitet och 
leder till många repetitioner och att elever missar delar av undervisningen. 

Omvårdnadsklassens dagar är uppdelade i lektioner efter ett schema. 
Varje termin, och ibland även under terminens gång, får eleverna ett nytt 
schema.36 Ämnena delas upp i så kallade karaktärsämnen och allmänna 
ämnen. De karaktärsämnen som är representerade i materialet är tre, näm-
ligen omvårdnadskunskap, social omsorgskunskap och medicinsk grundkurs. 
Övriga ämnen är svenska, engelska, matematik och samhällskunskap samt 
idrott.37 Som framgår av figur 7 varvas karaktärsämnen med övriga lektioner 
under de flesta dagarna. En dag i veckan ägnas enbart åt karaktärsämnen, 
och då samarbetar ofta lärarna vilket gör att fler än en lärare finns i klassen 
under samma lektion. Då finns utrymme för delvis andra arbetsformer än i 
de fall en lärare arbetar ensam med hela gruppen. Samma lärare undervisar 
klassen i svenska och engelska, vilket leder till att dessa ämnen ibland byter 
plats med varandra på schemat eller ökas eller minskas i tid beroende på 
innehållet i lektionerna. Övriga ämnen undervisar en lärare per ämne.  

Schemat är uppbyggt kring moduler där 45- och 60-minuterspass är 
vanligast. Mellan varje pass finns en kortare rast på 5–15 minuter. Samtliga 
lektioner utom idrottslektionen är förlagda till ett och samma klassrum (se 
5.1.1). 

 
 
 

                                                      
36 Vissa ämnen läses endast under delar av skoltiden, beroende på hur lång kursen är. 
37 De ämnen som här presenteras är de ämnen som finns representerade i materialet. Klassen 
läser andra ämnen under andra perioder. 
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Svenska 2 
 

 Karaktär: 
Omvårdnad 

Karaktär: 
Social omsorg 

 

Samhälls-
kunskap 

 Karaktär: 
Medicinsk grund 

Matematik Engelska 

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 
Svenska 
 

Idrott Karaktär: 
Omvårdnad 

Karaktär: 
Medicinsk grund 

Karaktär: 
Omvårdnad 

Karaktär: 
Social omsorg 

Matematik Karaktär: 
Omvårdnad 

 Svenska 

Figur 7. Omvårdnadsklassens schema  

5.1.1 Rumslig beskrivning 
Skolans omvårdnadsprogram har tillgång till lokaler i en särskild del av skol-
byggnaden. Programmet förfogar över flera klassrum, grupprum och special-
utrustade rum. Ett rum kallat provtagningsrummet är utrustat som en sjuksal, 
med sjukhussängar och dockor i naturlig storlek för övningar i exempelvis 
provtagning och såromläggning. Förutom undervisningslokaler finns också 
soffgrupper och samlingsplatser i korridorer för rekreation och grupparbeten. 
I en angränsande korridor har eleverna tillgång till låsbara skåp att placera 
böcker och kläder i. 

Varje klass på omvårdnadsprogrammet har tillgång till ett så kallat hem-
klassrum. Det innebär att de har ett klassrum där i princip samtliga lektioner 
hålls, undantaget idrottslektioner och vissa lektioner i något karaktärsämne 
som kräver annan utrustning. Hemklassrummet är den naturliga samlings-
punkten för eleverna, både under och mellan lektionerna. Här lämnar elev-
erna också ofta sina böcker och anteckningar kvar på bänkarna både mellan 
lektionerna och över natten. Det gör att eleverna egentligen aldrig behöver 
röra sig i de övriga delarna av skolan annat än då de har idrott eller ska gå till 
matsalen. De har även en egen ingång till ”sin” del av skolan.  

Omvårdnadsklassens hemklassrum hade under studiens gång i princip 
samma möblering. Rummet är rektangulärt med ingång från kortsidan, och 
på motsatta sidan finns fönster ut mot gården (se figur 8). Främre långsidan 
täcks till hälften av en whiteboardtavla. Framför tavlan står ett slags kateder 
för lärarens material. Till vänster innanför dörren står ett stort skåp med läro-
böcker. Vid sidan av tavlan står oftast en flyttbar tv, samt en arbetsprojektor. 
Elevernas bänkar är placerade i fyra rader, vända mot tavlan. I rummet finns 
fyra stationära datorer placerade längs ena kortsidan samt längst bak i klass-
rummet. Datorerna är i första hand till för skolarbete, men får användas rela-
tivt fritt på övrig tid. På väggarna i klassrummet finns bilder och affischer 
uppsatta. Materialet är en blandning av elevarbeten, utsmyckning och infor-
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Figur 8. Klassrummet på omvårdnadsprogrammet  

mation om kringaktiviteter i skolan. Dessutom finns fönsterlampor och tyg-
blommor samt ljusa gardiner.  

Beskrivningen av den mer övergripande organisationen och av den rums-
liga miljön visar en social praktik som bygger på att klassen hålls samman 
både rumsligt och organisatoriskt. Utmärkande är närheten mellan lärare och 
elever i undervisningen. Rumsligt tycks en strävan mot en hemlik miljö 
finnas. Den sociala praktiken kan beskrivas som den bakgrund mot vilken 
skriftpraktiker realiseras. Jag beskriver ”vanliga dagar” i omvårdnadsklassen 
i syfte att synliggöra skriftpraktiker. 

5.1.2 Vanliga dagar i omvårdnadsklassen: arbetets 
organisation 
Arbetet i omvårdnadsklassen följer ett schema som bygger på återkommande 
aktiviteter veckovis där allmänna ämnen varvas med karaktärsämnen. Gen-
om nedslag under olika tider och under olika typer av lektioner, illustreras 
här omvårdnadsklassens arbete. Här beskrivs först två exempel på lektioner i 
karaktärsämnen. Sedan följer två exempel från lektioner i allmänna ämnen: 
svenska och samhällskunskap. Därefter följer exempel på ett så kallat klass-
råd, vilket innebär en tid avsatt för aktiviteter av annat slag än direkt ämnes-
anknutna. I materialet benämns dessa tillfällen kringaktiviteter. 

5.1.2.1 Lektion i karaktärsämnet social omvårdnadskunskap 
Till lektionen i karaktärsämnet social omvårdnadskunskap samlas eleverna i 
hemklassrummet och sitter placerade i sina bänkar. Skiljelinjen mellan rast 



 69 

och lektion är glidande då lärare och elever småpratar lite om ett föredrag 
några i klassen vill gå på. Läraren pekar och visar på en upptejpad affisch 
som hänger på tavlan. Diskussionen leder inte till någon slutsats och läraren 
fortsätter med att kontrollera närvaron och fylla i den klassbok som ligger i 
klassrummet. Läraren leder sedan in samtalet på dagens arbete genom att 
muntligt repetera föregående lektions innehåll och skriva upp stödord på 
tavlan. Någon elev frågar om de ska anteckna. Läraren svarar: ”Ja, som alltid 
då man lär sig saker.” Vissa elever skriver då exakt av det som läraren skriv-
er på tavlan. Läraren fortsätter att berätta och anteckna på tavlan. Eleverna 
sitter stilla, de antecknar och svarar på frågor då de uppmanas till det. Ibland 
finner de en fråga intressant att diskutera och några elever ger sig in i 
diskussionen. Läraren fortsätter med en markering till eleverna genom att 
säga: ”Nu ska ni verkligen anteckna för detta är viktiga ord.” Hon skriver 
”SOL” på tavlan, och eleverna hörsammar uppmaningen och skriver av. 
Läraren fortsätter genomgången av socialtjänstlagen (SOL) i ca 10 minuter 
till. Hon skriver upp fem, som hon uttrycker det, ”viktiga ord”, på tavlan: 
”Demokrati”, ”Solidaritet”, ”Människans eget ansvar”, ”Självbestämmande” 
och ”Integritet”. Hon beskriver sedan muntligt den uppgift eleverna ska 
genomföra. De ska ta reda på ordens betydelse. Inom uppgiftens tidsram på 
25 minuter ska också en rast rymmas. Eleverna delar in sig i grupper om två 
eller tre och använder ordböcker. De arbetar genom att i stort sett ordagrant 
skriva av bokens ordförklaringar. Rasten sammanfaller med arbetet och blir 
svår att urskilja. De aktiviteter deltagarna utför under den fria tiden är, 
förutom att prata med varandra, att chatta på Lunarstorm och MSN samt att 
skriva och skicka sms på sina mobiltelefoner.38 Dessa aktiviteter blandas 
alltså med det arbete som läraren initierat. Lektionen avslutas med att 
grupperna redovisar vad de kommit fram till. Det sker muntligt genom att 
eleverna läser upp svaren de skrivit. Läraren avrundar lektionen genom att 
ge läxa. 

De skrifthändelser som förekommer här initieras av lärarens muntliga 
genomgång med skriftligt stöd. Elevernas språkliga aktiviteter består i att 
lyssna på läraren och anteckna det läraren skrivit, samt i viss mån diskutera 
frågeställningarna. Därefter söker de ordförklaringar i ordböcker och skriver 
ner dessa samt läser upp muntliga förklaringar till termer. 

5.1.2.2 Karaktärsämnesdag 
Enligt schemat har eleverna olika lektioner, men nu samarbetar de olika kar-
aktärsämneslärarna runt ett gemensamt tema under en så kallad karaktär-
sämnesdag. Arbetsmetoden liknar till viss del det som brukar kallas pro-

                                                      
38 Lunarstorm och MSN är båda så kallade communities. Det innebär en form av nätgemen-
skap som fungerar som en plattform för kommunikation mellan medlemmar. Ofta finns chatt-
funktioner och möjlighet att lägga upp egna sidor med exempelvis personliga dagböcker. 
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blembaserat lärande (Egidius 1991). Lektionen påbörjas i hemklassrummet. 
Lärare 1 inleder lektionen med att muntligt repetera tanken bakom arbetet, 
och hon berättar att det ska leda fram till en skriftlig rapport. Under intro-
duktionen delas klassen i två halvor av läraren. Den ena halvan av klassen 
följer Lärare 2 till provtagningsrummet för att träna på olika typer av prov-
tagning medan den andra halvan arbetar med grupparbetet. Grupperna 
sprider ut sig i korridoren och närliggande rum. En grupp bestående av fyra 
flickor får här illustrera arbetet. De sitter kvar i klassrummet och arbetar med 
problemet ”Hjärtsvikt/lungödem”. De arbetar enskilt med olika delar. En 
elev renskriver en handskriven text på dator. Hon skriver om sin egen kladd 
till en datortext som sedan ska sammanfogas med andra texter till en grupp-
gemensam skriftlig inlämningsuppgift. Fakta kommer från läroboken. Då jag 
frågar hur hon gör då hon arbetar svarar hon: ”Jag läser och försöker förstå, 
sen skriver jag om med nästan samma ord.” En annan elev arbetar med att 
skapa en framsida till arbetet på datorn. En tredje arbetar med att skriva en 
fallbeskrivning efter mall. Hon har valt en av uppgifterna som krävs för 
högre betyg och som finns beskriven i arbetsmaterialet. Mallen består av en 
mycket kort fallbeskrivning, och eleven ber läraren att förklara hur uppgiften 
ska lösas. De resonerar tillsammans utifrån de förebilder som finns. I klass-
rummet sitter också en elev som inte hör till denna grupp. Han ska kopiera in 
en text i ett dokument men han får det inte att fungera. Alla hjälps åt att lösa 
problemet med datorn. Gruppen arbetar på under förmiddagen. Jag samtalar 
med eleven som skriver fallstudien om varför hon skriver uppgiften. Hon 
menar att det endast är för att få ett högre betyg. Samtalet fortsätter med en 
diskussion om hur hon gör då hon skriver en text. Hon säger att hon oftast 
skriver utan annan planering än att hon tänker igenom i huvudet hur det ska 
bli. Samtliga elever rör sig in och ut ur klassrummet under arbetets gång. 

Skrifthändelserna här bygger på att eleverna ägnar sig åt att läsa och 
skriva på olika sätt. En text renskrivs, en annan produceras. Skrivandet sker 
utifrån frågeställningar eller mallar och tillkommer genom avskrifter ur för-
lagor eller genom egen produktion. Förutom detta skrivande färdigställs en 
framsida där bild och text samspelar, mera som en slags utsmyckning eller 
illustration. Andra språkliga aktiviteter som förekommer är samtal om hur 
slutprodukten och skrivna texter ska utformas.  

Efter rasten flyttar sig denna grupp av elever in till provtagningsrummet 
för att träna sig att ta venprover. Lärare 2 visar och instruerar hur man tar 
blodprov i armen på en docka. I samband med det visar hon hur man fyller i 
en remissblankett. Eleverna får sedan dela in sig i två grupper för att dels 
träna venprovtagning, dels arbeta med en stencil med frågor om provtagning, 
där svaren finns i läroboken. Tre elever som arbetar med instuderingsfrågor 
förflyttar sig till ett närliggande grupprum. En av eleverna läser där frågorna 
högt och de söker sig fram till svaret i texten. En diskussion bryter ut kring 
en av frågorna och de resonerar sig fram till ett svar. Svaren på frågorna 
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skriver de av från boken. Då de färdigställt stencilen hinner de inte träna 
provtagningen eftersom lektionen tar slut. 

De skrifthändelser som förekommer här bygger på lärarens muntliga in-
struktioner i hur prover tas och hur remissblanketter fylls i. Här blir muntliga 
instruktioner betydelsebärande tillsammans med praktiskt förevisande. Elev-
erna lyssnar på instruktioner. Därefter styr ett frågeformulär deras läsande 
och skrivande så till vida att de sökläser i texten efter passager som passar in 
som svar på en skriven fråga. Dessa svar skriver och ritar de på formuläret. 
De resonerar även kring en fråga de inte är överens om och resonemangen 
medieras muntligt. 

5.1.2.3 Lektion i svenska  
Vid svensklektionens början finns 16 elever i hemklassrummet. Svensk-
läraren börjar med att instruera eleverna att de ska fortsätta arbetet med 
upplysningstidens litteratur som påbörjades tidigare. Hon delar ut ett papper 
som beskriver en gruppuppgift. Under denna lektion följer jag en av fokus-
eleverna: Olina. Hon får ett papper som hon börjar rita lite på. Svenskläraren 
berättar att de ska se på filmen Robinson Crusoe vecka 20. Hon berättar ock-
så att en annan uppgift ska redovisas vecka 19. Uppgiften är att läsa en skön-
litterär bok. Olina skriver ”Boken v 19” på sitt papper. Efter den gemen-
samma genomgången går grupperna för att börja arbeta. De sprider ut sig i 
klassrummet och intilliggande lokaler. De har böcker och häften som mate-
rial. Olinas grupp diskuterar en stund hur de ska göra och sedan bestämmer 
de sig för att dela upp frågorna och göra enskilda arbeten. Olina väljer att 
skriva om författaren Jonathan Swift. Hon sätter snabbt igång att skriva 
uppgifter hämtade ur läroboken Svenska timmar. Hon skriver på baksidan av 
uppgiftspapperet. Då jag frågar hur hon bär sig åt då hon skriver säger hon 
att hon skriver av boken men hoppar lite i texten och inte hämtar allt från 
samma plats. Efter en halvtimme går hon in i klassrummet och sätter sig för 
att renskriva sin kladd på datorn. Det går fort och efter en stund är uppgiften 
renskriven. Olina chattar då lite på Lunarstorm innan lektionen avslutas. 

De skrifthändelser som förekommer i denna situation bygger på att lär-
aren instruerar uppgiften muntligt. Eleven arbetar genom att läsa och sovra 
ur en skriftlig förlaga. Därefter skriver hon främst genom att skriva av. 

5.1.2.4 Lektion i engelska 
Många elever har under rasten suttit i hemklassrummet för att göra läxan i 
engelska de inte gjort hemma. De finns alltså redan på plats då läraren kom-
mer. Under lektionen följer jag fokuseleven Olivia. Engelskläraren inleder 
lektionen med att beskriva dagens arbete muntligt. Eleverna ska skriva en 
tidningsartikel utifrån en bildsekvens som en slags sammanfattning av en 
tidigare läst text ur läroboken. Under tiden går läraren runt till eleverna för 
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att gå igenom översättningsmeningar eleverna lämnat in tidigare. Olivia 
rättar översättningsmeningarna med det facit läraren delat ut och påbörjar 
sedan tidningsartikeln. Jag frågar varför hon tror att hon skriver den här 
övningen och Olivia svarar att det är för att kolla att man lärt sig glosor och 
något av texten. Hon slår upp texten i boken och börjar skriva efter origi-
nalet. Olivia diskuterar med klasskamraten bakom henne hur man skriver en 
tidningsartikel. Olivia säger: ”Man skriver det som har hänt, man berättar 
tillbaka.” Olivia tittar inte på bilderna utan utgår från texten. Då jag frågar 
henne varför hon inte använder bilderna, svarar hon: ”Jag vet ju redan vad 
som har hänt så bilderna har jag i huvudet.” Olivia frågar mig om ett ord: 
”Kan man skriva så här?” Vi diskuterar en stund kring hur meningen ska se 
ut och vad Olivia vill säga. Från att ha skrivit av ordagrant från början 
formulerar hon nu texten lite mer självständigt. Hon väljer ut innehållet 
genom att titta på orden och hur de stavas, säger hon. Ofta frågar hon mig 
om man kan skriva så här. Jag svarar då på hennes frågor. I princip samman-
fattar hon texten och utesluter detaljer. Då jag säger det, menar hon att hon 
gör så, men är noga med att poängtera: ”Men jag tänker lite själv också.” 
Läraren kommer och tittar på Olivias översättningsmeningar. Läraren för-
klarar hur demonstrativa pronomen används och kontrollerar att Olivia har 
förstått. Därefter fortsätter Olivia med artikeln. Nu läser hon delar av texten. 
Då jag frågar varför hon använder texten som underlag nu svarar hon: ”För 
att kunna förklara det här när de vart attackerade.” Hon skriver sedan ytter-
ligare en stund på texten. Därefter börjar Olivia prata med dem som sitter 
runt om. Hon skriver inget mer på uppgiften. Då en kort stund återstår av 
lektionen påkallar läraren elevernas uppmärksamhet för att gå igenom vad 
som ska läsas på inför ett prov följande måndag. Genomgången är muntlig 
och eleverna får komma med egna förklaringar till vad olika grammatiska 
moment innebär. Därefter avslutas lektionen. 

De skrifthändelser som här förekommer bygger på att Olivia först lyssnar 
till muntliga instruktioner och därefter läser ur en skriftlig källa. Hon skriver 
av och producerar egen text genom att sammanfatta. Dessutom resonerar hon 
gemensamt med läraren kring skriven text. 

5.1.2.5 Lektion i samhällskunskap 
Strax innan lektionen i samhällskunskap börjar sitter flera elever vid dator-
erna och chattar och surfar. De övriga eleverna rör sig i rummet eller sitter 
vid sina bänkar. Då lektionen börjar är 15 elever närvarande. Efter hand 
dyker ytterligare fyra elever upp. Läraren inleder med att kontrollera när-
varon i klassen. Hon börjar därefter introducera dagens arbete: grupparbete 
om EU. Läraren skriver upp frågor på tavlan, vilka utgör gruppernas upp-
gifter. Någon elev frågar: ”Ska vi skriva?” Läraren svarar: ”Nej, titta bara 
nu.” Frågorna utgör alltså stödet för arbetet. Målet för arbetet är ett skriftligt 
svar på den fråga varje grupp får att arbeta med. Eleverna formerar sig sedan
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*Skolkonferans 15/9  
torsdag 18/9 9.00-11.00 
*Rektor kommer på torsdag 8.30 
*Litenstad ser framåt (Mässa) 
*Nytt schema 

Figur 9. Klassrådets dagordning 

i grupper som sprider sig till olika lokaler. Några sitter kvar i klassrummet, 
andra sitter i soffgrupper i korridoren och ytterligare andra letar upp lediga 
grupprum. Arbetet i tre av grupperna får här illustrera arbetet under åter-
stående lektionstid. Den första gruppen läser gemensamt i läroboken för att 
försöka hitta svaret på sin fråga. Tillsammans diskuterar de hur de ska skriva 
texten och sedan skriver de ner det som står i läroboken. Nästa grupp består 
av två deltagare. De arbetar med frågan ”Framtiden inom EU”. Den ena 
eleven i gruppen arbetar utan diskussion med den andra som inte alls ägnar 
sig åt uppgiften. Den första eleven svarar på frågan genom att skriva av det 
som står i läroboken. Den tredje gruppen skriver av fakta från tidningar om 
EMU och skriver av det som finns i läroboken. De diskuterar sig fram till 
svar på frågor som skrivs ner och fortsätter sedan att läsa och diskutera. 
Under tiden som de arbetar sker mycket spontant skrivande på lappar och 
deltagarna konverserar sinsemellan om mycket annat än själva arbetet. 
Grupparbetet pågår tills lektionen är slut. 

De skrifthändelser som uppkommer här bygger på en muntlig genomgång 
med skriftligt stöd genomförd av läraren. Därefter läser eleverna och skriver 
text utifrån frågorna. Till stor del består skrivandet av att skriva av det som 
står i böcker och tidningar. En del skrivande av personlig karaktär före-
kommer också, då genom skrift på små lappar.  

5.1.2.6 Klassråd  
I omvårdnadsklassen förekommer också en del kringaktiviteter som inte dir-
ekt kan sägas tillhöra ett visst ämne. Ett exempel är ett så kallat klassråd, det 
vill säga ett slags möte där elever och lärare får föra fram och diskutera fråg-
or av allmän karaktär för klassen. Klassrådet har formen av ett formellt möte 
där ordförande och sekreterare utses efter ett rullande schema i klasslistan. 
På tavlan står dagordningen (figur 9) som sekreteraren tidigare skrivit upp. 

Klassen sitter och småpratar och skriver på lappar under mötet som mest 
förs framåt av läraren. Mötet utformas mer som en information från lärare 
till elever och någon diskussion kring punkterna uppstår inte. Så småningom 
avlutar ordföranden mötet. Sekreteraren antecknar under mötets gång i en 
protokollspärm. 

De skrifthändelser som här sker bygger först och främst på att läraren ger 
muntlig information. Eleverna lyssnar. Sekreteraren skriver anteckningar 
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under mötets gång och skriver även ner mötets dagordning på tavlan. Dess-
utom samtalar eleverna med varandra om andra aktiviteter. Enskilt mer 
självvalt skrivande sker genom skrivande på lappar. 

5.1.3 Sammanfattande diskussion 
Karaktäristiskt för omvårdnadsklassens sociala praktik är för det första det 
sätt på vilket den rumsliga utformningen påverkar både atmosfären och 
aktiviteterna i klassen. Genom att klassen i stort sett alltid befinner sig i 
samma rum eller i dess närhet, kan rummet inge en trygghet för klassens 
medlemmar. Stämningen i klassen präglas även av en slags familjär ton som 
delvis kan ha sin förklaring i den trygga miljön. (jfr Karlsson 2006). Trots att 
det inte är uttalat, sitter deltagarna oftast på samma plats och arbetar på så 
sätt mestadels tillsammans i samma konstellationer. På samma sätt rör de sig 
ofta inom ett begränsat område av skolan och möter sällan andra elever än de 
egna klasskamraterna eller elever ur de andra omvårdnadsklasserna. Den 
trygga miljön kan utgöra grunden för språkliga aktiviteter.  

Rummets utformning påverkar även det klassen ägnar sig åt. Det blir 
tydligt dels i själva arbetet som ska utföras, dels i det som sker på vad som 
kan kallas fri tid.  

Det styrda arbete som skolan initierar kan delvis sägas påverkas av den 
rumsliga utformningen. Genom att rummet så tydligt har ett skolanpassat ut-
seende, blir den verksamhet som kan genomföras där på ett sätt traditionellt 
skolarbete. Hemrummets begränsade yta gör att deltagarna blir låsta i placer-
ingen i rader för att överhuvudtaget rymmas i rummet. Bänkarnas placering 
riktade mot tavlan inbjuder också till ett undervisningssätt där det talade och 
skrivna ordet intar en central roll. Här visar det sig i det faktum att en vanligt 
förkommande språklig aktivitet är att lyssna till lärarens genomgång vid tav-
lan, samt att föra anteckningar eller skriva av lärarens skriftliga eller munt-
liga text.  

Under den mer eller mindre fria tiden under dagen, vilken inträffar före 
skoldagens början och efter dagens slut samt mellan lektionerna, påverkas 
aktiviteterna också delvis av rummets utformning. Hemklassrummets datorer 
används ofta till olika språkliga aktiviteter. En vanligt förekommande aktivi-
tet är att chatta på så kallade communities. Under den tid undersökningen 
pågick var Lunarstorm en chatsida som många använde sig av. Andra aktivi-
teter är att surfa på olika hemsidor, något som ofta sker i grupp. Att surfa på 
nätet används ofta som ren underhållning, men även informationssökning 
kring privata fritidssysselsättningar och intressen är en frekvent aktivitet. 
Oftast var datorerna upptagna och flera deltagare köade för att komma åt en 
stund framför en dator. Datorerna används även i hög grad till skolarbete. 

En annat betecknande drag tycks vara att den övergripande organisationen 
påverkar verksamheten på ett tydligt sätt. Omvårdnadsklassen byggs upp 
genom att allmänna ämnen och karaktärsämnen skiljs åt vad gäller tider och 
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undervisande lärare. Samtliga karaktärsämnen har separata schemapositioner 
och lärare. Ibland samarbetar lärarna i större övergripande temaområden, 
men det sker inte genomgående. På så vis påverkas valet av undervisnings-
metoder.  

Dessa olika faktorer påverkar den plats och funktion bruk av skrift får, 
vilket i sin tur formar klassens skriftpraktiker. Ett tredje utmärkande drag för 
undervisningskulturen i klassen är att karaktärsämnena för programmet ofta 
samarbetar i vad lärarna benämner ett problembaserat lärandesätt, förkortat 
PBL. Grundtanken bakom denna undervisningsform är att bygga undervis-
ningen kring olika problem eller frågor som eleverna gemensamt ska lösa 
eller finna svar på (Egidius 1991). I praktiken innebär det att arbetet baseras 
på skriftliga eller muntliga instruktioner som sedan ska besvaras muntligt 
eller skriftligt av eleverna genom litteraturstudier. De allmänna ämnen klass-
en har, genomförs ofta genom att läraren på ett tydligt sätt styr verksam-
heten. Ofta används dock större uppgifter som ska klaras inom en viss tid, 
alltså ett slags beting. Dessa olika arbetssätt visar sig i praktiken fungera 
relativt likartat. De skrifthändelser eleverna deltar i bygger på att lyssna på 
lärare eller läsa texter, svara på muntligt eller skriftligt formulerade frågor, 
söka information i böcker eller på Internet eller se på film. De språkliga akti-
viteterna blir på detta sätt relativt likartade både till variationsgrad och till 
omfång. Ofta fungerar skrifthändelser mycket som stödstrukturer för lärande 
och det skrivande som sker kommer till genom avskrifter eller kopierande av 
texter producerade av andra, oftast läraren eller läroboken. Då uppgifterna är 
relativt hårt styrda blir de också i realiteten styrande för det skrivande elev-
erna ägnar sig åt.  

I de aktiviteter som beskriver omvårdnadsklassens vardag finns skrift-
händelser på något sätt med i de flesta situationer beskrivna ovan. I praktiken 
innebär det att mycket av de skolinitierade aktiviteter som sker i klassen bas-
eras på att läsa, skriva och samtala. Omvårdnadsklassens dagliga arbete ut-
märks i hög grad av skriftbruk. Skrifthändelser utgör en av de mest fram-
trädande handlingar eleverna under en normal dag ägnar sig åt. Skrift utgör 
alltså ett bärande medierande redskap i omvårdnadsklassens sociala praktik.  

5.2 Byggklassen: organisatoriska ramar  
Byggklassen följer byggprogrammets inriktning mot husbyggnad. Klassen 
utgörs av 12 elever, samtliga pojkar (för en beskrivning av klassen se 4.1.2). 
Utmärkande för byggklassen är den höga närvaron. Samtliga elever närvarar  
vid i stort sett alla lektioner, vilket leder till stabilitet och kontinuitet i under-
visningen. 

Byggklassens dagar är uppdelade i lektioner efter ett schema. Varje ter-
min får eleverna ett nytt schema och det sker även vid något tillfälle under 
terminens gång. Vissa ämnen läses endast under delar av skoltiden. 
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Matematik Karaktärsämne 

Bygg 
Karaktärsämne 
Bygg 

Karaktärsämne 
Bygg 

 

Svenska Karaktärsämne 
Bygg 

Karaktärsämne 
Bygg 

Karaktärsämne 
Bygg 

Samhälls- 
kunskap 

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 
Engelska  Karaktärsämne 

Bygg 
Karaktärsämne 
Bygg 

Karaktärsämne 
Bygg 

Bild 

Projekt o 
företagande 

Karaktärsämne 
Bygg 

Karaktärsämne 
Bygg 

Karaktärsämne 
Bygg 

 

Figur 10. Byggklassens schema 

Ämnena delas upp i karaktärsämnen och allmänna ämnen.39 Karaktärs-
ämnena är inte specificerade på schemat. Istället har varje elev en arbets-
rapport där varje dags arbete fylls i och anges i klocktimmar. De allmänna 
ämnena är svenska, engelska, matematik och samhällskunskap, bild, samt ett 
lokalt ämne kallat projekt och företagande. Som framgår av figur 10 ägnas 
karaktärsämnen tre hela dagar i veckan. Under dessa dagar samarbetar två 
lärare som finns tillgängliga under hela dagarna. Två dagar ägnas åt all-
männa ämnen. Där undervisar en lärare i varje enskilt ämne och klassen 
samläser med en annan gren av byggprogrammet. Olika förutsättningar ger 
därmed utrymme för olika arbetssätt vilket kan påverka formandet av 
skriftpraktikerna.  

5.2.1 Rumslig beskrivning 
Skolans byggprogram har liksom omvårdnadsprogrammet tillgång till egna 
lokaler i skolan. Årskurs två och tre av byggprogrammets inriktning mot 
husbyggnad håller till på den så kallade byggården. Byggården är ett in-
hägnat område ett par hundra meter bortom den centrala skolbyggnaden. In-
om området finns flera byggnader med olika funktioner. Där finns ett mindre 
hus som rymmer lärarnas arbetsrum, två mindre rum, varav ett innehåller en 
dator eleverna kan få tillgång till, ett omklädningsrum samt ett något större 
rum där samtliga elever och lärare får plats. Rummet används oftast vid 
gemensamma samlingar och innehåller förutom sittplatser för samtliga en 
mindre whiteboardtavla. Rummet påminner om ett lunchrum på en arbets-
plats och även ett pentry finns. Bredvid huset står en provisorisk barack som 
rymmer omklädningsrum för eleverna. Därutöver finns en större verkstads-
liknande byggnad med ett verktygsförråd och en stor verkstadslokal. En bit 
bortom verkstaden står ett mycket stort tält som används som verkstad. 
Tältet har inget golv och ingen uppvärmning. På gården står också ett bräd-
förråd samt stommen till ytterligare ett hus som är under uppbyggnad.  
                                                      
39 De ämnen som här presenteras är de ämnen som finns representerade i materialet. 
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Mellan byggården och skolan finns en stor grusbelagd vändplan, på vil-
ken kommunen har ett större förråd, som under läsåret ska byggas ut med en 
avdelning som ska bli garage. Det är en av uppgifterna byggklassen har, vil-
ket gör att mycket av det dagliga arbetet sker här. 

Byggklassen har även lektioner i allmänna ämnen. Dessa äger rum i skol-
ans ordinarie byggnad en bit bort från byggården. Här har de olika lektioner i 
olika klassrum. De förflyttar sig under rasterna och befinner sig i olika rum 
varje lektion. Klassrummen erbjuder en sparsamt utsmyckad miljö. Stand-
ardmöbleringen består av bänkar placerade i rader eller två och två riktade 
mot en tavla att skriva på och en kateder längst fram. Väggarna är ofta tom-
ma. Vissa kan dock vara sparsamt prydda med någon enstaka affisch eller 
något elevarbete.  

Under kärnämneslektioner har eleverna tillgång till skåp i den delen av 
skolan där årskurs ett av byggprogrammet har sina undervisningslokaler. 
Klassrummen befinner sig ofta i andra delen av skolan. Det här leder till 
relativt långa förflyttningar mellan lektionerna, då eleverna måste gå till 
skåpen för att hämta eller byta material. 

Den rumsliga beskrivningen visar att byggklassen rör sig mellan två till 
karaktären mycket olika miljöer. Här kan man alltså delvis tala om olika 
sociala praktiker. Hur dessa olika praktiker realiserar skriftpraktiker kan be-
skrivningar av ”vanliga dagar” i byggklassen visa. 

5.2.2 Vanliga dagar i byggklassen: arbetets organisation 
Byggklassens arbete organiseras av ett veckoschema (se figur 10). Tre av 
veckans dagar ägnas åt karaktärsämnen och två dagar ägnas åt allmänna 
ämnen. Det innebär att eleverna tillbringar den mesta av sin tid på bygg-
gården. Genom nedslag under olika tider och under olika typer av lektioner, 
illustreras här byggklassens dagliga arbete. 

5.2.2.1 Karaktärsämnesdag 
Mitt första möte med byggklassen sker under en karaktärsämnesdag som 
inleds en kall och mulen höstmorgon. Ute på byggården har byggläraren 
samlat samtliga elever för en muntlig genomgång av dagens arbete. Elev-
erna, som är ombytta till arbetskläder, sitter på en bänk eller står och kurar, 
huttrar och gäspar. De lyssnar på genomgången. Därefter hämtar eleverna 
sina personliga snickarbälten med verktyg ur verktygsboden och börjar 
arbeta. Alla verkar veta vilken uppgift de har och vad de ska göra under 
dagen.  

Tre elever utgör en grupp som ska bygga träformar för betonggjutning till 
ett garage. Eleverna sätter igång med arbetet. Jag frågar hur de vet vad de 
ska göra. De säger att de gemensamt gått igenom ritningen förut. De hämtar 
bräder och spik och börjar mäta och sätta samman formen. Eleverna reso-
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nerar med varandra då osäkerhet uppstår. Formen blir 5 mm för smal och de 
resonerar vidare med varandra. Byggläraren kommer och menar att det är 
acceptabelt och att 5 mm kan räknas som felmarginal. Han ger vidare munt-
liga instruktioner om hur de ska fortsätta sitt arbete. Eleverna bygger på och 
resonerar tillsammans fram lösningar då problem uppstår. De behöver mer 
material och går till förrådet och hämtar isoleringsskivor. Läraren berättar 
vilka skivor de ska ta samt hur de ska få allt att stå i lod och mäta det med 
hjälp av vattenpass. De lyssnar och verkar förstå instruktionerna. De arbetar 
på till rasten.  

Efter rasten följer jag en annan elevgrupp med två deltagare som arbetar 
med att sätta ihop armeringsjärn till formar. De verkar veta hur de ska göra 
och mäter med en tumstock avståndet mellan byglar på det långa järnet. Jag 
frågar igen hur de vet hur det ska vara, och de svarar att de tittade på rit-
ningen föregående dag. De har redan byggt en form och gör nu likadant som 
på den första. De använder samma mått och samma teknik. De najar fast 
byglarna på de långa järnen så att en fyrkantig kubformad form bildas.40 De 
arbetar under tystnad och koncentrerar sig på uppgiften. Läraren kommer in 
och visar och instruerar mer detaljerat hur najning går till. Han förklarar var-
för han gör på ett visst sätt och vilka fördelar det har samt vilka konse-
kvenser det får för den färdiga formen. Eleverna vänder på formen och najar 
på samma sätt fast byglarna på andra sidan. Det tar tid. Då alla byglar är fast-
satta klipps de långa järnen av i exakt 6.93 m långa bitar, med hjälp av en så 
kallad papegoja, alltså en el-klipp. 

På eftermiddagen arbetar den första gruppen med att spika skivor och 
mäter för att få dem helt i lod. Skivorna vill inte riktigt passa och de reso-
nerar och diskuterar gemensamt fram en lösning. Efter en stund kommer lär-
aren med ritningen och visar hur resten av ramen ska se ut (se figur 11). Han 
använder ritningen som stöd och ger muntliga instruktioner. Eleverna tittar 
mest på läraren och tittar endast på ritningen då läraren visar. 

Armeringsgänget fortsätter på samma sätt som förut att naja fast byglarna 
vid järnen med jämna mellanrum. De arbetar under tystnad och verkar tycka 
arbetet är långtråkigt. Läraren kommer med en annan uppgift. De får hjälpa 
till att montera ned sidor på en släpvagn som ska renoveras. De gör ett av-
brott i armeringsuppgiften när de hjälps åt att skjuta ut vagnen. Därefter fort-
sätter de med formarna. En av eleverna har format byglar under förmiddagen 
genom att bocka dem, och nu ligger en stor hög med färdigbockade byglar 
på marken framför armeringsformen. Läraren kommer in och de pratar om 
byglarna. Läraren menar att byglarna är i fel storlek eftersom nästa form ska 
ha ett annat mått. Eleverna suckar och himlar med ögonen. Läraren går och 
hämtar den andra byggläraren och ritningen. Tillsammans undersöker de rit-
ningen. Eleverna står bredvid och tittar på men studerar inte ritningen. Slut-
ligen kommer lärarna fram till att det trots allt är korrekt storlek på byglarna.
                                                      
40 Att naja innebär att sammanfoga järnstänger med hjälp av ståltråd. 
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Figur 11. Läraren visar ritningen för byggeleverna 

En av eleverna andas ut: ”Jag tänker inte göra om det där” är hans första 
kommentar. Eleverna arbetar vidare med formen under resten av tiden som 
är kvar. Därefter plockar de ihop sina verktyg och sitt material, och dagen 
avslutas. 

De skrifthändelser som förekommer här bygger på språkliga aktiviteter 
främst av muntlig karaktär. Lärarna använder sig av muntliga instruktioner 
vid genomgångar. Ritningar används som underlag då problem uppstår. De 
muntliga instruktionerna stöds av att läraren praktiskt förevisar hur ett mom-
ent ska genomföras. Eleverna lyssnar till instruktioner. En annan utmärkande 
språklig aktivitet de ägnar mycket tid är att tillsammans resonera kring hur 
ett visst moment eller ett visst problem ska lösas. På så sätt pågår ett pro-
blemlösande samtal inom elevgruppen som arbetar på samma moment. Sam-
talet pågår även mellan lärarna och eleverna. I det ingår, förutom att reso-
nera, även att argumentera för sin lösning och att kunna beskriva och 
kommunicera sitt alternativ till lösning. Eleverna använder sig alltså främst 
av muntligt språk. Skrivande förekommer endast sparsamt under bygg-
dagarna och då ofta genom att exempelvis märka ut avstånd, eller markera 
riktning på en träbit med pilar eller dylikt. En återkommande typ av skrift-
händelse är att fylla i den arbetsrapport varje elev har. Här markerar eleven 
hur många timmar han arbetat med ett visst moment. 
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5.2.2.2 Lektion i svenska 
Under svensklektionen deltar, förutom svenskläraren, byggläraren och 
målarläraren under delar av passet. Klassrummet är låst så samtliga deltagare 
samlas utanför dörren. Svenskläraren kommer med en vagn fylld med mate-
rial till lektionen, låser upp och alla går in. Lektionen inleds med att de tre 
lärarna ger muntlig respons på en skriftlig uppgift som genomförts tidigare. 
Skrivuppgiften bestod i att skriva en ansökningshandling och delta i ett 
rollspel där lärarna iscensatt en anställningsintervju. Därefter har varje lärare 
valt ut en elev som de skulle vilja anställa. Nu motiverar de muntligt sitt val 
genom att stödläsa ur sina anteckningar. Eleverna lyssnar. 

Därefter lämnar bygg- och målarläraren salen och nästa moment påbörjas 
av svenskläraren. Hon introducerar muntligt nästa arbetsområde som är 
språkhistoria och delar ut en stencil med arbetsuppgifter och en lärobok. 
Därefter sker en genomgång av vilka kraven är för att bli godkänd på mom-
entet och eleverna sätter sig och börjar arbeta med uppgiften. Jag följer 
fokuseleven Billy. Han slår upp boken och börjar skriva av. Utifrån frågorna 
på papperet väljer han ut delar ur läroboken som svarar på frågorna och 
skriver ner dessa. Vi pratar en stund om hur han väljer ut vilka uppgifter han 
ska göra. Han menar att han oftast satsar på att få betyget godkänt på upp-
gifterna. Momentet är upplagt så att man kan välja olika svårighetsgrad på 
uppgifterna. Olika uppgifter eller frågor representerar på så sätt olika betygs-
steg. Billy fortsätter att skriva och vi pratar lite om det som han benämner 
sina läs- och skrivsvårigheter. Han säger själv att han har problem med att 
läsa och skriva och tycker att det är lättare att förstå när innehållet presen-
teras muntligt. Tillsammans diskuterar vi innehållet i en mening, och Billy 
försöker läsa texten så den blir begriplig för honom. Han frågar mig om ord 
han inte förstår och då svarar jag. Billy arbetar på med uppgiften tills lek-
tionen avslutas. Läraren avrundar lektionstillfället med att muntligt ge klass-
en lite allmän information, bland annat om en kommande konsert och ett 
författarbesök. 

De skrifthändelser som förekommer här bygger på att lyssna till ett motiv-
erande resonemang i anslutning till en skriftlig uppgift. I den andra delen 
läser och skriver eleverna själva. Skrivande sker här främst genom att skriva 
av en förlaga.  

5.2.2.3 Lektion i engelska 
Lektionen i engelska inleds flytande i och med att flera elever kommer för 
sent. Läraren är stressad eftersom den videoapparat hon bokat inte fanns på 
plats. Lektionen skulle innehålla filmvisning samt bearbetning av innehållet i 
filmen. Efter en stunds letande flyttar klassen över till ett rum med fast 
videoapparat i. Femton minuter för sent kommer filmen igång. Filmen har 
engelskt tal och engelsk textning. Då filmen är slut förflyttar sig alla tillbaka 
till ursprungsrummet. Läraren gör en muntlig rekapitulation av huvudperson-
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erna i filmen och skriver upp namnen på tavlan. Sedan delar hon ut en stencil 
med frågor om filmen. Deltagarna arbetar enskilt med att besvara frågorna 
på stencilen. Jag samtalar med en elev. Han säger att han upplever engelska 
som svårt och att han brukade gå på stödengelska under högstadietiden. Han 
fortsätter att skriva svar på frågorna på papperet. Lektionen avslutas med ett 
ordkunskapsprov. Eleverna har tidigare fått ett papper med ord som hör till 
filmen som hemläxa och redovisar nu det genom ett ordprov. 

De skrifthändelser som förekommer här utgår från de språkliga aktivi-
teterna att lyssna, titta och läsa text till filmen. Därefter svarar eleverna på 
frågor skriftligen; de skriver alltså. Informationen i denna sekvens är främst 
buren av muntligt och visuellt berättande.  

5.2.2.4 Lektion i samhällskunskap 
Byggklassen undervisas av samma samhällskunskapslärare som OP-klassen. 
På grund av ett missförstånd om vilket rum de ska vara i, anländer eleverna 
först en kvart efter angiven tid. De satt nere på byggavdelningen och väntade 
på läraren som stod uppe i klassrummet. Idag ser de på film. Filmen är på 
ryska och har svensk text. Samtliga deltagare verkar titta uppmärksamt på 
filmen som tar upp hela lektionstiden och lite till och eleverna lämnar salen 
så fort filmen är slut.  

De skrifthändelser som äger rum bygger på aktiviteterna att lyssna och 
läsa den svenska titeln. På så sätt samverkar muntligt, visuellt och skriftligt 
berättande som meningsbärare. 

5.2.2.5 Lektion i Projekt och företagande 
Byggklassen har en lokal kurs som kallas Projekt och företagande. Ämnet, 
som är obligatoriskt på byggprogrammet, täcker innehållsligt vissa juridiska 
och ekonomiska delar av att vara företagare.  

Eleverna anländer ca fem minuter för sent till lektionen och sprider ut sig 
vid fönsterborden och borden längs väggen. Ingen sitter i mitten av salen. 
Läraren inleder lektionen genom att börja tala om valresultatet i EMU-om-
röstningen. Hon frågar om de har med sig block och pennor, men ingen 
svarar. En elev sitter och skriver i sitt block. Övriga har inga pennor eller 
anteckningsmaterial med sig. Läraren fortsätter lektionen med att prata och 
skriva på tavlan. Det fortgår lektionen igenom. Deltagarna sitter stilla och 
lyssnar. Efter ca 35 minuter tar de en kvarts rast. I klassrummet finns dator 
och någon sätter sig för att chatta. Lektionen fortsätter sedan som förut. Lär-
aren pratar vid tavlan och skriver och ritar. Eleverna sitter stilla, somliga 
med ryggen åt tavlan eftersom bordsplaceringen är sådan. Under lektionen 
får eleverna hämta sju papper som ligger uppradade på bänken längst fram 
till vänster. Dessa ska sättas samman till ett kompendium. Läraren ber elev-
erna hämta kompendiet men kommenterar inte vad det ska vara till eller om 
det ska användas direkt eller senare. Läraren hänvisar inte till kompendiet 
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under lektionen heller. Lektionen avslutas med en diskussion om huruvida 
eleverna kan få sluta tidigare eftersom de ska med en buss. Det är enda gång-
en eleverna deltar i samtal med läraren. De svarar annars på frågor endast 
vid direkt tilltal. 

De skrifthändelser som förekommer i denna situation bygger på att lär-
aren pratar och skriver medan eleverna lyssnar. Eleverna deltar endast gen-
om att svara på frågor vid direkta uppmaningar. Under rasten använder sig 
en del elever av datorer för att chatta. 

5.2.3 Sammanfattande diskussion 
Karaktäristiskt för byggklassens verksamhet är den tydliga skillnaden mellan 
karaktärsämnen och allmänna ämnen. Förutom rent innehållsmässiga olik-
heter skiljer sig det rumsliga, organisatoriska och undervisningsmässiga tyd-
ligt åt. Man kan tala om att klassen rör sig mellan två olika världar, eller i två 
olika sociala praktiker (Fairclough 1992). 

Den rumsliga utformningen påverkar märkbart de olika praktiker bygg-
klassen formar och formas av. Karaktären på programmet ska enligt de 
nationella styrdokumenten (Lpf 94) inriktas mot praktiska färdigheter, vilket 
också sker i hög grad under dagarna på byggården. Själva gården är utform-
ad med stora fria ytor med utrymme att uppföra nya byggnader på. De 
gemensamhetsutrymmen som finns är små och trånga och används endast 
under korta stunder. Hela byggårdens rumsliga utformning liknar till stor del 
en normal arbetsplats. Det påverkar arbetssättet märkbart.  

Även arbetssättet påverkar inskolningen i en särskild social praktik eller 
”byggkultur”. Genom att byggprogrammet får beställningar på olika verkliga 
byggnader utformas undervisningen efter det projekt som för tillfället är 
aktuellt. På så sätt får eleverna delta under hela processer av byggandet. 
Arbetet är organiserat på så sätt att eleverna arbetar tillsammans i par eller 
grupper om tre, som får till uppgift att lösa ett specifikt problem. Det sker 
efter instruktion av lärare och därefter löser eleverna problem sinsemellan 
under hand. Det innebär att eleverna muntligt resonerar sig fram till en lös-
ning och därefter praktiskt provar sin idé. På så sätt kan man kalla arbets-
sättet problembaserat, trots att ingen av lärarna eller eleverna själva be-
nämner arbetssättet så. Lärarnas roll blir också till stor del att visa och bjuda 
in till lösningsförslag.  

En annan aspekt av hur byggklassen formar en särskild praktik kan hänga 
samman med lärarens sätt att socialisera in eleverna i en yrkesroll. Det sker 
genom det sätt lärarna och eleverna fungerar i roller av mästare/lärling, där 
mästaren förevisar och lärlingen efterhärmar. Det sker även genom hur lär-
arna uppträder gentemot eleverna i stort. De har en tydlig hierarki sins-
emellan men ändå en avslappnad och familjär ton. Lärarna fungerar både 
som lärare och som en slags chef eller förman.. Kanske kan det förklaras av 
det faktum att bygglärarna så tydligt har sitt ursprung i samma typ av arbets-
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plats som eleverna ska skolas in i. Både lärare och elever identifierar sig då 
som byggnadsarbetare under dessa tillfällen. 

De språkliga praktiker som dominerar under karaktärsämnesdagarna är i 
hög grad muntligt situerade. Lärarnas möte med eleverna i lärandesituationer 
bygger på att de visar och instruerar rent visuellt. Verbalt samtalar, förhand-
lar och resonerar lärarna sedan för att få eleverna att hitta lösningar på upp-
komna problem. Det arbetssättet fortplantar sig sedan till eleverna. De utför 
samma typ av muntligt baserade, språkliga aktiviteter i sina smågrupper. De 
tränas i att lösa problem genom samtal, förhandling och resonemang. Sam-
tidigt övas de i argumentation när de ska försöka tala för sin version av lös-
ningen. Skrifthändelserna är relativt få till antalet och ofta direkt knutna till 
arbetets genomförande.  

Under lektionerna i de allmänna ämnena råder däremot en helt annan 
praktik, som delvis kan ha sin förklaring i den rumsliga utformningen. Nu 
förflyttas byggklassen in i den ordinarie skolbyggnaden och eleverna för-
flyttar sig mellan olika salar varje lektion. De har därmed inte tillgång till en 
tydlig lokal och blir endast en del i en större organisation. Därmed förlorar 
eleverna sin identitet som ”byggare” och blir ”elever”.  

Undervisningens karaktär skiljer sig naturligt delvis åt mellan de olika 
ämnen och lärare klassen möter. Dock finns vissa gemensamma nämnare 
som tydligt framkommer. Det syns dels i vilka undervisningsmetoder som 
får en framträdande plats, dels i hur aktivt eleverna deltar i undervisningen. 

Skillnaden i undervisningsmetoder mellan lektioner i allmänna ämnen 
och karaktärsämneslektioner kan uttryckas som skillnaden mellan teoretiskt 
och praktiskt arbete. Lektionerna i allmänna ämnen bygger till stor del på att 
lyssna och ibland därefter agera genom språkliga aktiviteter. Det sker oftast 
muntligt, men även skriftliga aktiviteter förekommer. Skrifthändelserna är 
fler än under karaktärsämneslektionerna, men är ändå inte lika frekvent före-
kommande som muntliga aktiviteter. De är också delvis annorlunda upp-
byggda. Karaktärsämneslektionerna byggs upp av praktiskt arbete och munt-
liga resonemang om problem och lösningar. På så sätt finns även likheter 
med lektionerna i allmänna ämnen i det att det muntliga ofta blir betydelse-
bärande.  

En annan väsentlig skillnad är hur aktivt eleverna deltar i undervisningen. 
Under byggdagarna är eleverna oftast relativt aktiva, tar eget ansvar och 
arbetar på. Under teoridagarna intar eleverna en mer avvaktande attityd. De 
förhåller sig ofta passiva och agerar inte på eget initiativ, och ibland inte ens 
på direkta uppmaningar. På så sätt visar även deltagarna i byggklassen upp 
två helt olika förhållningssätt i de olika situationerna.  

Byggklassen rör sig alltså mellan två olika sociala praktiker eller skol-
kulturer under en vanlig vecka. Den ena är praktiskt och den andra teoretiskt 
inriktad. Det leder även till olika skriftpraktiker. Den första innefattar 
mycket praktiskt arbete, men även en hel del språkliga problemlösningar 
vilket sker muntligt mellan eleverna eller mellan läraren och eleverna. Här 
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tar eleverna aktivt ansvar för arbetet och deltar. Den andra kulturen bygger 
också mycket på muntlighet, men här finns också inslag av skrivande. Ut-
märkande här är att lyssnandet ofta utgör huvuddelen av aktiviteterna, och 
eleverna producerar endast i undantagsfall text som svar. Skillnaden i elev-
aktivitet är också markant. Här intar eleven inte bara en passiv roll utan ock-
så ibland en motarbetande roll.  

Trots att de olika praktikerna byggklassen rör sig mellan uppvisar många 
olikheter, finns dock en grundläggande likhet i det att ett av de mest fram-
trädande redskapen är språkliga. Språket blir meningsbärande i många situa-
tioner och då främst det muntligt förmedlade språket. 

5.2.4 Omvårdnadsklassen och byggklassen – en jämförelse 
Omvårdnadsklassen och byggklassen representerar båda det som förut kall-
ades praktiska yrkesinriktade gymnasielinjer. Båda syftar till att förbereda 
för praktiska konkreta yrken. Trots det skiljer sig den skolkultur de båda 
klasserna rör sig i på flera sätt. Man kan alltså tala om olika sociala prak-
tiker, vilket i sin tur leder till olika skriftpraktiker (Fairclough 1992). 

Omvårdnadsklassen kännetecknas av en sammanhållen kultur som i prin-
cip inte skiljer sig åt ämnena emellan. Detta förstärks av att eleverna i stort 
sett har all sin undervisning i samma lokal. Byggklassen rör sig däremot 
mellan två olika rumsliga miljöer, vilket leder till att skillnaden mellan kärn- 
och karaktärsämnen är stora.  

De undervisningsformer som används påverkar den funktion språket får i 
de olika grupperna. Rent generellt arbetar omvårdnadsklassen på ett mer 
”skolmässigt” sätt, med texter som utgångspunkt för arbetet. Språket i skrift-
lig, men även i muntlig, form används som medierande redskap i de allra 
flesta situationer. Byggklassens arbete är till större del praktiskt baserat vil-
ket leder till att främst den muntliga sidan av språket fungerar som kun-
skapsbyggare och kunskapsbärare. Palmér (2008a) visar hur elever använder 
resonemang och hon lyfter fram det som viktigt för språkutvecklingen. I mitt 
material använder byggeleverna muntliga resonemang då de ”förhandlar” 
med varandra om hur olika problem ska lösas. Tendensen i omvårdnads-
klassen tycks vara att de inte i lika hög grad möter problem som kräver 
resonemang. I allmänna ämnen ställs å andra sidan byggeleverna sällan inför 
problemlösning. Uppgifterna där är mer av karaktären rätt/fel. Läroplanen 
(Lpf 94) föreskriver olika krav för programmen, vilket kan vara en orsak till 
att de språkliga praktikerna utformas olika. Å andra sidan förklarar det inte 
de olikheter som finns inom klasserna och mellan olika ämnen. 

Fokus i studien ligger på det skrivande som försiggår i de båda grupperna. 
En utförligare beskrivning och analys av skrivandet finns i kap 6–8, men de 
reflektioner man rent generellt kan ge redan här är att skrivande är en mer 
framträdande aktivitet i omvårdnadsklassen än i byggklassen. I omvårdnads-
klassen skrivs inte bara mer frekvent, utan det skrivs också i allmänhet fler 
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sammanhängande och längre texter. Trots det visar sig skrivandet ofta bestå 
av likartade aktiviteter, alltså en relativt begränsad skrivrepertoar. Det tycks 
gälla både omvårdnadsklassen och byggklassen. Skrivandet i omvårdnads-
klassen är till stor del synligt, medan skrivandet inom framför allt karaktärs-
ämnet i byggklassen ofta är osynligt (Karlsson 2006). Byggeleverna märker 
ut en bräda eller ritar ett streck där brädan ska sågas av, vilket de inte upp-
fattar som att skriva. 

Det skrivande eleverna själva väljer att ägna sig åt, alltså självvalt skriv-
ande (Barton m.fl. 2000) skiljer sig också i omfång mellan klasserna. Givet-
vis påverkas det av den rumsliga utformningen där omvårdnadsklassen har 
tillgång till datorer i stort sett under hela dagen. Datorerna används också 
flitigt för att kommunicera skriftligen. Byggklassen har inte tillgång till dat-
orer i samma utsträckning, vilket kan förklara varför självvalt skrivande inte 
observerats i nämnvärd utsträckning i denna grupp. 

Den tydligaste skillnaden är alltså att omvårdnadsklassen representerar en 
något mer textbaserad skriftlig praktik och byggklassen en mer muntligt bas-
erad praktik. 
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6 Muntligt styrda skrivsituationer 

Den muntligt styrda situationstypen byggs upp av tre samverkande kompo-
nenter som påverkar och påverkas av varandra: en inspiratör, en skribent och 
den text skribenten skriver. Karaktäristiskt för den muntligt styrda situations-
typen är att inspiratören, som i de flesta fall utgörs av läraren, styr och stöd-
jer situationen muntligt. Skribentens roller och agerande påverkas av det, 
vilket i sin tur påverkar tillkomsten och utformandet av texten. Det illu-
streras i figur 12. 

 
Skribent  Muntlig inspiration/Lärare 

   

 Text  

Figur 12. Muntligt styrda skrivsituationer  

Muntligt styrda skrivsituationer finns ofta vid det som brukar kallas 
plenarlektion (Anward 1983, Dysthe 1996), alltså en situation där en hel 
klass styrs av läraren genom muntliga instruktioner och visst skriftligt stöd.  

Totalt finns i materialet 18 muntligt styrda skrivsituationer. 14 hämtas 
från omvårdnadsklassen. Omvårdnadsklassens skrivsituationer inom den 
muntligt styrda situationstypen, med uppgift om tillkomstämne är: 

− Konfusion 
− SOL 
− Tumör 
− Cancer 
− Nervsystem 
− Suturer 
− CNS 
− Empati 
− Provanteckningar SOL 
− Demensfrågor 
− Remissblankett 
− Jane Austen 

− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Svenska 
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− Dagordning, 
− APU-val 

− Kringaktivitet 
− Kringaktivitet 

Byggklassen bidrar med fyra skrivsituationer. Byggklassens skrivsituationer 
inom den muntligt styrda situationstypen, med uppgift om tillkomstämne är: 

− Ungdomsspråk 
− Rock bands 
− Önskelista 
− Underskrift klassråd 

− Svenska 
− Engelska 
− Bild 
− Kringaktivitet 

I omvårdnadsklassen visar sig situationstypen ofta i de specifika karaktärs-
ämnen som profilerar programmet. Här representeras ämnen som social om-
sorg, medicinsk grundkurs och omvårdnadskunskap. Endast en skrivsituation 
hämtas från ett annat ämne, svenskämnet. Dessutom finns en skrivsituation 
som tillkommit under ett klassråd, vilket inte är ett egentligt skolämne utan 
fungerar som en kringaktivitet som stödjer arbetet i skolan mer generellt. 

I byggklassen finns ingen skrivsituation som har tillkommit inom karak-
tärsämnen. Situationerna hämtas från övriga ämnen som svenska, engelska, 
bild samt under en kringaktivitet.  

Materialet har kategoriserats utifrån de skrivkompetenser som situations-
typen främst verkar aktualisera. Skrivsituationerna presenteras utifrån denna 
kategorisering. Först beskrivs skrivsituationer från omvårdnadsklassen, där-
efter skrivsituationer från byggklassen. Varje skrivkompetens exemplifieras 
först med en grundligt beskriven fallstudie, som sedan analyseras. Därefter 
exemplifieras samma typ av skrivkompetens med kortare fallstudier av flera 
olika skrivsituationer. Analyserna ligger till grund för en karaktärisering av 
situationstypen både specifikt och allmänt. 

6.1 Omvårdnadsklassen: kunskapslagrande och 
kunskapsstrukturerande skrivkompetenser 
I omvårdnadsklassen kan 14 skrivsituationer sägas vara muntligt styrda. De 
verkar aktualisera två skrivkompetenser: den kunskapslagrande/-strukturer-
ande skrivkompetensen och den kommunicerande/informerande skrivkom-
petensen. Den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen är den 
största; tolv av skrivsituationerna räknas dit. Två skrivsituationer aktualiserar 
den kommunicerande/informerande skrivkompetensen, varav den ena kan 
sägas utgöra ett gränsfall mellan de två skrivkompetenserna.  

Den skrivkompetens som framträder tydligast är alltså den kunskaps-
lagrande/-strukturerande skrivkompetensen. Sju av tolv sådana skrivsitua-
tioner liknar varandra till form och utförande. Samtliga av dessa situationer 
uppkommer inom programmets karaktärsämnen. Dessa situationer illustreras 
här i fallbeskrivningen Konfusion. Övriga fem skrivsituationer som aktuali-
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serar den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen skiljer sig 
delvis både utifrån situation och utifrån form. De illustreras med fallbeskriv-
ningen Demensfrågor. 

6.1.1 Fallbeskrivning Konfusion 
Den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen illustreras med en 
situation från en lektion i karaktärsämnet social omsorgskunskap. Situa-
tionen, bestående av en så kallad plenarsituation, byggs upp av olika del-
tagare, där skribenten är eleven Olga och inspiratören är läraren. Till viss del 
medverkar också gruppens övriga deltagare i det samtal som pågår. Inne-
hållet är ämnesområdet demenssjukvård eller konfusion. Texten Konfusion 
består av Olgas anteckningar på ett kollegieblocksark i A4-format. 

Skrivsituationen börjar då hela gruppen sitter samlad för att lyssna på 
läraren. Hon står placerad framme vid whiteboardtavlan och skriver ordet 
”Konfusion” på tavlan (Skrifthändelse). Olga skriver i sitt anteckningsblock 
(Skrifthändelse). Läraren ställer frågor och eleverna svarar efter att ha fått 
frågan. Läraren skriver upp hur mycket en hjärna hos en frisk person väger 
och Olga skriver i sitt kollegieblock. Därefter visar läraren en OH-bild som 
beskriver friska och sjuka nervceller och deltagarna i klassrummet inbjuds 
att gissa om en dement hjärna väger mer eller mindre än en frisk. En livlig 
diskussion bryter ut med många synpunkter. Läraren skriver sedan hjärnans 
vikt hos en demenssjuk person. Olga skriver i sitt block. Lektionen fortsätter 
med att läraren visar en definition av demens skriven på OH-blad och på-
pekar att deltagarna ska skriva av. Olga följer instruktionen och skriver. En 
elev frågar vad intellektuell betyder och läraren tar fram en ordbok, slår upp 
ordet samt läser betydelsen högt för gruppen. Hon fortsätter lektionen genom 
att rita upp en tidslinje på tavlan, som beskriver vilka perioder av livet 
demenspatienter minns bäst. Läraren diskuterar tillsammans med eleverna 
kring det. Olga skriver i sitt block. Efter en kort rast fortsätter läraren med att 
gå igenom olika typer av demens och skriver ”Blodkärlsdemens/vaskulär 
demens” på tavlan. De samtalar kring termer och Olga skriver. Läraren av-
slutar med att skriva två förkortningar ”DAT = demenssjukdom Alzheimer-
typ, SDAT = senil demenssjukdom Alzheimertyp”. Olga skriver av det på 
sitt papper och lektionen avslutas. 

Situationen formas och byggs upp av skrifthändelser. De skrivaktiviteter 
skribenten utför är att läsa text skriven av inspiratören. Dessutom skriver 
skribenten själv. Vid dessa tillfällen sker skrivandet i samspel med inspira-
törens muntliga stöd och skrivande samt kommentarer till det. Texten till-
kommer alltså i ett nära samspel mellan skribent och inspiratör, och även i 
viss mån med övriga deltagare. Skribenten lyssnar och svarar på direkta 
frågor vid inbjudan samt antingen reproducerar text efter en bjudtext eller 
formulerar och skriver text efter muntliga instruktioner.  
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Soc. Omsorg 

Konfusion = förvirringstillstånd 

1200-1400 gr = frisk hjärna 

700-800 gr = dement hjärna 

Demens = en förlust av intellektuella funktioner som stör individens 
sociala roller 

 

0                        50        80 

Vad minns vi? 

Alzheimer – vanligast 

Blodkärlsdemens el. 

Vaskulär demens 

Stroke kan leda till demens sjukdom 

DAT = Demens sjukdom Alzheimer Typ 

SDAT = Senil Demenssjukdom Alzheimer Typ 

Figur 13. Texten Konfusion. Texten är en så noggrann avskrift av 
originaltexten som möjligt. Avskriften skedde under tiden Olga 
antecknade 

6.1.1.1 Texten Konfusion  
Texten Konfusion (figur 13) är handskriven och omfattar 13 rader på ett A4-
ark. Texten byggs upp av propositioner ur textaktiviteten Beskriva. Texten 
inleds med en angivelse av vilket ämne som behandlas överst ”Soc. Om-
sorg”. Därefter staplas termer och definitioner av dessa under varandra i den 
ordning de tillkommer i situationen. I de fall centrala termer definieras sam-
manlänkas definitionen och termer genom tecken som likhetstecken eller 
bindestreck. Mitt på sidan finns en illustration i form av en tallinje, där 
siffrorna 0, 50 och 85 representerar ålder på en person. Under tallinjen finns 
en pil som pekar uppåt strax till höger om siffran noll mellan siffrorna 0 och 
50. Denna illustration kompletteras med frågan: ”Vad minns vi?” 

6.1.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel  
Situationen initieras och leds av inspiratören som genom att berätta, visa och 
förklara introducerar och beskriver ett kunskapsområde. Därmed fungerar in-
spiratören som kunskapskälla i den aktuella situationen.  
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Viss information skiljs ut av läraren och ges skriftstatus genom att läraren 
antingen antecknar på tavlan eller visar färdigproducerade texter. På så sätt 
visar det som inspiratören producerar i skrift en bild av situationens innehåll, 
medan det muntligt förmedlade belyser innehållet från en delvis annan 
aspekt. De språkliga aktiviteter som läraren utför genom att tala och skriva 
påverkar i hög grad det skrivande som skribenten sedan väljer att utföra, 
vilket kan uppfattas som en form av manifest intertextualitet.  

Skribentens skriver på två grundläggande sätt: dels ett reproducerande 
skrivande genom att Kopiera, dels genom att Formulera självständigt.  

Skrivaktiviteten Kopiera använder skribenten Olga då hon skriver av 
färdigformulerade textdelar. Exempelvis kopierar skribenten på lärarens 
direkta uppmaning aspektualiseringar som fungerar som definitioner av 
demens: ”Demens = en förlust av intellektuella funktioner som stör 
individens sociala roll”. Aspektualiseringar beskriver eller definierar olika 
aspekter av termer. Dessa definitioner byggs mestadels upp av identifierande 
relationella processer. Exemplet ovan är en ordagrann avskrift av lärarens 
formulering, där både själva termen och definitionen kopieras. Läraren har 
här i förväg formulerat definitionen. Hon skriver alltså inte på tavlan här 
utan visar en OH-bild. 

Centrala termer kopieras även utan att de ingår i någon process eller ges 
någon förklaring. Termerna står då ensamma som bärare utan något värde, 
alltså som en förankring av ett tema eller innehåll: ”Blodkärlsdemens el 
Vaskulär demens”. Här har skribenten endast kopierat termer läraren fört 
upp på tavlan utan tillägg. Läraren förklarar termerna muntligt, men i detta 
fall väljer Olga att inte skriva ned någon definition. 

Ytterligare en textdel som tillkommit genom skrivaktiviteten Kopiera 
finns representerad. Läraren ritar en tallinje på tavlan och använder på så sätt 
en illustration som utgångspunkt för en diskussion. Denna textdel kan sägas 
fungera som en relation, alltså att någon aspekt av temat sätts i relation till 
exempelvis en tidsaspekt, vilket sker här. Skribenten kopierar både illustra-
tionen och texten läraren skrivit. Genom formuleringen ”Vad minns vi?” 
används en mental process som en form av bjudfråga som tillsammans med 
illustrationen inbjuder till att resonera. Resonemanget sker dock inte skrift-
ligen utan genom en muntlig diskussion i grupp. 

En annan typ av skrivaktivitet förutom att direkt kopiera är att skribenten 
kopierar och samtidigt mer självständigt producerar ett tillägg, genom en 
reformulering. Läraren lyfter till stor del fram centrala termer och ger dem 
skriftstatus samtidigt som hon muntligt definierar termer. Skribenten kopi-
erar termen och lägger därefter till en reformulering som kan sägas fungera 
som en definition utifrån den muntliga information läraren ger. Skribentens 
egna tillägg visas i exemplet genom kursivering. ”Konfusion = förvirrings-
tillstånd”. Här tolkas tecknet ”=” ha samma funktion som en relationell 
identifierande process, där likhetstecknet symboliserande är utgör process-
kärnan. En abstrakt term står som förstadeltagare i processen. Skribentens 



 91 

tillägg definierar termen genom att ge andradeltagaren ett värde. Eftersom 
processen inte innehåller några synliga omständigheter och meningen inter-
personellt är opersonlig och objektiv, fokuseras termen och definitionen. 
Skribenten väljer ut definitionen från den muntliga instruktionen läraren ger 
och formulerar därmed den textdelen mera självständigt som en definition. 

Genom lärarens textproduktion växer ett slags textmönster fram på tavlan 
i takt med att aktiviteten fortskrider i tid. Läraren signalerar vilken typ av 
kunskap hon främst förmedlar, att klassificera och kategorisera. Genom att 
leda fram mot en bestämd text, med ett, får man förmoda, på förhand be-
stämt innehåll, får läraren en demonstrerande funktion, med uppgift att visa 
och stötta. Eftersom den text läraren skriver på tavlan i skrivsituationen 
främst består av centrala termer, är en trolig tolkning att även eleven upp-
fattar dessa som centrala termer.  

En tredje typ av skrivaktivitet är att skribenten skriver och formulerar text 
mer självständigt utan att kopiera. I anslutning till muntliga resonemang 
kring termer formulerar skribenten vad som kan tolkas som en tendens till en 
förklaring eller orsak. Hon skriver på eget initiativ ner ett tillägg till lärarens 
muntligt initierade term stroke: ”Stroke kan leda till demens sjukdom”. 
Skribenten gör ett urval i den muntliga informationen och väljer ut en del att 
skriva ned. Här används en delvis omvänd tematik, där själva ämnet för 
lektionen, demenssjukdomar, placeras i remaposition. Genom att lyfta fram 
en möjlig orsak till demens, stroke, och placera den som tema i satsen kan 
satsen peka mot faktorer som leder fram till sjukdomen istället för att 
klassificera och definiera den. Processkärnan leda till kan tolkas som orsaka. 
En möjlig förklaring till det skulle kunna vara att skribenten är mer upp-
märksam på omvårdnadsprocesser och signaler som leder fram till en viss 
diagnos, än på att klassificera och identifiera diagnosen.  

Exempelmeningen visar även genom det modala hjälpverbet kan att skrib-
enten i diskussionen uppfattar modaliteten. Stroke är en möjlig orsak till 
demens, men leder inte nödvändigtvis dit. Exempelmeningen är ett resultat 
av en gemensam diskussion kring termer i gruppen, varför orsaksangivelsen 
skulle kunna klassificeras som delvis reproducerande trots att den inte kopi-
eras ordagrant utan genom egenproducerad text. Skribenten kan sägas utföra 
en sammanfattande handling där hon själv avgör på vilket sätt termer för-
klaras både innehållsmässigt och rent formellt språkligt. Eftersom ”stroke” 
inte heller skrivs på tavlan av läraren bli även urvalet att överhuvudtaget 
välja dessa termer en av skribenten utförd självständig handling. 

Ytterligare ett exempel på egenproducerad text har tillkommit genom att 
skribenten lägger till en aspektualisering genom en förklaring till en term 
utan att läraren initierat skrivande. ”Alzheimer – vanligast”. Här används en 
relationell attributiv process. Även här utgörs processkärnan av en symbol. 
Denna gång är likhetstecknet utbytt mot symbolen ”–” men här tolkar jag 
innebörden på likartat sätt, alltså som är. 
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Utmärkande för den attributiva processen är att bäraren, här genom en 
abstrakt term, tillskrivs ett attribut istället för ett värde. På så sätt skulle det 
kunna tolkas som en beskrivning. Därmed skapas mening på olika nivåer 
beroende på vilken övergripande skrivaktivitet som använts vid skrivtill-
fället. 

Detta fall skulle kunna visa på skillnader mellan lärarinitierat och egen-
initierat skrivande. Det informationsbärande innehållet initieras ofta av lär-
aren, som här formulerar det genom identifierande processer medan Olgas 
skrivande modifierar och definierar med enklare, mer vardagliga egna ord 
och i ett fall med hjälp av attributiva processer. Det skulle kunna vara ett 
tecken på att Olga är fokuserad mot problem i praktiken, medan läraren är 
mera inriktad mot terminologi och termer. Lärarens agerande uppvisar lik-
heter med det som lyfts fram som utmärkande drag i naturvetenskapliga 
texter nämligen att organisera, klassificera och definiera (Kress m.fl. 2001, 
Martin 1999). 

I situationen Konfusion väljer skribenten Olga för det första att över 
huvudtaget anteckna något och vad som ska skrivas samt för det andra att 
med olika grad av självständighet formulera texten språkligt. Skribentens 
huvudsakliga skrivaktivitet är att kopiera text, vilket kan ha samband med att 
inspiratören har en så tydlig ledarroll i sammanhanget, både vad gäller form i 
situationen och innehåll i det som skrivs. Endast vid ett par tillfällen produ-
ceras en egenhändigt formulerad textdel, vilken visserligen föregåtts av en 
gemensam diskussion i gruppen, men som trots det producerats utan skriftlig 
förebild från läraren. I de fallen knyts innehållet mer till en praxisnära förstå-
else genom att eleven formulerar texten. 

6.1.1.3 Skrivkompetenser  
Situationens olika skrivaktiviteter och de textaktiviteter som bygger upp 
elevtexten erbjuder flera möjliga sätt för eleven att skapa mening på. Olika 
mening främjar också olika skrivkompetenser. Deltagarna, inspiratören och 
skribenten, utför olika aktivteter i situationen som visar på vilka skrivkompe-
tenser som utnyttjas.  

Den övergripande textaktiviteten som aktualiseras i elevtexten är Be-
skriva. Den realiseras genom språkdrag som fokuserar att förankra centrala 
termer samt reformulera och aspektualisera termer, vilket tyder på att skrib-
enten uppfattar just detta som centralt för innehållet. Texten har tillkommit 
främst genom reproducerande skrivaktiviteter. Det gör att termer och defini-
tioner inte används i ett konstruerande syfte utan till stor del som underlag 
för information som ska läras in, eller som repetition av tidigare inlärd in-
formation.  

De funktioner skribenten kan se i situationen menar jag kan påverka vilka 
möjliga skrivkompetenser som kan användas. En funktion texten kan ha 
hänger samman med själva situationen, vilket leder till att texten kan fungera 
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som lärandestöd under tiden den skrivs. En annan tänkt funktion kan vara 
som minnestöd vid ett senare tillfälle. Texten är inte kommunikativ annat än 
inåt skribenten själv. Det innebär att texten inte ska visas för någon eller 
bedömas av någon. Texten Konfusion har alltså ingen egentlig mottagare, 
annat än att skribenten i rollen som elev skriver till sig själv. Däremot kan de 
funktioner den främst har tyda på att skribenten kan uppfatta det som en 
strategisk handling som i förlängningen kan leda till ett examinerande avslut 
(Berge 1988). 

Den grafiska utformningen stöder också denna tolkning, då texten kan 
uppfattas som svårbegriplig för någon annan än skribenten eller deltagare i 
situationen. Här kan man alltså tala om en icke självbärande text.41 Om 
texten Konfusion läses utanför sin situationella kontext kan det krävas någon 
form av muntlig förklaring för att texten ska bli begriplig, vilket är ett av de 
utmärkande dragen för icke självbärande texter. 

Den illustration som finns i texten får en delvis annan funktion trots att 
illustrationen ritas och skrivs efter en uppmaning från inspiratören. Illustra-
tionen erbjuder ett sätt att förstå funktionen av en viss term med hjälp av en 
visuell bild som samspelar med texten. Tillsammans kan dessa två realiser-
ingssätt hjälpa till att förklara och förtydliga fenomenet. Genom att illustra-
tionen får bilda utgångspunkt för en diskussion erbjuds skribenten en möj-
lighet att förklara på ett mer avancerat sätt, trots att det inte syns i det som 
skrivs, utan mera finns med i situationskontexten. Det förstärks i och med att 
frågan ”Vad minns vi?” byggs upp genom en mental process, vilken skulle 
kunna öppna för användande av en annan typ av skrivkompetens, den kun-
skapsutvecklande. 

Sammantaget pekar de skrivaktiviteter som främjas i situationen och de 
textaktiviteter texten är uppbyggd av på vilken skrivkompetens som huvud-
sakligen aktualiseras. Skribenten ägnar sig här i huvudsak åt att lagra och 
strukturera kunskap. Hon använder skriften i första hand som stöd för att 
Beskriva genom att förankra centrala termer och att definiera dem. Skriv-
andets funktion blir på så sätt mer en väg till lagring och strukturering av 
färdiga fakta, än utvecklande av fakta och information. Det hänger även 
samman med de skrivaktiviteter som används. Vid ett reproducerande skriv-
ande, vilket utgör den största delen av användandet här, främjas främst kun-
skapslagring/-strukturering.  

Den situationstyp som här beskrivs kan utifrån lärarens perspektiv också 
ses som en slags rituell handling, vars syfte är att få eleverna att repetera, 
öva eller lära in ett visst innehåll. Samtidigt har situationen utifrån lärarens 
perspektiv som mål att disciplinera och styra eleverna. Inspiratörens roll blir 
då mycket att rama in och begränsa situationen innehållsligt och formmäss-
igt. Med den utgångspunkten blir dock den utnyttjade skrivkompetensen 
densamma, alltså kunskapslagrande/-strukturerande. 
                                                      
41 Larsson (1984) talar om satellittext och egentext. 
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Figur 14. Texten Nervsystem 
 
Elevens syfte med texten i dess nuvarande form kan uppfattas främst som 

minnesstöd. Överordnat i texten är att förankra centrala termer. Att definiera 
och förklara termer får endast underordnad betydelse, då definitionerna är 
kortfattade och i förväg bestämda av läraren. Orsaksangivelserna är få och 
även de mycket kortfattade. Förklaringar och resonemang används främst 
muntligt. Potential till att utnyttja dessa språkliga medel även skriftligt finns 
därmed. 

6.1.1.4 Skrivsituationer liknande Konfusion  
Fallbeskrivningen Konfusion ovan visar en vanligt återkommande skriv-
situation i omvårdnadsklassen. Materialet rymmer ytterligare sex liknande 
skrivsituationer. I dessa fall finns stora likheter både gällande hur situationen 
genomförs och de funktioner inspiratör och skribent tillskrivs. Situationerna 
är samtliga hämtade från karaktärsämnen och byggs upp av att läraren leder 
en slags plenarlektion genom att föreläsa.  

Läraren använder skriven text, symboler eller bilder för att förankra cent-
rala termer. Termer definieras och förklaras oftast muntligt. 

Skribenten följer lärarens instruktioner vilket i flera fall leder till att skriv-
aktiviteten Kopiera används. Vid vissa tillfällen omformulerar skribenten 
lärarens muntliga beskrivningar och förklaringar till egenformulerade text-
delar. Det leder till texter av samma typ som texten Konfusion, rent form-
mässigt ett slags anteckningar. Vissa liknar till stor del texten Konfusion av-
seende vilka textaktiviteter de baseras på. Texterna Tumör, CNS och SOL 
förklarar och definierar termer genom att Beskriva med hjälp av förank-
ringar, reformuleringar och aspektualiseringar.  
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Figur 15. Texten Cancer 

I texterna Suturer och Nervsystemet samspelar dock skriven text och 
symboler på ett sätt som delvis skiljer sig från texten Konfusion. 

Texten Nervsystem (figur 14) byggs upp av propositioner av textaktivi-
teten Beskriva. Två exempel på reformuleringar finns här ”MS = sjukdom” 
samt ”CNS = Centrala nervsystemet”. Båda tolkar jag som realiserade gen-
om identifierande relationella processer, där symboler representerar process-
verbet. Dessutom förankras termer, och definitioner anges genom att bilder 
får identifiera och beskriva termer. Texten är därmed multimodal.  

Texten Cancer (figur 15) förankrar skrivna termer tillsammans med sym-
boler genom punkter och inramningar. Den visuella utformningen hjälper till 
att skapa inbördes relationer mellan termerna, som organiseras i tre spalter 
vilka symboliserar tre faser i en kris. Spalterna kan därmed sägas signalera 
en kronologisk ordning termer emellan.  

Här samspelar flera olika semiotiska resurser för att skapa mening i 
texten. Syftet är dock det samma som i situationen Konfusion, att lagra och 
strukturera kunskap.  

6.1.2 Fallbeskrivning Demensfrågor 
Fem skrivsituationer skiljer sig en del från situationerna ovan trots att de 
illustrerar användandet av kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompe-
tenser. De illustreras här med fallbeskrivningen Demensfrågor. Situationen 
Demensfrågor fungerar som en slags introduktion till ett nytt ämnesområde. 
Situationens deltagare är läraren, eleven Olivia samt medagerande i form av 
övriga deltagare i gruppen.  

Läraren inleder skrivsituationen utan att närmare förklara syftet, genom 
att uppmana eleverna att på ett eget papper skriva ner frågor kring demens. 
Hon skriver på tavlan: ”Vad vill jag veta om demens?” (Skrifthändelse). 
Olivia sitter under tiden och skriver i sin elevkalender (Skrifthändelse) och
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Figur 16. Texten Demensfrågor 

skickar ett sms på sin mobil (Skrifthändelse). Läraren upprepar sin upp-
maning att skriva ner frågor på ett papper och säger att det ska ske med det-
samma. Olivia ser upp och säger: ”Oj då.” Hon plockar fram sitt kollegie-
block och börjar skriva. Olivia viskar till sin granne: ”Skriv inte för mycket, 
vi kanske får leta på svaret själva.” Olivia skriver därefter två frågor på sitt 
papper. 

Då eleverna skrivit ner frågor påkallar läraren gruppens uppmärksamhet 
för att följa upp elevernas skrivande. Alla får läsa upp sina förslag högt inför 
gruppen och läraren skriver frågor på tavlan. Under tiden som eleverna läser 
sina exempel omformulerar läraren de muntliga frågorna till mera över-
gripande frågor, som exempelvis: ”Vad vill jag veta om demens? Vad är 
demens? / Påverkan anhöriga? /Hur blir den som har demens?” Olivia frågar 
om de ska skriva av frågorna, men läraren svarar att hon skriver allt på tav-
lan. Tillsammans diskuterar läraren och eleverna under tiden det som skrivs 
mycket livligt och många elever kommer med egna erfarenheter och tankar 
kring ämnet.  

Den text som läraren skriver på tavlan är inte strukturerad i förväg och 
frågorna skrivs ned i den ordning eleverna föreslår dem. 

6.1.2.1 Texten Demensfrågor 
Elevtexten Demensfrågor (figur 16) är en handskriven text bestående av två 
frågor som Olivia skriver och placerar under varandra. Grafiskt består alltså 
texten av två rader text. Frågorna realiseras genom propositionen problem ur 
textaktiviteten Förklara.  

6.1.2.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Texten Demensfrågors form och funktion hänger samman med den aktuella 
situationen. Läraren uppmanar skribenten att tänka ut och formulera frågor 
skriftligt. Det skrivande som skribenten utför är att självständigt formulera 
och producera skrift, dock inom de formmässiga ramar läraren ställt upp 
genom att uppmana till att formulera frågor. Här används ett egenproducer-
ande skrivande. Den intertextualitet som uppstår blir på så sätt inte direkt 
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manifest genom att skribenten skriver av som i fallet Konfusion ovan. 
Texten kommer till som en respons på en mer övergripande fråga. 

Texten realiserar frågorna som två problem uttryckta på olika sätt, vilket 
förtydligas i de processer som bygger upp meningarna. Det första problemet 
byggs upp kring processkärnan hänt och kan tolkas som en materiell pro-
cess: ”Vad är det som hänt?” Frågan berör en bakgrundsförståelse till 
händelsen, vilket ur ämnessynpunkt skulle kunna förstås som en förutsätt-
ning för att exempelvis ställa en diagnos. Frågan kan också tolkas som att 
Olivia vill ha en förklaring till hur ett fenomen eller en fysisk process 
utvecklas. Att förklara lyfts av Martin (1999) fram som ett viktigt natur-
vetenskapligt redskap. Det andra problemet byggs upp av en mental process 
kring kärnan känns: ”Hur känns det för de dementa?” Här omfattar frågan ett 
allmänmänskligt problem kring hur den sjukdomsdrabbade uppfattar feno-
menet, vilket på ett naturligt sätt förmedlas genom en mental process. Frågan 
kan tolkas som att den berör empati och omsorg. Svaren på de bägge fråg-
orna täcker därmed både en mer naturvetenskaplig förklaringsmodell kring 
ett övergripande fenomen och ett mer socialt och empatiskt perspektiv som 
berör omvårdnadsområdet.  

I situationen fäller skribenten en kommentar av metakommunikativ karak-
tär: ”Skriv kort vi kanske får leta på svaren själva.” Eftersom läraren inte 
explicit förklarar syftet med uppgiften visar Olivia att hon som elev deltar i 
ett slags spel, där hon är medveten om vilka krav som vanligtvis ställs i 
liknande situationer. Det hon sedan skriver består av två frågor, vilket kan 
tolkas som en strategisk handling, där hon producerar exakt vad situationen 
kräver men inte mer. 

Texten Demensfrågor används som underlag för fortsatt arbete och blir då 
meningsfull tillsammans med sin situationella kontext. Elevernas egen-
formulerade frågor presenteras muntligt och omformuleras av läraren, som 
också avgör vilka frågor som ska få skriftstatus.  

Den text läraren skriver på tavlan bildar underlag för diskussionen där alla 
deltagare får möjlighet att bidra. På så sätt blir inte inspiratören primär 
kunskapskälla i situationen. Den framträdande funktion inspiratören får här, 
blir att styra situationen. 

Inspiratörens egen textproduktion kan också uppfattas som ett slags 
textmönster. Genom att läraren omformulerar elevernas muntliga förslag till 
en mer skriftspråkligt accepterad form, blir lärartexten rent språkligt en 
förebild. Det läraren skriver på tavlan är däremot inte uppbyggt av någon 
inre struktur utan frågorna staplas på varandra i den ordning de dyker upp. 
Strukturellt fungerar därför inte lärartexten som mönstertext. Här finns dock 
möjlighet att använda mönstertexten som en slags stöttning i ett fortsatt 
arbete. Texten har exempelvis potential att användas som utgångspunkt för 
en gemensam kollektiv text med ett utredande syfte.  
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6.1.2.3 Skrivkompetenser 
Texten Demensfrågor aktualiserar delar av flera skrivkompetenser. Skrib-
enten deltar aktivt i den övergripande muntliga situationen och som skribent 
av en egen text. De aktiviteter som utförs blir både att utforska idéer och 
tänka kring vad man redan känner till samt formulera detta skriftligt. Skrib-
enten kan sägas agera som kunskapskälla i situationen genom att hon kan 
använda och utforska sina egna tankar kring ett visst ämne. Skrivandets 
funktion kan då uppfattas som sonderande, vilket jag menar delvis kan föra 
skrivsituationen till den kunskapsutvecklande skrivkompetensen.42 

Skrivandet skulle också kunna uppfattas som delvis kommunikativt. Gen-
om att läraren lyfter upp frågorna till diskussion i hela gruppen öppnar det 
upp för en kommunicerande funktion. Den beskrivna situationen ger dock 
inte svar på frågorna, utan den strukturerar ett framtida arbetsområde. Däre-
mot kan man förmoda att själva arbetsområdets mål är att besvara de upp-
komna frågorna. Därmed skulle ett kommunikativt syfte kunna identifieras 
beroende på hur texten används i förlängningen. 

Den mest framträdande funktionen menar jag trots allt är att texten struk-
turerar en övergripande situation. Därmed aktualiseras den kunskapsstruk-
turerande skrivkompetensen. Det sker dock med skrivandet som utgångs-
punkt för de muntliga diskussionerna. På så sätt utgör skrivandet en stöd-
struktur för ett fortsatt arbete. Här öppnar sig även en möjlighet att vid ett 
senare tillfälle använda skrivandet som ett kognitivt redskap, genom att 
exempelvis lägga till flera explikativa propositioner för att bygga ut text-
aktiviteten Förklara. Därigenom skulle möjligheten finnas att skriva exem-
pelvis en längre sonderande text, men det utnyttjas inte i den aktuella situa-
tionen eller senare. 

De fyra övriga skrivsituationerna som liknar Demensfrågor skiljer sig del-
vis från de ovan nämnda, främst genom att texterna endast består av ett fåtal 
ord.  

Texten Empati är en handskriven sida som läraren färdigställt och kopi-
erat till eleverna. Textaktiviteten Beskriva realiseras här genom förankringar 
av termer. Sidan fylls av termer på omvårdande åtgärder och kompletteras 
med vissa symboler och bilder. Skribenten Olina gör ett tillägg i texten gen-
om en reformulering under termen empati. Hon lägger till ”= medkänsla”, 
vilket utgör elevtexten. På liknande sätt fungerar Texten Remissblankett, där 
endast siffror eller enstaka ord ska fyllas i. 

Skrivsituationen Provanteckning innebär att skribenten Olivia antecknar 
datum för ett kommande prov, alltså en mycket kortfattad anteckning. Det 
sker på uppmaning av läraren. Texten består av en ämnesförankring och 
ordet prov som skrivs in i Olivias almanacka på det datum då provet ska 
hållas. Därmed kan funktionen räknas som ett gränsfall mellan att lagra 
kunskap och att informera, i detta fall sig själv. 
                                                      
42 Jämför med Dysthes (1996) tal om tankegenererande skrivande. 
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Texten Jane Austen utgörs av namnet Jane Austen samt årtalen hon levde 
emellan. Olivia anger ämnet för situationen genom en förankring hon skriver 
i sitt anteckningsblock. Hon skriver medan läraren berättar om författarinnan 
som inledning till filmen Stolthet och fördom som visas under en svensk-
lektion. Denna skrivsituation är den enda från omvårdnadsklassen som här-
stammar från en kärnämneslektion. 

6.2 Omvårdnadsklassen: kommunicerande och 
informerande skrivkompetenser 
Två situationer inom den muntligt styrda situationstypen kan delvis sägas 
aktualisera en annan skrivkompetens än den kunskapslagrande/-strukturer-
ande, nämligen den kommunicerande/informerande skrivkompetensen. Båda 
texterna tillkommer under så kallade klassråd. Här illustreras alltså inte ett 
specifikt skolämne, utan en kringaktivitet. Alla dagordningar och klassråds-
protokoll lagras i en pärm. Texterna kan därmed tänkas ha en kommunikativ 
funktion i och med att texterna kan läsas av andra elever, lärare och rektor. 
Den första texten består av Dagordningen till ett klassråd som skrivs på 
tavlan i anslutning till ett klassråd. Skrivandet utgörs av förankringar i 
punktform som fungerar som ett stöd för hur mötet genomförs. Textaktivi-
teten är propositioner ur Beskriva.  

6.2.1 Fallbeskrivning APU-val 
Skrivkompetensen illustreras här genom fallbeskrivningen APU-val hämtad 
från ett annat klassrådstillfälle. Här uppkommer ett gränsfall mellan den kun-
skapslagrande/-strukturerande och den kommunicerande/informerande skriv-
kompetensen beroende på hur situationen tolkas.  

Fallbeskrivningen APU-val visar en del av ett klassråd som hålls i om-
vårdnadsklassen. Deltagare här är skribenten Olivia, läraren som inspiratör 
samt övriga elever. 

Situationen inleds med att läraren introducerar klassrådet. Två elever får 
agera ordförande respektive sekreterare. Det finns ingen skriven dagordning 
utan läraren berättar vilka praktikplatser, så kallade APU-platser, som finns 
tillgängliga. Sekreteraren skriver efter lärarens instruktioner upp samtliga 
platser på tavlan (Skrifthändelse). Därefter uppmanar läraren eleverna att 
tänka ut de två platser de helst vill vara på. Olivia skriver till vänster på ett 
papper ner alla platser hon kan tänka sig och till höger två platser hon helst 
vill vara på. Därefter fortsätter klassrådet med ett annat ämne. 

Senare under dagen får situationen en avslutning. Efter lunch går läraren 
återigen igenom vilka APU-platser som finns och skriver upp dem på tavlan. 
Läraren berättar lite om varje plats. Genom handuppräckning får sedan elev-
erna anmäla sitt förstahandsalternativ och de lottar om platserna. Efter en
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BB ev. 2 pl     BB 
Neonatal  2 pl Neonatal 
Kava 3 pl 

Figur 17. Texten APU-val 

lång diskussion är till slut samtliga elever utom två placerade på en praktik-
plats. 

6.2.1.1 Texten APU-val 
Texten APU-val (figur 17) är en kort handskriven text som består av elevens 
namn och klass längst upp till höger. Därefter följer två spalter med vardera 
tre respektive två rader. I vänsterspalten anges tre olika möjliga praktik-
platser samt hur många platser de tar emot. Den högra spalten bildar en slags 
önskelista, där de två platser skribenten helst vill vara på under praktik-
perioden anges. Den textaktivitet som delvis realiseras kan uppfattas som 
Beskriva.  

6.2.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Texten APU-val tillkommer i en situation där skribenten Olivia samspelar 
med läraren som inspiratör samt övriga deltagande elever. Texten APU-val 
är uppbyggd av förankringar av namn som staplas under och bredvid var-
andra. De två spalterna kan uppfattas som två olika textdelar i och med att de 
har olika funktion. Texten formuleras som en slags lista. 

I situationen bär läraren på kunskap och delger den genom att informera 
kring faktiska förhållanden, det vill säga genom att berätta vilka platser som 
finns tillgängliga. På ett övergripande plan blir det ett sätt att organisera dels 
själva praktiken, dels just detta moment där eleverna får önska en placering.  

I situationen deltar Olivia som en av flera deltagare i en till stor del munt-
ligt kommunicerad situation, där viss information skiljs ut och får skrift-
status. Skribenten är aktiv i situationen, som hon med stor sannolikhet upp-
lever som väsentlig för henne själv. Denna tolkning styrks av den höga grad 
av engagemang de flesta elever bidrar med. 

Meningarna är ofullständigt formulerade och bygger till stor del på att 
förankra namn på önskade platser. I den vänstra spalten anges även antalet 
tillgängliga platser. I den högra spalten är i princip all information utom 
namnet på den plats som önskas underförstådd. De möjliga processerna är 
därmed inte explicita. De övergripande skrivaktiviteter Olivia utför är att 
välja och att rangordna information. Det sker genom att skribenten priori-
terar: dels vilka platser hon finner intressanta, dels i vilken ordning hon 



 101

önskar dem. Därefter Kopierar hon delar av den text som skrivs på tavlan 
och strukturerar egenhändigt sin text. 

Texten APU-val kan i sin situationella kontext läsas och förstås som 
beskrivande svar på frågor ställda av läraren. Hon uppmanar eleverna att 
välja ut de två platser de helst vill vara på. Det kan vara en förklaring till den 
elliptiska utformningen av satsen Olivia väljer. Genom den muntligt ställda 
frågan ”Var vill du helst vara?” uppfattas formuleringen ”BB” i sin kontext 
som meningsfull. Läraren är därmed central för situationen genom de aktivi-
teter hon utför. Inspiratörens agerande styr skrivsituationen. I egenskap av 
bärare av information och därtill strukturerare av situationen påverkar hon 
genom att diktera det som skrivs på tavlan.  

Texten APU-vals listliknande format kan tolkas som en inbördes ordning 
mellan platserna, vilket är mest påtagligt i den högra spalten. Den högst prio-
riterade platsen placeras överst. Den grafiska utformningen på papperet 
signalerar därmed prioriteringsordningen. Därigenom blir platserna rang-
ordnande främst i och med sitt visuella utformande. Här används alltså ett 
reproducerande skrivande på ett delvis självständigt sätt. 

6.2.1.3 Skrivkompetenser 
Den funktion texten får påverkas tydligt av hur situationen utvecklas. Här 
finns möjlighet att uppfatta flera olika syften och funktioner. Texten APU-
val är exempel på vad som skulle kunna utgöra en kommunikativ text med 
möjlighet att identifiera en praktisk kommunikativ funktion. Att skribenten 
överst på sidan anger namn och klass kan tyda på att hon från början 
uppfattar ett kommunicerande syfte med en text som ska lämnas in. Vid det 
tillfälle, då situationen avslutas, används inte texten i kommunikativt syfte, 
utan mera som ett underlag för eleven att utgå ifrån i påföljande valsituation. 
Eftersom möjligheten till ett kommunikativt syfte, och därmed informer-
ande/kommunicerande skrivkompetens inte utnyttjas i situationen, blir den 
faktiska funktionen i första hand strukturerande för eleven själv. 

6.3 Byggklassen: kunskapslagrande och kunskaps-
konstruerande skrivkompetenser 
Den muntligt styrda situationstypen genererar fyra skrivsituationer från 
byggklassen under insamlingsperioden. Ingen av dessa har tillkommit under 
karaktärsämneslektioner, vilket skiljer sig från omvårdnadsklassens skriv-
situationer. Tre situationer är hämtade från engelska, svenska och bild, med-
an den fjärde situationen uppkommer i anslutning till en kringaktivitet. Två 
skrivsituationer aktualiserar den kunskapslagrande/-strukturerande skriv-
kompetensen, om än på delvis olika sätt. Två kan sägas illustrera kommuni-
cerande/informerande skrivkompetenser. 
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Figur 18. Texten Rock bands. Här visas ett utdrag ur en hel sida med 
liknande flervalsfrågor 

6.3.1 Fallbeskrivning Rock bands 
Den första situationen, Rock bands, är hämtad från en lektion i engelska. 
Situationen är en del av en längre lektion och pågår cirka 20 minuter. En in-
spelad radioröst fungerar här som inspiratör, medan läraren styr den över-
gripande situationen. Skribent är Benjamin. 

Skrivsituationen inleds med att läraren berättar om den hörövning som 
ska genomföras. Läraren delar ut ett färdigproducerat blad där namnet på 
olika rockgrupper finns. Läraren instruerar eleverna att de efter instruktioner 
på bandet ska kryssa i på bladet. Därefter startar läraren det förinspelade 
radioprogrammet. Radiorösten beskriver olika rockartister och illustrerar 
med musikexempel. Benjamin verkar lyssna och markerar med kryss vid 
varje fråga i den ordning den kommer (Skrifthändelse). Programmet avslutas 
med att radiorösten anger de rätta svaren på frågorna. 

Texten Rock bands (figur 18) utgörs av ett så kallat kopieringsunderlag 
till ett skolradioprogram som består av åtta flervalsfrågor där alternativen på 
varje fråga är fyra olika rockband. Själva blanketten utformas i en list-
liknande form. Det skrivande som sker utgörs av enstaka tecken, här genom 
X. Den övergripande textaktiviteten är i situationen svår att identifiera.  

6.3.1.1 Textaktiviteter och situation i samspel 
Inspiratören i denna situation är en förinspelad röst som instruerar och leder 
framåt i situationen. Radiorösten styr genom att muntligt instruera och in-
formera om vad som ska göras. Radioprogrammet intar också funktionen av 
kunskapskälla, i och med att all information som behövs för att lösa upp-
giften finns med i programmet. 

Benjamins skrivande består i att med kryss välja ett av flera alternativ, 
vilket förutsätter dels att någon slags information förmedlas, dels att någon 
ställer en fråga. I och med att det kryss som markerar det rätta svaret an-
vänds för att identifiera den musikgrupp som omtalas, kan markeringarna 
uppfattas som en form av identifiering eller förankring. 

Rock Bands 

1 

[   ]   1. Staind 

[   ]   2. Creed 

[X]   3. Linkin Park 

[   ]   4. Nickelback 
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Vid producerandet av denna text får skrivandet en delvis annan funktion 
än vid exempelvis texten Konfusion, vilket hänger samman med typen av 
text och dess syften. Här utförs inte en reproduktion av inspiratörens text 
utan ett svar på inspiratörens text. Det kräver alltså en annan typ av skriv-
aktivitet, då skribenten själv måste välja ett alternativt svar och markera det 
på den förtryckta blanketten. Å andra sidan kräver denna situation ingen 
textproduktion i den meningen att kunskap ska omformuleras eller samman-
hängande text produceras. 

Texten Rock Bands visar att situationen i hög grad påverkar skapandet av 
texten. Utan kontexten blir texten svår att tolka. Situationen sätter även 
ramar för vad som är möjligt att producera skriftligt. 

6.3.1.2 Skrivkompetenser 
Situationen begränsar möjligheten att utforma det som skrivs. Rock bands 
skiljer sig från de flesta andra skrivsituationer i materialet i det att ingen 
egentligt sammanhängande skrift produceras här. Skribenten markerar med 
X vilket symboliserar en betydelse som kan tolkas som ”det här är rätt svar 
på frågan”, alltså en form av strategisk handling. Här är utrymmet och upp-
lägget gjort så att inte mer än ett kryss i anvisade rutor är avsett att utföras. 

Genom att uppgiften består i att urskilja och markera viss information kan 
man se det som ett strukturerande av information eller kunskap, vilket då 
skulle kunna tolkas som att det är den kunskapslagrande/-strukturerande 
skrivkompetensen som utnyttjas. 

6.3.2 Fallbeskrivning Ungdomsspråk 
Situationen Ungdomsspråk hämtas från en lektion i svenska och utgör den 
andra av två skrivsituationer som realiserar kunskapslagrande/-strukturer-
ande skrivkompetens hämtade från byggklassen. Här är skribenten Björn. 
Medaktörer är dels läraren, dels andra elever som tillsammans interagerar 
med skribenten.  

Fallbeskrivningen utgörs av en sekvens ur en längre lektion i ämnet sven-
ska. Situationen har föregåtts av flera olika moment. Skrivsituationen inleds 
med att läraren inleder ett delmoment som ska behandla ungdomsspråk. Hon 
presenterar muntligt den uppgift som ska lösas i grupp. Gruppdeltagarna ska 
diskutera vad som är typiskt för ungdomsspråk och tillsammans skriva ett 
reflektionsprotokoll där gruppens åsikter framkommer. Läraren gör en munt-
lig genomgång och skriver: ”Ungdomsspråk. Vad är typiskt för ungdomars 
sätt att tala?” (Skrifthändelse). I uppgiftsformuleringen framgår inte om 
reflektionsprotokollet ska lämnas in eller inte. Björns grupp består av honom 
själv och två andra elever. Efter en stunds förhandlande utses Björn till 
sekreterare i gruppen. Han får ett löst blad av läraren. Gruppens deltagare 
diskuterar en lång stund. De håller sig inte alltid till ämnet utan pratar om
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Benny 
Björn 
Britta 
 
 

 
 
 
Dom använder mycket slang. 
Hittar på ord 
mycket svordomar 
 
Hon ba dom ba     ba lortis 

Figur 19. Texten Ungdomsspråk. Avskrift efter originalets 
handskrivna text 

andra saker. Mot slutet av tiden för diskussionen har de ännu inte skrivit 
något på papperet. Björns skriver då namnen på de tre gruppdeltagarna högst 
upp i marginalen till vänster. De enas sedan ganska snabbt om tre punkter 
som Björn skriver ner (Skrifthändelse). De diskuterar också olika exempel 
och enas om ett par som Björn skriver ner sist på sidan.  

Därefter återsamlar läraren gruppen och går igenom de olika gruppernas 
resultat i helklass. Det sker muntligt och med läraren som styrande. Läraren 
ställer riktade frågor till varje enskild grupp som får läsa upp sina åsikter 
högt inför övriga deltagare. Läraren kommenterar de synpunkter som fram-
förs. Läraren läser sedan högt ett stycke ur boken Ungdomsspråk (Skrift-
händelse). Hon visar frågor på overheadblad som eleverna ska svara på 
muntligt i grupp samt fortsätta att svara på i det reflektionsprotokoll gruppen 
påbörjat (Skrifthändelse). Frågorna är: ”Brukar du svära? Varför får man inte 
svära?”43 Björns grupp diskuterar dessa frågor under en kort stund men 
skriver inte ner något mer i sitt protokoll. Därefter är tiden inne för att av-
sluta. 

6.3.2.1 Texten Ungdomsspråk 
Texten Ungdomsspråk (figur 19) består av namnen på gruppdeltagarna 
skrivna i marginalen till vänster. Själva huvudtexten består av fyra rader 
handskriven text varav de tre översta kan uppfattas som påståenden struk-
turerade under varandra. Texten bygger på propositioner ur textaktiviteten 
Beskriva. Den första raden formuleras som en fullständig sats. Språkligt 
utgörs andra och tredje raden av elliptiska satser. Fjärde raden utgörs av 
exempel på lösryckta ord och fraser. 

6.3.2.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Läraren initierar och styr situationen dels muntligt, dels genom den informa-
tion som får skriftstatus. Lärarens formuleringar på tavlan fungerar i situa-
                                                      
43 Intressant här är den underliggande värderingen frågan visar. Lärarens presupponerar att 
man inte får svära, vilket i sig skulle kunna utgöra en fråga att lyfta upp för diskussion. 
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tionen som förankring av temat. Läraren formulerar frågan runt process-
kärnan är tillsammans med attributet typiskt, alltså en attributiv relationell 
process. ”Vad är typiskt för ungdomars sätt att tala?” Skribenten svarar på 
frågan och tolkar troligen att uppgiften är att genom exempel beskriva det 
typiska för en viss sociolekt, ungdomsspråk. Förankringen, genom frågan 
ovan, besvarar Björns grupp först genom att ge en generell definition: ”Dom 
använder mycket slang.” Meningen kan tolkas som uppbyggd av en materiell 
processkärna som leder till att konstruktionen fokuserar på vad någon gör. 
Här beskrivs inte förstadeltagarna i jagform utan gruppen ungdomar anges 
med generisk referens ”dom”. Det kan tyckas märkligt då skribenterna rim-
ligen borde kategorisera sig själva som ungdomar. Kanske kan förklaringen 
till det finnas i bjudfrågan där eleverna inte tilltalas i formuleringen; texten 
är alltså kontextbunden. En annan tolkning kan vara att skribenterna träder in 
i elevrollen och inte närmare reflekterar kring att innehållet berör dem per-
sonligen. 

De två påföljande raderna är utformade som elliptiska satser: ”Hittar på 
ord, mycket svordomar.” Dessa två rader kan uppfattas som aspektuali-
seringar av den övergripande frågan som läraren formulerat. De kan också 
uppfattas som specificerande definitioner till den första meningen. Tolkade 
som svar på lärarens fråga framstår formuleringen som mer begriplig. Text-
ens två första rader är uppbyggda av processer som kan betecknas som 
verbala och materiella. Texten beskriver beteenden formulerade utifrån pro-
cesskärnorna använder och hittar på Den tredje raden har en underförstådd 
processkärna som inte är utskriven. Det skulle kunna förklaras just genom 
hur frågan formulerats. Björn beskriver typiska sätt för hur ungdomar gör då 
de talar. På samma sätt kan då nedanstående tolkas som exempel på uttrycks-
sätt ungdomar har, vilket får fungera som en relation till den övergripande 
definitionen: ”Hon ba dom ba”, ”ba lortis”. Textens struktur med en inled-
ande kärnmening som beskriver ett fenomen och därefter specificerar det-
samma samt anger konkreta exempel, uppvisar likheter med en faktatext, 
trots att den är uppbyggd av stödpunkter och inte av en sammanhängande 
text. Den kan också uppfattas som en lista. 

Skribenten Björn agerar dels som deltagare i en gruppdiskussion, dels i 
rollen som sekreterare, då han nedtecknar det gruppen gemensamt kommit 
fram till. Här utspelar sig alltså en form av kollaborativt skrivande (Jansson 
2005). Tillsammans både resonerar de kring uppgiften och formulerar delvis 
gemensamt det skrivna. Texten är alltså egenproducerad. I jämförelse med 
situationen runt Konfusion tilldelas eleverna här delvis den funktion läraren 
annars har, dvs. att bidra med muntlig stöttning.  

Situationen sätter alltså ramar för vad som produceras om än på ett sätt 
som inte är lika tydligt som en situation där läraren leder hela händelse-
förloppet. I och med att delar av innehållet lämnas ut åt en grupp elever att 
lösa skulle det kunna ge större möjligheter för eleverna att producera en text 
av mer kommunicerande karaktär. 
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6.3.2.3 Skrivkompetenser 
Utformningen av texten Ungdomsspråk kan tolkas på flera sätt. Den kort-
fattade formen kan tyda på att skribenten förstår uppgiften som ett underlag 
för diskussion. Texten kan tolkas som ett svar på den bjudtext läraren formu-
lerat på tavlan som utgångspunkt för diskussionen. Tillsammans med bjud-
texten blir då texten meingsfull. Utan denna bjudtext och den omkring-
liggande situationskontexten liknar det till stor del en icke självbärande text, 
alltså en text som inte blir meningsfull annat än tillsammans med en för-
klaring.  

En skrivaktivitet som används i situationen är att skribenten använder sin 
egen erfarenhet och given information för att svara på en fråga. På så sätt 
kan man delvis tala om att skrivandet används i ett sonderande syfte, men 
också i syfte att lyfta fram och strukturera information. I och med att texten 
både formuleras och produceras av eleverna ges de en möjlighet att utifrån 
given information men också att utifrån egna erfarenheter lyfta fram kun-
skap.  

Skribenten skriver texten mer som ett sätt att genomföra uppgiften, vilket 
skulle kunna tolkas som en form av strategisk handling. Den kunskapslag-
rande/-strukturerande skrivkompetensen menar jag då aktualiseras genom att 
skrivandets övergripande funktion är att strukturera en situation.  

6.4 Byggklassen: kommunicerande och informer-
ande skrivkompetenser  
I materialet finns två skrivsituationer som aktualiserar den kommunicerande/ 
informerande skrivkompetensen: Önskelista och Underskrift. Texten Under-
skrift utgörs av att eleven efter uppmaning från läraren skriver sin namn-
teckning på det protokoll som läraren skrivit från ett klassråd. Den kommu-
nicerande/informerande skrivkompetensen illustreras här av texten Önske-
lista. 

6.4.1 Fallbeskrivning Önskelista 
Fallbeskrivningen visar en introducerande lektion i ämnet bild. Skrivsitua-
tionen inleds med att läraren presenterar sig själv och ämnet. Eleverna får 
stora papper och uppmanas att skriva en önskelista över vad de vill syssla 
med under bildlektionerna. Billy börjar med att skriva sitt namn överst, och 
därefter skriver han ner exempel på vad han skulle vilja göra under bild-
lektionerna (Skrifthändelse). Bildläraren samlar sedan in samtliga listor. 
Lektionen fortsätter med att eleverna ritar av den person som sitter mitt 
emot, och gör det flera gånger på tid och med koncentration på näsan. Samt 
liga elever verkar ha roligt. De skrattar och pratar högt om att de inte kan 
rita. Lektionen avslutas därefter. 
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Figur 20. Texten Önskelista  

6.4.1.1 Texten Önskelista 
Texten Önskelista är en handskriven kort text på i princip fem rader (figur 
20). Överst anger eleven sitt för- och efternamn. Textaktiviteten Beskriva 
realiseras genom förankringar. Därefter anges i punktform namnen på fyra 
aktiviteter eleven önskar. 

6.4.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Den övergripande textaktiviteten kan här uppfattas som att beskriva önsk-
ningar. Billy skriver: ”Jobba med lera”, ”T skirt trykk”, ”Graffitti” och 
”Kroki”. Därigenom förankrar han övergripande enstaka aktiviteter som han 
önskar och staplar dem under varandra som en lista. Situationen bidrar till 
utformandet av texten i och med att läraren uppmanar eleverna att skriva ner 
sina önskningar. Billy tänker ut aktiviteter. Han diskuterar även sina förslag 
med andra elever, men formulerar egenhändigt sin text. 

6.4.1.3 Skrivkompetenser 
Läraren uppmanar eleverna att önska vad de vill syssla med och kommuni-
cerar det till eleverna i en situation då ett nytt ämne ska inledas. Eleven upp-
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fattar troligen situationen som att läraren är genuint intresserad av hans önsk-
ningar och tolkar troligtvis texten som en kommunicerande/informerande 
uppgift. Här är alltså inte textens karaktär kommunicerande utan först i sam-
band med hur den används syns denna skrivkompetens.  

6.5 Sammanfattande jämförelse och diskussion av 
den muntligt styrda situationstypen  
Utmärkande för den muntligt styrda situationstypen är relationen mellan 
inspiratör och skribent i framställandet av texten. Specifikt för själva situa-
tionstypen är att den styrs muntligt. Inspiratören är i de flesta fall här en 
aktiv, levande person, men i något fall kan inspiratören ta hjälp av ett in-
spelat program. I båda fallen blir då rollen dubbel, i det att inspiratören både 
strukturerar innehåll och form och dessutom förmedlar kunskap. 

En tydlig skillnad synliggörs i frekvensen av situationstypen i de båda 
gymnasieklasserna. Omvårdnadsklassen aktualiserar den muntligt styrda 
situationstypen vid 14 tillfällen främst från karaktärsämnen. Nyström (2000) 
visar också att ett liknande gymnasieprogram, barn- och fritidsprogrammet, 
skriver mycket inom karaktärsämnen. I byggklassen är situationstypen mera 
ovanlig och endast fyra sådana situationer finns. Ingen av dessa tillkom 
under en karaktärsämneslektion, vilket kan ha sin förklaring i att byggklass-
ens karaktärsämnen genomförs som praktiskt arbete (se kap. 5). I enlighet 
med ovanstående resonemang visar klasserna här olika sätt att använda 
skrift, alltså olika skriftpraktiker. 

6.5.1 Hur påverkar situation och text varandra? 
Utmärkande för den muntligt styrda situationstypen är att inspiratören på-
verkar utformningen av elevtexten i olika grad. Skrivande tillkommer i ett 
sammanhang som krävs för att texten ska bli begriplig för eleven. I flera 
situationer agerar skribenten först efter påpekande från inspiratören. 

Elevtexterna inom ramen för den muntligt styrda situationstypen är inte i 
något fall konstruerade som sammanhängande löpande text. Samtliga texter 
byggs upp av under varandra staplade mer eller mindre fullständiga satser i 
vad som kan beskrivas som anteckningar eller listor. 

De skrivna texterna kan därför uppfattas som fragmentariska och utan 
sammanhang, vilket är en naturligt följd av både form och funktion. Text-
erna i sig kan och bör tolkas situerat för att uppfattas som meningsfulla. 

De textaktiviteter som bygger texterna, främst Beskriva, realiseras genom 
att enstaka propositioner ur textaktiviteten står ensamma i texten. Därmed 
blir även användandet av textaktiviteter mycket fragmentariskt och represen-
terar på så sätt ett okomplicerat sätt att skriva. 
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Texterna bygger på olika grad av intertextualitet och är på många sätt 
sammanlänkade med vad inspiratören initierar. Det läraren ger skriftstatus är 
det hon troligen uppfattar som innehållsligt betydelsefullt. Skribenten skriver 
ofta dessa delar med hög grad av intertextualitet genom att använda skriv-
aktiviteten Kopiera. På så sätt reproduceras kunskap och kunskapssystem 
mellan olika diskursiva nivåer.  

De skrivaktiviteter som utnyttjas är bland annat att helt eller delvis kopi-
era färdigformulerad text eller i några fall kopiera muntligt formade formu-
leringar. Det egenformulerande skrivandet påverkas ofta av formuleringar 
som framförts muntligt av läraren eller övriga deltagare. Det eleverna skriver 
får sin mening just i den situationella kontexten. Till stor del utgörs därmed 
det skriftbruk som förekommer i den muntligt styrda situationstypen repro-
ducerande skrivande. På så sätt får skribenten sällan möjlighet eller tillfälle 
att utveckla sitt skrivande på annat sätt än på ett reproducerande sätt. Sett i 
ett sociokulturellt lärandeperspektiv kan det ha berättigande vid introduk-
tioner och genomgångar av nya moment. Många av de situationer som be-
skrivs här liknar denna typ av moment. I ett didaktiskt perspektiv finns här 
möjligheter att inte bara utveckla skrivandet utan också lärandet. 

6.5.2 Hur blir text och situation meningsskapande?  
Den muntligt styrda skrivsituationen aktualiserar tillfällen där skrivandet 
uppfattas som en typ av strategisk handling. Skribenten kan, genom att agera 
som elev och anteckna det inspiratören i sin lärarroll säger, uppvisa ett bete-
ende som passar in i elevrollen. Om hon ser texten som ett underlag för att 
exempelvis läsa på inför ett prov blir det en strategisk handling, där målet är 
att utföra uppgiften för att få ett betyg. I vissa situationer tycks skribenten 
uppfatta att hon övar på något speciellt vilket kan uppfattas som en rituell 
handling. Berge (1988) menar dock att en förutsättning för att klassificera en 
skrivuppgift som rituell är att eleven själv uppfattar att den övar på något 
speciellt. Situationstypen kan uppfattas som en slags rituell handling, vars 
syfte eleven kan identifiera som att repetera, öva eller lära in ett visst inne-
håll, samtidigt som läraren har som mål att disciplinera och styra eleverna.  

Skrivandet kan också sägas fungera som ett slags medierande redskap 
mellan inspiratör och skribent. Genom att bestämma vilka termer som är 
”viktiga” och förklara dem, förmedlar inspiratören det som hon anser vara 
innehållet till skribenten som i sin tur reproducerar kärninnehållet. 

Utmärkande för det eleverna skriver i situationstypen är att texterna ofta 
inte är kommunikativa annat än mot eleven själv. Det skrivande eleverna  
skapar i situationstypen får sin mening främst i situationen. Texterna är ofta 
korta och formulerade kortfattat och kan då uppfattas som icke självbärande 
texter. För att de ska bli begripliga och meningsfulla krävs att hela situa-
tionen innefattas i en tolkning. 
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Tabell 3. Den muntligt styrda situationstypen klassificerad efter skriv-
kompetens  

                                   Klass 
Skrivkompetens 

Omvårdnad Bygg 

Kunskapslagrande och kun-
skapsstrukturerande skriv-
kompetenser 

Konfusion, SOL, Tumör, 
Cancer, CNS, Nervsystem, 
Suturer, Provanteckningar  
SOL, Empati, Demensfrågor 
(delvis sonderande), Remiss-
blankett, Jane Austen, APU-
val (gränsfall, kan också 
placeras nedan) 

Rock bands (delvis sonder-
ande), Ungdomsspråk 

Kommunicerande och 
informerande skrivkompe-
tenser 

APU-val (gränsfall, kan ock-
så placeras ovan), Dagord-
ning 

Önskelista, Underskrift 

6.5.3 Vilka skrivkompetenser realiseras? 
Genom de textaktiviteter som formar texterna samt de skrivaktiviteter som 
finns i situationerna främjas här användandet av specifika skrivkompetenser. 
Situationstypens utformning och mål påverkar vilka skrivkompetenser som 
utnyttjas, vilket syns tydligt vid denna situationstyp. Tabell 3 visar samtliga 
skrivsituationer inom den muntligt styrda situationstypen klassificerade efter 
skrivkompetenser. 

Flertalet skrivsituationer i situationstypen kan tolkas som att den kun-
skapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen används. Språkligt byggs 
texterna främst upp av textaktiviteten Beskriva realiserad genom förank-
ringar, aspektualiseringar, reformuleringar och relationer, ofta uppbyggda av 
relationella identifierande och attributiva processtyper. Det kan stödja tolk-
ningen att skrivande främst används för att strukturera kunskap, bevara in-
formation eller organisera stoff. Enstaka texter, Ungdomsspråk och Demens-
frågor, visar tendenser till en mer kunskapsutvecklande funktion i och med 
att skrivandet kan uppfattas som sonderande. Texten APU-val skiljer sig som 
nämns ovan från de övriga i det att möjligheten att uppfatta en kommunika-
tiv funktion finns. Eftersom det rör sig om en slags önskelista inför ett val 
skulle texten kunna utnyttjas på ett mer genuint kommunicerande sätt än vad 
som sker. Då hade den skrivkompetens som utnyttjats varit informerande. 
Nu används inte det som skrivs på det sätt och uppfattas därmed som ett 
gränsfall mellan den kommunicerande/informerande skrivkompetensen och 
kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetenser. Texterna Dagordning, 
Önskelista och Underskrift uppvisar alla mera tydligt den kommunicerande/ 
-informerande skrivkompetensen. 
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7 Skriftstyrda skrivsituationer 

De skriftstyrda skrivsituationerna utgör den andra delen av det skolstyrda 
materialet. Situationstypen byggs upp av olika komponenter som samverkar 
i situationen på det sätt som figur 21 visar. Skribenten samverkar med en 
skriftlig inspiration eller källa för att skriva en text.  

Skribent  Skriftlig inspiration   
   

 Text  

Figur 21. Den skriftstyrda situationstypen  

Den skriftstyrda situationstypen är mindre homogen än den muntligt 
styrda och kan ha flera olika utseenden. Skribentens arbete styrs av en skrift-
lig inspirationstext, medan läraren genom muntligt stöd förtydligar och för-
klarar situationen.  

Inspirationen utgörs av en skriven text vilket leder till att skribenten ofta 
arbetar självständigt med inspirationstexten för att producera text. Vid vissa 
tillfällen samarbetar skribenten med andra. 

Den skriftstyrda situationstypen är den vanligaste både i omvårdnads- och 
byggklassen. Materialet innehåller 50 skriftstyrda situationer. Skillnaden i 
frekvens mellan de båda klasserna är inte särskilt stor. Inom omvårdnads-
klassen produceras något fler, nämligen 27. Omvårdnadsklassens texter in-
om den skriftstyrda situationstypen, med uppgift om tillkomstämne är: 

− Prov soc. omsorg 
− Prov med.gr. 
− Prov farmakologi 
− Minns Du? 
− Provtagning  
− Social ångest 
− Karisma spa 
− Vänster/höger 
− Hjärtsvikt 
− (Albert o Gerda) 

− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
− Karaktär 
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− Bröllopsdagen 
−  (EU) 
− Great Britain 
− Canadian Hikers 
− (Stjärntecken) 
− News, news 
− (It/there) 
− (Imperfekt) 
− Matte 
− Tor och Oden 
− Novellfrågor  
− Samtalsfrågor Novell 
− Swift 
− Rachels dagbok 
− Tidningsnotis 
− Alkoholvanor 
− Elevskydd 

 

− Karaktär 
− Samhällskunskap 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Matematik 
− Svenska 
− Svenska 
− Svenska 
− Svenska 
− Svenska 
− Svenska 
− Kringaktivitet 
− Kringaktivitet 

Inom byggklassen produceras 23 skriftstyrda skrivsituationer. Byggklassens 
texter inom den skriftstyrda situationstypen, med uppgift om tillkomstämne 
är: 

− Arbetsrapport 
− Konflikter 
− Sh-läxa 
− Nutidskryss  
− Korsord 
− EU 
− Stad och land 
− Sagan om Ringen 
− Dreams on Wheels 
− (Pros/cons) 
− (Make/do) 
− (Word check) 
− These/those 
− (Pig Boy) 
− Matte 
− Barns språk  
− Yrkesspråk 
− Språkhistoria 
− Läsjournal 
− (Kort kjol) 
− Sporttermer 
−  Slangord 
− The Foogel 

− Karaktär 
− Samhällskunskap 
− Samhällskunskap 
− Samhällskunskap 
− Samhällskunskap 
− Samhällskunskap 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Engelska 
− Matematik 
− Svenska 
− Svenska 
− Svenska 
− Svenska 
− Svenska 
− Svenska 
− Svenska 
− Bild 
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Situationstypen leder fram till olika typer av texter, till form, omfång och 
innehåll, men kan ändå delas in i två huvudtyper, en med mer sammanhållen 
text och en med kortfattade elliptiskt formulerade textdelar. 

Vilka ämnen det skrivs inom skiljer sig mellan klasserna. I omvårdnads-
klassen finns samtliga ämnen representerade, såväl karaktärsämnen som öv-
riga ämnen. I byggklassen finns endast en situation från en karaktärsämnes-
lektion medan resterande 22 situationer återfinns inom ramen för övriga 
ämnen.  

Materialet har kategoriserats utifrån de skrivkompetenser som situations-
typen främst verkar aktualisera. Skrivsituationerna presenteras utifrån denna 
kategorisering. Först beskrivs skrivsituationer från omvårdnadsklassen, där-
efter skrivsituationer från byggklassen. Varje skrivkompetens illustreras 
först med en grundligt beskriven fallstudie, som sedan analyseras. Därefter 
exemplifieras samma typ av skrivkompetens med kortare fallstudier av flera 
olika skrivsituationer. Analyserna ligger till grund för en karaktärisering av 
situationstypen både specifikt och allmänt. 

7.1 Omvårdnadsklassen: kunskapslagrande och 
kunskapsstrukturerande skrivkompetenser  
I omvårdnadsklassen kan 27 skrivsituationer sägas vara skriftligt styrda. De 
verkar aktualisera tre skrivkompetenser: den kunskapslagrande/-strukturer-
ande skrivkompetensen, den kommunicerande/informerande skrivkompe-
tensen och den skrivkompetens som konstruerar textvärldar. 

Den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen är den största; 
21 av skrivsituationerna räknas dit. Två skrivsituationer aktualiserar den 
kommunicerande/informerande skrivkompetensen. Den skrivkompetens som 
konstruerar textvärldar representeras av fyra skrivsituationer.  

Den skrivkompetens som verkar framträda tydligast är den kunskapslag-
rande/-strukturerande skrivkompetensen. Elva av 21 sådana skrivsituationer 
liknar varandra till form och utförande, så tillvida att de leder fram till rela-
tivt sammanhållna texter. Dessa situationer exemplifieras här med fall-
beskrivningen Tor och Oden. Tio skrivsituationer som aktualiserar den kun-
skapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen bygger på samspelet mel-
lan fråga och svar. De exemplifieras med fallbeskrivningen Prov Medicinsk 
grund.  

7.1.1 Fallbeskrivning Tor och Oden 
Den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen illustreras med en 
skrivsituation från en lektion i svenska, vars tema benämns ”Medeltiden”. 
Situationen byggs upp av tre samverkande komponenter, där skribenten är 
Olga. Texten Tor och Oden tillkommer under flera olika lektionstillfällen 
under cirka tre veckor. Arbetet initieras genom en kort muntlig introduktion
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Figur 22. Texten Tor och Oden. Avskrift av originalet. Den streckade 
linjen markerar sidbrytning. Styckeindelningen är originalets. 

TOR OCH ODEN 
1. INLEDNING 
Det här kommer att handla lite om Tor och Oden om vilka de var och hur de 
levde 
2.SYFTE 
Jag gör det här för att jag fick i uppgift i svenska A att skriva om vikingatiden 
eller medeltiden. Därför valde jag att skriva om Tor och Oden. 
3. METOD 
Jag har läst i böcker och letat på Internet för att få fram den fakta jag sökte. 
4.RESULTAT 
4.1 Oden 
Oden var den främste av asarna. Han kallades också för allfadern det betyder att 
han är stamfar till alla asaätter och dessutom skapat människor. Varje dag så 
samlade han de förnämsta  asarna till rådslag om människornas öden och om vad 
gudarna kan göra för att försvara Midgård mot ondskan. Odens borg kallades för 
Valhall, borgen hade femhundrafyrtio dörrar och varje dörr var så bred att 
åttahundra man kunde passera i bredd. Det sades att om Oden slet ut sitt högra 
öga och la det i Mimers källa så skulle han få dricka. Han slet ut sitt öga och 
slängde det i brunnen och han fick dricka en klunk. Han vann en stor visdom för 
att han gjorde så. 
   Oden hade två korpar som hette Hugin och Munin det var två tama korpar som 
varje dag flög över världen och berättade sedan för Oden va de hade sett för 
något. Deras namn betydde tanke och minne. Oden hade också en åttafotad häst 
som hette Sleipner. Odens fru hette Frigg och tillsammans så hade Oden och 
Frigg en son som hette Balder, han var mycket vacker och ärlig. 
  Onsdag är Odens dag och Oden betyder ”Den rasande” 
4.2 Tor 
Tor var den starkaste bland asarna med styrkebälte, hammaren Mjölner och 
järnhandskar. Tor var ständigt på jakt efter jättar att slå ihjäl. När Tor dundrade 
över himlen så åskar det på jorden. Tor var också åskans och de Fria männens 
gud. Som den åskans gud han var så färdades han över himlavalvet dragen i sin 
vagn av bockarna Tanngnjost och Tanngrisner. Tor betyder ”dundraren” 
  Det sägs att Tor var en folkligare gud än Oden. Tor var gift med Siv och de hade 
tre barn som hette Mode, Magne och Trud. 
  Tor var böndernas beskyddare och fick ofta utkämpa tuffa slag mot jättar för att 
försvara Midgård mot Asgård. 
  Torsdag är Tors dag. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. SAMMANFATTNING 
Tor och Oden var båda asagudar. Oden var den viktigaste guden. Tor var den 
folkligaste guden. Onsdag är odens dag och torsdag är Tors dag. 
6. KÄLLFÖRTECKNING 
Svenska timmar 
www.algonet.se/~fenri/gudarna 
www.visbyinfo.nu/heidrun/Oden.asp 
http://hemsidor.torget.se/users/z/zakka/mall1.html
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av läraren under en lektion då Olga inte är närvarande. Hon får därför ingen 
egentlig introduktion utan får sätta sig in i arbetet genom att läsa de instruk-
tionspapper läraren färdigställt. Anvisningarna beskriver kortfattat ramarna 
för den text som arbetet ska resultera i, genom att det ges en mall för disposi-
tionen med punkter som ska vara med (se vidare 7.1.1.2). Skribenten får allt-
så själv arbeta med att tolka och förstå uppgiftens form och mål och får 
sedan av läraren ett kompendium med kopierade texter ur läroböcker i litte-
raturhistoria att hämta fakta ur. 

Olga arbetar på egen hand med denna uppgift och interagerar mest med 
de källtexter hon använder men också med läraren vid enstaka tillfällen. 
Olga har vid ett tidigare lektionstillfälle valt att arbeta med frågan: ”Vilka 
var Tor och Oden?” Instruktionstexten beskriver uppgiften på ett sätt som 
gör att Olga tolkar uppgiften som mer än att ge ett enkelt svar på den över-
gripande frågan. Hon förstår av sammanhanget att exempelvis svaret ”De var 
asagudar” inte räcker här.  

Här följer vi Olga under en sekvens av arbetet. Olga börjar med att ta 
fram sitt kollegieblock och instruktionshäftet som följer med uppgiften. Där-
utöver har hon tillgång till ett kompendium med faktatexter kopierade ur 
läroböcker samt andra läroböcker som ligger längst fram i klassrummet. 
Olga börjar skriva av en inledningsmening hon hittar i instruktionerna 
(Skrifthändelse). Olga läser i instruktionspapperet och fortsätter skriva. Hon 
hämtar information ur kompendiet och skriver av. Vi småpratar om upp-
giften och Olga säger att det först blir ett kladdpapper som hon sedan kan 
utgå ifrån i sitt arbete. Efter en stund har hon skrivit av det som finns om Tor 
och Oden i kompendiet och väntar då på en dator för att kunna söka mer in-
formation på Internet. Under tiden söker Olga i flera läroböcker som ligger 
framme vid katedern men hittar inget hon anser sig ha nytta av. När en dator 
blir ledig sätter hon sig för att söka information. Hon skriver ut ett antal sidor 
och jag frågar henne hur hon ska sålla i informationen. ”Jag får väl stryka 
under det som är väsentligt. Jag tar med allt som jag tycker är viktigt”, säger 
hon till mig. Arbetet fortsätter sedan under flera lektionstillfällen genom att 
Olga skriver ett första preliminärt utkast utifrån källtexterna. I princip an-
vänder hon skrivaktiviteten Kopiera delar av de olika källtexterna. Senare 
skriver hon ett andra utkast, och slutligen renskrivs en slutversion på dator 
som lämnas in till läraren för bedömning. 

7.1.1.1 Texten Tor och Oden 
Slutversionen av texten Tor och Oden (figur 22) består av två A4-sidor med 
datorskriven text. Första sidan fylls helt av text, medan sidan två fylls ut till 
1/5. Texten följer den mall som förevisas i det instruktionspapper som delats 
ut. Varje rubrik är numrerad och därefter följer en text till nämnda rubrik. 
Rubrikerna ”Inledning, Syfte, Metod, Sammanfattning” följs av mycket 
korta texter på mellan en och en och en halv rad.  
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Dessutom finns under rubriken ”Resultat” två textstycken med rubrikerna 
Oden respektive Tor. Dessa texter är längre och upptar tillsammans lite drygt 
halva första sidan. Det hela avslutas med en källförteckning som redovisar 
fyra källor, varav tre är Internetsidor. De mest framträdande textaktiviteterna 
realiseras genom propositioner ur Beskriva och Förklara. 

7.1.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
I fallbeskrivningen Tor och Oden interagerar skribenten Olga på egen hand 
med olika skriftliga källor. Instruktionspapperet utgör den struktur skribent-
en har att utgå ifrån då hon ska utforma sin uppgift. Förutsättningen för på 
vilket sätt hon utformar sitt eget skrivande är därför på vilket sätt skribenten 
läser och uppfattar instruktionstexten.  

Utgångspunkten i situationen är alltså instruktionstexten som genom sin 
utformning ramar in situationen, både innehållsmässigt och formmässigt, 
och fungerar som en typ av organisatör för situationen. 

Instruktionstexten består av tre sidor. Första sidan utgörs av instruktioner 
kring det övergripande arbetet. Inledningsmeningen beskriver uppgiften, 
vilken är formulerad som en uppmaning. ”Skriv en utredande text om något 
av följande ämnen, vilka gäller medeltiden. (delades ut v. 42).”  

Övergripande uppmanar instruktionstexten till att skriva en utredande 
text. Utmärkande för en utredande text är exempelvis att jämföra, att analys-
era och att dra slutsatser (Ask 2006, Nyström 2000), vilket kan realiseras 
med hjälp av textaktiviteterna Förklara, Beskriva och Argumentera. Inget av 
detta beskrivs i uppgiftsbeskrivningen. Skribenten Olga var inte närvarande 
under den lektionen då läraren förklarade uppgiften. Hon frågar heller inte 
efter någon förklaring. Ett inte orimligt antagande är att hon tolkar uppgiften 
utifrån sina egna föreställningar. Uppgiften som skribenten tolkar den kan 
beskrivas som det som ofta benämns ”forskning” i skolans värld (jfr Nilsson 
2002).  

Därefter beskriver instruktionstexten åtta olika ämnen att välja bland. Den 
övergripande skrivaktiviteten instruktionerna leder till är att välja ett ämne 
utifrån rubrikförslag. Eftersom ämnena är formulerade som frågor uppmanas 
skribenten till att svara på rubrikens fråga.  

Instruktionstexten beskriver sedan ramarna för arbetet i punktform där 
omfång och inlämningsdatum finns angivna. Sist finns två rubriker, litteratur 
och länktips, under vilka förslag på litteratur och Internetsidor anges. Dessa 
rubriker signalerar implicit att uppgiften är att samla stoff men också att 
sovra stoff och bedöma kunskapsvärdet i källorna. Instruktionstextens andra 
sida består av ett förslag till disposition av arbetet, uppställd genom numrer-
ade rubriker. Dessa rubriker namnges. Dessutom ges förklaringar till vad 
texten under rubriken ska innehålla och ibland exempel på formuleringar för 
skribenten att använda. 
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(1) Utdrag ur instruktionstext. Dispositionsförslag  

1. Inledning/bakgrund 
2.  Syfte – varför du gör utredningen 
 
Jag har fått i uppgift i svenska A att skriva om… … … 
Jag har valt detta ämne därför att… .. 
Jag vill informera om… … … … … .. 
Jag vill sprida kunskap till andra… … ... 

Ange också vilken fråga du vill besvara med din utredning. 

3. Metod 

Beskriv hur du har gått till väga för att få fram ditt resultat. 
4. Resultat 

Här redogör du för de fakta du har fått fram 
5. Slutdiskussion 
6.  
7. Sammanfattning 
Här skriver du en sammanfattning över vad du kommit fram till. 

8. Källförteckning 

Den tredje sidan består av en färdigproducerad innehållsförteckning.  

(2) Utdrag ur instruktionstext. Innehållsförteckningsförslag 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Inledning/bakgrund…………………………………………… 
2. Syfte…………………………………………………………….. 
3. Metod…………………………………………………………… 
4. Resultat…………………………………………………………. 
4.1xxxxxx…………………………………………………………... 
4.2xxxxxx…………………………………………………………... 
4.2.1xxxx………………………………………………………….... 
5. Slutdiskussion…………………………………………………… 
6. Sammanfattning………………………………………………… 
7. Källförteckning…………………………………………………. 

Den tredje sidan visar hur slutprodukten enligt instruktionerna bör utformas. 
Instruktionstexten kan av skribenten uppfattas som en mall för vad slutpro-
dukten kan, eller bör, innehålla och hur detta innehåll bör struktureras, vilket 
innebär att instruktionstexten, förutom sin strukturerande roll över situation-
en, även fungerar som textmönster. Instruktionstexten påverkar alltså elev-
ens textproduktion i ett slags interdiskursiv intertextualitet.  

Elevtexten Tor och Oden karaktäriseras formmässigt av att den är upp-
byggd efter en mall till en förenklad vetenskaplig rapport eller uppsats. 
Olgas egen text Tor och Oden kan typografiskt och formmässigt uppfattas 
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som uppbyggd av två olika delar, vilket blir synligt både innehållsligt och 
språkligt. En del utgörs av en metakommunikativ ram kring själva resultatet, 
här kallad ramdelen. Den andra delen, resultatdelen, är den textdel där fakta-
redovisningen sker. 

Ramdelen bygger främst på propositioner ur textaktiviteten Förklara. Här 
förklarar och beskriver skribenten Olga dels själva arbetsprocessen, dels 
slutproduktens uppbyggnad och utformning (se nedan). Deltagaren är i flera 
fall ett personligt pronomen, jag, som visas i: ”Jag gör det här för att jag 
[…]. Därför valde jag att […].” Att deltagaren uttrycks som jag antyder att 
skribenten egenhändigt formulerar texten. I jämförelse med instruktions-
texten framkommer dock delvis en annan tolkning. Delar av texten formu-
leras som direkta svar på instruktionstextens frågor och delar av den lånar 
formuleringar från instruktionstexten.  

Ramdelens text är uppbyggd av olika processtyper. I fem av sju fall består 
processkärnan av materiella processer. Under rubriken ”INLEDNING” an-
ger texten ämnet genom en introduktion och formulerat genom propositionen 
Problem. Introduktionen realiseras i en materiell process (processkärnan här 
markerad med kursiv stil): ”Det här kommer att handla lite om Tor och 
Oden om vilka de var och hur de levde”. Formuleringen tolkas här som 
egenformulerad, då instruktionstexten inte beskriver vad rubriken ska inne-
hålla. Utmärkande är att syftet är vagt formulerat, ”handla lite”. 

Vidare beskrivs syftet med själva uppgiften genom drag ur textaktiviteten 
Förklara realiserad med hjälp av materiella processer som framgår av ex-
emplen: ”Jag gör det här för att jag fick i uppgift i Svenska A att skriva om 
vikingatiden eller medeltiden. Därför valde jag att skriva om Tor och Oden.” 
De materiella processerna gör och valde specificeras av den kausala sub-
junktionen för att och adverbet därför, vilket tillsammans indikerar att text-
aktiviteten Förklara aktualiseras. Instruktionstexten uppmanar skribenten att 
svara på frågan ”varför du gör utredningen” vilket även det uppmanar till att 
använda en förklaring. Skribenten formulerar sig genom att använda den 
färdiga formulering som instruktionstexten föreslår, ”Jag har fått i uppgift i 
svenska A att skriva om… … …”, till viss del modifierad, och lägga till en 
förklaring.  

Under rubriken ”METOD” beskrivs hur genomförandet gått till varför 
verb som beskriver materiella processer får ses som ett naturligt val. Instruk-
tionstexten formulerar här en uppmaning, ”Beskriv hur du har gått till väga 
för att få fram ditt resultat”, vilket Olga gör genom att beskriva hur hon 
gjort: ”Jag har läst i böcker och letat på Internet för att få fram den fakta jag 
sökte.” Denna textdel kan uppfattas som ett svar på en bjudmening och på-
verkad av instruktionstexten. Olga har själv formulerat meningen, men styrts 
av instruktionerna, vilket kan uppfattas som en form av intertextualitet. 

Resultatdelen i texten Tor och Oden består främst av två textdelar med 
rubrikerna Oden respektive Tor. Instruktionstexten anger innehållet genom 
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formuleringen: ”Här redogör du för de fakta du har fått fram.” Instruktionen 
styr därmed innehållet i texten. 

De textaktiviteter som realiseras här är Beskriva främst genom att defini-
era och omformulera termer. 

Rubrikerna i resultatdelen fungerar som förankring av ämnet. Egennamn-
en Oden respektive Tor används som enda rubriktext utan något tillägg eller 
någon förklaring. Namnen får då stå ensamma som informationsbärare. 

Texten under de två huvudrubrikerna utmärks i stort av att namn och 
termer anges och beskrivs. Detta sker ofta genom reformuleringar av temat, 
uttryckt som X heter/kallas Y. Språkligt byggs flera fraser upp av relation-
ella, identifierade processer, där egennamn ges ett identifierande tillägg gen-
om en processkärna (här kursiverade) genom verben heter och kallas.  

Odens borg kallades för Valhall… 
Odens fru hette Frigg… 
… de hade tre barn som hette Mode, Magne och Trud. 
Oden […] kallades också för allfadern… 

Ett framträdande sätt att definiera i Tor och Oden är genom aspektualiser-
ingar, vilka språkligt kan realiseras på olika sätt. Skribenten beskriver egen-
skaper hos gudarna och händelser de sägs ha varit med om och framställer 
det som fakta. Detta sker främst med hjälp av identifierande relationella pro-
cesser, vilka kännetecknas av att de främst pekar ut och etiketterar eller 
anger identitet (Holmberg & Karlsson 2006:89). Flera av meningarna byggs 
upp av verbet vara som processkärna: 

Oden var den främste av asarna 
Tor var böndernas beskyddare… 
Tor var den starkaste... 
Torsdag är Tors dag 

Ytterligare ett sätt att beskriva är att tillskriva bäraren ett attribut. På så sätt 
aktualiseras attributiva relationella processer. Utmärkande för de attributiva 
processerna är att processkärnan tillskrivs ett attribut som på något sätt be-
skriver egenskaper eller vad något har eller består av (Holmberg & Karlsson 
2006:89). Exempel som dessa visar detta: 

Oden hade två korpar som hette Hugin och Munin… 
… så hade Oden och Frigg en son… 
… borgen hade femhundrafyrtio dörrar… 

Bäraren utgörs här i de flesta fall av namn på personer eller konkreta ting. 
Exempel finns också där beskrivningen realiseras med hjälp av händelser: 

”[Oden] slet ut sitt öga och slängde det i brunnen och han fick dricka en 
klunk.” Genom att beskriva något huvudpersonen utfört eller gjort genom en 
händelsekedja visas här drag ur textaktiviteten Berätta. Personen exemplifi-
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eras genom materiella processer, vilket ger utrymme för läsaren att tolka be-
skrivande personlighetsdrag. 

De två resultatdelarna är alltså i hög grad uppbyggda av relationella 
identifierande processer. Av de 40 processkärnorna i textdelarna utgörs 30 
av relationella processer. Delen som behandlar Oden byggs främst upp av 
attributiva processer samt identifierande processer. Delen som behandlar Tor 
är i hög grad uppbyggd av identifierande processer. Här fungerar textaktivi-
teten Beskriva genom att namnge och att ange termer. 

Andra typer av konstruktioner kan också hänvisas till textaktiviteten Be-
skriva. Framför allt används konstruktionen: ”det betyder att…” I resultat-
delen realiseras detta på textnivå genom relationella identifierande processer 
och främst med hjälp av verbet betyda: 

…det betyder att han är stamfar till alla asaätter… 
Deras namn betydde tanke och minne 
Tor betyder dundraren 

Fraserna ovan har som funktion att de definierar ett innehåll. I det översta 
exemplet kan ”betyder” uppfattas som liktydigt med ”innebär”, vilket skulle 
kunna tolkas som ett försök att förklara, men frasen kan även tolkas som en 
aspektualisering med målet att definiera termer. De övriga två fraserna inne-
håller inga egentliga förklaringar utan kan uppfattas som ett slags översätt-
ning, då de beskriver ordens etymologi. ”det betyder” kan översättas med är 
lika med, vilket innebär att det mer liknar en definition. 

En av formuleringarna i texten tolkas som en jämförelse, varför jag upp-
fattar den som en relation. I texten användes konstruktionen: ”Det sägs att 
Tor var en folkligare gud än Oden.” Jämförelsen realiseras genom adjektivet 
som kompareras och genom att en jämförande subjunktion används. Dess-
utom har Olga valt att presentera de två gudarna i ett stycke var. På så vis 
kan även själva strukturen uppfattas som en ansats till jämförande.  

Språkligt byggs resultatdelen i hög grad på att namnge personer samt be-
skriva dem. Genom att skribenten väljer dessa uttryckssätt borde just detta 
vara det hon uppfattar centralt för uppgiften och kanske även så hon upp-
fattar fakta.  

Men hur mycket av detta formulerande kan då sägas komma från skrib-
enten själv? Genom att analysera vilka skrivaktiviteter skribenten använt vid 
textproduktionen framkommer en delvis annan bild av texten och de text-
aktiviteter den realiserar. 

I en jämförelse mellan elevtexten och de innehållsliga förlagorna visas 
hur ett slags manifest intertextualitet formar textdelarna. Tabell 4 visar en 
analys av den del av texten Tor och Oden som återfinns under rubriken 4.1 
Oden. Källmaterialet hämtas ur Lärobokstext samt tre källor hämtade från 
Internet, (IT1), (IT2) och (IT3). Uteslutning från originalet markeras genom 
parenteser ( ), formändring med kursiv. Allt som inte ordagrant står att finna 
i källtexten klassificeras här som producerat av skribenten. 
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Analysen visar hur skribenten hämtar material från de olika källorna och 
sammanfogar dem. Dessa källor, eller olika röster (Bachtin 1991, 1997), 
visar sig i analysen som sammanhängande textsjok. Skribenten hämtar alltså 
material från samma källa till samma innehållsliga del. Texten Tor och Oden 
uppfattas därför som en avskrift, där skribenten byter ut språkliga former 
mot andra, bland annat genom att tempusformer ändras som i textavsnittet 
(3): 

(3) Jämförelse mellan källtext och elevtext Tor och Oden 

Varje dag samlar han de förnämsta 
asarna till rådslag… 

Varje dag så samlade han de 
förnämsta asarna till rådslag… 

Odens borg heter Valhall. Den har 
femhundrafyrtio dörrar… 

Odens borg kallades för Valhall, 
borgen hade femhundrafyrtio 
dörrar… 

Andra förändringar består i att substantiven ändras genom att bestämningar 
eller bestämd form läggs till eller tas bort, vilket exemplifieras i (4): 

(4) Jämförelse mellan källtext och elevtext Tor och Oden 

…och dessutom har skapat 
människorna. 

…och dessutom skapat 
människor. 

…och la det i källan så skulle han få 
lov att dricka. 

…och la det i Mimers källa så 
skulle han få dricka. 

Skribenten har sammanställt källtexterna genom att tillfoga eller ta bort fun-
dament och sammanfogat de olika källtextmeningarna med konnektiver och 
andra sambandssignaler. Dessutom har hon strukturerat om texten så att 
meningarna inte kommer i samma ordning som i originaltexten.  

(5) Jämförelse mellan källtext och elevtext Tor och Oden. Text med samma 
typsnitt jämförs. I elevtexten markeras elevens egna tillägg med kursiv. 

Oden hade två korpar. DE TVÅ 
KORPARNA HETTE HUGIN 
OCH MUNIN. Och de var två 
tama korpar. De två namnen på 
korparna betydde tanke och 
minne. Varje dag flög korparna 
över hela världen och berättade för 
Oden vad de hade sett. 

Oden hade två korpar som 
HETTE HUGIN OCH MUNIN 
det var två tama korpar som 
varje dag flög över världen och 
berättade sedan för Oden vad de 
hade sett för något. Deras namn 
betydde tanke och minne. 

Texten byggs alltså upp av olika röster som sammanfogas, eftersom texten 
övergripande tillkommit genom skrivaktiviteten att skriva av. Det som här 
utförs är med Nilssons (2002) term en sampling, alltså att skribenten i stora 
stycken ordagrant kopierat text ur det material som arbetet baseras på och 
sedan sammanför de olika delarna till en hel text. 



 

Ta
be

ll 
4.

 T
ex

ta
na

ly
s a

v 
in

te
rte

xt
ue

ll 
ka

ra
kt

är
 T

or
 o

ch
 O

de
n 

Sk
rib

en
t 

 
Lä

ro
bo

ks
te

xt
  

IT
 1

 
IT

2 
IT

3 
 

(1
) O

de
n 

 
 

 
va

r d
en

 
 

 
 

 
 

fr
äm

st
e 

av
 a

sa
rn

a.
 

 
 

 
(2

) H
an

 
 

 
 

 
 

ka
lla

de
s o

ck
så

 
 

 
 

fö
r 

 
 

 
 

 
al

lfa
de

r 
 

 
 

de
t b

et
yd

er
 a

tt 
 

 
 

 
 

ha
n 

är
 st

am
fa

r t
ill

 a
lla

 a
sa

ät
te

r 
oc

h 
de

ss
ut

om
 ()

 sk
ap

at
 

m
än

ni
sk

or
. (

3)
 V

ar
je

 d
ag

 

 
 

 

så
 

 
 

 
 

 
sa

m
la

de
 h

an
 d

e 
fö

rn
äm

st
a 

as
ar

na
 ti

ll 
rå

ds
la

g 
om

 
m

än
ni

ks
or

na
s ö

de
n 

oc
h 

om
 v

ad
 

gu
da

rn
a 

ka
n 

gö
ra

 fö
r a

tt 
fö

rs
va

ra
 M

id
gå

rd
 m

ot
 o

nd
sk

an
.

 
 

 

 
 

(4
) O

de
ns

 b
or

g 
 

 
ka

lla
de

s f
ör

 
 

 
 

 
 

 
V

al
ha

ll,
 

 
 

B
or

ge
n 

ha
de

 
 

 
 

 
 

 
Fe

m
hu

nd
ra

fy
rti

o 
dö

rr
ar

 o
ch

 v
ar

je
 

dö
rr

 v
ar

 så
 b

re
d 

at
t å

tta
hu

nd
ra

 m
an

 
ku

nd
e 

pa
ss

er
as

 i 
br

ed
d.

 

 
 

(5
) D

et
 sa

de
s a

tt 
 

 
 

 
 

 
 

om
 O

de
n 

sl
et

 u
t s

itt
 h

ög
ra

 ö
ga

 o
ch

 
la

 d
et

 i 
 

 
 

M
im

er
s 

 
 

 
 

 
 

kä
lla

 så
 sk

ul
le

 h
an

 få
 ()

dr
ic

ka
. 

 
 

(6
) H

an
 

 
 

 
 

 
 

Sl
et

 u
t s

itt
ög

a 
oc

h 
sl

än
gd

e 
de

t i
 

 
 

br
un

ne
n 

oc
h 

ha
n 

 
 

 
 

 
 

fic
k 

dr
ic

ka
 e

n 
kl

un
k.

 
 

 



 

(7
) H

an
  

 
 

 
 

 
 

 
va

nn
 e

n 
st

or
 v

is
he

t 
 

fö
r a

tt 
ha

n 
gj

or
de

 så
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

(8
) O

de
n 

ha
de

 tv
å 

ko
rp

ar
 so

m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

he
tte

 H
ug

in
 o

ch
 M

un
in

 
de

t v
ar

  
 

 
 

 
 

 
 

 
tv

å 
ta

m
a 

ko
rp

ar
 

so
m

 
 

 
 

 
 

 
 

 
va

rje
 d

ag
 fl

ög
 ö

ve
r v

är
ld

en
 o

ch
 

be
rä

tta
de

 fö
r O

de
n 

va
 d

e 
ha

de
 se

tt 
fö

r n
åg

ot
. 

 
 

 
 

(9
) D

er
as

 n
am

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
be

ty
dd

e 
ta

nk
e 

oc
h 

m
in

ne
. 

(1
0)

 O
de

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
ha

de
 o

ck
så

 e
n 

åt
ta

fo
ta

d 
hä

st
 

so
m

 
 

 
 

 
 

 
 

 
he

tte
 S

le
ip

ne
r. 

(1
1)

 O
de

ns
 fr

u 
 

 
 

 
 

 
 

 
he

tte
 F

rig
g 

O
ch

 ti
lls

am
m

an
s s

å 
ha

de
 O

de
n 

oc
h 

Fr
ig

g 
en

 

 
 

 
 

 
 

 
 

so
n 

so
m

 
 

 
 

 
 

 
 

 
he

tte
 B

al
de

r, 
ha

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
va

r m
yc

ke
t v

ac
ke

r o
ch

 ä
rli

g.
 

 
(1

2)
 O

ns
da

g 
är

 O
de

ns
 d

ag
 

 
 

 
oc

h 
 

 
 

 
 

 
O

de
n 

be
ty

de
r ”

D
en

 ra
sa

nd
e”

 
 

 
 

 



 124 

stycken ordagrant kopierat text ur det material som arbetet baseras på och 
sedan sammanför de olika delarna till en hel text.  

Skribentens intention kan dock mycket väl vara att det ska se ut som en 
egenproducerad text, vilket kan vara en anledning till att källor inte öppet 
redovisas med källhänvisning i löptext, utan endast genom källförteckningen 
i slutet av arbetet. Instruktionstexten säger inget om att eller hur källor ska 
anges i texten. Skribentens syfte kan förstås som att hon kanske försöker få 
texten att framstå som egenproducerad och inte en flerröstad text där olika 
perspektiv möts. Textens innehåll och formuleringar hämtas från källorna, 
medan skribentens egna formuleringar endast bygger en ram runt om, som 
ett slags stödstruktur. Trots att skribenten till största delen använt skriv-
aktiviteten Kopiera under arbetets gång, är det troligt att skribenten uppfattar 
att hon skrivit en egen text. Instruktionerna hjälper heller inte skribenten att 
tolka uppgiften på ett annat sätt. 

Sammanfattningsvis kan textdelarna under de två rubrikerna Oden respek-
tive Tor inte tolkas som självständigt producerade texter. I ramtexten finns 
dock textdelar som genom att deltagaren utgörs av ett jag antyder att de är 
egenproducerade. Ramdelen skiljer sig därmed från resultatdelen, där skrib-
entens röst egentligen inte är synlig alls. Analysen visar dock att även detta 
mer personliga språkbruk tillkommit genom ett slags avskrift, i vissa fall 
genom att kopiera text, i vissa fall som svar på direkta uppmaningar hämtade 
från instruktionstexten. Därmed menar jag att resultatdelen byggs upp av 
mer manifest intertextualitet. Den mer interdiskursiva intertextualitet ram-
delen bygger på består av att textens utformning påverkas av instruktions-
texten mer än direkt kopierar den, trots att även detta sker. 

De två delarna texten är uppbyggd av karaktäriseras vid en första anblick 
av att ramdelen genom ett mer personligt register kan uppfattas som en egen-
formulerad text, medan själva resultatdelen i stort är en reproduktion eller 
avskrift av andra källor. Vid närmare granskning visar sig dock att formuler-
andet av båda delarna i hög grad påverkats av förlagor. Ramdelen påverkas 
av instruktionstexten, medan resultatdelen i stort är kopierad ur olika källor. 

7.1.1.3 Skrivkompetenser 
Hela situationen styrs av den strukturerande skriftliga uppgiften. Detta kräv-
er att skribenten själv disciplinerar, organiserar och planerar uppgiften, både 
globalt för hela situationen och lokalt i det specifika textproducerandet.  

Textens funktion eller mening för skribenten hänger samman med vilka 
skrivaktiviteter hon finner viktiga. De övergripande skrivaktiviteter Olga ut-
för kan tyda på att de implicita skrivaktiviteterna Samla och Sovra fakta, och 
Kopiera och Sammanställa fakta till en självbärande text är de hon uppfattar 
tydligast. Det kan förstås som att den strukturerande funktionen framträder. 
Att skriva en utredande text blir i skenet av uppgiftens utförande svårt att 
uppfylla. 
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I situationen möter skribenten ett kunskapsinnehåll som i stort sett är nytt 
för henne, samtidigt som hon på egen hand får uppgiften att sovra kun-
skapen. Hon ska alltså självständigt göra bedömningen vad i detta material 
som är viktigt att lära sig. Textens mest framträdande textaktivitet är Be-
skriva realiserad genom aspektualiseringar och reformuleringar som bygger 
på att ange namn och att beskriva dem. Det kan tolkas som att just denna 
form av kunskap uppfattas som meningsbärande för skribenten. Språkligt får 
det skribenten skriver karaktären av en faktaåtergivelse där just namngivning 
uppfattas som centralt. Att ange namn blir på så sätt meningsskapande både 
lokalt och globalt. 

I detta finns också en möjlig förklaring till att texten egentligen inte kan 
klassas som en utredande text. Genom att fakta enbart benämns och beskrivs, 
saknas de förklarande och analyserande drag som är utmärkande för en ut-
redande text. Att utifrån den instruktion som ges lära sig skriva en utredande 
text är dock svårt. Skribenten ges ingen förklaring till vad det innebär och 
har därmed liten möjlighet att förstå att denna handling eftersträvas eller hur 
den ska genomföras. De textdelar som motsvarar texttypens krav är de mer 
formella ramdelarna. Huvudtexten bygger på en jämförande struktur där de 
bägge gudarna ställs mot varandra. Innehållsligt jämförs sedan i stort sett 
samma typ av information. Möjligen kan man genom att se på slutprodukten 
förstå det som att detta är vad skribenten uppfattar som en utredande text. 
Utifrån de delar läraren lyfter fram i förslaget till textuppläggningen, be-
nämna, beskriva, redogöra och sammanfatta, är det också mycket svårt att 
förstå uppgiften på annat sätt än vad som här görs. I slutprodukten finns 
inget spår av förklaring till vad asatron är utan gudarna Tor och Oden lyfts 
här fram och presenteras som historiska personer.  

Vad gäller skribenten Olgas förmåga att bedöma kunskapsvärdet i käll-
orna, svarar hon på en direkt fråga, att ”jag tar med allt som är viktigt”. Hur 
hon kan veta vad som är viktigt besvarar hon med att det är viktigt för henne. 
Med tanke på hur uppgiften är formulerad får man förutsätta att uppgiften ur 
lärarens perspektiv har åtminstone två syften: dels att eleverna ska öva sig i 
en speciell form av skrivande, dels att uppgiften ska täcka in ett visst kun-
skapsinnehåll. Den skrivaktivitet Olga då väljer, Kopiera, framstår i ljuset av 
detta som rationell.  

Situationen kan för skribenten uppfattas ha flera syften. Ett kan vara att 
genomföra en skrivövning. Då kan skrivandet uppfattas som en rituell hand-
ling. Ett annat syfte kan vara att skriva en text där ett kunskapsinnehåll ska 
identifieras, bearbetas och visas upp. Skribenten utför då en strategisk hand-
ling. En del av den strategiska handlingen visar sig sedan som ytterligare ett 
möjligt syfte, nämligen som ett underlag för bedömning. I och med det kan 
man till viss del tala om texten Tor och Oden som kommunikativ, åtminst-
one utifrån det skolperspektiv vi här rör oss i. Slutprodukten ska alltså läsas 
av en bedömare och därefter får skribenten återkoppling på den strategiska 
handling hon utfört eftersom arbetet så småningom får betyget godkänt. På 
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Figur 23. Texten Medicinsk grund s. 1 
 
så vis stärks skribentens kunskap om praxisgemenskapens krav på uppgiften, 
vilket skribenten skulle kunna tolka som att det är på detta sätt en utredande 
text ser ut och fungerar. 

Instruktionstextens implicita uppmaning att använda skrivaktiviteterna 
sovra och samla stoff främjar en kunskapslagrande/-strukturerande skriv-
kompetens, genom att just kunskaper i ett specifikt ämne ska värderas, väljas 
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ut och struktureras. Slutprodukten framställs främst genom att skribenten re-
producerar text; därigenom aktualiseras främst den kunskapslagrande funk-
tionen, trots att potential till ett mer kunskapsutvecklande syfte finns.  

Samma typ av skrivkompetenser främjas i situationen. Skrivandet fung-
erar i hög grad som stöd för strukturering av viss information. I texten Tor 
och Oden torde just strukturerandet och sammanställande av information 
uppfattas som viktigare än att använda fakta som underlag för lärande, efter-
som en strategisk handling utförs.  

De skrivkompetenser som utnyttjas i texterna tolkar jag därmed som kun-
skapslagrande/-strukturerande. 

7.1.2 Fallbeskrivning Medicinsk grundkurs 
Ytterligare en skrivsituation från omvårdnadsklassen visar hur kunskapslag-
rande/-strukturerande skrivkompetenser används inom ramen för den skrift-
styrda situationstypen.  

Fallbeskrivningen visar genomförandet av ett kunskapsprov i ämnet me-
dicinsk grundkurs, vilket är ett karaktärsämne i omvårdnadsklassen. Skrib-
enten är Olga som ska på läkarbesök under den ordinarie lektionen och ber 
läraren om att få skriva provet under lunchrasten. Hon blir hänvisad till ett 
grupprum bredvid lärarnas arbetsrum. Läraren delar ut provet och Olga läser 
snabbt igenom frågorna. Hon skriver svar på frågorna. Olga tänker högt och 
skriver allt hon kan relativt snabbt (Skrifthändelse). Om hon inte kan svaret 
direkt hoppar hon över frågan. Då hon är färdig pratar vi en stund om vad 
hon tycker om skriftliga prov. Olga menar att skrivningar är onödiga. ”Man 
läser på inför provet och sedan glömmer man bort.” Därefter lämnar Olga in 
provet till läraren. 

7.1.2.1 Texten Medicinsk grund 
Texten Medicinsk grund (figur 23) är ett rättat och återlämnat kunskapsprov. 
Provet består av tolv frågor varav två utgörs av illustrationer där utpekade 
delar ska namnges. Skribenten skriver sin text mellan de förtrycka frågor lär-
aren formulerat. Till varje fråga finns ett förtryckt betygsintervall (G, VG, 
MVG). Skribentens handskrivna svar markeras här med kursiv stil. Läraren 
har rättat provet genom att för hand markera en bokstav representerande ett 
betyg på varje fråga. Elevtexten uttrycks främst med propositioner ur text-
aktiviteten Beskriva. 

7.1.2.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
I situationen tydliggörs samspelet mellan instruktionstexten och de svar 
skribenten skriver. Formuleringen av frågan påverkar intertextuellt den  
språkliga utformningen av svaren. Jag analyserar därför instruktionstexten 
för att synliggöra vad den uppmanar till. 
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Instruktionstexten byggs till stor del upp av identifierande relationella 
processer. Detta leder till att delar av textaktiviteten Beskriva övergripande 
synliggörs i det skribenten skriver. Beskrivningar realiseras främst genom 
förankringar eller reformuleringar där skribenten anger eller definierar cent-
rala termer. De frågor som formulerats med relationella processer uttryckta 
med verben vara och heta leder till ett svar där centrala termer förankras 
som ”Vad heter den vätska som finns mellan hjärn- och ryggmärgshinnorna? 
Likvor”. 

Förutom processkärnan visar instruktionstexten med hjälp av beskrivande 
delar eller genom att ange centrala termer vad skribenten ska utföra. Svaren 
formuleras kortfattat. Även andra processtyper leder till denna typ av svar, 
exempelvis i samband med en verbal process ”namnge”. Här kompletteras 
frågan med en bild som visar vilka delar som ska namnges: 

Namnge de markerade delarna 
a Hjärnan 
b ryggmärg 
c Centrala nervsystemet 
d Perifera nervsystemet 

Relationella processer i instruktionstexten uppmanar även skribenten att 
definiera termer. Frågan konstrueras då med hjälp av reformuleringar eller 
aspektualiseringar genom definitioner eller förklaringar. Då kompletteras de 
relationella processerna med att termen som efterfrågas utformas som deltag-
are i processen. Termen finns alltså redan i frågan. Den relationella process-
en hjälper därmed till att reformulera i en typ av formel som kan uppfattas 
som ”x = y”. I texten nedan svarar skribenten däremot på en fråga som skulle 
kunna uppmana till att mer utförligt definiera en term genom att ange en 
funktion termen har. 

Vad är myelin? det är det som skyddar axonet  

Vad är CNS och vad består det av? Centrala nervsystemet = hjärnan och 
ryggmärgen 

I det första svaret ovan används bisatsinledare följt av en materiell process. 
Ett liknande fall utgörs av: ”Vad är en reflex? […] En reflex är någonting 
som hjärnan inte hinner med att reagera på.” Båda exemplen visar på olika 
typer av aspektualiseringar av termer.  

Andra sätt på vilka instruktionstexten kan sägas uppmana till mer ut-
byggda beskrivningar genom aspektualiseringar, är genom direkta uppman-
ingar att beskriva (här understrukna). För att skribenten ska uppfatta att in-
struktionstexten efterfrågar något mer än bara en term eller ett namn ställs 
alltså ofta en följdfråga.  

Vilken funktion har den och hur ser den ut? Likvor är genomskinlig som 
vatten och den skyddar hjärnan 
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Vad är en reflex? Beskriv vad som händer. En reflex är någonting som 
hjärnan inte hinner med att reagera på. Det går utav sig självt tex. om man 
bränner sig på spisen så rycker man fort undan handen 

Ange några symptom vid hjärnblödning 

Andningen blir flåsande och snarkig 
talsvårigheter 
Pulsen blir kraftig men långsam 
Förlamning i t.ex Höger sida om blödningen var på vänster sida 

Dessa mer konkreta instruktioner leder till att skribenten använder en mer 
utförlig form av definition, där aspektualiseringar redogör för form och funk-
tion hos de termer som efterfrågas. De två första exemplen ovan formuleras 
efter frågor som delvis utformas med hjälp av relationella processer. I båda 
exemplen finns dock förtydligande tilläggsfrågor som visar att svaret för-
väntas vara mer av beskrivande karaktär. Det första exemplet använder sig 
av formuleringen ”vilken funktion” och sedan konkretiseras frågan genom 
”hur ser den ut”. Även det andra exemplet formuleras med hjälp av en kom-
pletterande materiell process där processkärnans beskriv tydligt indikerar 
vad som krävs i svaret. Det tredje exemplet illustrerar en verbal process i 
instruktionstexten genom ”Ange några symptom”. Här fungerar ”några 
symptom” som nyckel till tolkningen att svaret bör innehålla en uppräkning 
av olika symtom. 

Texten Medicinsk grund innehåller också drag ur textaktiviteten Förklara. 
I ett fall producerar skribenten självständigt en förklaring till ett fenomen. 
Visserligen uppmanar frågekonstruktionen till en förklaring men skribenten 
formulerar på egen hand ”pga”. 

Hur uppkommer en hjärninfarkt? 
det blir en propp i hjärnans pga att hjärnans 
blodkärl blir igentäppta 

Den situationella kontexten är en provsituation där skribenten arbetar enskilt 
med uppgiften att fylla i de svar lärarens text efterfrågar. Ramarna för den 
övergripande situationen påverkar tillsammans med provtexten utformandet 
av själva texten. Provet skrivs under en lektion som varar i cirka 60 minuter; 
tidsrymden begränsar alltså det skrivande som kan utföras. Provets typograf-
iska utseende sätter en ram för hur svaren kan utformas. Utrymmet för svaret 
är mycket begränsat, vilket leder till korta koncentrerade svar. Om mycket 
utrymme lämnas mellan frågorna, kan det tolkas som att svaret ska vara om-
fångsrikt. 

En annan indikator på vilket svar läraren förväntar sig är den markering 
av vilket betyg som är möjligt att få på frågan. I det aktuella provet markeras 
G, G–VG samt G–MVG. För att förstå att det krävs ett längre svar för att 
uppnå betyget MVG, krävs kännedom om praxisgemenskapen. 
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I behärskandet av den sociala praktiken ”att skriva prov” ingår även att 
man kan uttrycka sig kort och koncentrerat, i påståenden och termer. Skrib-
enten visar hur hon gör detta genom sitt sätt att använda reformuleringar: 
”perifera nervsystemet = hjärnnerver och ryggmärgsnerver”. Istället för att 
uttrycka sig med en fullständig mening används symbolen =, med betydelsen 
”är lika med” eller ”vilket betyder”. Symbolen representerar ett underförstått 
verb, vilket innebär att meningen byggs upp av en relationell process. Skrib-
entens uppgift är att självständigt identifiera, beskriva och förklara termer. I 
vissa fall är skribentens uppgift att identifiera och namnge centrala termer. 
Här är det skribenten skriver inte reproducerande så till vida att skribenten 
inte haft någon förlaga att kopiera. Dock har skribenten i förväg haft möjlig-
het att läsa på från en förlaga, exempelvis en bok eller anteckningar. Dessa 
förlagor kan då delvis tillskrivas en styrande funktion, alltså en form av 
intertextuell påverkan på elevtexten. Därmed blir uppgiften till viss del mot-
satsen till den som beskrivs i situationen Konfusion (se 6.1.1), där läraren 
identifierar och förklarar termer och begrepp. 

Texten Medicinsk grunds övergripande funktion för skribenten är att visa 
upp sina kunskaper för läraren. I frågeformuleringarna visas vilken typ av 
kunskap som premieras: Återgivande av termer där en relativt enkel kun-
skapsuppfattning redovisas. Skribenten följer också detta mönster och svarar 
kortfattat på påbjudna frågor. Förutom att ange centrala termer används 
framför allt reformuleringar och aspektualiseringar av termer, ofta genom 
beskrivningar och definitioner. Då en definition ofta kräver en högre grad av 
abstraktion än en beskrivning som kan uttryckas mera vardagligt, kan 
definitionen tolkas som en mer avancerad form av skrivande. 

7.1.2.3 Skrivkompetenser 
Provsituationen har en tydlig funktion i skolsammanhang. Här gäller det att i 
rollen som elev visa upp tillägnad kunskap genom att skriftligen besvara 
vissa frågor. Här utförs alltså det som Berge (1988) benämner en strategisk 
handling: En prestation genomförs i syfte att uppnå ett godkänt betyg.  

Genom att texten är ett prov som lämnas in för bedömning, kan den också 
på ett sätt tolkas som en kommunikativ text. Skribenten visar läraren vilken 
kunskap hon tillägnat sig inom ett visst område.  

Provets huvudsakliga inriktning mot relativt enkel faktaåtergivning indi-
kerar vilka skrivkompetenser som här är framträdande. Skribenten svarar 
kortfattat med termer och mer kortfattade förklaringar på de frågor hon kan. 
Detta visar sig sedan i det betyg som uppnås på varje fråga, vilket är God-
känt (G) på de frågor hon besvarat korrekt.  

Eftersom skribenten från minnet återger namn på termer och beskriver 
och definierar dem kortfattat, menar jag att den skrivkompetens som främst 
används här är kunskapsstrukturerande. 
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7.1.3 Övriga skrivsituationer: kunskapslagrande och 
kunskapsstrukturerande skrivkompetenser 
Ytterligare sju situationer uppvisar likheter med texten Medicinsk grund så 
till vida att texterna formmässigt är uppbyggda kring att ange svar på frågor, 
alltså inte som självbärande texter. I vissa finns frågorna utskrivna. Hit räk-
nas texten Prov Social omsorg och texterna Provtagning och Minns du? 
Båda utgörs av instuderingsfrågor och har tillkommit under karaktärsämnes-
lektioner. Ibland finns frågorna separat, som i texterna Novelluppgifter och 
Samtalsfrågor, hämtade från svensklektioner. Skrivsituationer från mate-
matiklektioner tillhör också denna grupp. Här byggs texten upp av siffror 
och matematiska symboler. Frågorna styr i samtliga fall hur det som skrivs 
utformas och vilket innehåll som fokuseras. 

Texten Prov Farmakologi skiljer sig en del genom att skribenten tolkat 
uppgiften delvis annorlunda än den troligen avsedda. Instruktionstexten till 
provet beskriver uppgiften så att en fallstudie ska skrivas fram. Instruktions-
texten frågar efter vissa specifika kunskaper och inbjuder skribenten att 
skriva detta som en sammanhållen text. Skribenten Olga svarar dock kort-
fattat på frågor som hon även numrerar. Denna numrering finns inte i in-
struktionstexten. Här får man förmoda att skribentens tolkning av och upp-
fattning om den sociala praktiken ”att skriva prov” leder till att hon tolkar 
detta som ett traditionellt prov uppbyggt kring frågor och svar. 

Dessutom återfinns två skrivsituationer, texterna It/there och Imperfekt, 
som kan räknas till så kallade övningsuppgifter.44 Bägge dessa är grammatik-
övningar i engelska där skrivandet består i att i en lucka fylla i korrekt ord-
form.  

Andra texter där kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetenser 
fokuseras formuleras mer sammanhängande och som självbärande texter. I 
omvårdnadsklassen finns förutom texten Tor och Oden tio sådana texter. Av 
dessa har fem texter tillkommit inom ämnet engelska och en svenska. Ett 
hämtas från samhällskunskap. Fyra texter har producerats i samband med 
karaktärsämnen. Utifrån en skönlitterär text eller en skriven instruktion, pro-
duceras text till stor del efter det mönster som återspeglas i texten Tor och 
Oden, med skillnaden att de övriga texterna inte uppvisar samma typ av 
metakommunikativa ram runt resultatdelen. 

Fyra av texterna, Great Britain, Stjärntecken, News och Canadian hikers, 
är sammanfattningar av lästa texter och skrivna på engelska. Texterna Swift, 
EU, Social ångest (figur 24), Höger/vänster och Hjärtsvikt är redogörelser av 
ett fenomen som antingen utgör en enskild uppgift eller en del av ett gemen-
samt arbete. Texten Swift tillkommer inom ramen för svenskämnet. Texten 
EU skrivs under en lektion i samhällskunskap. De tre övriga texterna skrivs 
inom karaktärsämnen. 
                                                      
44 I skolan benämns dessa övningsuppgifter ibland fylleriuppgifter. 
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 Delvis är social ångest ett medfött problem. Social ångest låter sig påverkas av 
erfarenheter, motivation o träning. 

Djupt inne i hjärnan finns ett organ som kallas amygdala. Där samordnas hotfulla 
sinnesintryck (pistolskott, åsynen av en orm eller brandlukt m m ) Det gör att man 
blir rädd. Rädslan gör att kroppen aktiverar försvar eller flykt. Det leder till att 
blodflödet leds från hjärnbarken till amygdala o nervbanor därtill. 

Figur 24. Texten Social ångest i urval  

Texten Karisma Spa (figur 25) skiljer sig en del till formen, då det är ett 
collage där bilder och skriven text tillsammans formar en helhet. Den är 
resultatet av ett grupparbete där flera elever deltagit och tillsammans skrivit 
och illustrerat. 

7.2 Omvårdnadsklassen: kommunicerande och 
informerande skrivkompetenser 
Två skrivsituationer inom omvårdnadsklassen aktualiserar kommunicerande/ 
informerande skrivkompetenser. Förutom texten Elevskydd som beskrivs i 
7.2.1, finns också en enkät, texten Alkoholvanor, där eleverna med kryss 
markerar svaren på frågor. 

7.2.1 Fallbeskrivning Elevskydd 
Den kommunicerande/informerande skrivkompetensen exemplifieras med 
texten Elevskydd som kommer till under en så kallad klassrådstimme, vilket 
räknas som en kringaktivitet. 

Den övergripande situationen innebär att en elev agerar ordförande, med-
an en elev fungerar som sekreterare. Klassrådets uppgift är att lyfta fram och 
diskutera frågor av allmän karaktär som berör skolarbetet. Den beskrivna 
situationen berör den andra frågan på dagordningen. Klassens elevskydds-
ombud delar ut en blankett till övriga elever. Han gör det utan någon kom-
mentar. Läraren uppmanar honom att förklara vad syftet är med blanketten. 
Han vill inte göra detta utan mumlar att han redan pratat om detta och att det 
står på papperet vad syftet är (Skrifthändelse). Läraren uppmanar då alla att 
skriva ner sina synpunkter. Olivia skriver ner flera förslag. Momentet av-
slutas med att samtliga lämnar sina ifyllda lappar till elevskyddsombudet. 

7.2.1.1 Texten Elevskydd 
Texten Elevskydd (figur 26) består av en A4-sida med förtryckt text, skriven 
av elevskyddsombuden i en annan omvårdnadsklass. A4-sidan utgör instruk-
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Figur 25. Texten Karisma Spa 

tionstexten för situationen. Skribenten Olivia skriver direkt på den förtrycka 
blanketten sju handskrivna kommentarer under varandra. Varje punkt inleds 
med en markering genom ett kryss. Här realiseras propositioner ur textaktivi-
teten Beskriva. 

7.2.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Eftersom situationen inte direkt är en lärandesituation får deltagarna andra 
roller. Inspirationstexten är en förtryckt blankett som tillhandahåller dels den 
bakgrundsinformation som krävs för att förstå uppgiften, dels nödvändiga 
instruktioner för att kunna lösa uppgiften. Instruktionstexten uppmanar till 
att komma med synpunkter på miljön i skolan. Genom språkliga formuler-
ingar styr instruktionstexten det skrivande skribenten utför: ”Vad tycker du 
om miljön på omvårdnadsprogrammet? Skriv gärna positiva och negativa 
saker.” (kursiv i originalet) Ur intertextuell synvinkel påverkar instruktion-
ens uppmaningar utformningen av texten mer övergripande och indirekt gen-
om att skribenten svarar på uppmaningen. Kunskapen kommer däremot från 
skribenten själv.  

Den mest framträdande textaktiviteten är Beskriva. Skribenten realiserar 
beskrivningen genom att kortfattat skriva ner punkter som fungerar som 
aspektualiseringar. Förutom tilläggsmeningen ”Maten tar slut vid sen lunch 
och det finns inga platser” är konstruktionerna elliptiskt utformade där pro- 
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Figur 26. Texten Elevskydd 

cesskärnorna inte är synliga. Genom att konstruera vissa textdelar blir olika 
möjliga tolkningar synliga. I texten nedan anges tillagd konstruerad text 
inom parentes:  

(Det är) Dålig luft i klassrummet.  
(Det är) Skräpigt  
(Det är) För mycket folk i matsalen. Maten tar slut vid sen lunch och det 
finns inga platser 
(Det är) Bullrande ljud i klassrummet 

Tolkade på detta sätt byggs meningarna upp av relationella existentiella pro-
cesstyper med verbet är som processkärna.45 Processkärnan i sig säger dock 
inget om aspektualiseringarna ska uppfattas som negativa eller positiva 
åsikter. Värderingen kan däremot utläsas i valet av deltagare. Deltagarna 
                                                      
45 Holmberg och Karlsson (2006) räknar med fyra processtyper. De räknar existentiella pro-
cesser som en undergrupp till relationella. Ett alternativ här är att uppfatta existentiella pro-
cesser som en egen processtyp vilket exempelvis Hedeboe och Polias (2008) och Maagerø 
(1999) i enlighet med Halliday väljer. 
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byggs upp kring nominalgrupper med förstärkningsord med negativ kon-
notation: dålig luft, för mycket folk, bullrande ljud, eller enbart ett adjektiv, 
skräpigt. De negativa konnotationerna leder till att konstruktionerna tolkas 
som negativa och att de pekar ut problem i närmiljön.  

Det tredje exemplet ovan, ”För mycket folk i matsalen”, använder ett för-
klarande tillägg till ett konkret påstående som beskriver nuläget. Detta kan 
innebära att texten Elevskydd kan tolkas som ett direkt förslag till förbätt-
ringsåtgärd. De övriga negativa påståendena kan dock indirekt tolkas som 
förslag till förbättringar. Genom att signalera implicita uppmaningar för-
stärks att texten uppfattas som kommunicerande/informerande. 

De övriga tre aspektualiseringarna är av delvis annan karaktär. Form-
mässigt är även de uppbyggda av ofullständiga meningar uppställda som 
punkter som kräver tillägg för att kunna avgöra processkärnan. Visserligen 
kan man även här tolka konstruktionerna som uppbyggda av relationella 
existentiella processer; en möjlig variant kan vara ”Vi har …” eller ”Det är”. 
Här ger dock kännedom om den övergripande situationen liten anledning att 
tolka på annat sätt då exempelvis blommorna i klassrummet är plastblommor 
och gardinerna är enkla och likadana i samtliga klassrum. Istället för de rela-
tionella processerna, skulle följande kompletteringar göra aspektualisering-
arna meningsfulla: 

(Jag önskar/vill ha) Fina gardiner 
(Jag önskar/vill ha) Riktiga blommor, vilket gör att luften blir bättre 
(Jag önskar/vill ha) Bättre salladsbord 

Uppbyggda av mentala eller materiella processer uppfattas textexemplen 
som önskningar. Andradeltagarna i den utbyggda processen kompletteras i 
andra exemplet av en förklaring till varför riktiga blommor önskas och också 
en praktisk funktion av dem. Detta visar att just den punkten bör uppfattas 
som förslag till förbättring. I tredje exemplet ovan förstärks andradeltagaren 
av ett komparerat adjektiv som signalerar en förbättring.  

På grund av formen och formuleringarna i ofullständiga satser staplade 
under varandra kan texten Elevskydd sägas representera någon form av lista. 
Punktlistan ger en underförstådd text som behöver tillägg för att lättare 
kunna tolkas, men eftersom den står på samma papper som instruktionerna 
läses den situationellt. 

Skribentens personliga upplevelser och erfarenheter av skolsituationen ut-
gör källan för själva textproduktionen. Instruktionstexten styr visserligen 
situationen, men den information som väljs ut och får skriftstatus väljer 
skribenten själv. Dessutom formulerar skribenten på egen hand det hon 
skriver. Därmed kan texten Elevskydd ses som en egenformulerad text, där 
innehållet bestämts av skribenten inom ramarna för det givna ämnet.  
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Figur 27. Texten Bröllopsdagen i urval 

7.2.1.3 Skrivkompetenser 
Situationen Elevskydd är inte en lärandesituation utan en kringaktivitet där 
målet är att kommentera arbetsmiljön i skolan. Texten Elevskydd skiljer sig 

I natt vaknade jag av en fruktansvärd smärta i bröstet igen, det måste var tredje 
gången nu. Jag blev tvungen att gå ner till köket och ta ett glas vatten, när jag 
hade gjort det var jag tvungen att gå och titta till barnen och Tomas. De såg så 
fridfulla när de låg där och sov. 
Morgonen därpå kände jag att jag inte skulle klara av att köra Lovisa till dag-
iset, så jag ringde mamma och bad henne göra det. Tomas jobbade tolvtimmars-
pass så jag vela inte ringa och oroa honom. När mamma kört henne till dagis 
kom hon hem till mig och frågade hur det låg till med mig. Jag började gråta 
och sa som det var. Efter många om och men övertalade hon mig att gå och 
undersöka mitt bröst. 
[…] 
Mammografin visade sig vara en elakartad tumör, som hade spritt sig till andra 
organ. 
Doktorn säger att behandlingen måste börja genast, redan imorgon. Jag 
vägrade att inse det och tog mina grejjor och åket hem. 
Jag berättade inte för någon att cancern spritt sig, inte ens för mamma. 
[…] 
Jag känner att det börjar bli suddigt för ögonen och benen vill inte bära mig 
längre. 
Jag har stått ut länge, men nu känner jag att jag inte orkar. 
Hon dalar ner på golvet. Ambulansen kommer och kör henne till sjukhuset. 
Tomas följer med i ambulansen. 
Väl vid sjukhuset tittar de igenom Camillas journal och ser att hon har en 
elakartad tumör, som spridit sig mycket. 
[…] 
Vid gryningen drabbas Camilla av en hjärnblödning, hon blir okontaktbar. 
Tomas förstår att hon är på väg in i det sista… 
Personalen avlastar Tomas med tvättning, vändning och fuktning av läpparna 
och att sköta en god hygien. 

Camillas andning blir mer och mer oregelbunden…hon somnar stilla in…för att 
aldrig mer vakna. 
Personalen gör iordning Camillas kropp med tvättning och att sätta på henne en 
klädsel, efter att avdelningsläkaren konstaterat dödsfallet. 

Tre timmar efter att själen lämnat kroppen körs Camilla ner i kylrummet, för att 
senare i veckan obduceras 
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därmed från de flesta övriga texter tillhörande den skriftstyrda situations-
typen. Det vanliga är att elever skriver i lärandesituationer vilket ofta får till 
följd att texten inte är kommunikativ i annan mening än som underlag för 
bedömning eller lärandestöd. 

Innehållet i texten Elevskydd har skribenten formulerat själv. Syftet med 
den övergripande situationen är att informera om en viktig kringaktivitet 
som kan förmodas påverka skribenten i elevrollen. Elevskydd har också en 
tydlig mottagare, vilket gör den kommunikativ.  

Texten kan sägas aktualisera flera olika skrivkompetenser. Instruktions-
texten syftar till att få fram information kring ett visst ämne. Skribenten an-
ger och beskriver förslag på åsikter om sin egen närmiljö. Genom att skrib-
enten använder sig själv som kunskapskälla får skrivandet en sonderande 
funktion. I och med att texten förväntas användas i ett specifikt syfte, och 
alltså är kommunikativ, menar jag att den kommunicerande/informerande 
skrivkompetensen är mest framträdande. 

7.3 Omvårdnadsklassen: skrivkompetenser som 
konstruerar textvärldar  
Fyra skrivsituationer från omvårdnadsklassen aktualiserar skrivkompetensen 
Konstruera textvärldar. Förutom Texten Bröllopsdagen, som beskrivs här i 
7.3.1, finns texterna Rachels dagbok och Tidningsnotis, två fiktiva texter 
producerade i samband med en läst novell. Skrivsituationen Albert och 
Gerda finns inte bevarad som text utan endast beskriven som en skriv-
situation. 

7.3.1 Fallbeskrivning Bröllopsdagen 
Texten Bröllopsdagen tillkommer under ett temaarbete i omvårdnadsklassen 
där samtliga karaktärsämnen samverkar kring rubriken ”Vård och omsorg i 
livets slutskede”. Här samarbetar en grupp elever kring att färdigställa en 
fallbeskrivning med utgångspunkt i viss given information beskriven i en in-
struktionstext som fungerar som inspiration i situationen. Olinas grupp väljer 
att presentera sitt arbete med en text som påminner om en novell. Därmed 
kan texten sägas aktualisera den skrivkompetens där textvärldar konstrueras, 
trots att innehållet i stort går ut på att beskriva ett sjukdomsförlopp och vilka 
vård- och omsorgsbehov som uppkommer i det aktuella fallet. Temaarbetet 
pågår under en längre period och flera olika aktiviteter ingår, bland annat 
studiebesök. En av de examinerande uppgifterna är att gruppen ska skriva en 
text som i Olinas grupp får namnet Bröllopsdagen. Nedan följer ett utdrag ur 
en undervisningssekvens där gruppen arbetar med texten Bröllopsdagen. 

Skrivsituationen inleds då klassen samlas för kort information i klass-
rummet om att temaarbetet fortsätter. Efter att läraren försäkrat sig om att 
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samtliga grupper vet vad de ska göra går Olinas grupp till ett grupprum för 
att fortsätta arbetet. De inleder arbetet med att läsa högt för varandra ur läro-
boken. Tillsammans diskuterar de omvårdnadssituationer som beskrivs i 
boken (Skrifthändelse). Därefter börjar de resonera kring hur de ska lösa 
uppgiften, alltså fallbeskrivningen. En av gruppdeltagarna fortsätter att skri-
va ner förslag på det papper hon tidigare påbörjat (Skrifthändelse). Grupp-
medlemmarna diskuterar rollbesättning och händelseförlopp. Tillsammans 
påbörjar de sedan skrivandet. En person i taget håller i pennan medan de 
övriga diskuterar och dikterar innehållet och den språkliga formuleringen. 

7.3.1.1 Texten Bröllopsdagen 
Texten Bröllopsdagen (figur 27) består i slutgiltigt skick av ett litet häfte på 
fem sidor. Första sidan är ett försättsblad där titeln på arbetet står. Längst ner 
i vänstra hörnet namnges de som skrivit arbetet samt klass och år. Sidan två 
upptas av korta personbeskrivningar där deltagarna i historien namnges. 
Ålder, yrke och inbördes släktskap anges också. Sidan tre och fyra utgörs av 
själva texten som består av 75 rader.46 Sista sidan i häftet upptas av en fiktiv 
dödsannons samt två illustrationer. Strax till höger om dödsannonsen finns 
bilden på en ängel eller kerub. Längst ner i högra hörnet finns en bild på en 
man som knäpper jackan på en flicka. Till bilden finns en handskriven bild-
text ”2 år senare Tomas & Lovisa”. Den mest framträdande textaktiviteten är 
här Berätta. 

7.3.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Texten Bröllopsdagen tillkommer inom ramen för ett större temaarbete och 
styrs av en instruktionstext som ramar in och tydliggör vilket innehåll texten 
ska ha: 

(6) Instruktionstext till texten Bröllopsdagen 
Gruppen gör en FALLBESKRIVNING där följande finns med: 
Besked om svår sjukdom och troligen snar död 
Reaktioner hos den sjuke och omgivningen 
Vården av svårt sjuk – medvetslös och döende 
Omhändertagande efter döden 
Begravning 

Utmärkande är att elevtexten främst byggs upp av textaktiviteten Berätta. 
Den följer en kronologisk ordning och bygger på en fiktiv händelse. Texten  
Bröllopsdagen byggs till form och struktur upp av propositioner som ut-
märker en berättelse: introduktion, komplikation och upplösning.47 Samtidigt 
föreskriver instruktionerna att vissa informerande delar kring vård och om-
                                                      
46 Eftersom texten är relativt lång visas här endast utdrag. 
47 Denna typ av berättelse liknar genrepedagogikens genre narrativ (Folkeryd 2007, Hedeboe 
& Polias 2008) som byggs upp av liknande enheter. 
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sorg i samband med ett sjukdomsförlopp ska behandlas. Instruktionstexten 
uppmanar därmed till textaktiviteten Beskriva och i viss mån Förklara. Text-
en realiserar dock dessa uppmaningar genom att använda sig av textaktivi-
teten Berätta. 

Elevtextens struktur byggs upp utifrån instruktionstextens anvisningar. De 
första punkterna är ”Besked om svår sjukdom och troligen snar död”, ”Reak-
tioner hos den sjuke och omgivningen”. Dessa två punkter tar upp större 
delen av elevernas text och pågår från rad 1 till 53 av totalt 75 rader. Berätta 
realiseras här främst genom introduktion och komplikation. Ett utmärkande 
drag i denna del är att deltagare i processerna oftast är huvudpersonen 
Camilla som beskrivs i jagform. Texten Bröllopsdagen svarar på den första 
instruktionsfrågan genom att olika händelser uttrycks med materiella verb-
processer: 

I natt vaknade jag av en fruktansvärd smärta i bröstet igen 
Svaret kom på posten 
Jag ringde genast mamma 
Jag började gråta och sa som det var 

Denna processtyp är den mest framträdande i hela texten. 79 av totalt 126 
processkärnor är just materiella. Den andra punkten i instruktionstexten upp-
manar till att beskriva reaktioner hos den sjuke och omgivningen. Detta sker 
även främst med materiella processer men även med hjälp av mentala pro-
cesser. Nio av elva mentala processer används för att på olika sätt beskriva 
huvudpersonernas tankar och känslor:  

Jag känner att det börjar bli suddigt för ögonen 
Morgonen därpå kände jag att jag inte skulle orka 
Jag vägrade att inse det 

Texten bygger mycket på dialoger mellan olika deltagare, vilket främjar 
användandet av verbala verbprocesser, vilket förekommer vid 23 tillfällen.  
”– Jag har inte sagt något till honom”, ”– Älskling, varför har du inte 
berättat något?”. Även dialogerna återfinns främst i början av texten. Olika 
sätt att realisera Berätta visar sig därmed även i textpartier som svarar på 
instruktionstextens uppmaningar att Beskriva. Då de tre sista punkterna i 
instruktionstexten ”Vården av svårt sjuk – medvetslös och döende”, ”Om-
händertagande efter döden”, ”Begravning” behandlas ändrar texten till viss 
del karaktär. Den berättande grundstrukturen finns kvar, men registret blir 
delvis ett annat, mer opersonligt. Dialoginslagen i texten upphör. Deltagarna 
i processerna förflyttas från Camilla i jagform till att hon omnämns i tredje-
person: ”Camillas andning blir mer och mer oregelbunden…” Andra kon-
struktioner lyfter här också fram andra mer opersonliga förstadeltagare. 
”Personalen gör iordning Camillas kropp…” I och med detta får texten en 
inriktning av mer objektivt beskrivande karaktär, vilken samtidigt blandas 
med emotiva inslag.  
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Texten Bröllopsdagen karaktäriseras av att textaktiviteten Berätta blandas 
upp med mer faktamässiga inslag där de i instruktionstexten föreskrivna 
punkterna finns med. I den avslutande delen av texten framkommer dessa 
delar tydligare då sjukdomstillstånd tydligt anges och vissa facktermer lyfts 
fram t.ex. ”…efter att avdelningsläkaren konstaterat dödsfallet.” eller om-
ständigheter av mer omvårdande karaktär som här fokuseras: ”Personalen 
avlastar Tomas med tvättning, vändning och fuktning av läpparna…”. Där-
igenom skapas en text som beskriver en viss affekt och förmedlar en emo-
tionell stämning samtidigt som den förmedlar ett visst kunskapsinnehåll. 

Texten Bröllopsdagen tillkommer i en form av kollaborativt skrivande 
genom att gruppmedlemmarna tillsammans resonerar kring hur texten ska 
formuleras och utformas. På så vis kan man säga att eleverna ger varandra 
stöttning liknande den läraren gör i mer muntligt styrda situationer. Grupp-
deltagarna hjälps åt både genom att tillsammans konstruera en fiktiv situa-
tion och genom att i läroboken läsa högt och formulera de omvårdnadsaspek-
ter instruktionstexten frågar efter.  

7.3.1.3 Skrivkompetenser 
Skrivsituationen Bröllopsdagen kan för eleverna skapa mening på olika nivå-
er. Genom att texten utgör en examinerande uppgift att lämna in som avslut-
ning på ett längre temaarbete, kan en strategisk handling identifieras.  

Förutom att skrivandet av texten kan uppfattas som en strategisk hand-
ling, kan själva innehållet uppfattas som meningsskapande. Innehållet i det 
som skrivs knyter an till eleverna vilket gör att just denna text skulle kunna 
ge uttryck för ett slags identifikation. Huvudpersonen i berättelsen, Camilla, 
är en ung kvinna som drabbas av cancer och avlider. Valet av huvudperson 
och tema menar jag ligger relativt nära elevernas egen verklighet. Därmed 
kan texten tillskrivas en annan typ av relevans, vilket förmodligen skulle 
vara svårare om huvudpersonen varit en äldre svårt sjuk person. 

De skrivkompetenser som aktualiseras här är konstruerandet av textvärld 
realiserade främst genom textaktiviteten Berätta. Instruktionstexten visar på 
vissa faktabaserade punkter som måste finnas med. Därmed aktualiseras 
även delvis en kunskapsstrukturerande skrivkompetens. Genom att på detta 
sätt väva samman delar som utgår från elevernas egna erfarenheter och 
tankar med mer kunskapsintensiva delar ges här en möjlighet för eleverna att 
internalisera kunskap på ett annat sätt än exempelvis genom att svara på en 
fråga.  

7.3.2 Övriga skrivsituationer som konstruerar textvärldar  
Förutom texten Bröllopsdagen finns i omvårdnadsklassen två texter som till-
kommit under en situation där klassen läst novellen Rachel av Erskine Cald-
well. Den ena texten är ett fiktivt dagboksblad ur huvudpersonens dagbok, 
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den andra texten en fiktiv text där händelsen i novellen återges som en 
tidningsnotis. Båda dessa texter är relativt korta och upptar vardera ett halvt 
handskrivet A4-ark. Genom att berätta och skriva fram olika fiktiva händel-
ser bearbetas här en skönlitterär text.  

Textaktiviteten Berätta bygger också upp skrivsituationen Albert och 
Gerda, en uppgift som påbörjades under ett observationstillfälle, men som 
inte finns med som färdigställd text. Albert och Gerda är en fallstudie där 
skribenten utifrån givna ingångsvärden får beskriva en specifik situation 
genom en berättelse som påminner om texten Bröllopsdagen, trots att in-
struktionstexten på ett tydligare sätt styr uppgiften mot ett förutbestämt inne-
håll. 

7.4 Byggklassen: kunskapslagrande och kunskaps-
strukturerande skrivkompetenser  
Den skriftstyrda situationstypen leder fram till 23 skrivsituationer från bygg-
klassen under insamlingsperioden De flesta texter, 20 av 23, verkar aktuali-
sera kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetenser. Utmärkande är att 
ingen av dessa texter tillkommit under en karaktärsämneslektion. Skriv-
kompetensen exemplifieras här med fallbeskrivningen Konflikter. 

7.4.1  Fallbeskrivning Konflikter 
Texten Konflikter kommer till under en lektion i samhällskunskap i bygg-
klassen. Läraren informerar muntligt kring dagens arbetsområde ”Krig och 
fred”. Hon delar ut ett kopierat häfte ”Konflikter i världen” och instruerar 
eleverna att de ska läsa häftet och därefter besvara de frågor som finns med. 
Hon påpekar att de får arbeta tillsammans men att alla ska lämna in enskilda 
svar. Skribenten Björn börjar läsa i häftet (Skrifthändelse). Björn sitter i en 
grupp tillsammans med tre andra elever. Efter ca 20 minuter har Björn läst ut 
häftet. Han börjar då svara på frågorna, genom att skriva svaren på baksidan 
av häftet. Tillsammans diskuterar medlemmarna i gruppen enstaka frågor 
men var och en skriver egna svar. Förutom skriftliga svar ritar Björn på 
kartan på en sida i häftet och markerar ut Västbanken som svar på en fråga. 
Han skrattar och kommenterar: ”Spräng hela skiten.” Efter ungefär en halv-
timme har samtliga frågor besvarats och Björn lämnar in svaren till läraren. 

7.4.1.1  Texten Konflikter 
Texten Konflikter (figur 28) är uppbyggd av tolv korta svar i punktform pla-
cerade under varandra. Varje svar inleds med en siffra som markerar vilken 
fråga som besvaras. Svaren är formulerade som direkta svar på de frågor 
som finns färdigformulerade i häftet. Den textaktivitet som delvis realiseras 
kan vara Beskriva. 
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Figur 28. Texten Konflikter 

7.4.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Björns skriftliga svar påverkas i hög grad av hur frågorna i häftet är formu-
lerade. Svaren formuleras därför inte som sammanhängande text. På så sätt 
kan texten vara svår att tolka och förstå utanför sin situationella kontext. 

Frågeformuläret är formulerat så att det inbjuder till att svara med hjälp av 
textaktiviteterna Förklara och Beskriva. Detta realiseras på olika sätt exem-
pelvis genom frågekonstruktionen på vilka sätt. ”På vilka sätt kom attentaten 
i USA 11 september 2001 att förändra det politiska läget i världen?” Frågan 
är konstruerad med en materiell process som inbjuder skribenten att svara 
genom att förklara en förändring. Svaret formuleras dock inte på det sättet 
utan mer allmängiltigt: ”Påverkade på ett negativt sätt”.  

Fråga 6 byggs även den genom en materiell process, men här inbjuds 
skribenten både att förklara och beskriva bildandet av en stat: ”6. Hur och 
varför bildades den judiska staten Israel?” Frågekonstruktionen hur och 
varför förstärker här uppfattningen att Förklara är det som eftersträvas. 
Skribentens svar: ”Dom som överlevde nazismen bildade israel” kanske 
delvis kan sägas besvara frågan hur men knappast frågan varför. Den van-
ligast förkommande processtypen i svaren är den materiella som före-
kommer i sex av tolv fall. Detta kan delvis förklaras genom att svaren till-
kommer i nära samklang med frågornas uppbyggnad i en form av intertext-
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ualitet. Den processtyp som frågan byggs upp av förekommer ofta i svaret, 
ibland genom att samma verb upprepas, vilket fråga 6 ovan illustrerar 

Formuleringar som ”skulle det vara bra eller dåligt” och ”var det rätt” in-
bjuder till att värdera, som i fråga fyra: ”Var det rätt av USA att anfalla Irak? 
Hade det varit rätt om man hittat kärnvapen där? I vilka lägen, om några, 
har ett land rätt att gå till anfall mot ett annat land?” Skribenten besvarar 
dock frågorna utan några längre jämförelser eller värderingar, trots att frågan 
implicit kan sägas inbjuda till just det: ”4. Det var helt rätt att bomba av 
USA”. Skribenten svarar även här med hjälp av samma processtyp, en rela-
tionell process, som finns i frågan för att visa ett ställningstagande, utan att 
komma med några argument eller förklaringar till det. Den relationella pro-
cessen leder in mot ett konstaterande mer än ett resonerande svar, vilket gör 
att bjudfrågan trots sin utbyggda form kan uppfattas kräva ett kortfattat svar.  

I fråga 12 inbjuder formuleringen till att svara kortfattat genom att ge 
alternativen bra/dåligt i bjudfrågan: ”Skulle det vara bra eller dåligt om FN 
fick större makt i världen?” Svaret ”det skulle nog vara bra” signalerar gen-
om ordet nog en modalitet där Björn synliggör ett ställningstagande om än 
med reservation.  

Ytterligare ett exempel visar hur bjudfrågans vad tillsammans med den 
materiella processen leder till ett svar byggt genom samma process. Fråga 11 
”Vad sysslar FN med?” uppmanar till ett svar som beskriver någon form av 
agerande, vilket materiella processer ofta gör: ”Hjälper fattiga länder med 
sjukvård, undervisning och att behålla freden”.  

Genom att huvudaktiviteten skribenten utför är att utifrån en läst text 
svara på i förhand formulerade frågor, blir de skrivaktiviteter situationen in-
bjuder till att sovra information och att svara på givna frågor.  

I och med att frågorna inbjuder till svar av mer resonerande karaktär, där 
skribenten exempelvis uppmanas till textaktiviteter som Förklara eller Argu-
mentera/ta ställning formulerar skribenten texten mera självständigt än vid 
en ren avskrift. Intertextualiteten är inte manifest här, vilket kan ha flera 
orsaker. Visserligen finns i själva texthäftet möjlighet för skribenten att kopi-
era delar ur instruktionstexten som svar på frågorna, men det syns inte i text-
ens slutgiltiga form. En tänkbar förklaring kan vara att han inte läst tillräck-
ligt noga. Med den utgångspunkten är det skrivande som här sker delvis styrt 
men ändå egenproducerat.  

7.4.1.3 Skrivkompetenser 
I praxisgemenskapen finns en underliggande kunskap om att frågorna bör 
besvaras utförligt. Svaren på frågorna formuleras däremot på ett kortfattat 
sätt, och uppfyller alltså inte de krav på utfyllnad som situationen under-
förstått ställer. Instruktionstexten inbjuder till att använda textaktiviteter på 
ett mera utvecklande sätt. Genom att skribenten tycks förstå och tolka upp-
giften som något man ska utföra, eller ”göra”, blir texten kortfattad. Fråge-
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textens erbjudanden att Förklara och reflektera hörsammas inte av skrib-
enten. Han utför istället ett slags strategisk handling. Där frågorna inbjuder 
till mera resonerande svar, formuleras svaren som korta påståenden, ibland 
genom ofullständiga meningar och mera som konstateranden än som resone-
mang.  

Uppgiftsformuleringen som fråga/svar leder till att texten rent språkligt 
utformas som en icke-självbärande text, då den för en utomstående läsare 
inte kan uppfattas som begriplig utan frågetexten bredvid.  

På så sätt används främst den kunskapsstrukturerande skrivkompetensen 
vid producerandet av denna text, där funktionen främst tycks vara att dels 
genomföra uppgiften, dels att bevara viss information. Här finns möjlighet 
att utforska idéer och diskutera på ett mer genomarbetat plan, men denna 
möjlighet använder inte skribenten.  

7.4.2 Övriga skrivsituationer: kunskapslagrande och 
kunskapsstrukturerande skrivkompetenser  
Förutom texten Konflikter aktualiserar ytterligare 19 skrivsituationer från 
byggklassen den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen. 16 av 
dessa texter liknar texten Konflikter, där skribenten svarar på frågor eller 
fyller i enstaka ord eller fraser, bokstäver eller symboler. Flera skrivsitua-
tioner kommer från lektioner i engelska. De som till formen främst liknar 
texten ovan benämns Pig Boy, Dreams on Wheels och Sagan om Ringen. 
Situationerna består i att utifrån en läst text svara på färdigformulerade 
frågor. En skrivsituation från svensklektionerna är texten Kort kjol där skrib-
enten svarar på frågor utifrån en läst skönlitterär text. Texten Sh-läxa är ett 
formulär med färdigskrivna svar som lämnas in som genomförd hemuppgift 
under en lektion i samhällskunskap. En annan skrivsituation är texten Stad 
och land, en lek där man i lag ska hitta på och benämna olika kategorier på 
en viss bokstav under en viss tid. Här genomfördes leken på engelska. 

Dessutom återfinns i materialet ett antal skrivsituationer som fungerar 
som så kallade fylleriuppgifter. Dessa utmärks av att det i en färdigprodu-
cerad text finns en lucka där ett specifikt ord eller en fras ska fyllas i. Text-
erna These/those, Pros/cons och Make/do fungerar på detta sätt. Skribentens 
uppgift är alltså att identifiera och välja korrekt alternativ och fylla i det. 
Ytterligare en skrivsituation från engelskundervisningen är texten Word 
check, ett ordtest i anslutning till en läst text. Här markeras svarsalternativet 
genom ett kryss. Instruktionstexten består av flervalsfrågor där ett alternativ 
utgör det korrekta svaret, här genom ett ords betydelse. Dessutom finns text-
erna Korsord och Nutidskryss hämtade från lektioner i samhällskunskap. Här 
består skrivandet av att på en tipsrad kryssa i rätt svarsalternativ i en nutids-
orientering, samt att i ett korsord skriva in rätt ord på frågor i ett aktuellt 
ämne. En variant på detta utgörs av texterna Yrkesspråk och Barns språk 
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från en svensklektion där skribenten i det första exemplet ska stryka under 
de ord som kan förknippas med ett visst yrkesspråk. I texten Barns språk ska 
skribenten markera med S(ant) eller F(alskt) efter ett påstående. Dessutom 
räknas situationer från ämnet matematik hit. Ett framträdande sätt att skriva 
på i byggklassen tycks alltså vara att svara på frågor eller fylla i färdigprodu-
cerade övningsmaterial. 

Fyra skrivsituationer leder till mer sammanhängande texter. Två skriv-
situationer från Byggklassen liknar till formen en mindre rapport. Bägge 
dessa, texterna Sporttermer och Slangord (figur 29), är producerade inom 
svenskämnet.  

Situationen utformas utifrån instruktionstexten som gäller både texterna 
Sporttermer och Slangord. Instruktionen beskriver uppgiften: 

(7) Instruktionstext till Slangord och Sporttermer 

Hemuppgift i språksociologi Sv B                                       HR och BP 

Du skall göra en enskild undersökning inom ämnesområdet språksociologi. 
Nedan följer förslag till frågeställningar. Du skall välja en utav dessa. Du 
redovisar ditt arbete skriftligt efter följande mall: 
Inledning, bakgrund/syfte, frågeställningar, metod, resultat och avslutande 
diskussion.  
Metoden kan vara intervjuer, enkäter eller att du ”tjuvlyssnat” på någon o s v. 
Varje frågeställning skall dessutom redovisas muntligt av minst en elev. Ni 
väljer uppgift och säger till mig vilken Ni valt. Detta för att jag vill att varje 
fråga besvaras av minst någon i klassen. 

        […]                                              
 2) Sportens termer 

Anteckna sportens facktermer under några sportprogram i radio eller TV. Tänk 
på att välja termer från olika sporter (Förklara dessa för de oinvigda) 

        […]        
 5) Slang 

Undersök på valfritt sätt om pojkar använder slang oftare än flickor. Finns det 
skillnader i vilka slangord de använder? Definiera ordet slang. 

Instruktionstexten byggs upp av textaktiviteterna Beskriva och Instruera. 
Uppgiften beskrivs med hjälp av materiella verbprocesser som visar vad 
eleven ska utföra: ”Du skall göra… Du skall välja…, Du redovisar…” I och 
med att uppgiften här är att genomföra en egen undersökning, beskriver 
instruktionerna även hur detta ska gå till: ”Metoden kan vara intervjuer, en-
käter eller att du ’tjuvlyssnat’ på någon”. Beskrivningen i de första exemplen 
sker inte genom den relationella verbprocessen utan genom att andradeltag-
arna, värdet, i processen uttrycks med hjälp av exempel. 

Utgångspunkten i texten Slangord är att skribenten genomfört en egen 
undersökning. Detta syns i slutprodukten genom att textaktiviteten Beskriva
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Figur 29. Texten Slangord 

Inledning 
Jag har valt att titta lite närmare på våra slangord. 

Frågeställning 
vilket är det fulaste slangord du vet? 
vilket är det gulligaste slangord du vet? 
vilket är det vanligaste slangordet du vet? 
vilket slangord använder du mest? 
använder killar mer slang än tjejer? 

Metod: 
Jag har pratat med tjejer och killar i klassen även lärare! 
5 killar 
2 tjejer 
jag valde dem för att de fanns till hands. 
 
 Slangord! 

Vilket är det fulaste slangord du vet? 
Killar! T.ex. din röv, fett, din fule fisk. Löka chirre o dirre o bärre 
Tjejer! T.ex. rock fett 

Vilket är det gulligaste slang ordet du vet? 
Kille! T.ex. plutt 
Tjej! T.ex gullbulle 

Vilket är det vanligaste slang ordet är det du vet? 
Killar! T.ex. kvirre 
Tjej! T.ex. fika 

Vilket slang ord använder du mest? 
Killar! T.ex. kvirre 
Tjej! T.ex. typ, liksom 

Använder killar mer slang ord än tjejer? 
Ja, efter minna beräkningar så tror jag att killar använder mer slang än tjejer. 
Tjejer och killar använder olika typer av slang. 
Killar använder lite mer hårda slang ord en tjejer. 

Avslutande diskussion! 
Jag tycker att slang är bra för det kan vara bra att använda ibland. 
För det kan gå fortare och säga något om man använder slang. 

Det finns ju mycket typer av slang t.ex. om en stockholmare kommer och börjar 
snacka med sina slang ord så är det inte säkert att jag kommer förstå vad dom 
snackar om eftersom som jag bor i X-stad och vi använder ju olika slang. 
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Figur 30. Texten Språkhistoria i urval. Radbrytningen är originalets 

realiseras med ett personligt och mer talspråksinriktat register. Billy har sam-
lat ett eget material och sammanställt det utifrån en skriven förlaga. Här kan 
man se en egenproducerad text där intertextualitet egentligen inte aktuali-
seras annat än som påverkan på den övergripande formen för texten. Skrib-
enten påverkas av frågeformuleringen och producerar text efter vad som 
efterfrågas. Texterna Slangord och Sporttermer kan därmed läsas och begrip-
as utanför sin situationella kontext.  

De två mer sammanhängande texter som kan sägas aktualisera den kun-
skapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen är texterna Språkhistoria 
(figur 30) och EU. De påminner om texterna Slangord och Sporttermer i och 
med att textaktiviteten Beskriva används för att redogöra för fenomen eller 
kunskapsområden, men de är inte lika tydligt strukturerade. Från svensk-
ämnet finns texten Språkhistoria som Billy sammanställt. Texten Språk-
historia är en fyra A4-sidor lång handskriven text. Inspirationstexten består 
av ett häfte som beskriver den svenska språkhistorien översiktligt. Billys text 
visar upp delar där en mer manifest intertextualitet blir synlig i och med att 
vissa textdelar delvis kopieras ur förlagan. Å andra sidan omformulerar Billy 
ibland texten till sin egen genom att använda ett mer personligt register. 

Därutöver finns Benjamins text om EU från en lektion i samhällskunskap. 
Även här används textaktiviteten Beskriva för att redogöra för faktiska för-
hållanden rörande ett fenomen. 

7.5 Byggklassen: informerande och kommunicer-
ande skrivkompetenser  
Inom byggklassen finns två texter som kan sägas aktualisera informerande/ 
kommunicerande skrivkompetenser: Arbetsrapport och Läsjournal. Texten 
Arbetsrapport utgör det enda exemplet från karaktärsämnen inom den skrift

Fornsvenska (1225–1526) 
Sverige blev en del i kristna kulturkretsen 
Runorna ersattes av det latinska alfabetet 
Som vi använder idag. 
[överstruket] älsta handskrifter är lagtexter 
De som ville göra kariär som ämbetsman  
han/henne var tvungen att lära sig svenska språket 
inte det som man talade. 
                    Grammatik och uttal 
I likhet med föregångarna urnordiska och  
Runsvenska. 
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styrda situationstypen. Varje elev fyller i en arbetsrapport efter genomförda 
moment inom karaktärsämnen. Antal timmar som genomförts inom ett sär-
skilt moment förs in på rapporten och samlas i en pärm i omklädningsrum-
met. Läraren kan sedan kontrollera att eleverna arbetat med olika moment 
och i vilket utsträckning detta skett. På så sätt är texten direkt informerande. 

7.5.1 Fallbeskrivning Läsjournal 
Den informerande/kommunicerande skrivkompetensen exemplifieras utför-
ligare med texten Läsjournal. Skrivsituationen utgör ett gränsfall genom att 
den också kan tolkas som kunskapslagrande/-strukturerande. Texten Läs-
journal tillkommer under en lektion i svenska. Eleverna ska läsa en skönlitte-
rär bok och sedan recensera och rekommendera boken till en annan läsare, 
utifrån en given mall. 

Skrivsituationen börjar då läraren inleder med att beskriva dagens arbete. 
Byggklassen ska agera testpanel då läraren ska välja ut lämpliga nya böcker 
för gemensam läsning i andra klasser. Uppgiften är att läsa böcker, föra läs-
journal och därefter recensera boken muntligt inför läraren. Hon har med sig 
många böcker att välja bland. Billy bläddrar på måfå i böckerna och har 
svårt att välja. Tillsammans med läraren väljer han Lilla ångestboken av 
Linda Skugge. Billy tar boken med sig ut i ett angränsande rum och sätter sig 
för att läsa tyst (Skrifthändelse). Han är tillbaka i klassrummet efter 40 min-
uter. Han ber då läraren om hjälp med vad han ska skriva. Tillsammans med 
läraren skriver han vid katedern en sammanfattning av vad som hänt i boken 
(Skrifthändelse). Läraren har skrivit på tavlan vad som ska vara med i läs-
journalen, och Billy använder detta underlag då han framställer sin text. Då 
alla återsamlas i klassrummet efter att ha läst på olika platser förklarar lärar-
en vad varje läsjournal ska innehålla genom att hänvisa till den skriftliga in-
struktionen (Skrifthändelse). Billy lämnar boken och läsjournalen hos läraren 
då lektionen avslutas för att fortsätta läsa nästa tillfälle. 

7.5.1.1 Texten Läsjournal 
Texten Läsjournal (figur 31) består av en rad med siffror som anger datum, 
antal lästa sidor och använd tid till detta. Därefter följer själva texten som är 
en beskrivning av handlingen i den lästa boken. Rent grafiskt är texten form-
ad så att varje mening påbörjas på ny rad. Texten är relativt kort. Textaktivi-
teterna (Åter)berätta och Beskriva realiseras genom propositioner. 

7.5.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Texten Läsjournal utmärks av att den är en sammanhängande enhet som inte 
svarar på en direkt fråga. Visserligen finns ett underlag för dess tillblivelse, 
men det som skiljer den från texterna Medicinsk grund eller Konflikter, vilka
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Figur 31. Texten Läsjournal 

också utgörs av svar på frågor, är att Läsjournal mer hänger samman både 
formmässigt och språkligt. Genom att den består av sammanhängande text 
uppfattas den som en typ av kortfattad redogörelse.  

Texten Läsjournal påverkas till stor del av inspirationstexten som läraren 
skriver på tavlan. Men samtidigt ber skribenten läraren om hjälp när han ska 
skriva sin text, vilket gör att muntlig och skriftlig styrning här samverkar. 
Eftersom den skrivna instruktionstexten tydligt påverkar det skribenten 
skriver räknas situationen främst som skriftligt styrd. Formmässigt är in-
spirationstexten uppbyggd av en övergripande formulering som fungerar 
som inledning till samtliga fyra underliggande punkter. Instruktionstexten 
uppfattas som en lista eller instruktion som får fungera som ram för 
skribentens skrivsituation.  

(8) Instruktionstext till Läsjournal 
Efter varje lästillfälle vill jag ha 
* Datum 
* Start- och Stopptid (d v s hur mycket du läst) 
* Vid vilken sida du skall börja nästa gång 
* Kort vad som hänt. 3-4 meningar 

Det texten Läsjournal övergripande gör är att återberätta delar av handlingen 
ur en bok, främst genom att beskriva. Detta ger intrycket av att textaktivitet-
erna (Åter)Berätta samt Beskriva används tillsammans. Själva texten inleds 
med en rad med siffror som svarar på det instruktionstexten frågar efter: 
”datum 29/3 -04”, antal lästa sidor ”9–31” samt tidsåtgång ”10.20–11.10”. 
Därefter följer en text på sex rader. Instruktionstexten uppmanar till att 
beskriva ”kort vad som hänt”. Skribenten formulerar sig även kortfattat. 
Instruktionen är formulerad med hjälp av en materiell process: ”vill jag ha”. 
Skribenten tolkar detta som en tydlig uppmaning till att endast dessa punkter 
ska besvaras. De första två meningarna i den mer sammanhängande elev-
texten kan sägas sammanfatta handlingen övergripande. De fungerar därmed 
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som förankring. Främst deltagarna och omständigheterna runt om processen 
förmedlar här innehållet: ”Handlar om Linda när hon är Tonåring. Det hand-
lar om när hon drack sprit första gången.” 

Texten fortsätter med att genom en verbal process introducera vad huvud-
personen gör i boken, vilket fungerar som en beskrivning av en händelse: 
”Hon uppmanar dig som läser att göra olika saker.” Detta skulle kunna ut-
göra det syfte eller den funktion skribenten identifierat med den bok han läst. 
Genom en exemplifiering som språkligt signaleras med ”Tex.” beskrivs upp-
maningar uppbyggda av materiella processer som manar till att agera eller 
inte agera på olika sätt: 

Tex. Att drick inte så du blir full” 
”Skaffa dig mera [överstruket] komisar än en till Två 
[överstruket] vänner. 

Här markerar skribenten citationstecken efter det första exemplet och inled-
ningsvis på det andra, vilket kan tolkas som en form av manifest intertextu-
alitet. Citationstecknen kan tyda på att detta är direkta citat ur originaltexten, 
men kan också innebära att det återger någon slags sammanfattning eller ess-
ens av det skribenten uppfattar som innehållet. En annan tolkning kan vara 
att skribenten genom att formulera föregående mening med en verbal pro-
cess ger en signal där citationstecknen förstås som markeringar av repliker.  

Skribenten arbetar här självständigt med att producera texten. Läraren 
finns med som stöd vid textproduktionen och framför allt fungerar instruk-
tionstexten som en ram för produktionen.  

Själva texten formuleras av skribenten och är alltså en egenproducerad 
text. Eftersom uppgiften går ut på att sammanfatta och rapportera, kan det 
vara svårt att använda förlagan att kopiera från.  

7.5.1.3 Skrivkompetenser 
Situationen är en del av ett större sammanhang, där texten kan få en faktisk 
betydelse för någon annan än skribenten och läraren. Tolkad på detta sätt kan 
texten bli meningsfull både för skribenten och för läraren. Läraren skapar en 
situation där skrivandet ges en kommunikativ funktion. Det framgår dock 
inte om detta är en genuin uppgift eller ett sätt för läraren att fingera en kom-
munikativ situation. Läraren uttrycker att elevernas omdömen ska bilda 
underlag för bokinköp. Men om texterna ska läsas av andra framgår inte 
klart. Skribenten har dock möjlighet att uppfatta att texterna ska läsas av 
annan än läraren.  

Texten Läsjournal svarar på den frågetext som finns som underlag till 
uppgiften. Uppgiften uttrycks som delvis kommunikativ. Trots det skriver 
Billy aldrig titeln på boken han läst. Det står inte i instruktionstexten, vilket 
kan vara en förklaring till att han inte namnger titeln. Utan titel blir dock 
texten Läsjournal svår att använda för en utomstående. 
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Eftersom elevtexten så tydligt svarar på instruktionstextens frågor blir 
texten i sig inte helt lätt att förstå utanför sitt sammanhang. Den kan alltså 
uppfattas som en icke-självbärande text  

Förutom den kommunikativa funktionen texten kan ges kan skribenten 
tolka uppgiften utifrån sin elevroll, där syftet är att utföra en uppgift och få 
den bedömd, alltså en strategisk handling.  

Texten Läsjournal beskriver kortfattat innehållet i en skönlitterär text och 
den skrivkompetens som detta representerar är den kunskapslagrande/-struk-
turerande kompetensen. Om texten sedan används i ett genuint kommunika-
tivt syfte, kan den också sägas bygga på den informerande/kommunicerande 
skrivkompetensen. I och med att texten Läsjournal vid vissa tillfällen språk-
ligt signalerar att den vänder sig till någon i exempel som ”Hon uppmanar 
dig som läser” visar skribenten att han uppfattar situationen som en kommu-
nikativ situation och att den informerande/kommunicerande skrivkompe-
tensen tas i anspråk. 

7.6 Byggklassen: skrivkompetenser som konstruerar 
textvärldar 
Inom byggklassen finns en skrivsituation som helt eller delvis kan sägas 
aktualisera den skrivkompetens som konstruerar textvärldar: situationen The 
foogel. 

7.6.1 Fallbeskrivning The foogel 
Situationen är en lektion i bild. Samtliga elever sitter i bildsalen runt ett stort 
bord. Läraren introducerar bilduppgiften ”Superhjältar”. Muntligt beskriver 
han uppgiften, som är att rita egna serier efter en manusmall (Skrifthändelse) 
som delas ut. Mallen består av förtryckta sidor som också används för att 
skriva och rita på.  

Skribenten Benjamin läser igenom mallen och börjar sedan skriva på ett 
manus. Han använder den förtryckta mallen och skriver direkt i den. Han 
skriver en berättelse, The foogel och The crab, som han hittar på själv, men 
diskuterar med bordsgrannarna om detaljer. Alla ger förslag och hjälper till 
att fantisera. 

7.6.1.1 Texten The foogel 
Texten The foogel (figur 32–33) består av två förtrycka sidor där rubriker är 
ifyllda av läraren. Skribenten skriver för hand direkt på det kopierade papp-
eret. Texten på de olika sidorna skiljer sig åt till både innehåll, form och om-
fång. Texten The foogel är utformad som manus till en serie och realiserar 
textaktiviteten Berätta. 
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Figur 32. Texten The foogel s. 1 

7.6.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Skrivsituationens inspiration är främst den mall som finns förtryckt på papp-
eret. Här finns styrning genom de rubriker som anger vad som ska fyllas i. 
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Figur 33. Texten The foogel s. 2 (/ markerar radbrytning i originalet) 

Samtidigt finns en visuell styrning dels genom det utrymme olika delar får, 
dels genom att det är ett manus till en bilduppgift. På så sätt begränsas upp-
giften både av format och skriftligt innehåll. Efter vissa rubriker finns endast 
en mycket kort svarsrad, vilket leder till ett kortfattat svar. Rubriken Skiss 
finns till en stor ruta, vilket indikerar att man ska rita en bild av den så 
kallade superhjälte som ska beskrivas.  

Texten The foogel bygger främst på två textaktiviteter: Beskriva och Be-
rätta. Textaktiviteterna används i olika delar av texten och med olika funk-
tion.  

Textens första sida upptas till största delen av en stor ruta med rubriken 
Skiss. Här ska en illustration av huvudpersonen ritas. Till vänster om skissen 
finns förtrycka substantiv uppradade under varandra. Dessa signalerar att 
skribenten ska ge en yttre beskrivning av personen, då mer beskrivande 
egenskaper som ”längd”, ”vikt” och ”kön” ska anges. Längst ner på sidan 
finns en något större ruta med rubriken ”egenskaper”. Därmed inbjuds till att 
beskriva andra egenskaper hos huvudpersonen.  

Den första sidan byggs upp av propositioner ur textaktiviteten Beskriva, 
realiserade språkligt genom korta beskrivningar, som fungerar som aspektu-
aliseringar. Svaren består av enstaka ord, oftast av ett adjektiv eller ett sub-
stantiv. De underliggande processerna skulle dock kunna vara attributiva 
eller identifierande relationella processer, vilket är en naturlig följd av att 
texten ska utgöra någon form av personbeskrivning.  

Under rubriken Egenskaper är texten mer sammanhängande och längre. 
Här byggs textaktiviteten Beskriva upp främst av relationella identifierande 
och attributiva processer.  

Manus:  The foogel räddar den sköna jungfrun från hajen / kaj. 
Början   (Hajen kaj) The foogel och crabb sitter uppe på en brygga 
              och fiskar spigg. Då får de höra bublande ljud och förstår att 
               hajen kaj är i bukten och skrämmer livet / av fisk och fä. 
Intrig  Mörten Manne simmar upp till dem och talar om att hajen kaj har  

tagit sjöjungfrun tillfånga. / The foogel som inte kan simma skikar ner 
sin / lojale vän crabb för att nypa hajen kaj i stjärt fenan. / The foogel 
väntar på hajen kaj i luften. / the crabb hittar hajen kaj och nyper honom  
hajen kaj säger aj / och hoppar  upp den där väntar the foogel på honom / 
och tar honom med sin groteska näbb. 

Slut    The foogel  flyger upp med hajen kaj till sitt hus på / målnet ovanför 
Moldavien sedan hämtar han the crab / och efter som de inte haft   
någon fiske lycka tidigare / på dagen så tillagar de hajen kaj och äter den 
/ [överstruket] / tillsammans med en paj 
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The foogel är en tänkare 
…är egentligen en strutts  
Han har en kompanion  

Därtill finns en mental process representerad: ”[…] löser sina problem gen-
om sina tankar”. Både de relationella och mentala processerna bidrar till att  
ge texten formen av en beskrivning där huvudpersonen identifieras och till-
skrivs olika attribut, av både inre och yttre karaktär. 

Sidan två har en annan utformning och består av en sammanhängande text 
i tre delar. Här realiseras Textaktiviteten Berätta. Instruktionstexten består av 
tre förtryckta rubriker som fungerar som en typ av signalord för hur texten 
ska struktureras och vad den ska innehålla. Signalorden ”Början”, ”Intrig” 
och ”Slut” påminner om propositionerna utgångssituation, komplikation/ 
händelsekedja och upplösning/slutsituation typiska för berättande sekvens.48 

Texten är i 18 av totalt 23 fall uppbyggd av materiella processer, som i 
exemplen här: 

Mörten Manne simmar upp till dem 
The foogel […] skikar ner sin lojale vän crabb 
The foogel flyger upp med hajen kaj 

Två mentala processer och två verbala processer finns exemplifierade här: 
”De […] förstår att hajen kaj är i bukten”, ”hajen kaj säger aj”. 

De materiella processerna bygger tillsammans med mentala och verbala 
processer en text vars huvudsyfte är att berätta en historia. De materiella 
verbprocesserna fokuserar på händelser i historien, och driver den framåt. 
Mentala processer hjälper till att skapa en bild av hur personer tänker och 
känner och de verbala bygger dialogiska relationer. Deltagarna är visserligen 
djur, men beskrivs med mänskliga egenskaper som med hjälp av materiella, 
mentala och verbala verbprocesser inte bara utför mänskliga handlingar, utan 
även tänker och talar som människor. Omständigheterna är inriktade på 
lokalisering och då främst genom plats ”sitter uppe på en brygga”, ”väntar 
på hajen kaj i luften”. Tillsammans bygger de upp en text som kan klassas 
som berättande.  

Texten The foogel utmärker sig rent visuellt från traditionella berättelser i 
och med att den återfinns i en manusram. Ramen begränsar det utrymme 
texten kan omfatta, och avgränsar även innehållsligt till viss del vad som ska 
vara med. Dock har skribenten mycket fria händer att skapa sin egen his-
toria. Dessutom uppmanar manusramen till att illustrera och tänka mer i 
bilder, då slutprodukten är tänkt att realiseras i en bildserie. Rent form-
mässigt byggs dock texten till stor del upp kring ovan beskrivna drag speci-
fika för berättelser: introduktion, komplikation och upplösning.  

                                                      
48 Genrepedagogikens genre narrativ uppvisar likheter och kännetecknas av introduktion, 
komplikation och upplösning (se exempelvis Macken-Horarick 2002).  
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The foogel är alltså ett manus till en serie, vilket i sig leder till att den på-
verkas intertextuellt av liknande serier. Inspirationstexten ger ramar för 
själva historien, men ger egentligen inga begränsningar för innehållet. Skrib-
enten använder sin egen fantasi som kunskapskälla. Den skrivstrategi som 
används är till största delen att producera egen text. 

7.6.1.3 Skrivkompetenser 
Berättelsen skrivs och presenteras tillsammans med den beskrivande ramtext 
den utgår ifrån. Själva händelseförloppet i berättelsen utgörs dessutom av en 
sammanhängande textdel. Utifrån dessa kriterier kan texten förstås utanför 
sin situationella kontext och utan stöd från skribenten. Ramorden finns viss-
erligen som stöd, men texten skulle kunna förstås även utan dessa ramord. 
Därmed utgör texten The foogel en självbärande text. Ramen kan å andra 
sidan fungera begränsande för texten i och med att platsen för texten av-
gränsas rent fysiskt. Detta leder i sig till att texten inte är utbyggd utan kort-
fattad. Med tanke på att detta ska fungera som en typ av synopsis är dock 
den kortfattade formen inte oväntad utan snarare påbjuden.  

Texten The foogel har delvis en annan funktion än övriga skrivsituationer 
i materialet. Texten ska inte förmedla ett särskilt kunskapsinnehåll. I stället 
är uppgiften att i manusform fantisera fram en grundhistoria till ett arbete där 
bild och text samverkar. 

Situationen skiljer sig alltså delvis från situationer där ett kunskapsstoff 
fokuseras. Här utnyttjas skrivkompetenser där konstruktion av textvärldar, 
här fantasivärldar, främjas. Detta sker genom att skribenten fantiserar, hittar 
på och skapar en historia eller berättelse. I och med att texten The foogel är 
tänkt som ett utkast eller en ram som underlag för att utveckla en bildserie, 
utformas själva textdelen relativt begränsat och i synopsisform. Skrivkompe-
tensen utvecklas därmed inte i högre rad utan används i förenklad form. 

Genom bjudorden visar instruktionstexten hur skrivandet ska struktureras, 
men själva historien fantiserar skribenten fram. Bjudorden leder även till att 
textaktiviteten Berätta genomförs och inte endast representeras av enstaka 
propositioner. Grundstrukturen tycks bekant för skribenten, vilket inte är 
underligt. Intertextuellt påverkas skribenten säkerligen av flera olika lik-
nande texter. Troligtvis har skribenten mött liknande historier i många olika 
sammanhang, exempelvis genom tecknade serier och teve- eller dataspel.  

7.7 Sammanfattande jämförelse och diskussion av 
den skriftstyrda situationstypen 
Fallbeskrivningarna ovan ger en bild av hur den skriftstyrda situationstypen 
kan gestalta sig. Den skriftstyrda situationstypen bygger på samspelet mellan 
en skribent och en inspiration i form av skriftliga källor, vilket utmynnar i att 
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skribenten skriver. Eftersom samtliga situationer och texter är skolstyrda 
finns ofta läraren i bakgrunden som styrande för den övergripande situa-
tionen. Utmärkande för denna situationstyp är dock en skriven text som in-
struerar och styr uppgiften tydligt och därmed sätter upp ramarna för situa-
tionen genom att strukturera och begränsa vad som är möjligt att producera. 
Skribenten arbetar ofta självständigt mot instruktionen och har på så sätt 
delvis möjlighet att själv styra över på vilket sätt uppgiften ska genomföras. 

Inspirationstexten blir styrande dels för situationen, dels för utformningen 
av det skribenten skriver. Skribenten anpassar ofta sitt sätt att skriva efter 
den bjudtext som finns. Exempelvis får en direkt fråga ett kortfattat svar som 
kan vara svårbegripligt utan sin bjudfråga. På så sätt kan dessa svar upplevas 
som en typ av icke självbärande texter, som inte kan läsas annat än i sin 
situationella kontext. 

Elevtexterna inom den skriftstyrda situationstypen skiljer sig åt till både 
form och omfång. Texterna spänner mellan långa sammanhängande texter 
och blanketter som fylls i med ett kryss. På så sätt tycks situationstypen 
kunna leda fram till i stort sett vilken typ av skrivande som helst. Detta skil-
jer sig från de skrivsituationer som illustrerar den muntligt styrda situations-
typen.  

Det totala antalet skrivsituationer inom ramen för den skriftstyrda situa-
tionstypen är 27 från omvårdnadsklassen och 23 från byggklassen, vilket inte 
skiljer sig särskilt mycket åt. Skillnader syns däremot då de olika situation-
erna och det som skrivs i dem jämförs (se 7.7.1 och 7.7.2). 

7.7.1 Hur påverkar text och situation varandra? 
Texterna är i hög grad beroende av den situationskontext de uppkommer i. 
Situationen ramar in och styr det som sker. Instruktionstexten inte bara 
ramar in och styr själva situationen. Den bildar också ett slags mönster för 
hur skrivandet ska utformas och formuleras. Det skrivande som utförs kan 
uppfattas som intertextuell interdiskursivitet och därmed tolkas som reprodu-
cerande av en diskursiv praktik. 

En förutsättning för att skrivande överhuvudtaget ska komma till stånd är 
att skribenten anpassar sig till situationen och intar rollen som elev. I hur hög 
grad och på vilket sätt skribenten uppfattar elevrollen, leder till olika grader 
av engagemang i skrivandet och till val av olika skrivaktiviteter. I de fall då 
skribenten producerar sammanhängande text av större eller mindre omfatt-
ning kan två olika skrivaktiviteter urskiljas: dels egenproducerad text, dels 
kopierad text.  

De situationer som ur lärarperspektiv främst syftar till lärande och där 
texten samtidigt är tydligt påverkad av instruktionstexten verkar främja kopi-
erande av text i högre grad. Texter som inte direkt är inriktade mot ett lär-
andemoment använder generellt ett mer egenproducerat språk. Graden av 
intertextuell påverkan skiljer sig alltså åt. Egenproducerad text används där-
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för i högre grad i de skrivsituationer som aktualiserar en annan skrivkompe-
tens än den kunskapslagrande/-kunskapsstrukturerande. När eleven rapport-
erar, redogör eller svarar på kunskapsfrågor utgörs texten ofta av avskrifter 
och kopierad text. Eleverna använder alltså olika register och kopierar i 
högre grad när de skriver sådant Barton (1994) benämner ”imposed writing”. 
Även Fairclough lyfter fram språket som en maktfaktor (1992). 

I texter som påminner om listor och formulär signalerar det faktiska ut-
rymmet som lämnas för skrift, vilket omfång skrivandet förväntas ha. Det 
skrivande som då är möjligt att genomföra begränsas alltså rent rumsligt som 
i: 

Have you        your bed?  do/make (Texten do/make Byggklassen) 

Dessutom påverkar den språkliga formuleringen i instruktionstexten skrib-
entens skrivande. Detta framkommer i flera av fallstudierna ovan. I texten 
Medicinsk grund formuleras frågorna som uppmaningar att exempelvis be-
skriva eller förklara. Detta blir en signal om vilka textaktiviteter svaret bör 
innehålla. Flera av instruktionstexterna fungerar på liknande sätt särskilt 
bland dem som utgör svar på en fråga. I de skrivsituationer där mer samman-
hängande text produceras blir sambandet inte lika tydligt, men finns, vilket 
texten Tor och Oden visar exempel på. 

I vissa fall skriver skribenten svaren direkt i instruktionstexten. Detta blir 
särskilt framträdande i texter uppbyggda som fråga/svar. Frågan får stå som 
en del av svaret, vilket inte egentligen blir begripligt annat än tillsammans 
med sin bjudfråga. Texten Konflikter visar detta. Andra exempel på detta 
fenomen finns vid flera tillfällen: ”för att hon kunde bli förolämpad ”(Texten 
Samtalsfrågor OP). Här blir svaret mycket svårt att förstå utan tillgång till 
situationen och bjudfrågan.  

Att skribenten kopierar kan delvis hänga samman med den grad av 
förtrogenhet hon har med innehållet. Om eleven möter ett innehåll som till 
stora delar är nytt kan en rationell handling vara att kopiera text. Just 
kopierandet kan då uppfattas som en form av stöttning i lärandesituationen. 
Skrivaktiviteten att kopiera som den används i texten Tor och Oden skulle 
kunna illustrera detta. Ett avvikande fall visas i texten Slangord. Här har 
skribenten på egen hand genomfört en mindre undersökning och kan därför 
sägas vara väl förtrogen med innehållet. Här visas exempel på text som inne-
hållsligt i stort sett är egenformulerad trots att strukturen signaleras i instruk-
tionstexten. Detta menar jag kan förstås som ett situerat skriftbruk som tyd-
ligt påverkas av den situationella kontexten. 

Ytterligare en form av skrivaktivitet utnyttjas framförallt i situationer där 
ingen egentlig sammanhållen text framställs. Den uppkommer då skrivande 
består i att fylla i en lista eller ett formulär. Svar markeras genom symboler 
eller bokstäver. Denna typ av produktion är mycket vanlig inom byggklassen 
och utgör där den största kategorin. Det totala antalet skrivsituationer klass-
erna emellan skiljer sig inte nämnvärt åt, men genom att det mesta skriv-
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andet i byggklassen sker genom att fylla i ord eller symboler, skiljer sig det 
faktiska skriftbruket åt inom de bägge grupperna (se vidare 7.3.5). 

Den berättande texttypen är den typ av text som först introduceras i 
skolan. I materialet är dock denna typ av skrivande relativt sällsynt, vilket 
skulle kunna tyda på att gymnasieskolan har andra mål med skrivundervis-
ningen och skrivandet. Att så är fallet bekräftas av Nyström (2000) där 
endast en mindre del av materialet utgörs av berättande texter. Läroplanen 
(Lpf 94) förespråkar också ett varierat bruk av olika texter. Dessa skrivsitua-
tioner illustrerar dock de av få exempel i mitt material där en textaktivitet 
fullföljs i och med att alla propositioner i sekvensen används i texten. Elev-
erna illustrerar vid ett par tillfällen den fullständiga textaktiviteten Berätta, 
vilket indikerar att de är väl förtrogna med denna typ av skrivande.  

7.7.2 Hur skapar text och situation mening? 
Skribentens skrivande får sin mening och funktion i samklang med den 
situationella kontext det förekommer i. 

På vilket sätt eleven uppfattar en uppgift eller text som meningsfull är av-
hängigt av hur situationen tolkas. Skribenten måste alltså tolka uppgiften och 
utifrån det förstå vad som förväntas och krävs av henne/honom. Därefter kan 
skribenten inta olika positioner till den uppgift man står inför. Ett förhåll-
ningssätt är att tolka vad som är funktionellt i situationen och utföra detta. 

Om skribenten i situationen intar en strategisk roll och utför strategiska 
handlingar blir skrivandet ofta något man gör: man skriver för att skriva eller 
skriver för att ha något att göra. Många av de situationer som bygger på att 
skriva för att öva, kan säkerligen för eleven bära på funktionen att vara 
sysselsatt. Hammarbäcks (1989) term göra-kultur bekräftar detta synsätt. 
Göra-kulturen inriktas på att slutföra uppgifter. Här menar jag likheter finns 
med Karlssons (2006) resonemang kring yrkens organisationsprincip, där 
byggarbetare arbetar i projekt vars huvudsyfte är att slutföra projektet inom 
utsatt tid, alltså att ”göra”.  

En annan aspekt på olika sätt att uppfatta en text eller situation som 
meningsfull är om texten i sig är självbärande eller inte. De fall som fungerar 
som självbärande texter byggs upp av mer sammanhängande textdelar 
genom att skribenten berättar, redogör eller och rapporterar. Icke-självbär-
ande texter utgörs oftast av svar på frågor eller ifyllda listor och formulär. 
Därmed finns flera självbärande texter i omvårdnadsklassen, medan bygg-
klassen i högre utsträckning framställer icke-självbärande texter. Två olika 
typer av skriftbruk visar sig här då skrivandet används olika inom de båda 
grupperna. 

De icke-självbärande texter som framställs skapar dock mening till-
sammans med sin bjudtext. Eftersom skribenten ofta formulerar det som 
skrivs som ett direkt svar på en fråga, kan man förutsätta att det uppfattas 
som det meningsfulla sättet att lösa uppgiften. En icke-självbärande text kan 
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då både vara ett rationellt och pragmatiskt handlande. Om man som skribent 
uppfattar själva ifyllandet av text i luckorna som uppgiften, kan man anse det 
strategiskt att göra just detta. Den göra-kultur Hammarbäck talar om får 
alltså fungera som ett sätt att skapa mening i situationen.  

Ytterligare ett sätt att skapa mening genom skrift är möjligheten att an-
vända texten utanför sin situation, vilket inte är en framträdande funktion i 
materialet. De skrifthändelser som kommunicerar ett budskap gör det i de 
flesta fall genom att skribenten i rollen som elev visar upp en genomförd 
uppgift för läraren, eller att skribenten skriver för sig själv. De flesta skriv-
situationer i materialet är alltså inte kommunikativa utåt. Dock finns skriv-
situationer med en genuin kommunikativ funktion, varav en är texten Elev-
skydd. 

7.7.3 Jämförelse mellan omvårdnadsklassen och bygg-
klassen 
Antalet skrifthändelser skiljer sig inte nämnvärt mellan de bägge klasserna. 
Om man däremot tar form och omfång på det som skrivs i beaktande fram-
träder en tydligare skillnad. Huvuddelen av elevtexterna från byggklassen 
består av listor/formulär samt är av typen fråga/svar. Den text som produ-
ceras är av kortfattad karaktär. I många fall markeras endast svarsalternativ 
med symboler eller bokstäver. Det som utförs är i hög grad val bland alterna-
tiva svar. I de fall skriftliga svar krävs skrivs de i flera fall genom kortfattade 
satser av elliptisk karaktär där själva frågan utgör en underförstådd del av 
svarsformuleringen. 

Omvårdnadsklassen producerar däremot fler skrivsituationer som byggs 
upp av sammanhängande texter ofta genom redogörelser för olika fenomen. 
Detta innebär att omvårdnadsklassen inte bara skriver något fler texter; de 
skriver också längre.  

 Ytterligare en skillnad är, liksom i den muntligt styrda situationstypen, 
inom vilka ämnen skrift produceras. Inom karaktärsämnen finns endast en 
skrivsituation från byggklassen, medan omvårdnadsklassen producerar hälft-
en av sina skrivsituationer inom karaktärsämnen. På så sätt visas olika skrift-
praktiker både inom ramen för samma klass och mellan de båda klasserna. 

7.7.4 Vilka skrivkompetenser aktualiseras i situationerna? 
Genom de textaktiviteter som formar texterna samt de skrivaktiviteter som 
finns i situationerna, främjas här användandet av olika skrivkompetenser. 
Situationstypens utformning och mål påverkar vilka skrivkompetenser som 
är möjliga att utnyttja, vilket syns tydligt vid denna situationstyp.  

Tabell 5 visar en översikt över samtliga texter klassificerade inom den 
skriftstyrda situationstypen sorterade efter tillkomstklass och skrivkompe-
tens. Gränsfall mellan olika skrivkompetenser markeras. 
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Tabell 5. Skriftstyrda skrivsituationer sorterade efter skrivkompetens och 
klass 

                           Klass 
Skriv- 
kompetens 

Omvårdnadsklassen Byggklassen 

Kunskapslagrande och 
kunskapsstrukturerande 
skrivkompetenser 

Prov soc. Omsorg, Prov 
med.gr., Prov farmakologi, 
Minns Du?, Provtagning, 
Social ångest, Karisma spa, 
Vänster/höger, Hjärtsvikt, 
(EU), Great Britain, Cana-
dian Hikers, (Stjärntecken), 
News, news, (It/there), 
(Imperfekt), Matte, Tor och 
Oden, Novellfrågor, Samtals-
frågor Novell, Swift 

Konflikter, Sh-läxa, Nutids-
kryss, Korsord, EU, Stad och 
land, Sagan om Ringen, 
Dreams on Wheels, (Pros/ 
cons), (Make/do), (Word 
check), These/those, (Pig 
Boy), Matte, Barns språk, 
Yrkesspråk, Språkhistoria, 
Sporttermer, Slangord 
 
 

Kommunicerande och 
informerande skriv-
kompetenser 

Alkoholvanor, Elevskydd 
 

Arbetsrapport, Läsjournal 
(gränsfall?) 
 

Konstruera textvärldar Albert o Gerda, Bröllops-
dagen, Rachels dagbok, 
Tidningsnotis 

Kort kjol, The Foogel 
 
 

Elevtexterna i materialet kan tolkas och förstås genom de skrivkompet-
enser som används. Trots att texterna skiljer sig mycket åt både till form och 
till innehåll, byggs de flesta upp av propositioner ur textaktiviteten Beskriva 
ibland kompletterad med propositioner ur Förklara. Eftersom den skrift-
styrda situationstypen är den andra skolstyrda situationstypen är naturligt 
den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen den som är mest 
framträdande här. Texter där skrivandet får en delvis sonderande funktion 
synliggörs vid enstaka tillfällen i materialet.  

De texter som kan uppfattas använda sig av andra skrivkompetenser är tio 
till antalet. I de texter som huvudsakligen bygger på textaktiviteten Berätta 
exemplifieras skrivkompetensen Konstruerande av textvärldar, vilket får an-
ses naturligt då det rör sig om att berätta en historia. Dock får exemplen från 
omvårdnadsklassen, texten Albert och Gerda samt texten Bröllopsdagen, 
räknas som gränsfall då tydliga kunskapsstrukturerande inslag finns här. 
Själva ramberättelsen är en konstruerad historia, men mycket av innehållet 
har hämtats från karaktärsämnen. På så sätt används texttypen som ett sätt att 
knyta samman dessa två skrivkompetenser. I och med att berättelsen anses 
vara en grundläggande texttyp i skolan, kan man anta att skribenten är väl 
förtrogen med berättelsens form. En välkänd form kan antas underlätta för 
introducerandet av ett delvis nytt och okänt innehåll, vilket kan göra det 
lättare att identifiera elevens närmaste utvecklingszonen. 

Den tredje skrivkompetensen som aktualiseras här är den kommunicer-
ande/informerande. Fyra texter kan kategoriseras så. Tre av dessa har formen 
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av listor eller enkäter och en utgörs av en mer sammanhängande text: Läs-
journal. Förutom texten Elevskydd som beskrivs ovan, finns texterna Alko-
holvanor och Arbetsrapport. Texten Alkoholvanor är en enkät omvårdnads-
klassen genomför och sedan sänder in till skolans kurator. På så sätt har den 
en direkt kommunikativ funktion. Texten Arbetsrapport är en blankett bygg-
klassen fyller i i anslutning till sina karaktärsämneslektioner. Den fungerar 
som ett slags närvarorapport samt kontrollblankett för att samtliga moment 
gås igenom. Samma typ av skrivande hittar för övrigt Karlsson (2006) bland 
yrkesverksamma byggnadsarbetare, vilket stärker uppfattningen att detta är 
en funktionell text. Skrivandet innebär att skribenten ska kryssa för eller 
markera, vilket gör att skribentens text i sig inte i någon högre grad bygger 
på kommunikativ kompetens. Detta finns i de färdigformulerade svaren. 
Texterna Läsjournal och Elevskydd skiljer sig båda från detta, då skribenten 
får utforma texten. 

Utmärkande för de skrivsituationer där en informerande/kommunicerande 
skrivkompetens kan sägas utnyttjas är att situationen inte direkt är inriktad 
mot lärande, utan behandlar kringaktivteter. Ett inte orimligt antagande är att 
ju mer genuint kommunicerande skribenten uppfattar uppgiften, desto mer 
borde skribenten kommunicera med texten. På samma sätt borde den grad av 
inflytande skribenten uppfattar sig ha, påverka de förslag hon ger, vilket 
exemplifieras i texten Elevskydd. 
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8 Privata skrivsituationer i skolan 

De privata skrivsituationerna utgör det icke-skolstyrda materialet och består 
av det frivilliga skrivande skribenten genomför på eget initiativ. Allt skriv-
ande har dock skett inom ramen för normala skoldagar och har på så sätt 
tillkommit i skribentens skolmiljö. Situationstypen byggs upp av skribenten 
som producerar text. Inspiratören fungerar däremot på ett delvis annat sätt än 
i de skolstyrda situationerna, genom att den inte på samma sätt har en styr-
ande funktion utan mer fungerar som kommunikationspartner. I vissa fall 
fungerar skribenten själv som inspiratör. Situationstypen illustreras i figur 
34.  

Skribent  
  

(Osynlig/egen inspiration)                             
 

 Text  

Figur 34. Den privata situationstypen 

Privata skrivsituationer uppstår i princip när som helst under skoldagen. 
Framför allt skrivs under raster och exempelvis grupparbeten som inte styrs 
av läraren, men exempel från lärarstyrda situationer finns också. Texterna 
som aktualiserar situationstypen ser delvis olika ut. Här presenteras de i två 
grupper: dels handskrivna texter, dels texter producerade med hjälp av in-
formationsteknologiska medier. De handskrivna skrifthändelserna kan upp-
fattas som ett slags kommentar eller utfyllnad till det vanliga skolarbetet, 
som exempelvis det skrivande som sker i marginalen till en skolstyrd skriv-
uppgift, eller kommentarer skribenten ger andra i närheten, skrivna på lappar 
eller andra ytor. 

En annan typ av skrifthändelser tillkommer via informationsteknologiska 
medier och där inräknas sms som skrivs på mobiltelefon, samt texter som 
produceras med hjälp av dator, här genom chattar och nätdagböcker. De 
båda sistnämnda presenteras på så kallade Communities på Internet, alltså 
sidor där man genom dagböcker och chattfunktioner kan presentera sig själv 
och kommunicera med andra. Dessa tre typer uppvisar flera likheter och pre-
senteras därför delvis tillsammans. 
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Skillnaden i antal mellan de två klasserna är märkbar. Omvårdnadsklassen 
står för 14 skrivsituationer samt ett oräknat antal sms. Omvårdnadsklassens 
skrivsituationer inom den privata situationstypen, med uppgift om tillkomst-
ämne är: 

− anitraM 
− Fia m knuff 
− Hjärta 
− Chatt Olivia 1–8 
− Dagbok Olina 1–2 
− Dagbok Olga 
− Sms (oräknat antal) 

− Handskriven 
− Handskriven 
− Handskriven 
− IT-baserade 
− IT-baserade 
− IT-baserad 
− IT-baserade 

Antalet från byggklassen är tre samt oräknade sms, Byggklassens skrivsitua-
tioner inom den privata situationstypen, med uppgift om tillkomstämne är: 

− Lök Wedda 
− Mulligans 2 
− D+B  
− Sms (oräknat antal) 

− Handskriven 
− Handskriven 
− Handskriven 
− IT-baserade 

Utmärkande för samtliga situationer och texter är att de på något sätt tycks 
aktualisera samma skrivkompetens: den kommunicerande/informerande. 
Skrivkompetenserna är dock inte lätta att identifiera och i flera skrivsitua-
tioner aktualiseras även andra skrivkompetenser. 

8.1 Omvårdnadsklassen: kommunicerande och 
informerande skrivkompetenser 
Samtliga skrivsituationer som klassificerats som icke-skolstyrda situationer 
kan, som sagt, anses aktualisera den kommunicerande och informerande 
skrivkompetensen. 

Här exemplifieras situationstypen först genom de handskrivna texter som 
kan sägas kommentera eller fungera som utfyllnad till skolarbetet. Den priv-
ata situationstypen exemplifieras vidare med exempel från omvårdnads-
klassen vilka tillkommit genom användande av kommunikationsteknolog-
iska medier. Två olika typer exemplifieras här: chattkonversation och nät-
dagbok. 

8.1.1 Fallbeskrivning Hjärta 
Skrivsituationen är hämtad från en så kallad plenarlektion, där en lärare före-
läser och berättar med skrift som stöd. Deltagare är skribenten Ofelia samt
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Figur 35. Texten Hjärta 

övriga elever.49 Under tiden Ofelia på ett kollegiebladsark skriver av det lär-
aren säger och skriver på tavlan (Skrifthändelse) använder Ofelia marginalen 
på arket för att skriva och rita samtidigt som hon lyssnar (Skrifthändelse). 
Detta skrivande pågår från och till under lektionen.  

8.1.1.1 Texten Hjärta 
Texten Hjärta (figur 35) är en handskriven sida som kan ses som avgränsad i 
två delar. Den är skriven på en randig A4-sida ur ett kollegieblock. Sidan be-
står av en marginal till vänster och en huvuddel. Här skiljer sig den skrift 
som finns på papperets huvuddel från det som står skrivet i marginalen. 

8.1.1.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Vänsterdelen, marginalen, av sidan består dels av handskriven text, dels av 
ritade bilder och symboler som övriga semiotiska resurser. Exempelvis för-
stärks skriften ”Jag älskar dig” med de med pilar genomborrade hjärtan som 
ritats både över och under texten. Längre ner i marginalen finns föremålet 

                                                      
49 Situationen är hämtad från observationen av hela gruppen varför andra elever än fokus-
eleverna här namnges. 
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för kärleken genom att ett pojknamn och ett efternamn anges. Namnet, som 
markeras med en vågig ram runt om, är den textuella informationen som ges 
i texten Hjärta förutom skribentens namn som står skrivet högst upp och som 
fungerar som en identifikationsmarkör.  

Resterande detaljer som finns på papperet kan uppfattas som symboler. 
Skribenten har ritat rektanglar åt olika håll samt en ruta med olika geomet-
riska figurer, tjocka streck och tre symboler som skulle kunna vara bokstäv-
erna J e e.  

Som en bakgrund till Texten Hjärta beskrivs också den mer skolstyrda 
texten SOL som återfinns på samma papper. Texten på högra sidan av 
papperet är den som ur didaktisk synvinkel är betydelsebärande. Den högra 
delen är en avskrift av det läraren skrivit på tavlan under lektioner (se 
5.1.2.1) och representerar en undervisningsdiskurs. Texten SOL byggs 
främst upp av propositioner ur textaktiviteten Beskriva, genom aspektuali-
seringar av olika teman. Skribenten formulerar inte själv sin text, men gör 
ändå ett aktivt val genom att välja att skriva av texten från tavlan. Läraren 
uppmanar i detta fall eleverna att skriva av, vilket gör att texten inte till-
kommit som en spontan handling. Texten SOL är inte formulerad som en 
självbärande text, vilket gör att den är svår att förstå utanför sitt samman-
hang. Den är skriven i stödordsform, vilket innebär att man både behöver 
kunskaper i ämnet och runt omkring texten för att uppfatta den som men-
ingsfull. Texten SOL är formad som en stödstruktur för minnet utan text-
bindningssignaler.  

Framställningsformen, där korta termer förklaras med symboler, ger ett 
intryck av vetenskaplig text, vilket i sin tur signalerar hög modalitet. Det är 
mycket troligt att det som står på högra delen av sidan uppfattas som sant av 
skribenten. Tillsammans med det faktum att läraren inte använder bilder, 
förklarar det frånvaron av ritade bilder på denna del av sidan. Skribenten kan 
uppfatta att vetenskaplighet är buren av bokstäver. Här skapas alltså mening 
både med text och med symboler. Skribenten ikläder sig här rollen som elev 
och skriver det som läraren vill förmedla. Elevrollen förknippas med lär-
ande, och med stöd i de semiotiska resurser som används skulle man kunna 
förstå skribentens uppfattning av lärande som något strikt och vetenskapligt 
kortfattat där svåra ord spelar en viktig roll. 

Det kan diskuteras om situationer leder till en eller två texter. Att de två 
delarna tillkommer parallellt under samma tidsperiod och av samma skribent 
samt att de återfinns på samma papper talar för att tolka dem som en text. 
Delarnas olika funktion och form gör dock att jag här väljer att analysera 
delarna för sig och även räkna dem som två. Trots det påverkar främst den 
högra delen den vänstra. Innehållet i de skolstyrda anteckningarna skulle 
kunna ge associationer som anknyter till texten i marginalen. Analysen ned-
an bygger delvis på att se marginaltexten som en del men också på att vän-
ster- och högerdelen av sidan gemensamt skapar mening. 
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Själva formen på papperet bidrar till textens komposition och även till 
dess tolkning, eftersom uppfattningen av marginellt och centralt styrs av en 
visuell indelning. Indelningen i en vänsterdel som står i marginalen samt en 
skolstyrd högerdel bidrar till att högerdelen uppfattas bära det högsta infor-
mationsvärdet.  

Det vertikala streck som avskiljer marginalen från huvuddelen av pappe-
ret utgör gränsen mellan de två textdelarna, med undantag för ett litet hjärta 
som finns i övre högra hörnet och som bryter indelningen (se figur 35). 

Textens tudelning realiseras även genom att skribenten använder semi-
otiska resurser. Vänsterdelen använder sig av bilder, skrift och symboler, 
medan högerdelen främst använder sig av skrift och i viss mån av symboler 
av mer standardiserad art, som exempelvis likhetstecken. 

Vänsterhalvan av papperet är således mer multimodal och resurserna an-
vänds på ett friare sätt. Det som skrivs i vänsterdelen är typografiskt utspritt 
med text och bild på olika ställen, men alltid på vänster sida om marginal-
strecket. Skribenten skiljer därmed tydligt på höger och vänster sida av 
papperet och låter delarna fylla olika funktioner. Den text som fyller vänster-
sidan kan uppfattas som ett uttryck för skribentens mer privata sida och som 
ett sätt att uttrycka känslor. Skrivandet är självvalt och representerar delvis 
en privat diskurs. Här visar skribenten sin privata roll och använder då andra 
uttrycksmedel. Bilder och skrift förstärker varandra genom att hjärtan skrivs 
runt orden ”Jag älskar dig”.  

Den vänstra texten byggs enligt min mening inte upp av någon egentlig 
textaktivitet i och med att de skriftburna delarna är mycket begränsade. Möj-
ligen kan man uppfatta att syftet med meningen ”Jag älskar dig” är att ut-
trycka en känslostämning. Språkligt bygger en mental process upp den text-
burna delen. Satsen hör också samman med det namn som finns skrivet 
längre ner i marginalen, trots att textdelarna inte är länkade på annat sätt än 
genom ett implicit innehållsligt sammanhang. Ett sådant samband kan möj-
ligen också spåras till texten SOL. Direkt under rubriken samhällskunskap 
finns orden ”Jordemor = barnmorska”, vilka kan leda in tankar på relationer, 
sex och familjebildning. Hur skribenten tänkt går givetvis inte att säga. Där-
emot kan ett samband som kan leda till associationer av det slag som finns i 
det hon skriver finnas. 

Ett brott i indelningen höger- och vänsterdel utgör det hjärta som står 
längst upp i högra hörnet. Här används en personligt självvald symbol på den 
sida som representerar den offentliga skoldiskursen. Kanske uppfattas hörn-
en som lite mer neutrala och marginaliserade vilket gör det mer tillåtet att 
överskrida gränsen.  

8.1.1.3 Skrivkompetenser 
I skrivsituationen möts diskursrepresentation från två olika diskurser, en pri-
vat, identitetsskapande diskurs och en lärande- eller skoldiskurs, och skrib-
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enten iklär sig två olika skribentroller, en mer privat roll och en elevroll. 
Skoldiskursen representeras av ett skolstyrt skrivande som till både form, 
innehåll och funktion följer ett mer formellt textmönster i och med att texten 
är en avskrift från tavlan. Den mer privata diskursen representeras av ett 
självvalt skrivande som genom friare användning av semiotiska resurser är 
anpassat för mer personligt bruk. 

Trots det visas tydligt vad som är centralt i texten genom placeringen på 
papperet. Representationen från skoldiskursen placeras centralt och tar störst 
utrymme, medan den privata diskursrepresentationen intar en marginaliserad 
ställning ute i vänsterkanten. Detta kanske kan tyckas vara självklart med 
tanke på skolans huvuduppgift, att förmedla kunskap, men är ändå värt en 
tanke. Jagblivandet eller identitetsskapandet upptar en mycket stor del av 
tonåringens vardag och däri ingår att skapa sig en roll som skribent, men i 
skolsammanhang får det privata inta en marginaliserad plats ute i vänster-
kanten.  

Man skulle också kunna tolka in en annan innebörd, där identitetsskap-
andet förstärker vägen in i den andra diskursen. Jagrollen skulle alltså kunna 
hjälpa skribenten in i rollen som elevskribent och på ett sätt bygga en brygga 
mellan de båda representationerna. Här använder skribenten två sidor av sig 
själv och också två olika uttryckssätt, klart markerade från varandra, men 
ändå tillsammans. Texten Hjärta har ingen synlig mottagare. Den kan där-
emot uppfattas som att skribenten skriver till sig själv. Här kan man kanske 
tala om ett slags självreflekterande skrivande där skribentens egna känslor 
står i centrum. Med det synsättet skulle den skrivkompetens som används 
kunna vara den som främjar identitetsskapande och självreflektion. Ett alter-
nativ här är att se på texten som kommunicerande inåt skribenten själv. Vid 
en sådan tolkning aktualiseras den kommunicerande/informerande skriv-
kompetensen. 

8.1.2 Fallbeskrivning Chatt: IT-baserade skrivsituationer  
Skrivsituationen Chatt är en chattkonversation där skribenten Olivia pratar 
med andra i ett chattrum på Internet. Chatten pågår i realtid och Olivia håller 
samtidigt kontakt med flera personer. Endast Olivias inlägg bildar underlag 
för analys eftersom kommunikationspartnerns svar inte finns bevarade. 

Under rasten sitter Olivia och chattar på Lunarstorm. Vi småpratar en 
stund och jag frågar henne om vad hon uppfattar som syftet med chattarna. 
Hon menar att det är ett sätt att ha kontakt med sina kompisar. De ämnen 
man pratar om är oftast vad som hänt i helgen samt vad som ska hända nästa 
helg, säger Olivia. Sedan bestämmer man träff med varandra och håller kon-
takten. Olivia förklarar för mig hur hon skriver och gör förkortningar. ”Det 
är mer som man pratar”, säger hon. Jag frågar henne om hon brukar skriva 
på samma sätt när hon gör skoluppgifter men hon säger att hon inte gör det 
eftersom hon menar att man då inte blir godkänd. Under tiden som vi pratar 
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Figur 36. Utdrag ur Olivias chatt 

håller Olivia skriftlig kontakt med flera av sina Lunarstormkontakter (Skrift-
händelse). Hon har kontakt med personer hon känner. Hon chattar annars 
nästan aldrig med okända, säger hon. Hennes förklaring till detta är att man 
endast har kontakt med okända när man är singel. Läraren kommer in och 
Olivia loggar ut från datorn och går och sätter sig på sin plats. 

8.1.2.1 Texten Chatt 
Situationen resulterar i skrivna konversationer med flera samtalspartners och 
utgör inte en helhet. Texten Chatt (figur 36) representeras av utdrag ur en 
chatt mellan skribenten Olivia och personer hon skriftligen konverserar med. 
Texten fungerar främst som svar eller frågor och konstrueras kortfattat. Ofta 
finns en hälsningsfras, en fråga eller ett svar med. Språkligt beskrivs texten 
mer utförligt i 8.1.2.2. 

8.1.2.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Skrift producerad inom ramen för ett chattrum har en specifik form som i 
många stycken skiljer sig från det traditionellt skriftspråkliga. Texten är en 
skriven kommunikation som pågår i realtid. Skribenten kan hålla igång kon-
versationer med flera personer samtidigt, vilket kan göra det svårt för en 
ovan att hänga med. På så sätt uppvisar chatten vissa likheter med ett munt-
ligt samtal, samtidigt som vissa skriftspråkliga drag finns. Muntliga samtal 
utmärks bland annat av att de med hjälp av extralingvistiska markörer signal-
erar talarens inställning till påståendet. Denna möjlighet finns inte i skriven 
konversation och behöver därför markeras på annat sätt.50 

Situationen påbjuder en speciell form av skriftspråk. Därmed utgörs just 
det språkliga utformandet av ett av de karaktäristiska drag som visar vilken 
skrivkompetens som utnyttjas i situationen. Genomgången nedan av utmärk-
ande språkliga drag specifika för chattspråk baseras på Hård af Segerstad 
(2002). Bland annat används så kallade smilisar.51 Smilisar är symboler som 
                                                      
50 För ett utförligare resonemang se Hård af Segerstad 2002:125–143. 
51 På engelska: emoticons eller smilies (Hård af Segerstad 2002). Termen emoticon används 
ibland på svenska och utgörs av en sammanblandning av de båda engelska orden emotion 
’känsla’ och icon ’symbol’. Varianten smajlis finns även på svenska. Språkrådets IT-ordlista, 

hejj täddan! ;P Ska vi träna på torsdag lr? Ring sen! Pöss 

Tjoho! Haha, jasså, vilka va derå? Ja i veckan blire till att jobba å gå i skolan :/ 
själv då? Nåt kul i helgen då? kjam 

Tjoho! Ja va på innebandymatch i helgen å sen fika ja på fredo  :D Sen i lördags 
va ja ute på Olles dåråj  :D själv då? Gjort nå kul då? *kjamis* 
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uttrycker olika typer av känslor, visar attityd samt värderar händelser av 
olika slag. De smilisar Olivia använder i texten är flera som exempelvis: 
”Sen i lördags va ja ut på Olles dåråj  :D”. 

Asterisk är en annan av de symboler som har en framträdande plats i kon-
versationer i chattar. Olivia använder asterisker, som i exemplen ”*haha*”, 
”*kjamis*”. Ord omslutna med asterisker får ofta bära samma funktion som 
smilisar: att visa känslostämningar hos skribenten. Känslor och graderingar 
uttrycks därmed ofta med hjälp av symboler i stället för ord. Symbolerna 
sparar inte bara plats i konversationen. De hjälper även till att uttrycka per-
sonliga känslor och ställningstaganden i en färdig form, vilket kan upplevas 
som lättare än att beskriva känslor med ord. 

Syftet skulle därmed kunna vara att med skrivet språk skapa en känsla av 
en muntlig konversation där symboler får representera de extralingvistiska 
markörer talspråket använder. På så sätt används dessa symboler som ett sätt 
att uttrycka interpersonell metafunktion i samtalet. Framför allt tycks attityd 
uttryckas på detta sätt. Symbolerna får även fungera som en typ av grader-
ingar av de attityder som uttrycks. Det kan förklaras med att skriven konver-
sation inte på samma sätt som direktkontakt visar hur samtalspartnern upp-
fattar ett drag i ett samtal.  

Ytterligare en markör i chattspråket är användandet av versaler. Versaler 
används för att framhäva emfas i ett visst påstående men kan även tydas 
metaforiskt. Talesättet att tala med små bokstäver bär på innebörden att tala 
tyst. På samma sätt tolkas ofta användandet av versaler som att skribenten 
talar hög eller till och med skriker. I exemplen här används versaler som en 
form av emfas: ”Måste ju de LIXOM ;P”. 

Interpunktionen i chattspråket skiljer sig från gängse skriftspråksmönster. 
Ofta överanvänds exempelvis punkter och utropstecken för att understyrka 
vikten av ett påstående. I exemplen ovan är inte detta ett framträdande drag. 
Däremot används punkter inte alltid för att särskilja grafiska meningar utan 
mera som ett slags mellanspel mellan grafiska meningar. Ofta förekommer 
också flera punkter i rad, oftast tre som i exemplen: ”Mjorå det är väl ok… 
jobbar med en man som har en muskelsjukdom… rätt lugnt jag typ matar 
han å grejjar sådär…”. Genom att använda punkter på detta sätt kan det upp-
fattas som en form av tankepaus, en funktion som i talade konversationer 
realiseras genom pausljud och upprepningar.  

Exemplet ovan har ett innehåll som till viss del anknyter till innehållet i 
de karaktärsämnen som utmärker omvårdnadsklassen. Chattkonversationen 
ovan skiljer sig från skoltexter främst genom att syftet inte är att strukturera 
eller lagra kunskap utan att kommunicera med andra personer. Den inter-
personella metafunktionen signaleras genom att texten är uppbyggd av frå-
gor och svar. I exemplet svarar Olivia på frågor som samtalspartnern ställt. 

                                                                                                                             
<www.sprakradet.se> rekommenderar dock smilis, vilket också ger flest träffar vid en google-
sökning. 
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Texten uttrycker också attityd. Exempelvis värdering uttrycks genom ut-
trycket ”Mjorå det är väl ok”. Genom värderingen ”väl ok” öppnar skrib-
enten upp för läsaren att tolka hur positivt värderingen kan uppfattas. Hon 
frågar eller kräver information tillbaka från samtalspartnern, då hon efter 
sina svar formulerar ”själv då? Gjort nå kul då?” De mest framträdande 
språkliga dragen kan därmed tolkas som att fråga och att svara, alltså att ut-
byta information.  

Den övergripande textaktiviteten kan därmed förstås som att Berätta om 
händelser och känslor. Texten är språkligt byggd främst av materiella pro-
cesser som i exemplen ”Ska vi träna; vi kan väl fika…;Ring sen; gjort nåt 
skoj?; matar han å grejjar…” Dessa materiella processer leder till att texten 
främst fokuserar på olika händelser skribenten har varit med om eller planer-
ar, vilket överensstämmer med propositionen händelsekedja eller evaluering 
i textaktiviteten Berätta. Genom att utbyta erfarenheter, eller ge och kräva in-
formation med beskrivningar och frågekonstruktioner, positionerar sig skrib-
enten på ett tydligare sätt än i de exempel som knyts till skolskrivandet. Men 
i och med att språket utformas efter specifika regler, blir hur handlingen 
formuleras intressant. Den språkliga utformningen får därmed funktionen att 
tillsammans med innehållet skapa mening. 

Skribenten verkar väl medveten om att chattkonversationens skriftspråks-
norm på flera sätt skiljer sig från den konventionella skriftspråksnormen. 
Förkortningar är exempelvis vanliga i denna typ av skrift. Vissa förkort-
ningar används mer framträdande än andra och kan kanske sägas ha blivit 
allmänt vedertagna. Exempel finns i Olivias chatt genom ”lr” eller, ”e” är 
samt ”å” och. Olivia kommenterar att skrivandet skiljer sig från konven-
tionella normer i samtalet ovan, då hon menar att man måste skriva på ett 
annat sätt då det gäller skolarbeten, eftersom man annars inte får ett godkänt 
betyg. Skribenten anpassar därmed sitt skrivsätt efter situationens syften och 
funktioner. 

8.1.2.3 Skrivkompetenser 
Huvudfunktionen med att chatta är framför allt att kommunicera med andra i 
syfte att hålla kontakt med och informera sig om andra personer, genom att 
informera om vardagliga händelser, ställa personliga frågor och planera för 
kommande aktiviteter, vilket till stor del är identiskt med syftet för en privat 
konversation. Därigenom aktualiseras främst den kommunicerande/inform-
erande skrivkompetensen. Olivia använder denna skrivkompetens på ett del-
vis annat sätt än i de skolanknutna situationer som visar upp samma skriv-
kompetens. Delvis beror detta på mediet, alltså chatten, och delvis på att 
Olivia i exemplet ovan på ett tydligare sätt positionerar sig själv som person 
i chatterna. I skoltexterna är detta inte ett utmärkande drag. I och med att 
chattsituationen är mer direkt och inte heller distribueras eller förmedlas av 
någon som har en mer formell roll, exempelvis lärare eller någon som agerar 
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Figur 37. Utdrag ur Olgas nätdagbok 

i lärarens ställe, kan Olivia ge uttryck för sin egen person och positionera sig 
som Olivia, inte som eleven Olivia. Ingen ska heller bedöma skrivandet 
annat än utifrån en mer personlig aspekt, vilket skulle kunna vara en för-
klaring till att Olivia så tydligt markerar värderingar och nyanserar dem men 
hjälp av olika uttryck, för att inte verka påflugen eller säga något som mot-
tagaren inte håller med om eller uppskattar.  

8.1.3 Fallbeskrivning Nätdagbok 
Skrivsituationen inleds då skribenten Olga kommer tillbaka till klassrummet 
efter att ha ätit lunch i matsalen. Fortfarande pågår lunchrasten. Hon sätter 
sig vid en ledig dator. Hon kopplar upp sig på Lunarstorm och chattar en 
stund och skriver i sin dagbok (Skrifthändelse). Efter en stund kommer lär-
aren och övriga elever in i klassrummet. Olga avslutar sitt skrivande. Elev-
erna går till sina platser och lektionen inleds. 

8.1.3.1 Texten Nätdagbok 
Texten Nätdagbok (figur 37) består av fem rader. Inledningen är en häls-
ningsfras som följs av ett sammanhängande textsjok på tre rader. Dessa rader 
sammanlänkas genom tre punkter mellan varje textdel. Texten avslutas med 
ett slags avslutningsdel med en form av uppmaningar. Delar ur textaktivi-
teten Berätta realiseras i texten. 

8.1.3.2 Textaktiviteter och situation i samspel 
Skrivsituationen uppkommer under en rast mellan två lektionspass. Eftersom 
klassrummet är öppet även under raster finns alltid möjlighet att utnyttja 
datorerna. Denna möjlighet utnyttjar Olga ofta.  

Texten kommer till på eget initiativ från skribentens sida. Hon formulerar 
både form och innehåll självständigt. Texten uppkommer i en situation där 
skribenten på ett mindre styrt sätt kan välja aktivitet och, i de fall skrivande 
sker, innehåll och utformning av skrivandet. Att rasten inbjuder till friare 
aktiviteter kan vara en förklaring till att skrivande sker. Exempel på att lek-
tionstid ägnas åt chatt och dagboksskrivande finns i materialet.  

tjenixen!ja nu ska man snart ta och väga sej och se hur det har gått under 
veckan…hoppas att det gått bra…sen ska man nog lägga sig ner och glo i taket 
eller nått har inte så mycket annat vettigt för mig… 

hej å hå jobba på! 

Pussa på dig!!!= 



 172 

Texten kan främst sägas bygga på delar ur textaktiviteten Berätta. Texten 
byggs till stor del upp av materiella processer. Satserna ”nu ska man ta och 
väga sej”, ”se hur det har gått” och ”sen ska man nog lägga sig ner och glo i 
taket” bygger alla på materiella processer, vilka leder till att beskrivningar av 
händelser eller planerade aktiviteter får en framträdande funktion. Känslor 
förmedlas också på detta sätt. Satserna ”sen ska man nog lägga sig ner och 
glo i taket eller nått har inte så mycket annat vettigt för mig” bär innebörden 
”jag har tråkigt”. Den språkliga formuleringen förmedlar ett personligt 
anslag. Referenterna är mänskliga och oftast i form av ”jag” eller ett mer 
opersonligt ”man” eller vid frågor ”du”. De syften skribenten har med texten 
kan dels tolkas som att beskriva händelser, tankar och känslor hos 
skribenten, dels att förmedla en social positionering från skribentens sida. 

I texten finns många likheter med de särdrag som lyfts fram som typiska 
för chatten (se 8.1.2). Interpunktionsmässigt används punkt på ett delvis 
annat sätt än den gängse skriftspråksnormen föreskriver. Punkt får funk-
tionen av pausmarkör, eller mellanspel mellan satser. Flera punkter används 
ofta tillsammans. Därmed uppfattas skriften rent visuellt som en uppradning 
av satser, vilket gör att texten kan tolkas som sammanhängande tankar mer 
än som en skriven genomtänkt text. I slutraden fungerar tre utropstecken i 
rad som emfas tillsammans med den smilis som enligt Hård af Segerstad 
(2002) är den vanligaste ”:)” alltså tecknet för ’glad’. 

Ortografin används i stort sett enligt normen utom i hälsningsfrasen ”tjen-
ixen”. Talspråkformen ”sej” blandas med skriftspråksformen ”mig”. Tal-
språksformen ”nått” för något används också. Däremot används i princip 
genomgående gemener även i det som kan uppfattas som meningsinledning. 
Undantaget är avslutningsfrasen där ordet Pussa inleds med versal. Från-
varon av versaler leder till en text som uppfattas som ett flöde av ord och 
förstärker intrycket av texten som talspråklig och personlig. 

Symboler och tecken används även i denna text för att lyfta fram inter-
personell metafunktion. Skribenten positionerar sig med hjälp av att uttrycka 
attityd och graderar genom ”nog”.  

8.1.3.3 Skrivkompetenser 
I samtal med Olivia framkommer på vilket sätt hon finner chattande och 
dagboksskrivande meningsfullt. Det skrivande som här ges exempel på är 
framförallt ett sätt för skribenten att hålla kontakt med sina vänner, alltså 
främst en social funktion. 

På liknande sätt förklaras syftet med datormedierad kommunikation 
främst att vara en social aktivitet, av bland andra Bellander (2006), Hernwall 
(2001, 2003), Hård af Segerstad (2002) och Karlsson (1997).  

Nätdagboken kan läsas av en verklig person, även om texten inte vänder 
sig till någon specifik person. Kommunikationen sker på ett mycket person-
ligt plan, vilket i hög grad påverkar formuleringen. Text utformas inte efter  
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de konventioner som gäller formellt skriftspråk, utan anpassas helt till situa-
tionen och följer till stor del de språkliga normer som kännetecknar den typ-
en av kommunikation. De skrivkompetenser som utnyttjas i sådana situation-
er utrycks genom ett privat register som i många stycken liknar ett muntligt 
samtal. Då syftet med skrivandet är inriktat mot sociala relationer, menar jag 
att den kommunicerande/informerande skrivkompetensen fungerar genuint. 

8.2 Byggklassen: Kommunicerande och informer-
ande skrivkompetenser  
I byggklassen återfinns tre icke-skolstyrda skrivsituationer. Här exemplifi-
eras de med fallbeskrivningen Lök wedda.  

I materialet återfinns inte några texter som skrivits på dator. Detta kan 
förklaras av att byggeleverna inte har tillgång till datorer på samma sätt som 
omvårdnadseleverna (se kap. 5). 

8.2.1 Fallbeskrivning Lök Wedda 
Onsdag är heldag på bygget. Byggeleverna arbetar utomhus på taket till en 
husstomme och ska lägga läkt på en sida samt tegel på den andra.52 

Benny, Bosse och Billy skruvar fast masonitskivor på takstolarna på ena 
sidan av husstommen. De småretas lite med varandra och ritar i frosten på 
skivorna och skriver ”TJA! Du har...” och stryker sedan ut texten (Skrift-
händelse). De blir osäkra på hur bygguppgiften ska lösas och resonerar sig 
tillsammans fram till hur de ska göra. Läraren kommer för att ge instruk-
tioner. Han säger att de först och främst ska titta efter hur det är gjort första 
sidan av taket och därefter fråga om hjälp. De mäter 4 cm från nocken. Ben-
jamin och Birger lägger tegel på husets motsatta sida och resonerar med 
varandra kring hur det ska bli rakt. Läraren instruerar genom att visa hur 
teglet är lagt på en närbelägen barack. Billy och Bosse fortsätter att småretas 
och Billy skriver ”LÖK WEDDA” i frosten på nästa masonitskiva. Därefter 
går de på rast. 

8.2.1.1 Texten Lök Wedda 
Situationen leder fram till text på två separata masonitskivor. Trots detta pre-
senteras de här tillsammans, då de kan sägas höra samman både innehålls-
ligt, formmässigt och situationellt. Texten är producerad genom att skrib-
enten med fingrarna format bokstäver i frosten på masonitskivor. På ena 
skivan står ordet ”TJA” med versaler (figur 38). Under detta står ”Du har”. 
Resterande text är utsuddad. Dessutom finns flera bokstäver vertikalt skrivet 
till höger på skivan.  

                                                      
52 Här namnges andra elever på byggprogrammet än de beskrivna i metoddelen. 
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Figur 38. Texten TJA! 

På den andra skivan finns ordet ”LÖK WEDDA” skrivet i en fyrkant av 
skivan som är täckt med frost (figur 39). Resten av masonitskivan är inte 
frosttäckt. Det går alltså inte att skriva på den på samma sätt. Texterna byggs 
av vad som skulle kunna betecknas som en hälsningsfras, ”TJA”, och ordet 
”LÖK WEDDA”.  

8.2.1.2 Textaktiviteter och situationer i samspel 
Situationen uppkommer då eleverna på morgonen finner det arbetsmaterial 
de ska använda sig av täckta med frost. På så sätt inbjuder materialet till text-
skapande, på samma sätt som den första snön inbjuder till snöbollskastning, 
alltså som ett slags lek. 

”TJA” utformas också som ett slags tilltal till övriga deltagare i situation-
en. Här kan ingen egentlig textaktivitet urskiljas. Syftet med det som skrivs 
skulle kunna tolkas som en form av hälsningsfras. ”LÖK WEDDA” kan 
också ses som ett slags tilltal. Skribenten skriver ett smeknamn på en av 
gruppmedlemmarna samt lägger till ett värderande tillägg, ordet lök, vilket 
kan tolkas nedvärderande eller som ett sätt att skämta eller att retas. 

8.2.1.3 Skrivkompetenser 
Eftersom texten kommer till under en lektion i karaktärsämnet i byggklassen 
kan detta textskapande uppfattas på delvis samma sätt som i skrivsituationen
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Figur 39. Texten Lök Wedda 

Hjärta i omvårdnadsklassen (se 8.1.1). Även här möts två diskurser och på-
verkar varandra: skoldiskursen möter den privata diskursen och båda får ut-
rymme. 

Eftersom texten är ett tilltal till deltagarna i gruppen kan den uppfattas 
bära en kommunicerande funktion, där huvudsyftet är att kommunicera och 
skapa relationer till de andra i gruppen. Dessutom kan situationen och skriv-
andet uppfattas som en form av lek eller underhållning. Därigenom används 
här den kommunicerande och informerande skrivkompetensen. Det skrift-
burna i situationen är endast en del av den kommunicerande funktionen, men 
en del som ger tyngd åt de ord som medieras genom skrift. 

8.3 Gemensamma fallbeskrivningar: sms 
Vid ett flertal tillfällen har sms utgjort skrifthändelser i materialet både i om-
vårdnads- och byggklassen. Av integritetsskäl har dessa meddelanden inte 
samlats in och finns alltså endast noterade som skrifthändelser. Själva text-
erna kan därför inte analyseras, men en allmän diskussion om skrifthänd-
elsernas innebörd ges ändå nedan. I och med detta presenteras här omvård-
nadsklassen och byggklassen tillsammans. Typiska tillfällen då sms skrivs 
kan se ut som följer. 

I omvårdnadsklassen redovisas ett grupparbete. Varje grupp berättar och 
visar bilder. Övriga deltagare i gruppen ska lyssna. Läraren säger också att 
de som inte gjort uppgiften istället får en skrivning. Olivia sitter vid sin plats 
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och lyssnar. Hon skriver ett sms på sin mobil (Skrifthändelse) och får en 
tillsägelse av läraren. Olivia gömmer då mobilen i knäet men säger till lär-
aren att hon stoppat den i väskan. En grupp börjar redovisa. De sätter upp sin 
affisch på tavlan med kylskåpsmagneter (Skrifthändelse) och börjar berätta. 
Under redovisningen skriver Olivia ytterligare ett sms (Skrifthändelse) och 
fyller i uppgifter i sin elevkalender (Skrifthändelse).  

I byggklassen arbetar fyra elever med att riva en byggnadsställning. Elev-
erna river delarna och bär dem tillbaka till uppställningsplatsen. Under tiden 
som de arbetar, pratar de med varandra. Benjamin får ett sms (Skrifthänd-
else) och formulerar tillsammans med Billy ett svar. Benjamin skriver svar 
och skickar det (Skrifthändelse). De fortsätter sedan riva ställningen. 

Den typ av skrivande vi möter här är ett icke-skolstyrt skrivande som 
uppkommer antingen på skribentens eget initiativ eller som svar på ett mot-
taget meddelande.  

Textmeddelanden på mobiltelefonen har vissa begränsande ramfaktorer. 
Bland annat är antalet tecken man får använda vid varje meddelande be-
gränsat, vilket gör att textproduktionen måste formuleras så kort som möj-
ligt.53 Eftersom själva texten inte finns bevarad här kan alltså ingen text ana-
lyseras. Utifrån de exempel från chatt och nätdagbok som beskrivs ovan, 
ligger det dock nära till hands att anta att samma typer av språkliga konven-
tioner används även här. De funktioner textmeddelanden främst uppvisar, 
listas av Hård af Segerstad (2002:197–198, min översättning): 

− Mänskliga relationer (ex. hälsningar, gratulationer, inbjudningar, skämt 
osv.). 

− Samordna aktiviteter under en dag (ex. rapportera aktivteter och plats 
för en person eller aktivitet). 

− Samordna praktiska händelser (genom att sända inköpslista eller ange 
tid att bli upphämtad). 

− Planera att träffas. 
− Upprätthålla kontakt. 

Dessa syften verkar till stor del sammanfalla med dem som kan förknippas 
med chatt och nätdagbok. 

De skrivkompetenser som aktualiseras här utgår ifrån dessa kommunicer-
ande och informerande syften. Den skrivkompetens som aktualiseras kan 
därför tolkas som kommunicerande/informerande. 

8.4 Sammanfattande jämförelse och diskussion 
De privata skrivsituationerna är den minst frekventa av de tre typsituation-
erna. En anledning till att denna typ av skrivande förekommer mer sällan kan 
                                                      
53 För exempel på språkliga kriterier för detta se Hård af Segerstad (2002). 
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vara att skolan främst inriktas mot lärande och att privata skrivsituationer 
egentligen inte ska förekomma annat än under raster. Denna typ av skriv-
ande kanske inte uppfattas som lika viktig som det mer traditionella skol-
skrivandet. Här synliggörs självvalt skrivande, vilket Barton (1994) menar 
bär en lägre status än det mer påtvingade skrivande som skolskrivande repre-
senterar. Ytterligare en anledning till att privata skrivsituationer inte är så 
framträdande kan vara att skribenterna blivit observerade. Möjligen kan 
skribenterna uppfatta det som mer privat och därför välja att inte skriva 
under den tid de varit observerade. Detta antagande styrks av att flera av 
skrivsituationerna uppkommit under de allmänna observationstillfällena i re-
spektive klass. 

Skillnaden i antal skrifthändelser som observerats i de bägge klasserna är 
märkbar, vilket även framgår av kapitel 5. Förutom de sms som inte räknats 
bidrar omvårdnadsklassen med 14 av skrivsituationerna inom den privata 
situationstypen, medan byggklassen bidrar med tre. Detta kan tyda på att 
klasserna representerar två olika skriftpraktiker då det gäller det icke-skol-
styrda skrivandet. Omvårdnadsklassen bidrar med fler skrivsituationer, vilket 
skulle kunna tolkas som att dessa elever är mer benägna att använda skrift 
även med mera privata syften och funktioner. 

Texterna inom den privata situationstypen utmärks av en särskild språklig 
uppbyggnad och karaktär, som på flera punkter skiljer dem från texterna i de 
skolstyrda situationerna. De mer sammanhängande texterna Nätdagbok och 
Chatt byggs upp av drag ur textaktiviteten Berätta. I texterna av mer elliptisk 
form är det generellt svårt att identifiera en textaktivitet i det som skrivs. Det 
som möjligen kan urskiljas är ett övergripande syfte med texten. 

De texter som tillkommit i samband med skolaktiviteter, som exempelvis 
texterna Hjärta och anitraM, är i allmänhet korta och byggs inte bara upp av 
ord, utan också av bilder och symboler. På så sätt är de mer multimodala. 

Texter framställda med informationsteknologiska medier utmärks dels av 
att de är relativt korta, dels av att de rent formmässigt följer andra normer än 
den gängse skriftspråksnormen. Symboler, bilder och tecken, smilisar, är 
betydelsefulla och har som uppgift att tillföra texten en mer talspråklig kar-
aktär. Ortografin är inte standardiserad på samma sätt som i offentligt skrift-
språk. Framställningsformerna tillåter ett betydligt friare uttryckssätt. Vissa 
regler finns dock. Exempelvis finns vissa standardiserade förkortningar och 
symboler som bär på visst innehåll. Till stor del har skribenten stora möjlig-
heter att själv välja uttrycksform inom vissa ramar. Genom att välja de gäng-
se förkortningar och symboler som finns, signalerar skribenten även att hon 
känner till genrekonventionerna och på så sätt visar att hon ”hänger med” 
och vet vad som är rätt. Skriftbruket visar därmed att situationen påverkar 
vad som skrivs och hur det ser ut. Skriftbruket är alltså situerat och situa-
tionsberoende. 

De privata skrivsituationerna leder till ett självvalt skrivande där skrib-
enten väljer både form, innehåll och uttryckssätt. Detta kan vara ett sätt för 
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skribenten att komplettera och kommentera den elevroll skolan kräver. Här 
finns alltså möjlighet att visa mer privata sidor. 

Detta blir synligt i det innehåll som texterna i den privata situationstypen 
bär på. Det tydligaste och mest framträdande i samtliga texter är att de, om 
än på lite olika sätt, har sociala aktiviteter som sitt övergripande syfte. På så 
sätt är flertalet texter genuint kommunikativa och består av en förfrågan eller 
ett svar på en ställd fråga. Nätdagboken kan också sägas vara genuint kom-
munikativ. Syftet är att texten ska läsas av allmänheten.  

De skrivkompetenser som framför allt används här speglar också detta. 
Genom att använda sig av den kommunicerande/informerande skrivkompe-
tensen lyfts just att hålla kontakt med andra och positionera sig i förhållande 
till andra fram som en grundläggande handling. I vissa situationer kan texten 
uppfattas som ett sätt att uttrycka sig själv och därmed aktualiseras till viss 
del även den själreflekterande/identitetsskapande skrivkompetensen. 
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9 Sammanfattning och diskussion 

Skrivande i skolan ska enligt läroplanen utveckla elevens förmåga att i olika 
situationer uttrycka sig på ett för ändamålet lämpligt sätt, så att eleven sedan 
ska klara av fortsatta studier samt förberedas för ett yrkesverksamt liv. Ut-
ifrån föreställningen att olika språkliga register passar till olika situationer, 
utökar eleverna sina skriftspråkliga kompetenser genom att tillägna sig 
många olika uttrycksmöjligheter. Att få möta och öva sig i olika typer av 
skrivande – att få argumentera, berätta, kommunicera, utreda, fantisera och 
övertala – kan ge tillgång till en bred repertoar av skriftliga uttrycksmöjlig-
heter. 

Hur ser då det skriftbruk skolan erbjuder ut? Denna studie har lyft fram 
det skrivande som sker inom ramen för så normala skoldagar som möjligt.  

En utgångspunkt för den följande diskussionen är att yrkesförberedande 
gymnasieprogram har en dubbel roll i och med att de ska förbereda både för 
ett specifikt yrkesområde och samtidigt ge eleven tillgång till högre studier. 
De skriftpraktiker som synliggörs i studien visar att frågan angrips på delvis 
olika sätt i de båda klasserna. Omvårdnadsklassen visar upp en mer homo-
gen skriftpraktik, medan byggklassen rör sig mellan åtminstone två olika 
praktiker, trots att likheter dem emellan finns. 

9.1 Skrivande  
Mitt material är insamlat under utspridda delar av läsåret och borde därmed 
ge en någorlunda representativ bild av det skrivande som faktiskt sker. 

Ett intressant resultat är att det insamlade material är så litet. Trots att jag 
under 58 hela skoldagar observerat allt som skrivits finns endast 83 räknade 
skrifthändelser noterade. De händelser som leder fram till en insamlad 
skriven text är färre. Det totala antalet är alltså bara ca 1,5 per dag. De situa-
tioner där eleven läser och framför allt samtalar utan att skriva är fler. Jag 
tolkar mitt resultat som att skrivande varken i omvårdnads- eller byggklassen 
har en särskilt framträdande position. Rent generellt är det dock svårt att 
avgöra om klasserna skriver mycket eller i lite i förhållande till andra klasser 
eller grupper i skolan. De undersökningar som finns av elevers skrivande 
följer ofta undervisningsförlopp på ett annat sätt än jag gjort i detta arbete, 
vilket leder till en annan typ av material. Nyströms (2000) genrerepertoar 
visar dock att de elevgrupper i hennes material som liknar mina undersök-
ningsgrupper skriver färre texter och i färre genrer, vilket skulle kunna indi-
kera att det även där skrivs i mindre utsträckning. 
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9.1.1 Skolstyrda skrivsituationer i karaktärsämnen 
Skriftbruket i de två klasserna skiljer sig åt. Skillnaderna framträder tydligt i 
hur undervisningen i respektive karaktärsämne är uppbyggd. Det påverkar 
vilka skrivsituationer som uppstår, vilket i sin tur påverkar vilken roll skriv-
ande får för karaktärsämnet. 

Omvårdnadsklassen använder i hög grad skrivande under karaktärsämnes-
lektioner. Eleverna svarar på skriftliga frågor och skriver längre fallstudier. 
De lyssnar och antecknar det läraren skriver under mer regelrätta plenar-
lektioner. De skriver ofta i muntligt styrda situationer.  

I byggklassen finns egentligen inga skrivsituationer hämtade från karak-
tärsämneslektioner som anknyter till skolaktiviteter, förutom den arbets-
rapport eleverna fyller i efter genomfört moment. 

En förklaring till de olika skriftpraktikerna finns i att undervisningen i de 
två klasserna är uppbyggd utifrån olika förutsättningar. I omvårdnadsklassen 
används tiden i skolan framförallt åt att tala om en verksamhet. I bygg-
klassen ägnas tiden åt att utföra praktiskt arbete inom en verksamhet. Där 
omvårdnadsklassen alltså lär sig teoretiskt hur omvårdnad går till, får bygg-
klassen praktiskt utföra samma arbete som byggnadsarbetare utför. Jag vill 
därför tala om två olika skriftpraktiker här. Jag menar att likheter finns med 
den skillnad mellan förtrogenhetskunskap och påståendekunskap som bland 
andra Karlsson (2006:35) lyfter fram som utmärkande för olika typer av mer 
eller mindre språklig kunskap. Många yrkeskulturer är förtrogenhetsbaserade 
och bygger på en form av lärlingsskap (Karlsson 2006). Målen för bygg-
programmet föreskriver dessutom att utbildningen bör byggas upp av erfar-
enhetsbaserat lärande och praktiskt arbete. Trots att de bägge yrkesområden 
som klasserna förbereds för kan sägas vara förtrogenhetsbaserade skiljer sig 
alltså undervisningen i karaktärsämnena åt.  

Den undervisning klasserna möter ska förbereda eleverna inför ett kom-
mande yrke. Kan man då även jämföra det skriftbruk som förekommer inom 
karaktärsämnena med det skriftbruk som det framtida yrket kräver? Man kan 
argumentera för att byggprogrammet förbereder för ett mer specifikt yrke än 
omvårdnadsprogrammet, som leder fram till ett bredare yrkesfält, men skriv-
ande förekommer dock inom båda dessa yrkessfärer om än på olika sätt.  

Enligt Karlsson (2006) påverkas den funktion skriftbruk får av den orga-
nisaionsprincip som råder på arbetsplatsen. Byggyrket organiseras i form av 
projekt som ska genomföras, vilket är samma organisationsprincip som råder 
inom byggprogrammets karaktärsämnen. I byggklassen används ritningar 
oftast av läraren. Den arbetsrapport eleverna fyller i efter dagen slut på-
minner om en typ av text Karlsson funnit på arbetsplatser. Den funktion så-
dana texter får i undervisningen är dock enbart funktionellt inriktad. På så 
sätt skulle man kunna jämföra byggprogrammets skriftbruk med skriftbruket 
på ett verkligt bygge. Enligt Karlsson har inte alla tillgång till samtliga texter 
utan den roll man har på bygget påverkar vem som exempelvis får tolka rit-
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ningen. Förmännens roll som tolkare av ritningen, motsvaras av lärarens roll 
inom utbildningen. Verksamheten i byggklassen fungerar därmed på två 
plan: dels som ett verkligt projekt där en byggnad ska uppföras, dels som 
skolverksamhet, vars uppgift är att öva på olika moment.  

På omvårdnadsprogrammet finns inte denna tydliga koppling till yrkes-
livet. Omvårdnadsyrket är enligt Karlsson organiserat efter dygnets rutiner, 
en organisationsprincip som inte syns på omvårdnadsprogrammet. I omvård-
nadsklassen visar läraren hur man fyller i en remiss, och även här fokuseras 
textens funktion. Situationen blir dock inte funktionell på samma sätt som i 
byggklassen, eftersom man endast övar i en konstruerad situation. Skillnad-
erna blir tydliga i det att eleverna främst läser om omvårdnad, inte övar sig i 
det, även om det förekommer. Därmed finns inte möjlighet att direkt få en 
uppfattning om vilken roll skriftbruk har inom yrkesområdet. Undervis-
ningen i karaktärsämnena fokuserar i liten grad på det skriftbruk som yrket 
kräver.  

Målet är alltså att förbereda för ett kommande yrke, men skolan har knap-
past möjlighet att förbereda för alla typer av skriftanvändning och skrivande 
som förekommer inom ett specifikt yrkesområde. Det skolan däremot kan 
göra, är att tillhandahålla verktyg för att kunna möta olika typer av skrift och 
skrivande. Genom att i karaktärsämnet visa upp en mångfald av olika texter i 
olika former och med olika funktioner kan eleven förses med en beredskap 
att möta olika skriftpraktiker i ett framtida yrkesliv. Eleven behöver alltså 
veta hur och till vad skrift och skrivande ska användas, men även varför 
skrift och skrivande ska användas. 

9.1.2 Skolstyrda skrivsituationer i övriga ämnen 
Inom de övriga ämnena klasserna har förekommer inte några skillnader i 
mängden skriftbruk mellan klasserna. Båda möter en undervisning där skrift-
språk i olika former fungerar som ett av de mest framträdande redskapen, 
trots att eleverna inte alltid skriver. Trots det finns skillnader i de roller och 
funktioner skrivande får i de bägge klasserna. 

Den mest framträdande skillnaden är att skrivande tar större plats i om-
vårdnadsklassen än i byggklassen. Skillnaden syns inte i antal tillfällen där 
skrivande sker. Byggklassen skriver vid något fler tillfällen inom allmänna 
ämnen än omvårdnadsklassen, men skrivande används aktivt och mer om-
fattande i omvårdnadsklassen än i byggklassen. 

Graden av komplexitet i skrivandet skiljer sig därmed åt. Den enklaste 
formen av skrivande som återfinns i materialet är den ifyllnad som ofta sker i 
byggklassen där enstaka ord eller symboler ska passas in i luckor eller rutor. 
Detta skrivande är mest frekvent inom byggklassen framför allt inom ämne-
na engelska och samhällskunskap, men förekommer även inom svenskämnet 
och utgör det vanligaste sättet att använda skrift i klassen. Det här menar jag 
kan vara en påverkan av karaktärsämnets ”göra-kultur”, där eleverna upp-
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fattar att uppgiften är att ”göra” något, helst på så kort tid som möjligt. Inte 
sällan uppfattar eleverna dessa ”fylleriuppgifter” som meningsfulla, vilket 
även påpekas i Bergman (2007). På så vis påverkar karaktärsämnets utform-
ning även utformningen av mer allmänna ämnen. 

De längre och mer sammanhängande texter byggklassen skriver produ-
ceras inom svenskämnet. Från omvårdnadsklassen finns totalt sett färre 
skrivsituationer, men fler längre och mer sammanhängande texter. Samman-
hängande texter skrivs i svenskämnet. Engelskämnet bidrar också med denna 
typ av texter, trots att även omvårdnadsklassen använder fylleriuppgifter in-
om ämnet engelska. Den skriftpraktik omvårdnadsklassen visar i allmänna 
ämnen liknar i hög grad den inom karaktärsämnena.  

Man skulle alltså kunna tala om en för omvårdnadsklassen gemensam 
skolstyrd skriftpraktik. Här avviker byggklassen som så att säga rör sig mel-
lan olika världar eller praktiker, en mer muntligt baserad och en mer skrift-
ligt baserad, trots att de påverkar varandra, vilket leder till en delvis annor-
lunda skriftstyrd praktik än inom omvårdnadsprogrammet. Att skriftprak-
tiker skiljer sig mellan olika gymnasieprogram visar bland annat Nyström 
(1996, 2000), och Palmér (2008a) visar på skilda muntliga praktiker. Båda 
menar att elever på tekniskt-praktiskt inriktade yrkesprogram i skolan ofta 
möter ett mindre krävande och utmanande språkbruk. Nyström (2000) visar 
att fordonselever i stort sett endast skriver inom svenskämnet, vilket i min 
studie motsvaras av att byggklassens mer sammanhängande texter skrivits 
inom svenskämnet. Flera av de studier av hur svenskämnet realiseras i gym-
nasieskolan pekar på att svenskämnet fortfarande ges olika innehåll beroende 
på elevgrupp, trots att läroplanen numera beskriver ett gemensamt svensk-
ämne (Ask 2005, Bergman 2000, Lundström 2007, Malmgren 1992, Olin-
Scheller 2006). Bilden från omvårdnadsprogrammet visar att karaktärsämnet 
i lika hög, om inte högre, grad som svenskämnet leder till längre och sam-
manhängande texter.  

Ask (2005) lyfter fram att högskolestudenter som gått ett icke-studie-
förberedande program på gymnasiet upplever sig vara sämre förberedda för 
högskolestudier. Bergman (2007) visar även att eleverna själva är medvetna 
om att de inte får tillgång till samma svenskämne som exempelvis mer 
studieförberedande program får. Svensklärare bekräftar också denna bild av 
att de inte undervisar ”samma ämne” (Ask 2005, Bergman 2007, Knutas 
2008, Lundström 2007, Olin-Scheller 2006). 

I ett utbildningsperspektiv är det naturligtvis problematiskt att både lärare 
och elever upplever att svenskämnets innehåll varierar mellan olika grupper. 
I praktiken innebär det att läroplanens mål inte följs. 
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9.1.3 Privata skrivsituationer 
Det skrivande av mer privat karaktär som återfinns i materialet domineras av 
skrivsituationer hämtade från omvårdnadsklassen. Endast tre av totalt 14 
kommer från byggklassen. 

Här möts det privata skrivandet och skolskrivandet, vilket delvis leder till 
texter av annan form och karaktär än det skolstyrda materialet. 

Skrivandet fungerar också delvis annorlunda. Framför allt omvårdnads-
eleverna skriver in sig i en gemenskap och positionerar sig som individer. De 
interagerar på ett genuint sätt med andra i en verklig situation. Byggeleverna 
visar inte denna bild av privat skrivande, vilket kan ha flera orsaker. En kan 
vara att de inte använder datorer och mobiltelefoner som kommunikations-
medel i samma grad. En annan kan vara att det inte sker på skoltid eftersom 
deras arbetsförhållanden i skolan ser annorlunda ut. En tredje orsak kan 
möjligen vara att de väljer att inte visa det när de blivit observerade. Här 
synliggörs dock en tydlig skillnad mellan de två klasserna.  

De skolkommenterade texterna Hjärta, anitraM och Fia med knuff från 
omvårdnadsklassen, visar delvis upp de mer personliga funktioner som 
nämnts ovan. En annan funktion kan uppfattas som ett slags kommentar, 
eller parallell syssla till skolarbetet. Detta kan kanske vara ett sätt att hålla 
koncentration eller tvärtom, slippa lyssna då läraren talar. Kanske kan man 
också i dessa situationer se hur olika skriftpraktiker möts och påverkar var-
andra, som i Texten Hjärta (se 8.1.1). 

Utmärkande för det mer privata skrivandet är även den språkliga formen. 
Skrivandet uttrycks genom olika register och representerar det Barton (1994) 
kallar självvalt skrivande. Att eleverna är medvetna om vilken makt eller 
status olika typer av skrivande har ger Olivia uttryck för då hon påpekar att 
hon formulerar sig på ett annat sätt vid skolstyrt skrivande än vid mer privat. 
Hon identifierar att så kallat påtvingat skrivande kräver ett annat språkligt 
uttryckssätt, alltså ett annat register.  

9.2 Skrivkompetenser i materialet 
Hur skrivandet används påverkar vilken funktion och mening det får för 
eleven samt vilka skrivkompetenser som aktualiseras. I materialet realiseras 
tre skrivkompetenser: Kunskapslagring och strukturering av kunskap, Kon-
struerande av textvärldar och Kommunicerande och information. Tendenser 
till utnyttjande av skrivkompetensen Identitetsutveckling och självreflektion 
syns i det icke-skolstyrda materialet. Två skrivkompetenser syns inte i mate-
rialet: Åsiktsutveckling och övertalning samt Kunskapsutveckling och reflek-
tion. Smith (2007, 2008) menar att en svaghet med skrivkompetenshjulet är 
att de inte täcker allt skrivande och därför är begränsande. Jag menar dock 
att man ofta kan identifiera en funktion med skrivandet som påminner om en 
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skrivkompetens och på så sätt kan exempelvis fylleriuppgifter vars främsta 
syfte är att öva trots det tolkas som att lagra eller strukturera kunskap, även 
om själva skrivandet i sig inte bär den funktionen. Det eleverna skriver ser 
mycket olika ut både till omfång och utformning, vilket kan tolkas som att 
samma skrivkompetenser kan främja olika typer av skrivande av mer eller 
mindre komplex natur. Skrivkompetensen i sig säger alltså en del om det 
skrivande som sker, men framför allt verkar hur skrivkompetenser används 
påverka. 

9.2.1 Lagra och strukturera kunskap med text 
Materialet visar att den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen 
dominerar skolskrivandet. Texterna visar ofta på en grundläggande nivå en 
relativt ensidig bild av skrivandet och vad skrivandet utnyttjas till: Att lagra 
och strukturera kunskap. Att det skolstyrda materialet i princip endast ut-
nyttjar den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen betyder 
dock inte att den används på samma sätt.  

Muntligt styrda skrivsituationer leder ofta till att skrivaktiviteten Kopiera 
används. Denna typ av situation, där förutbestämd information antecknas 
eller kopieras från en förlaga, är vanlig i omvårdnadsklassen, och då främst i 
samband med karaktärsämneslektioner. Lärarens muntliga stöd bidrar med 
hjälp till förståelse för innehållet även om det inte syns direkt i texten. Folke-
ryd m.fl. (2007) hävdar att elever de klassar som svagpresterande lättare kan 
uppnå hög textrörlighet om de omges av muntligt stöd. Textrörlighet be-
skriver den relation eleven har med sin text. Hög textrörlighet innebär exem-
pelvis att eleven kan tala om sin text på ett begripligt sätt. Låg textrörlighet 
innebär, analogt med det, att eleven har svårt att beskriva eller tala om sin 
text, vilket kan förstås som att eleven inte vet vad hon skrivit om. Muntliga 
resonemang kan stärka förståelsen för ett fenomen eller ett ämnesområde. I 
mitt material visar sig situationer som stöds muntligt ofta då ett nytt område 
ska introduceras eller nya kunskaper ska förklaras eller tydliggöras. I ett 
kunskapsutvecklingsperspektiv kan därmed det sättet uppfattas som ända-
målsenligt i ett inledande skede av en undervisningsprocess. Som ett grund-
läggande strukturerings- och lagringsinstrument kan detta fungera väl. Om 
man däremot vill fördjupa innehållet och formen räcker detta skrivande inte 
till. Ur ett skrivutvecklingsperspektiv kan alltså skrivaktiviteten Kopiera 
klassas som en grundläggande form av skrivande. 

Skriftstyrda situationer leder till olika typer av skrivande som skiljer sig åt 
till omfång och utformande, men som samtidigt ofta aktualiserar samma 
skrivkompetens.  

En annan grundläggande form av skrivande visar sig i flera av bygg-
klassens texter, där man utifrån en skriven text ska skilja ur ett svar på en 
fråga och markera den med hjälp av en bokstav eller ett kryss. Denna typ av 
skrivande är framträdande inom ämnena engelska och samhällskunskap. Här 
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ligger komplexiteten i uppgiften främst i att kunna läsa ut den information 
som efterfrågas. Att markera korrekt svar måste däremot betraktas som ett 
mycket grundläggande skriftbruk. Liknande uppgifter där enstaka ord eller 
fraser ska fyllas i finns det också flera exempel på. Skriften fungerar då som 
identifierande markör. Den förtryckta texten begränsar både innehållsligt och 
formmässigt det skrivande som kan ske, vilket gör att utrymme knappast 
finns för skribenten att själv utforma texten. Dessa styrda övningsuppgifter 
har heller inte det syftet. De fungerar främst normativt utifrån om svaret är 
korrekt eller inkorrekt. Skrivkompetensen använd på det sättet fungerar där-
med som ett basalt skrivande, vilket bland annat gör det svårt att identifiera 
någon textaktivitet. 

Ett annat framträdande sätt att använda sig av den kunskapslagrande/-
strukturerande skrivkompetensen, som förekommer i båda klasserna, är att 
skriva svar på skriftliga frågor. Här utnyttjas skrivkompetenserna med olika 
grad av komplexitet i skrivandet. Vissa frågor som uppfattas som exempelvis 
instuderingsfrågor besvaras genom att svar kopieras direkt ur förlagan, med-
an andra texter kommer till genom mer egenproducerade svar. De texter som 
är skriftliga prov visar ytterligare ett sätt att svara på frågor. Här producerar 
skribenten ett svar baserat på tidigare inläst information, samtidigt som 
själva formuleringen av frågan i hög grad påverkar hur svaret utformas.  

De mer sammanhängande texter i materialet där skribenten redogör för ett 
fenomen, en person eller ett område, utnyttjar skrivkompetensen delvis 
annorlunda än då man ger svar på en fråga. De skrivsituationer från bygg-
klassen som utformas på det sättet är färre och kortare än texterna från om-
vårdnadsklassen. Graden av självständigt producerade textdelar är dock inte 
färre. De flesta texter bygger i hög grad på intertextuell påverkan från en för-
laga, ofta i form av rena avskrifter.  

I den mer sammanhållna texten Tor och Oden lämnas eleven ensam med 
ett stort kunskapsområde som inte är känt sedan tidigare. Uppgiften hon får 
är att uttrycka detta i en delvis ny och obekant form, av typen ”utredande 
uppsats” eller enklare vetenskaplig rapport. Det gör att eleven utför en prag-
matisk handling och ”gissar” sig fram till vad läraren vill ha. Det leder till ett 
skrivande med hög grad av intertextuell påverkan. Texten Slangord är i prin-
cip samma typ av text som texten Tor och Oden men den har tillkommit på 
ett annat sätt. Texten Slangord bygger på en egen undersökning vilket syns i 
utformandet av texten. Språkligt är det en egenproducerad text på ett sätt 
som skiljer sig från texten Tor och Oden, vilken till hög grad bygger på 
andra källor som kopierats in i texten. Därmed visar texten Slangord ett mer 
personligt register som kan uppfattas som mindre avancerat jämfört med 
texten Tor och Oden. Det verkar alltså lättare att framställa en text med ett 
mer komplext register genom att kopiera text, vilket redan Bereieter och 
Scardamalia (1988) lyfte fram och också Nilsson (2002) visar. Nilsson lyfter 
också fram att högstadieelever främst kopierar eller samplar då de skriver 
”forskningsrapporter”. Komplexiteten i den formen av skrivande, alltså i 
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princip att ”flytta text” från en förlaga till ett eget papper, består främst av att 
skribenten kan strukturera och sammanställa information. De få fall av sam-
manhängande texter som är egenproducerade, exempelvis texten Läsjournal 
från byggklassen, utmärks av att de är korta och kortfattat formulerade. Båda 
är uppgifter inom ramen för svenskämnet. Dessa två elevtexter är exempel 
på situationer där själva skrivandet utgör ett av målen med uppgifterna och 
inte endast är ett medel. Trots det har eleverna inte fått mycket ledning i 
själva skrivandet, annat än en ram för hur texten ska struktureras och presen-
teras.  

9.2.2 Konstruera textvärldar och kommunicera med text 
Skrivkompetensen att konstruera textvärldar bygger i hög grad på den text-
typ skribenterna mött under stora delar av sin skoltid: nämligen berättelsen. 
De få texter i materialet som bygger på denna skrivkompetens visar att skrib-
enten känner till genren och kan handskas med den. De är även de enda 
exempel i materialet där en textaktivitet, Berätta, fullföljs i och med att samt-
liga propositioner används i texten. 

Omvårdnadsklassen arbetar med så kallade fallstudier, som exempelvis 
texten Bröllopsdagen, som bygger samman formen för en berättelse med ett 
kunskapsinnehåll från karaktärsämnet. Texten utgår från en form som skrib-
enten känner till och behärskar och sedan fylls formen med ett nytt kun-
skapsinnehåll som ska bearbetas. Slutprodukten blir en i högre grad egenpro-
ducerad text som väver in ett kunskapsinnehåll i egenformulerad text, vilket 
jag uppfattar som ett steg mot ett mer avancerat användande av både ett kun-
skapsinnehåll och en skrivuppgift.  

Texten The foogel från byggklassen aktualiserar även den skrivkompe-
tensen att konstruera textvärldar. Den skiljer sig från en mer traditionell be-
rättelse i och med att texten utgör manus till en serie, vilket förklarar att 
texten liknar ett utkast.  

Även den kommunicerande/informerande skrivkompetensen finns repre-
senterad i materialet. För att skrivkompetensen ska kunna utnyttjas krävs en 
situation som är kommunikativ, vilket inte alltid är lätt att åstadkomma i 
skolan. Det leder till att skrivkompetensen främst blir synlig i skolsituationer 
som bearbetar kringaktiviteter och framför allt i de icke-skolstyrda situa-
tioner av mer privat natur som sker inom skoldagens ramar, men inte direkt 
berör skolarbetet. Samtliga icke-skolstyrda situationer är kommunikativa, 
medan skolsituationer ofta av eleverna kan uppfattas som kvasikommunika-
tiva och därmed inte riktigt genuina.  

Skrivande används inte alltid på ett medvetet genomtänkt sätt, utan tas för 
givet och tycks i många fall ske för att eleverna ska ha något att göra eller 
för att visa att man som elev gjort något (Berge 1988, Hammarbäck 1998). 
Genom att skrivande inte medvetandegörs som ett redskap för lärande på ett 
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aktivt sätt, ges heller inte möjlighet för eleven att använda skrivande till 
annat än att strukturera och lagra kunskap på en grundläggande nivå.  

9.3 Utvecklingspotential i skrivandet: didaktiska 
implikationer 
Skolverksamhet är omfattande och komplex, och ofta pågår i skolan flera 
olika aktiviteter samtidigt i ett högt tempo. Eftersom jag valt att inrikta min 
studie på skrivande, ger min studie inte en helhetsbild av det som sker i 
bygg- och omvårdnadsklassen. Lärarna i de klasser jag undersökt är engager-
ade och måna om att eleverna ska trivas i skolan och lära sig. Eleverna vill 
göra sitt bästa och verkar trivas i skolan. Omvårdnadsklassen och bygg-
klassen visar många exempel på skrivande som fungerar bra och rationellt 
utifrån den funktion de är satta att fylla. Men i flera fall finns i de uppgifter 
och situationer som sker potential att utveckla synen på skriftkultur och 
skriftbruk inom de båda klasserna. Här lyfts fyra områden fram som jag 
menar kan utvecklas: synen på skriftkultur och skriftbruk inom karaktärs-
ämnen mer generellt, förutsättningar att utnyttja fler skrivkompetenser, möj-
ligheter att vidga hur skrivkompetenser används, och slutligen pekar jag ut 
förhållningssätt och metoder lärare kan ha användning för i ett skrivutveck-
lingsperspektiv och lyfter fram vilka konsekvenser det kan leda till för skriv-
andet.  

En första potential för utveckling finns i hur skriftkultur och skriftbruk 
tydliggörs inom ramen för karaktärsämnena. Både omvårdnadsprogrammet 
och byggprogrammet ska förbereda för ett yrkesliv. Inga av dessa yrkes-
områden räknas traditionellt som skriftyrken, trots att det används mycket 
skrift främst inom omsorgsarbete men också inom byggnadsarbete (Karlsson 
2006). Kunskaper om skriftbruket inom ett yrkesområde har lärare med bak-
grund inom yrket ofta med sig, även om de inte alltid är explicitgjorda.  

Lärare måste alltså först lyfta fram den plats och funktion skriftkultur och 
skriftbruk har inom yrkesområdet och synliggöra detta. En möjlig väg för 
karaktärsämnesläraren är att analysera och tydliggöra exempelvis vilken roll 
skrift har i en process, vilken genre skriften tillhör och hur den ska utformas 
och användas. Hur olika texter ser ut och hur de hör samman med eller 
kopplas till andra texter, alltså vem eller var texter kommer ifrån och vart de 
är på väg, kan också synliggöras. Kunskaper om skriftkultur och skriftbruk 
blir inte bara en nödvändighet för att kunna praktisera yrket utan också en 
väg att se och förstå sammanhang kring detta. Tillgång till och behovet av 
skrift inom ett yrke hänger ofta samman med den position personen har inom 
arbetsplatsen, menar Karlsson (2006), vilket gör att skrift kan sägas utgöra 
en maktfaktor. Karaktärsämnesläraren har unik kunskap om yrkets specifika 
skriftkultur, en kunskap eleverna skulle ha nytta av att ta del av och som 
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skulle leda till att eleverna vidgade såväl sina språkliga som sina yrkesmäss-
iga kompetenser. 

En andra utvecklingspotential berör skriftbruket och skrivandet inom 
samtliga domäner. Skrivandet i de undersökta klasserna bygger i hög grad på 
utnyttjande av en skrivkompetens. Den mest framträdande funktionen skriv-
ande får i klasserna är att strukturera och lagra kunskap. Därmed finns här en 
potential att använda flera skrivkompetenser. Olika exempel på hur detta kan 
gå till ger jag nedan. Läroplanen (Lpf 94) förespråkar en varierad språk-
användning där eleven får utveckla sitt språk i olika sammanhang, vilket 
innebär att fler skrivkompetenser borde få utrymme i undervisningen. De 
olika klasserna visar också upp skriftpraktiker som i mycket leder till att 
samma aktiviteter upprepas. Skrivkompetenserna kan breddas genom ett mer 
varierat skriftbruk där fler skrivkompetenser används. 

Om målet i skolan är att bredda skriftanvändningen och fördjupa kun-
skapsinnehållet menar jag att utnyttjandet av fler skrivkompetenser ger möj-
lighet till detta. Vissa skrivkompetenser leder fram till ett fördjupat kun-
skapsinnehåll genom att de kan hjälpa till att förstärka och förtydliga ett kun-
skapsinnehåll. Genom att utifrån den strukturerande/lagrade kunskapen få 
tillfällen att reflektera, bygga ut åsikter och träna sig på att övertyga andra 
om en åsikt, ges kunskapsinnehållet flera dimensioner och kan därmed sägas 
fördjupas. Skrivkompetenserna att utveckla åsikter/övertala, samt kunskaps-
utveckling/reflektion kan utgå från att kunskap lagras och struktureras. Där-
med uppfattas den kunskapslagrande/-strukturerande skrivkompetensen som 
mer grundläggande, vilket kan innebära att den även är mindre komplex. Om 
skrivande används för att utveckla åsikter och övertala, eller utveckla kun-
skaper och reflektera, kan det leda fram till kunskap som inte stannar vid att 
lagra och strukturera. Själva skrivandet ges då en möjlighet att utvecklas till 
ett redskap som fungerar i flera situationer. 

Den kommunicerande/informerande skrivkompetensen används oftast i 
samband med frivilligt skrivande och skulle kunna lyftas in mer i skol-
skivandet. Trots att genuina skrivsituationer inte är helt lätta att åstadkomma 
i skolan, finns en möjlighet att låta eleverna kommunicera exempelvis ett 
kunskapsinnehåll till varandra.  

Skrivkompetensen att konstruera textvärldar används i mitt material vid 
ett begränsat antal tillfällen. I de yngre skolåren är den mest framträdande 
texttypen berättelsen, vilken aktualiserar nämnda skrivkompetens. Skriv-
kompetensen där textvärldar konstrueras återfinns därmed främst inom 
grundskolan och särskilt i de yngre åldrarna (Hultman 1989, Rothery 1996). 
Därför kanske just denna skrivkompetens är den som i ett skrivutveck-
lingsperspektiv kan tillåtas få minst utrymme på gymnasienivå till förmån 
för andra mer kognitivt inriktade skrivkompetenser. Nyströms (2000) genre-
repertoar visar också att så är fallet. Men på det sätt som skrivkompetensen 
används i texten Bröllopsdagen i mitt material (se 7.3.1), där en bekant form 
fylls med ett obekant innehåll, fungerar formen väl. 
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En skrivkompetens som syns i liten utsträckning, och då inom det icke-
skolstyrda materialet, är identitetsutveckling/självreflektion. Matre (2007) 
visar hur 7-åringar genom brevväxling med sin lärare erbjuds en genuin 
kommunikativ skrivsituation där eleverna ges tillfälle att reflektera och posi-
tionera sig genom skrivande. På samma sätt fungerar det nätbaserade dag-
boksskrivande som framförallt omvårdnadseleverna ägnar sig åt. För att 
knyta denna skrivkompetens till skolstyrda verksamheter kan exempelvis ett 
metaperspektiv på kunskap och lärande ge tillfällen till att i skrift reflektera 
över ett visst område. Här vill jag särskilt framhäva ämnesinnehållet i karak-
tärsämnena inom omvårdnadsprogrammet som möjligt att reflektera kring. 
Omvårdnadsprogrammet förbereder för ett omsorgsyrke som kräver empati 
och medkänsla, vilket kräver självkännedom. Att i skrift reflektera över sin 
egen roll och sitt agerande i olika situationer kan troligen vara ett sätt att nå 
detta. Ett annat sätt att uppnå metakunskap är att samtala kring uppgifter och 
skrivande genom att ge och få respons från lärare och kamrater. Exempel på 
respons visar sig inte alls i mitt material och här anser jag att en möjlighet till 
utveckling finns. Att respons inte används som ett aktivt redskap menar jag 
kan vara en orsak till att eleverna i så hög grad faller in i ”göra-kulturen”. 
Om uppgifter av olika slag inte bearbetas på annat sätt än att de lämnas till 
läraren för att betygssättas, uppfattas de lätt av eleverna som rituella eller 
strategiska handlingar. Att utifrån konstruktiv kritik få tillfälle att skriva om 
och bearbeta texter kan för eleven vara fruktbart, särskilt ur ett skriv-
utvecklingsperspektiv, vilket påpekas av flera (Bergman-Claeson 2003, 
Dysthe 1996, 2003, Hoel 2001). 

De skrivsituationer i materialet som uppstår i samband med muntlighet 
leder ofta till texter som i hög grad består av termer och definitioner av 
dessa, vilket kan tolkas som ämnesspråk (Falk 2008, Geijerstam 2006). 
Muntliga resonemang skulle därmed kunna stärka elevens möjlighet att till-
ägna sig andra språkliga register än de mer privata. Dysthe (1996) lyfter upp 
dialogen som en lärandepotential. I Palmér (2008a) visas hur yrkeselever ges 
många möjligheter att delta i muntliga resonemang. I enlighet med hur munt-
lighet fungerar i mitt material menar jag att en möjlighet finns att utveckla 
skriftliga resonemang, där det muntliga kan fungera som stöttning. 

En tredje utvecklingspotential ligger i hur skrivkompetenser används, allt-
så vilka skrivaktiviteter och textaktiviteter som utnyttjas, samt med vilken 
grad av komplexitet dessa skrivkompetenser brukas. Vilken skrivaktivitet 
som används vid skrivande anser jag vara viktigt för på vilket sätt skrivandet 
uppfattas som meningsfullt för eleven. I mitt samtal med Olivia poängterar 
hon med eftertryck att hon minsann inte skriver av utan omformulerar text-
en. Men skrivaktiviteten att formulera sig självständigt framträder inte i mitt 
material. Inte heller i Nilssons (2002) studie förekommer en hög andel själv-
ständigt formulerade texter. Medvetenheten om att man ska formulera sig 
självständigt finns alltså hos eleverna, men vad den handlingen innebär är 
inte självklart. I mitt material finns många exempel på att text reproduceras i 
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olika hög grad. Graden av intertextuell påverkan skiljer sig från att direkt 
kopiera, till att ”låna” delar och sätta ihop dem, det som Nilsson kallar samp-
la. Eleven kan också uppfatta en kopierad eller samplad text som egenprodu-
cerad. Lea och Street (1998) lyfter fram att studenter ofta har svårt att se 
skillnad mellan att referera och plagiera då de skriver egna texter. I mitt 
material finns exempelvis texten Tor och Oden som Olga är nöjd med, trots 
att den i hög grad bygger på reproducerad text. Hon får även bekräftat att 
texten duger, i och med att läraren ger texten betyget godkänd. 

I vissa situationer kan dock en kopierande skrivaktivitet vara funktionell 
och meningsfull. I mötet med ett helt nytt innehåll finns kanske inte möjlig-
het att direkt ha en så djup förståelse för innehållet att man har möjlighet att 
uttrycka det med egna ord. Då kan ett rationellt förhållningssätt vara att 
kopiera, eller strukturera och lagra kunskap. Om man däremot vill fördjupa 
och befästa kunskap kan just förmågan att formulera om och uttrycka sig på 
egen hand kring ett kunskapsinnehåll vara tecken på att man tillgodogjort sig 
detsamma. Texter skrivna med ett enklare register kan därmed visa en högre 
grad av förståelse. Inom genrepedagogiken arbetar eleverna med att från ett 
mer kopierande skrivande stegvis övergå till mer självständigt formulerade 
texter (Rose 2005). 

Den fjärde utvecklingspotential jag vill belysa ligger i de möjligheter lär-
arna har att använda skriftkultur och skrivande som ett lärande redskap. 
Detta kan naturligtvis ske på flera olika sätt. I många fall menar jag att lär-
arna inte överväger vad eller hur eleverna skriver, utan mera ser det som ett 
sätt att genomföra en uppgift. Skrivandet tas för givet i skolan, vilket leder 
till att varken elever eller lärare i någon högre grad reflekterar över det skriv-
ande som sker eller ser skrivande som ett medvetet redskap för lärande. 

Skolan ger samtliga ämnen ansvar för språk och språkutveckling. Om ut-
gångspunkten i skolan är att man strävar efter mer egenproducerade och mer 
utvecklade texter inom de skrivkompetenser som används, krävs medveten-
het och kunskap hos lärarna. Svensklärarna har här en nyckelroll i och med 
att de inte bara ska använda språket som redskap för lärande utan även 
undervisar om språket. De måste känna till hur texter språkligt är uppbyggda 
och kunna förmedla den kunskapen till eleverna så att de förstår vad de ska 
göra och hur de ska göra det. Inom den så kallade genrepedagogiken eller 
Sydneyskolan förespråkas en skrivpedagogisk modell som bygger på prin-
cipen att explicitgöra texters form och formuleringar och medvetet träna 
eleverna i dessa (Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008, Johns 2002, 
Schleppegrell 2004). Trots att kritik finns mot mer explicit skrivundervis-
ning (Freedman 1993) och att explicit skrivundervisning inte framkommer i 
materialet menar jag att en möjlig väg är att handfast visa hur skrivande kan 
se ut. Ett exempel på hur detta skulle kunna realiseras är att använda text-
aktiviteter. Textaktiviteterna kan fungera som ett mönster för hur en för-
klaring eller en definition kan se ut och olika textaktiviteter kan kombineras 
till större helheter, genrer. Textaktivteter kan även visa hur texter av mer 
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komplex art är möjliga att konstruera. De exempel på explicit skrivunder-
visning som materialet innehåller är mycket få. I princip representeras de av 
skrivsituationerna Tor och Oden och Slangord, och de realiseras främst i 
form av en skriven mall för hur texten grafiskt ska se ut. 

I båda situationerna Tor och Oden och Slangord finns möjligheter att 
utveckla texterna som eleverna kanske inte ser och heller inte får tillgång till 
och därför inte kan utnyttja. I skrivsituationen Tor och Oden kan eleverna få 
möjlighet att med strukturerat stöd träna sig i att hämta information från en 
skriven text och därefter formulera en egenstrukturerad och egenformulerad 
text. I texten Slangord skulle texten kunna formuleras som en mer utbyggd 
och sammanhållen text där inte bara kortfattad information staplas upp. Båda 
texterna skulle exempelvis med hjälp av utbyggda resonemang eller under-
stödda argument mera få karaktären av den texttyp som de i uppgiftsbeskriv-
ningen är tänkta att leda fram till: utredande uppsats eller rapport. Ett sätt att 
arbeta med mer språkligt avancerade formuleringar kan vara att använda 
textaktiviteter på ett mer genomtänkt och utvecklat sätt. Om eleverna ska 
skriva för att lära på en mer avancerad nivå menar jag att ett mer genomtänkt 
skrivpedagogiskt arbetssätt kan vara en hjälp. 

Mitt material visar mycket få exempel på uppgifter där skrivandet utgör 
ett av målen, och egentligen inga exempel alls på mer explicit skrivundervis-
ning. De studier av svenskämnet (bl.a. Bergman 2007, Olin-Scheller 2006) 
som finns lyfter inte särskilt fram just skrivundervisning. De studier av re-
spons som exempelvis Bergman-Claeson (2003) och Brorsson (2007) gjort 
visar att responsen koncentreras på ytstrukturella fenomen som exempelvis 
stavning. 

Lärare i karaktärsämnen och allmänna ämnen har en dubbel roll. De 
arbetar med ett ämne eller yrkesområde och har då ett ämnes- eller yrkes-
språk att förmedla (se ovan). Samtidigt arbetar de flesta lärare med språket 
och skrivandet som ett mer allmänt redskap för lärande och använder i 
många fall flera olika texttyper som inte alltid hänförs till yrket eller ämnes-
området. Trots att jag anser att alla lärare varken ska eller kan fungera som 
svensklärare behöver alla lärare redskap för att ha möjlighet att lyfta fram 
och peka på hur texter och därmed lärandet kan utvecklas.  

En möjlig väg att gå är att svensklärare, med unik kännedom om språket, 
och lärare i andra ämnen, med ämneskunskap och expertis inom ämnes-
språket, samarbetar mer och på ett tydligare sätt kring utvecklingen av elev-
ernas skrivande. Flera studier av svenskämnet efterlyser mer ämnesöver-
skridande arbetsformer (Brorsson 2007, Nyström 2000). Lärarens roll blir 
viktig som vägvisare i skrivutvecklingen, vilket poängteras av flera (Dysthe 
1996, Frykholm m.fl. 2007, Nilsson 2002). En förutsättning för att det ska 
leda till skrivutveckling menar jag dock är hur samarbetet ser ut, inte att det 
sker. Lärare i alla ämnen känner ofta till form och funktion för det skriftbruk 
och de texter som är specifika för just deras ämne. Den stöttning som elev-
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erna får skulle förstärkas av att man synliggör och förtydligar specifika kun-
skaper om de texter som används just inom varje ämne. 

Olika texttyper och skrivkompetenser borde alltså utnyttjas, trots att en-
staka uppgifter eller övningar i sig kan vara funktionella i sitt sammanhang. 
Att explicitgöra hur man språkligt bygger olika texter kan vara ett sätt att ge 
elever, som normalt inte vill skriva, ett verktyg som på ett framåtsyftande 
sätt leder till utveckling av skrivandet och i förlängningen även till kun-
skapsutveckling. Eleven behöver förstå vad hon ska skriva, hur hon ska 
skriva och varför hon ska skriva i olika situationer och sammanhang. Först 
då man lägger undervisningen inom varje individs närmaste utvecklingszon 
och bjuder på utmaningar, ger man eleven en uppriktig chans att utveckla 
dessa kunskaper och färdigheter. Den bild som visas i min studie blir i 
många stycken ensidig: samma typer av texter skrivs genom hela skoltiden 
utan att någon progression sker. Eleven kan uppfatta det som repetitivt och 
tråkigt. Att erbjuda eleven en möjlig väg till skrivutveckling kräver att man 
på ett medvetet och genomtänkt sätt arbetar aktivt med skrivande. 
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Summary 

The main aim of the dissertation is to investigate how writing is used in all 
subjects in two vocational classes in a Swedish upper secondary school. 
Such vocational programmes have two aims: partly to prepare the student for 
their more practical profession, and partly to prepare them for continued 
study (Lpf 94). I shed light on the writing situations that come up and the 
writing activities that take place in these situations. Further I investigate 
what texts are written and what activities these are based on. It is also in-
vestigated how the writing situation and text affect each other. 

Through these questions I want to demonstrate and explain the place and 
function of writing, with the aim of making clear the literacy practices in 
both classes. Through this I also want to shed light on differences in literacy 
practices within and between the classes. I explain writing partly through 
literacy practices. I carry this out mainly by investigating what writing com-
petences are demonstrated in pupils’ language usage, and also how such 
competences are used. From a more didactic perspective, I also want to 
emphasise the writing competences that are created, encouraged and should 
be encouraged in school. 

In the research background (Chapter 2) I base my work on research on 
writing in the school subject of Swedish and in all more vocational education 
in upper secondary schools in Sweden. Another starting-point is research on 
language usage in common, non-academic professions that describe how 
builders and healthcare professionals use language in their daily work. One 
purpose of the study is to see if the language usage seen here mirrors the 
usage of language in the pupils’ education. 

From a theoretical point of view, the study takes a discourse analytic 
perspective inspired by Fairclough (1992), in that writing is viewed in rela-
tion to different frames. Based on an ideological view of literacy inspired by 
New Literacy Studies (Barton et al. 2000, Street 1984) writing is analysed 
based on the context of situation and text, where the aim is to describe 
different literacy practices in both classes. 

The group under investigation consists of two vocational classes at upper 
secondary school: one class on the health care programme and one on the 
construction programme. The health care class comprises mostly girls, while 
there are only boys in the construction class. The method of collection is 
ethnographic, and field studies have been carried out over 58 days. The 
observations have focused on so-called key events (Hammersley and Atkin-
son 1987) and focus on literacy events (Barton and Hamilton 2000, Heath 
1983). A literacy event entails an observable activity which brings to light 
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and tells us something about the literacy practice surrounding the event 
together with the situation it occurs in. The literacy events that generate a 
piece of work written by a pupil have been chosen and the texts have been 
collected. The writing situations and texts are the primary data in my study. 

The material was analysed using a method described in Chapter 4. 
Writing is classified into three different situation types, two school-initiated 
and one non-school-initiated. The situation types build on the fact that three 
different components work together: a writer, an inspiration and the text that 
is produced. The first school-initiated situation type is orally-governed, 
which means that the teacher guides a teaching situation orally which leads 
to the pupil writing something. The second school-governed situation is 
writing-governed, which means that written instructions guide the pupils’ 
writing. The third situation type is non-school-governed and describes the 
more private writing that pupils do. Here there is not such a clear inspiration 
as there is in the school-governed situations.  

The writing situations were analysed based on who participated and the 
activities they performed through investigating writing activities. These 
activities describe different ways of producing a text, for example by copy-
ing, sampling or by formulating your own text. Writing activities can also 
belong to the writing situation as a whole and can therefore be of a more 
cognitive type, by for example collecting, selecting and choosing material. 

The texts were analysed from the text activities they are based on. The 
term “text activities” is inspired by Adams’ (1992) theory of text types and 
sequences and was developed by Ledin et al. (2000) as a method for writing 
development. The basis are five text activities: Tell, Describe, Explain, 
Argue and Instruct. The text activities are based on propositions that can be 
combined in different ways into complete text sequences. In my material we 
rarely see complete sequences. Instead the propositions often stand alone in 
a text, and were therefore classified in my study as a text activity. 

Writing and text activities were used together to explain the writing com-
petences used in writing situations. Writing competences described the dif-
ferent functions writing can have (Berge 2005, Berge et al. 2007): Commu-
nication and information, Development of identity and self-reflection, Know-
ledge storage and reflection, Knowledge storage and structure, Constructing 
text worlds and Development of opinions and convincing. 

In Chapter 5 I give an ethnographical overview of the study environments 
and literacy practices in the two classes. The health care class is character-
ised by a unified culture that in principle is not divided by subject. It is 
strengthened by the students having most of their teaching in the same 
classroom. The construction class on the other hand moves between two 
different learning environments, which leads to differences between core and 
special courses. The teaching methods used affect the function language has 
in the different groups. Generally the health care class works in a more 
“school-like” way, with texts as the basis for their work. Written but also 
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oral language is used as the learning tool in most situations. The work of the 
construction class is mostly practical in nature. As a result mostly oral langu-
age is used as a builder and purveyor of knowledge. Generally writing is 
more prevalent in the health care class than in the construction one. The 
health care class wrote not only more often, but in general they wrote longer 
and more cohesive texts. 

In Chapters 6–8 writing in the three different situation types is presented. 
What marks the orally-governed situation type presented in Chapter 6 is the 
relation between inspiration and writer in the production of the text. The 
specific characteristic of this type is that it is oral, mostly on the side of the 
teacher who both structures the content and form and also imparts know-
ledge through it. 

The orally-governed situation type is produced on 14 occasions in the 
health care class and mostly in the special subjects: the construction class 
contributes four times. None of these were from a special subject class. The 
classes also show differences in how they use writing, thus different literacy 
practices. The texts produced in the orally-governed situation type are in no 
case built cohesively. All texts are built of more or less complete sentences 
stacked up, in what can be described as notes or lists. The written texts can 
therefore be understood as fragmentary and unconnected. The text activities 
that build the texts, above all Describe, are realised as single propositions 
from the text activities standing alone in the texts. The writing activities used 
are among other things completely or partly copying already complete texts, 
or in some cases copying orally formulated sentences. Students’ own writing 
is often affected by oral formulations from the teacher or other classmates. 
What students write gets meaning from the situational context. To a large 
part the writing produced in the orally-governed situation type is reproduced 
writing. Many writing situations in this situation type can be interpreted as 
the writing competence used is Knowledge storage/structuring writing. 

The written situation types are presented in Chapter 7. The total number 
of writing situations is 27 from the health care class and 23 from the con-
struction class. Differences become visible though when the different situ-
ations and what is written during them is compared. There the inspiration 
text is decisive, partly for the situation and partly for the form of the writing. 
The writing-governed situation types build on the interplay between a writer 
and written instructions, which leads to the writer producing a text. The in-
struction text guides the assignment and sets up a framework for the situ-
ation through structuring and limiting what it is possible to produce. The 
writer often works independently from the instructions and in this way has 
the possibility to determine him-/herself the way the assignment will be pro-
duced. In this way these answers can be experienced as a type of dependent 
text that cannot be read outside the situational context. The writing that is 
produced can be interpreted as inter-textual inter-discursiveness and as a 
result can be interpreted as the reproduction of a discursive practice. 



 196 

Students’ texts in the writing-governed situation types differ in both form 
and size. They range between long cohesive texts and forms where you mark 
alternatives with a cross. In this way the situation type can lead to basically 
any type of writing. There are more independent texts in the health care 
class, while to a greater degree the construction class produces dependent 
texts. Two different types of language usage are demonstrated here, as writ-
ing is used differently in both groups. Despite the texts differing a lot in both 
form and content, most are built mainly through the text activity of Describe, 
sometimes complemented with Explain. The writing competence they most-
ly illustrate can therefore be interpreted as Knowledge storage/structuring. In 
the texts that mainly build on the text activity of Tell, the writing com-
petence of Construction of text worlds is exemplified. Four texts can be cate-
gorised as communicative/informative. These are not directly related to lear-
ning, but to dealing with other activities. 

The private writing situations that are presented in Chapter 8 are the smal-
lest of the three situation types. Here we see self-generated writing which 
carries a lower status than the imposed writing of school work (Barton and 
Hamilton 2000). The difference in the number of pieces of private writing 
observed in each class is noteworthy. The health care class produces 14 
examples while the construction class contributes three. This can mean that 
the classes have two different literacy practices concerning non-school-
governed writing. The texts within the private writing situations differ from 
the texts in the school-governed situations, both in form and function. The 
content of the texts in the private writing situations have in many cases 
social activities as their main aim. Therefore most texts are genuinely com-
municative. The writing competences that are mainly used here, the commu-
nicative/informative writing competence, aims to keep the writer in contact 
with others and position themselves in relation to others as their basic pur-
pose. In certain situations the texts can be understood as a way of expressing 
oneself and thereby to some extent the self-reflecting/identity-creating writ-
ing competence can be seen here. 

The results of the dissertation are summarised and discussed in Chapter 9. 
An interesting result is that there was so little material. I interpret my result 
as that writing does not have a prominent position in either the health care or 
construction class. In spite of that writing is a more prominent activity on the 
health care programme. 

Writing is different in the two classes. An explanation for the different 
literacy practices is that teaching in the two classes is based on different ex-
pectations. In the health care class school time is used above all to describe a 
job. In the construction class time is used to carry out practical work within 
a job. Therefore writing seems to work as a tool for performance, mainly 
related to describing a job, not practicing it. As a result we can talk about 
two different literacy practices here.  
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The other subjects the classes have do not exhibit differences between 
them in the amount of writing. There are, however, differences in the roles 
and functions writing has in both classes. 

The clearest difference is that writing has a greater place in the health care 
class than in the construction class. Writing is used actively and more com-
prehensively in the health care class. The degree of complexity of the writing 
is also a difference.  

The literacy practice the health care class demonstrates in general subjects 
is very similar to the one in their special subject. We can talk about one 
school-driven common literacy practice for the health care class. The con-
struction class is different here in that they move between two different 
worlds or practices, one more oral and the other more written, despite the 
fact that they affect one another, which leads to a partially different practice 
than in the health care class. 

The more private writing in the material is dominated by writing situ-
ations from the health care class. Here private and school writing meet, 
which partly leads to texts of a different form and character than school-
governed material.  

In the material three writing competences are visible: Knowledge storage 
and structuring of knowledge; Construction of text worlds; and Communi-
cation and information. The same writing competences promote different 
types of writing which are more or less complex. Writing competences in 
themselves say a great deal therefore on the writing taking place, but above 
all demonstrate how the competences are used. 

My material shows that the Knowledge structuring/-storing writing com-
petence dominates school writing. The texts often show at a fundamental 
level a relatively one-dimensional picture of writing and what writing is used 
for: to store and structure knowledge.  

Orally-governed writing situations often lead to the activity of Copy 
being used. From a knowledge development perspective this method can be 
interpreted as relevant to the beginning phase of the teaching process. How-
ever if you want to go more deeply into the content and form, this type of 
writing is not enough. 

Written situations often lead to different types of writing that are different 
is terms of size and form, but which often demonstrate the same writing 
competence. 

The complexity of the basic forms of writing lies in being able to find the 
sought-for information.  

The more cohesive texts in the material use the writing competences in a 
partly different way. Most texts build to a high degree on the inter-textual 
effect of a source, often in the form of pure copies. 

The complexity of this form of writing, in principle “moving text” from a 
source to your own paper, demands mainly that the writer can structure and 
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summarise information. The few examples of cohesive texts that are in-
dependently produced are marked by being short and concise. 

The two other writing competences represented in my material are those 
of Constructing text worlds and Communication/information. The Construc-
ting text worlds competence builds to a high degree on the text type the 
writers met for most of their schooling: namely, story-telling. The writing 
competence Development of identity and self-reflection is mostly seen in 
non-school-governed situations of a more private nature.  

The health care and construction classes demonstrate many examples of 
writing that work well and rationally compared to the function they are de-
signed for. But in many cases there is a potential in the situations and assign-
ments to develop our view and use of literacy and writing in both classes. 
Finally I focus on some areas that I argue can be developed. Firstly our view 
of literacy and writing in special subjects and electives can more generally 
be strengthened through making more clear the type of writing professions 
demand. Another area of possible development lies in using more writing 
competences in the school-driven writing we see. A third possibility lies in 
widening how writing competences are used. Finally I point out the relation-
ships and methods I argue teachers can use to widen pupils’ writing usage. 
One way can be to use more explicit teaching methods for writing. 
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