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Abstract 
 
Bergh Nestlog, Ewa (2012). Var är meningen? Elevtexter och undervisningspraktiker. (Where 

is the meaning? Pupils’ texts and teaching practices), Linnaeus University Dissertations No 

101/2012. ISBN: 978-91-86983-83-3. Written in Swedish with a summary in English. 

 

This is about how pupils in years 4 to 6 of compulsory school and their teachers make 

meaning in teaching activities and texts. The aim of the study is to investigate the teaching 

and learning of writing and the pupils’ discursive texts. Another aim is to use linguistic 

theories and develop methods and analytical concepts for studying teaching practices. 

Sources for the material are the teaching practices in two classes, the teachers and the 

pupils. The field studies lasted for two years, consisting of observations and interviews. 

Twelve pupils’ texts and four writing projects are studied in depth.  

The theoretical framework is linked to systemic functional linguistics, critical discourse 

analysis, dialogical conception of language and new literacy studies. Analytical tools are also 

derived from rhetorical structure theory, relief theory and theory of text sequences. These 

tools have been adapted and are also applied in the analysis of the teaching practice. To 

analyse pupils’ meaning making in their texts, a theory of mobility in texts is used.  

The analyses show two different categories of texts and teaching practices. The 

hierarchically composed texts are characterized by hierarchies concerning the entire text. 

The sequentially coupled texts are characterized by many vague relations between text 

entities. One conclusion is that the students in the hierarchically composed texts develop 

knowledge during writing. They make meaning recursively when writing and they seem to 

grasp the text as a whole in a way they do not in the sequentially coupled ones. In the 

sequentially coupled texts, pupils seem to develop knowledge mostly before they write the 

text, rather than during the writing. In the hierarchically composed practice the pupils 

deepen their knowledge about text. 

The result can be interpreted as showing that pupils primarily need education about 

global text levels in order to develop text knowledge and subject knowledge. Teaching 

practice seems to promote all pupils’ meaning making if the practice is characterized by 

many interpersonal relations in the chains of spoken and written texts and if pupils learn to 

write texts that can structure their meaning making in a functional way. 

 

 

Keywords: teaching and learning writing, meaning making, pupils’ texts, upper primary 

school, discursive practice, literacy practice, argumentative text, explanatory text, rhetorical 

structure theory, relief theory 
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1 Inledning 
Elever och lärare möts på Sveriges största arbetsplats varje vardag. I 
mötena skapas mening i bred bemärkelse, och skolbarnen lär sig i bästa fall 
att skriva och läsa. Min nyfikenhet på hur framför allt skrivande går till har 
gjort att jag tagit reda på vad som händer i klassrummen när elever skriver 
och deltar i undervisning om skrivandets konst. Studien handlar om hur 
elever i mellanstadiet och deras lärare skapar mening i undervisningen och 
om hur de utvecklar argumenterande och förklarande texter – tillsammans 
och individuellt. 

Min utgångspunkt är att människor alltid försöker att skapa mening i 
sina liv, och vi kan aldrig undgå att tolka, påverka och påverkas av vår om-
värld. Det är utifrån våra erfarenheter vi förstår världen, oss själva och an-
dra människor. Skolan har uppdraget att vägleda barn så att de lär och ut-
vecklas. För att göra sitt jobb behöver lärare kunna stötta elever i deras 
utveckling, och för att det arbetet ska bli framgångsrikt behövs det mycket 
vetande om hur elever och lärare skapar mening i skolan. Mitt intresse för 
språk, kommunikation och skolpraktik har gjort att jag närstuderat delar av 
dessa angelägna och vardagliga handlingar och händelser, genom att un-
dersöka undervisning och elevtexter i skolan.  

Elevtexterna uppvisar olika mönster. Somliga är fördjupade och har 
döpts till hierarkikomponerade texter. Andra texter har bredd och kallas 
sekvenskopplade. Båda textslagen rymmer en utvecklingspotential som kan 
frigöras i en undervisning som är stöttande och ger mening. Jag kan kon-
statera att undervisningen uppvisar samma mönster som texterna, och det 
är under skrivandet och i undervisningen som tankar och formuleringar 
växer fram i ett samspel människor emellan och mellan människor och 
texter. Kort sagt berör denna bok mönster och variation i skolans texter 
och undervisning och vad vi kan lära oss av det. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka skrivundervisning och diskursiva texter 
skrivna av elever i två klasser i grundskolans årskurs 4–6 för att förstå det 
meningsskapande som pågår där. Det görs dels genom att analysera två 
skrivprojekt i varje klass och hur elever och lärare talar om undervisnings-
praktikerna, dels genom att analysera elevtexterna som skrivs inom pro-
jekten och hur eleverna talar om sina texter. Meningsskapandet undersöks 
genom två likställda och till dem tre underställda forskningsfrågor: 

 
1. Vilka textstrukturer finns i elevernas texter? 

• Hur talar eleverna om sina texter? 
2. Vilka strukturer finns i undervisningspraktikerna? 

• Hur talar lärarna om undervisningspraktiken? 
• Hur talar eleverna om sitt skrivande och hur agerar de i 

undervisningspraktiken? 
 
Studien handlar således om både elevernas och lärarnas meningsskapande i 
undervisning som är inriktad på skrivande. 

Ett annat syfte med studien är att med utgångspunkt i språkveten-
skapliga teorier, utveckla metoder och analytiska begrepp som kan använ-
das för studier av kommunikativa verksamheter som undervisning. Metod-
erna och de analytiska begreppen utvecklas i ett växelspel mellan empiri 
och teori.  

Eftersom studien riktas mot såväl texter och praktiker, som elever och 
lärare behövs flera analytiska verktyg. Analysverktygen hålls samman av en 
teoretisk överbyggnad som utgår från en dialogistisk och funktionell syn på 
språk samt den kritiska diskursanalysens syn på text som del av praktiker. 
Flera av figurerna i avhandlingen är kopplade till de analytiska verktygen 
och visar på sambanden med dessa teorier. Triangeln används i flera figurer 
för att visa på texters tre metafunktioner, nämligen innehåll, form och 
funktion, och i olika lager visas textens inbäddning i diskursiv och social 
praktik. 

1.2 Avhandlingens disposition  
I avhandlingens första kapitel presenteras studiens syfte och bakgrund. 
Kapitel 2 är en redogörelse för de empiriska datakällorna i skolorna, hur 
material samlats in och hur data genererats ur källorna. De metodologiska 
utgångspunkterna, som den grundläggande etnografiska förankringen och 
aktionsforskningens roll i en av skolorna, och forskningsetiska principer 
utreds också i detta kapitel. Därefter följer en redogörelse för studiens 
teoriram i kapitel 3, som visar förankringen i funktionell lingvistik, dialo-
gistisk språkteori och kritisk diskursanalys. Där beskriver jag hur jag har 
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använt teorier om meningsskapande i tal och skrift. Jag redovisar också hur 
jag har utvecklat analytiska metoder och verktyg för såväl texter och dis-
kursiv praktik som elevers och lärares uttryck för meningsskapande. I kapi-
tel 4 lägger jag fram analyserna av elevtexterna och elevernas rörelser i dem. 
En presentation av analyserna av de diskursiva praktikerna och lärarnas in-
riktningar i desamma följer i kapitel 5. Kapitel 6 utgör en slutdiskussion av 
studien. I kapitel 7 diskuteras och kritiseras metoder, material och teorier. 
Där presenterar jag också idéer om tillämpning av resultaten och några 
möjliga vägar till fortsatt forskning. Boken avslutas med sammanfattningar 
på svenska och engelska. 

1.3 Bakgrund 
I detta avsnitt redovisar jag bakgrunden till studien, dess koppling till egen 
och annan tidigare forskning samt definitioner av några centrala begrepp. 

Studien bygger på erfarenheter och resultat från min licentiatavhand-
ling om argumenterande texter skrivna av elever i grundskolans årskurs 4–6 
(Bergh Nestlog 2009a). En slutsats i den studien är att en medveten skriv-
undervisning lönar sig, eftersom eleverna därigenom får goda möjligheter 
att utveckla kunskaper om text och skrivande. Eleverna i studien lyckades 
skriva välstrukturerade och välfungerande diskursiva texter, som de också 
hade metaspråk för och kunde tala om.  

I föreliggande studie har fokus vidgats och undersökningen handlar, 
förutom om elevtexter, även om hur elever skapar mening för sig själva och 
för andra i text och hur de verkar förstå sitt skrivande. Den handlar också 
om hur lärarna talar om skrivande och hur skrivundervisningen byggs upp. 
Det innebär att undersökningen inriktas på både elevtexter och skriv-
undervisning.  

Undervisning som begrepp kan leda tanken ensidigt till den verksamhet 
som läraren genomför. Men i denna avhandling används begreppet för den 
verksamhet som lärare och elever bygger tillsammans, även om läraren är 
primärt ansvarig. I begreppet inkluderas både elevers och lärares lärande, 
eftersom lärare och elever gemensamt skapar möjligheter till lärande i 
undervisningen.  

Meningsskapande är ett begrepp som används i studien och behöver där-
för definieras. Meningsskapande pågår när vi tänker, talar, lyssnar, skriver 
och läser. Det innebär att eleverna som skribenter skapar mening för sig 
själva före, under och efter skrivandet. Det innebär också att de i sina texter 
använder språkliga strukturer som i bästa fall erbjuder en läsare goda möj-
ligheter att skapa mening på lämpligt sätt. Meningsskapandet sker knap-
past i ett individuellt vakuum utan är snarare primärt ett resultat av ”social 
interactions, negotiations, contestations, and agreements among people. It 
is inherently variable and social” (Gee 2012:21). Även om meningsskap-
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ande kan sägas pågå inom individen sker det aldrig isolerat från en kontext 
utan alltid i specifika sammanhang (se t.ex. Street 1995; Barton & 
Hamilton 2000).  

Begreppet transaktioner används för meningsskapande processer som är 
situerade, det vill säga placerade i tid och rum. Transaktioner pågår när 
personer agerar och kommunicerar tillsammans samt tänker och resonerar 
med sig själva. Meningsskapande avser en process som omfattar effekten av 
transaktioner. Meningsskapandet tar sin utgångspunkt i transaktioner men 
är inte knutet till specifika situationer utan ständigt pågående över tid. Ett 
annat sätt att uttrycka det är att termen transaktioner står för tankepro-
cesser som pågår vid ett visst tillfälle. 

Förståelse används i avhandlingen som ett generellt begrepp för ett inre 
meningsskapande (jfr läsförståelse hos t.ex. Rosenblatt 1992; jfr även 
transformation hos Kress 1997).1 Förståelsen kan aldrig fullt ut fångas 
eftersom den pågår inne i huvudet på oss. Men genom att ta del av någons 
uttryck, framför allt de verbala, kan man i viss mån få kunskap om en 
annan människas förståelse. Det är inte sannolikt att 10–12-åringar har en 
så utvecklad förståelse av texter och undervisningspraktik att de explicit 
och självständigt kan formulera sitt inre meningsskapande. Däremot är det 
troligt att de i samspel med andra kan uttrycka sig om texter och skrivande 
i praktiken och därigenom visa förståelse. Termen förståelse så som den 
används i avhandlingen ska inte ses som ett vetenskapligt begrepp, utan 
som ett uttryck med en bred och generell betydelse som är relaterat till de 
centrala begreppen meningsskapande och transaktioner.  

Verbalspråklig kommunikation omfattar att skapa mening i och genom 
egna och andras yttranden, att göra sig förstådd och förstå. Grundläggande 
för meningsskapandet är att individen tar med sig tidigare erfarenheter till 
nya situationer och använder dem på något sätt. Figur 1 nedan är ett sätt 
att schematiskt gestalta ett ständigt pågående meningsskapande som sker 
genom transaktioner i sociala sammanhang. När man skriver, talar, läser 
och lyssnar skapar man mening genom text. Det meningsskapandet kan 
fördjupas i samtal med andra så att man förstår ytterligare något om värl-
den och om att skriva, tala, läsa och lyssna, det vill säga om texter. Denna 
figur återkommer flera gånger i avhandlingen och presenteras utförligare i 
avsnitt 3.4. Den kan jämföras med resonemang som Torlaug Løkensgard 
Hoel för och som hon gestaltar i en skriv- och lässpiral (jfr Hoel 2001:68 f) 
och med resonemang som David Rose (2005) för om att skapa strukturer i 
undervisningen som främjar lärande och skriftspråklig utveckling för alla 
elever. 

 

                                                        
1 Se även McCormick (1994), Langer (1995) och Rosenblatt (2002). 
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Figur 1. Transaktionscirkel – meningsskapande i text och praktik 
 
Transaktioner som försiggår representeras av pilarna i figuren och det stän-
digt pågående meningsskapandet av en repetitiv cirkelrörelse. 

Ett annat centralt begrepp i avhandlingen är diskursiv, en term som an-
vänds tillsammans med text och praktik. Diskursiva texter avser struktu-
rerade texter som successivt bygger upp och diskuterar en idé inom ett 
kunskapsfält och som bär sanningsanspråk (se Svensson 1995:166). I den 
här avhandlingen har de diskursiva elevtexterna i sin helhet argumen-
terande och förklarande karaktär. 

Diskursiv praktik är ett begrepp som används av Norman Fairclough 
(1992; 2001) i den kritiska diskursanalysen och avser det sammanhang där 
en text produceras, tolkas, distribueras och används (Fairclough 1992:78 
ff). För elevtexternas del är den diskursiva praktiken den undervisning där 
de skrivs och läses. Den kritiska diskursanalysens teorier finns som en bas i 
avhandlingen. Centralt för den kritiska diskursanalysen är att diskurser 
tolkas utifrån tre dimensioner: texter, diskursiva praktiker och sociala 
praktiker. Den sistnämnda dimensionen utgör de sociala sammanhang som 
finns runt texter och diskursiva praktiker, och som påverkar och påverkas 
av texterna. Den kritiska diskursanalysen utgår ofta från analys av texter, 
och den är inriktad på medieringen, flödet, mellan texterna och de två 
praktikdimensionerna. En sådan inriktning finns i avhandlingen och därför 
är diskursiv praktik ett centralt begrepp. 

Inom new literacy studies (se t.ex. Street 1995; Barton 2007) används 
begreppet skriftpraktik (literacy practices) som kan jämföras med diskursiv 
praktik. Skriftpraktik omfattar de sociala förväntningar och ”common 
patterns in using reading and writing in a particular situation” (Barton 
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2007:36). Skrifthändelser (literacy events)2 avser avgränsade kommunika-
tiva, muntliga och skriftliga, enheter som tillsammans utgör skriftprakti-
ken, det vill säga observerbara aktiviteter där skrift på något sätt används 
(jfr Barton & Hamilton 2000; Barton 2007:35; Karlsson 2007a). Literacy-
forskning är etnografiskt grundad och inriktad på skriftspråksbruk och dess 
redskap. Skrivande ses inte som en enhetlig kompetens utan kräver flera 
olika ”literacies” (Blåsjö 2010:31). Skriftbruksforskare intresserar sig för 
människors sätt att samhandla genom skrift och inriktar sig ofta på deltag-
are, situationer, artefakter och aktiviteter (Wallberg Gustafsson 2012:1). I 
avhandlingen finns en etnografisk inriktning och därför används begreppen 
skriftpraktik och skrifthändelser.  

Diskursiv praktik och skriftpraktik är således två analytiska begrepp 
som används i avhandlingen och som står för den praktik som undervis-
ningen utgör, men utifrån skilda teoretiska grunder. När det är onödigt att 
signalera den teoretiska grunden används därför de mer generella termerna 
praktik eller undervisningspraktik, som inte ska ses som analytiska begrepp. 
Diskursanalysen är överordnad i studien, men forskning inom kritisk 
diskursanalys är ofta eklektisk, vilket motiverar användning av olika 
begrepp: 

 CDA [critical discourse analysis] has never been and has never 
attempted to be or to provide one single or specific theory, and one 
specific methodology is not characteristic of research in CDA. On the 
contrary, studies in CDA are multifarious, derived from quite different 
theoretical backgrounds and oriented towards very different data and 
methodologies. (Weiss & Wodak 2007:12) 

Linguistic ethnography (Lillis 2008), som behandlas mer i avsnitt 2.3, 
försöker förena kritisk diskursanalys och new literacy studies.  

1.3.1 Studiens relation till tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning som är av intresse för avhandlingens 
syfte och frågeställningar. Socialt inriktad skrivforskning är en viktig ut-
gångspunkt för studien, i synnerhet studier av ämnesundervisning med 
inriktning på språk och texter, där elever med olika bakgrunder, erfaren-
heter och språk ingår. 

Under 1970- och 1980-talet utvecklades den psykolingvistiska forsk-
ningen, vilken orienterade sig mot individen. Denna inriktning kan sättas i 

                                                        
2 Fairclough (1992:4) talar om ”discursive event” (diskurshändelse) och avser då en instans av diskurs 
som samtidigt är en text, en instans av diskursiv praktik och en instans av social praktik. Begreppet 
”diskurshändelse” är tydligt knutet till en text och till den kritiska diskursanalysen, medan begreppet 
”skrifthändelse” har en inriktning på en observerbar och avgränsad aktivitet där en eller flera texter 
inkluderas. I den etnografiskt inriktade delen av studien är ”skrifthändelse” ett användbart analysverk-
tyg. 
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samband med den kognitiva psykologin och intresserar sig för individens 
tänkande i samband med språklig kommunikation (se t.ex. Flower & 
Hayes 1981; Blåsjö 2010). Den skrivforskningen handlar framför allt om 
individens skrivande i autentiska eller experimentella situationer. Från att 
tidigare ha varit mest inriktad på texten som produkt och på grammatisk 
korrekthet i elevers texter, började under 1970-talet en expressionistisk 
skrivpedagogisk inriktning framträda i kombination med ett intresse för 
skrivandets process. I denna inriktning fokuserades den individuella elev-
ens erfarenhet och kreativitet i skrivandet. Med detta synsätt fokuseras 
textens innehåll mer än dess form, och lärarens roll blir framför allt att or-
ganisera skrivprocessen och stimulera varje elevs skrivflöde (se t.ex. Elbow 
1978). 

Den socialt inriktade skrivforskningen växte fram under 1980-talet då 
det sociala sammanhangets betydelse för texter och skrivande började ses 
som centralt (Blåsjö 2010:29). Flera studier inriktar sig på skriftlig kom-
munikation i texter, ofta skrivna av förskolebarn, där man poängterar 
vikten av autentiska läsare (Bissex 1980; Hertzberg 1988; Nystrand 1990; 
Evensen 2004a).  

Inom den socialt inriktade skrivforskningen har även många studier 
inriktats på skrivande inom olika skolämnen. Forskningsprojektet Elevers 
möte med skolans textvärldar (se t.ex. Liberg, Folkeryd m. fl. 2002; 
Folkeryd, af Geijerstam m. fl. 2006; Liberg 2007), studerade elevers skriv-
ande och texter ur olika aspekter, bland annat undersöktes elevers rörlighet 
i texter de skrivit inom svenskämnet och natur- och samhällsvetenskapliga 
ämnen. Resultatet visar att hos många elever, i årskurs 5 och 8 i grund-
skolan samt årskurs 2 i gymnasieskolan, är rörligheten i de egna texterna 
skrivna inom samhällsorienterande ämnen lägre än i svensktexterna, men 
högre än i de naturorienterande texterna (Folkeryd, af Geijerstam m. fl. 
2006). Textrörlighetsbegreppet används också i min studie.  

I ovan nämnda forskningsprojekt studerades även lärobokstexter i såväl 
svenskämnet som natur- och samhällsorienterande ämnen, utifrån aspekter 
som rör det ämnesspecialiserade språket och aktiviteter i klassrummet som 
stöder läsningen av lärobokstexterna och lärandet. Resultatet här visar att 
de samhällsorienterande texterna jämförelsevis har störst bredd i att 
använda både vardagligt och specialiserat språk och att större delen av akti-
viteterna runt texterna syftar till att reproducera kunskap på ett mono-
logiskt sätt (Edling 2006).  

Texter av argumenterande och förklarande karaktär är aktuella inom 
orienteringsämnena. Enligt KAL-projektet, Kvalitetssikring av læringsut-
byttet i norsk skriftlig, (Berge, Evensen m. fl. 2005; Smidt 2007) undviker 
elever att skriva argumenterande texter om de själva får välja. Det kan vara 
ett tecken på att de inte har lärt sig hur man kan konstruera en sådan text 
och därför tycker att det är svårt. För att lära sig att skriva argumenterande 
texter framhålls vikten av att lärare undervisar om text och ger eleverna 
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stödstrukturer (Papoulia-Tzelepi 2004; Simon & Richardson 2009; Øgreid 
& Hertzberg 2009; Bergh Nestlog 2009b). I orienteringsämnena skriver 
eleverna ofta texter som lärare och elever brukar kalla faktatexter.  

Ett problem som diskuteras i både skolan och forskningen, och som 
ofta rör just texter i orienteringsämnen, är hur eleverna ska kunna skriva 
”med egna ord” (se Nilsson 2002). Avskrifter diskuteras dock inte bara som 
ett problem, utan också som ett led i skrivutvecklingen. En slutsats Nils-
Erik Nilsson drar är att eleverna ofta har otillräckliga kunskaper för att 
kunna formulera sig självständigt, vilket även Sofia Ask konstaterar för 
texter skrivna av studerande på akademisk nivå (2007). En anledning till 
bristande kunskaper om diskursiva texter kan vara att elever får lite eller 
ingen undervisning om sådana. Birgitta Norberg Brorsson (2007) finner i 
sin studie i årskurs 8 och 9 inget skrivande som kan kopplas till kunskap 
och faktaförståelse. Hon efterlyser dels större plats för elevers röster i 
undervisningen, dels diskursivt skrivande i grundskolans senare år. Mari-
Ann Igland (2007) studerar vad elever i senare år i grundskolan, trots 
respons från läraren, har svårt att vidareutveckla i sina skriftliga argumen-
tationer. Hon finner att det största problemet rör kunskapsbrister och bris-
ter i kritiskt tänkande. Panagiota Papoulia-Tzelepis studie av 10- och 12-
åringars argumenterande skrivande visar att det som sporrar eleverna till 
kritiskt och empatiskt tänkande är undervisning som stöder eleverna att 
skriva ”more fluently and structurally stronger argumentative texts” 
(Papoulia-Tzelepi 2004:250).  Även studier av akademiskt skrivande inom 
historieämnet pekar på vikten av att kunna argumentera (Andrews 2009). 

I fråga om hur elever lär sig att skriva olika genrer har det förts en dis-
kussion om huruvida det sker genom explicit undervisning eller genom att 
skribenter deltar i sociala sammanhang där genrerna används. Catharina 
Nyström (2000) menar att elever behöver bli medvetna om genrer och 
textproduktion genom samtal, något som inte tycks förekomma i någon 
större utsträckning i hennes studie. Därför verkar genrekunskap snarare 
”förvärvas genom socialisering och inte genom explicit undervisning” 
(a.a.:240), även om idealet kanske är explicit undervisning. Explicit 
undervisning är något som förespråkas inom skriftbruksforskning (se t.ex. 
Ivanič 1998) och inom genrepedagogiken (se t.ex. Cope & Kalantzis 1993; 
Johns 2002) som har sin teoretiska tillhörighet i systemisk-funktionell 
lingvistik. 

Flera studier med anknytning till systemisk-funktionell lingvistik, 
genrepedagogik och en dialogistisk språksyn, har varit inriktade på skriv-
ande i naturvetenskapliga ämnen i skolan (se t.ex. Macken-Horarik 2002; 
Berkenkotter & Huckin 2004; Hägerfeldt 2004; Schleppegrell 2004; 
Danielsson & Ekvall 2007; Maagerø & Skjelbred 2007; Arnesen 2010; 
Enge & Iversen 2010; Lykknes & Smidt 2010; Lykknes & Torvatn 2010). 
Många studier handlar om hur elever utvecklar begreppsförståelse och 
vetenskaplig förståelse i kontrast till vardaglig förståelse. En studie om text, 
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språk och lärande inom biologiämnet i en flerspråkig klass på gymnasiet, 
poängterar betydelsen av att skapa möjligheter till lärande genom såväl 
vardagsspråk som ämnesspråk och andra semiotiska resurser såsom bilder. 
En del av dessa möjligheter handlar om att röra sig mellan olika modali-
teter och diskurser (Nygård Larsson 2011). I en studie om 10–11-åringars 
meningsskapande, visar Synnøve Matre (2002) vilka språkliga strategier 
eleverna använder när de samtalar och transformerar kunskap samt skapar 
mening om naturvetenskapliga fenomen. Sådana strategier är bland annat 
att inta motsatt ståndpunkt, upprepa tidigare yttranden något omformule-
rade och jämföra observationer med tidigare erfarenheter. Liknande strate-
gier finner Matre i sin tidigare studie av samtal mellan 5–8-åringar (Matre 
2000). 

Inom det norska skrivforskningsprojektet SKRIV, Skriving som grunn-
leggende ferdighet og utfordring, undersöks vilken kunskap om text och 
skrivande lärare och förskollärare behöver för att kunna stödja barns och 
ungdomars utveckling av skrivkompetens och ämneskompetens i olika äm-
nen (Smidt 2010:7). De kommer fram till tio teser som i stor utsträckning 
kan relateras till min studie, vilket också deras teoretiska utgångspunkter 
kan. Vikten av att diskutera texters syften och funktion framhålls liksom 
betydelsen av att arbeta med genrer utifrån ett dialogistiskt synsätt, ge 
elever stödstrukturer under skrivprocessen, samtala om texter och sätta 
texter i rörelse genom att diskutera, publicera och använda elevers texter 
(Smidt 2010:28 f).  

Med systemisk-funktionell teoriram har Per Holmberg (2008b) i två 
klasser på gymnasiet undersökt hur textsamtal kan utnyttjas som stöd i 
lärandet. En slutsats är att samtal om elevernas texter under skrivandet 
utgör det mest kreativa stödet. 

I studier om akademiskt skrivande i samhällsvetenskapliga fält konsta-
teras att studenter behöver kunskaper om normer och konventioner som 
finns i respektive vetenskapsfält för att de ska förstå vad som förväntas av 
dem. Juridikstudenter förväntas framför allt lära sig språknormer i yrkets 
genrer. Det sker främst genom lärares skriftliga kommenterar, konstaterar 
Ann Blückert i sin avhandling (2010). För poliser är skrivandet en väsent-
lig del av yrkesutövningen. De genrer som är aktuella är starkt bundna till 
konventioner som polisstudenter tränas i genom utbildningen utan att 
språk- och textnormerna särskilt explicitgörs (Ask & Byrman 2010:127 f). 
Mona Blåsjö (2004) konstaterar att i nationalekonomi förväntas studen-
terna lära sig att resonera logiskt, och i historia snarare att tänka kritiskt.  
Ett resultat är att gemensamma diskussioner verkar träna det vetenskapliga 
sättet att tänka i respektive ämnesfält. Betydelsen av samtal i läs- och 
skrivundervisning är något som även annan forskning pekar på (Ludvigsen 
& Rødnes 2008; Reichenberg 2008).  

Responssamtal framhålls i Annette Kronholm-Cederbergs doktors-
avhandling som ett kraftfullt sätt att synliggöra elevers texter. Resultatet i 
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hennes studie i gymnasieskolan visar dock att lärare i sina responser är 
normativa och mer ser till texters brister än förtjänster. Responserna präg-
las av ett monologiskt och formalistiskt tänkande om språk. Eleverna får 
inte lärarens stöd under skrivprocessen, utan respons ges på de färdiga text-
erna (Kronholm-Cederberg 2009:5 f). 

I en fallstudie undersöker Teresa O’Brien (1995) studenttexter utifrån 
rhetorical structure theory, som också används i min avhandling (se vidare i 
3.6.1). Hon finner att analysmetoden visserligen inte är lätt, men att den 
ger ett rikt datamaterial. En slutsats är att studenter behöver arbeta mycket 
med att förstå syftet med den text de skriver för att kunna klargöra språk-
liga strukturer och exempelvis göra tydligt vad som är argument och 
stödargument. O’Brien föreslår också att skribenter behöver bli guidade i 
att tolka texter för att förstå både vad som är texternas syften och hur detta 
framställs textuellt (a.a.:475). 

Anne Charlotte Torvatn (2004) undersöker hur textstrukturer i läro-
bokstexter påverkar elevers läsförståelse i en åttondeklass. En central slut-
sats från den studien är att elevernas förståelse av texten är beroende på var 
i textens hierarkiska strukturer information placeras. Ju högre upp i textens 
hierarki informationen finns och ju mer underbyggd informationen är, 
desto större är sannolikheten att eleverna förstår den (a.a.:260 f). Torvatns 
studie kan relateras till den här studien framför allt för att hon använder 
samma textanalytiska verktyg, rhetorical structure theory, och dessutom 
kan resultatet om läsförståelsen i lärobokstexter säga något om vilka text-
strukturer som är funktionella och som därmed kan vara eftersträvansvärda 
när elever skriver diskursiva texter. 

Få studier finns med inriktning mot samhällsorienterande ämnen i 
åldergruppen 10–12 år. Caroline Coffin (2006) studerar elevers skrivande i 
historieämnet i grundskolans senare år, 11–17-åringar, med inriktning dels 
på elevers och lärares medvetenhet om form och funktion i bland annat 
förklarande och argumenterande texter, dels på hur kommunikationen med 
läsaren främjas i texterna. Resultatet visar att i väl fungerande texter lyckas 
skribenten anpassa grammatiska och lexikala konstruktioner till genren. 
Mariana Sellgren (2011) undersöker vilka språkliga resurser elever i grund-
skolans mellanår använder i tal och skrift i förklarande texter i geografi-
ämnet. Resultatet visar att eleverna är fokuserade på ämnesinnehållet samt 
på användning av ömsom vardagligt och konkret språkligt register, ömsom 
ett mer abstrakt och tekniskt skolspråk.  

De mellersta skolåren har vidare undersökts i ett fåtal svenska under-
sökningar som framför allt är inriktade på läsning. Flera av dessa har utgått 
från litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, som studier av exempelvis 
Lars-Göran Malmgren (1997), en av ledargestalterna i Pedagogiska grupp-
en. I denna grupp fanns en strävan att integrera litteratur- och språkveten-
skapliga studier och i gruppens tradition finns även studier om skrivande 
och skrivundervisning, ofta med inriktning på expressivt skrivande och 
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individuella elevers skrivutveckling i samband med skönlitterär läsning. 
Men även diskursivt skrivande och läsning av facklitteratur har studerats. 
Resultaten pekar på att elevers skrivutveckling kan kopplas till deras upp-
levelse av att undervisningen är meningsfull och präglas av dialog, samt att 
elevtexterna inte bara läses av läraren utan används till något mer (Bergöö, 
Jönsson m. fl. 1997). Anette Ewald (2007) konstaterar om mellanåren, att 
läsning som inspiration och förebild för skrivande är sällsynt.  

Mary Ingemansson (2007) undersöker 10–12-åriga elevers historiemed-
vetande genom läsning av skönlitteratur och konstaterar att medvetenheten 
främjas av sådan läsning.  

Genom etnografiska studier inom new literacy studies har intresse 
väckts för barns och ungdomars skriftpraktiker, som rör användning av 
medier och texter i ett vidgat perspektiv, i och utanför skolan (jfr Bellander 
2010). I sådana studier konstateras eller antyds ofta att skolan i större ut-
sträckning borde relatera undervisningen till skriftpraktikerna inom digi-
tala medier som eleverna erfar utanför skolan (se t.ex. Fast 2007; Lundgren 
2012). 

Sammantaget finns det studier som kan relateras till min. Men det är 
ingen undersöker övergripande textstrukturer i diskursiva elevtexter med 
innehåll hämtat från samhällsorienterande skolämnen och sätter det i 
relation till skrivundervisning i grundskolans mellanår samt till elevernas 
och lärarnas meningsskapande. Skolverket konstaterar att inom ämnesom-
rådet saknas ”studier som relaterar undervisning om läsande och skrivande 
till vilka effekter den ger. Sådan forskning saknas i läs- och skrivunder-
visningen i svenska och i svenska som andraspråk […] på alla nivåer, från 
förskoleklass till årskurs 9” (Skolverket 2007:15). 

1.3.2 Studiens utgångspunkter  
Denna studie är en fördjupning och breddning av licentiatavhandlingen, 
Perspektiv i elevtexter. Skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår 
(Bergh Nestlog 2009a). Från den förra studien används framför allt cent-
rala teorier, en del av verktygen för analys av elevtexterna och de övergrip-
ande resultaten. Den undersökningen är mest inriktad på text, och i elever-
nas texter granskas perspektiven genom tre dimensioner, nämligen hierar-
kier, relief och sekvenser på en övergripande textnivå. Teorier och analys-
verktyg vidareutvecklas i den här studien. 

Resultatet i licentiatavhandlingen visar att eleverna som deltagit i en 
tydligt strukturerad och dialogistisk text- och skrivundervisningen, lyckas 
skriva väl fungerande texter som både deras lärare och de själva är mycket 
eller ganska nöjda med – ingen misslyckas. Alla texterna har enligt analys-
en en funktionell struktur där innehåll, form och funktion samspelar på ett 
sätt som möjliggör lämpligt meningsskapande. Undersökningen visar också 
att texterna bär distinkta spår av en undervisning som är inriktad på elevers 
tankar, texters strukturer och kommunikation med andra. Skillnader i text-
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erna mellan de olika klasserna, skolår 4–6, kunde kopplas till aktuell 
undervisningspraktik, snarare än elevernas åldrar. Lärarens textkompetens 
och den undervisning som eleverna erbjuds förefaller alltså till stor del 
avgöra hur eleverna lyckas utveckla sina texter och sin textförståelse (jfr 
även Seixas 1999; Damber 2010). Därför kan undervisningens betydelse 
knappast underskattas.  

Mitt intresse för undervisning om och i språkliga strukturer under de 
mellersta skolåren har följt mig genom mina forskarstudier i svenska med 
didaktisk inriktning. Som lärarutbildare och forskarstuderande har jag 
erfarit att det inte är helt lätt att finna lärare som bedriver en avancerad och 
medveten undervisning i språk och skrivande av diskursiva texter i dessa 
skolår. Därför är jag inriktad mot aktionsforskning tillsammans med lärare 
som är intresserade av att utveckla och medvetandegöra sig om sin 
undervisning. I förra studien var aktionsforskningen tydlig, men här har 
min delaktighet varierat i den båda klassrummen, vilket kommer att be-
skrivas och diskuteras i avsnitt 2.1 och 2.3. 

Genom mitt förra forskningsprojekt som omfattade studier av elev-
texter relaterade till undervisningspraktiken har frågor väckts om elevers 
och lärares meningsskapande i undervisningens praktik. Några forskare (af 
Geijerstam 2006; Folkeryd, af Geijerstam m. fl. 2006:170 ff) talar om 
textrörlighet3 och avser därmed hur en läsare förstår och relaterar till en 
text, sin egen eller någon annans, och dess användning (se 3.5.1). Textrör-
lighet handlar om vilken kontakt man som läsare och skribent har med 
texten och grundar sig i hur man talar om texten. Utifrån teorin om text-
rörlighet har jag vidgat idén till att också omfatta rörlighet i praktiken: att 
tänka och tala om den praktik där texterna skrivs. Genom att öka förstå-
elsen av skrivande och den kommunikation som rör skrivandet och som 
ingår i praktiken, ökar elevernas möjligheter att utvecklas som skribenter 
(Hoel 2000; Rijaarsdam & Couzijn 2000; Hoel 2001). Att tala om sitt 
skrivande och om texter i undervisningspraktiken innebär att inta ett 
metaperspektiv (Camps & Milian 2000:13).  

I kursplanerna för grundskolan finns ett tydligt krav i varje skolämne att 
medvetet och explicit arbeta med ämnets språk och texter (Skolverket 
2011:passim). Skolmyndighetens intentioner är vidare att undervisningen 
ska anpassas till eleverna och kompensera för de skillnader som kan på-
verka elevers resultat i negativ riktning, och att lärarna därför i undervis-
ningen ska utgå från elevernas olikheter i fråga om bakgrund, tidigare er-
farenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011:8). 

Både tidigare forskning och skolmyndigheternas styrdokument visar 
sammantaget att det finns behov av forskning som belyser elevers skrivna 
texter inom samhällsorienterande ämnen i grundskolans mellanår och som 
                                                        
3 Begreppet textrörlighet är inte semantiskt genomskinligt och därför problematiskt. Eftersom 
begreppet är väl etablerat väljer jag ändå att använda det.  
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sätter texterna i relation till den aktuella undervisning där elever med olika 
bakgrunder ingår. Denna avhandling kan förhoppningsvis bidra till att 
klargöra relationer mellan elevtexterna, undervisningspraktikerna samt 
elevernas och lärarnas tal om texter och skrivande i grundskolans mellanår. 
Eftersom resultatet i den förra studien (Bergh Nestlog 2009a:98 f, 111) 
pekar mot att det är undervisningen – inte åldern – som har stor betydelse, 
särskiljs inte resultaten inom åldersgruppen i denna studie.  

Elever i 10–12-årsåldern strävar ofta efter att förstå sammanhang och 
att engagera sig i frågor som rör bristfälliga förhållanden i samhället samt 
människors och djurs lidanden – frågor som framför allt hör hemma i 
orienteringsämnena men också i svenskämnet (Nordheden 2010:26). Om 
eleverna ska kunna säga något om samtiden, behöver innehållet engagera 
dem och kännas meningsfullt, och om man inte ska utestängas från det 
offentliga samtalet krävs det språklig och textuell kompetens 
(Alexandersson 1998:58–59).  

Lärarna i de klassrum som undersöks i min avhandling strävar efter att 
undervisningens innehåll ska beröra och engagera eleverna, samtidigt som 
de framhåller vikten av undervisning om skrivande och texter. Under-
sökningen är inriktad på elevers texter, de diskursiva praktiker som texter-
na producerats inom och deltagarnas meningsskapande i praktiken, inte på 
individerna eller på att särskilja dem utifrån om de har svenska som första- 
eller andraspråk. Det kan vara motiverat att förklara denna avgränsning i 
relation till eleverna i de klasser som ingår i materialet. Där finns både 
elever som har och elever som inte har svenska som sitt modersmål.  

I dagens skola har nästan alla klasser elever med olika språkliga bak-
grunder. För att kunna anpassa sin undervisning till klassens förutsätt-
ningar behöver lärare ha didaktiska kunskaper som omfattar elevers sociala, 
kulturella och språkliga bakgrund. Alla elever i svensk skola ska i princip 
nå samma kunskapsmål, och målen ska styra inriktningen på undervisning-
en, som ska anpassas efter elevernas förutsättningar och behov (Skolverket 
2006:4 & 2011:8). Forskning visar att undervisning där elever med olika 
kulturella bakgrunder och olika förutsättningar integreras, gagnar alla 
elevers lärande om undervisningen organiseras på rätt sätt (Putnam 1995). 
Hur en sådan undervisning skulle kunna formas behöver utforskas.  

Jag undersöker skolor och elever med olika språkliga, kulturella och 
socioekonomiska förutsättningar. Undersökningen är företrädesvis inriktad 
på texter, skriftpraktiker och meningsskapande inom ämnesundervisning 
som integrerar svenskämnet och orienteringsämnen och inte på eleverna 
och deras olika bakgrunder och individuella förutsättningar. Meningsskap-
andet som här studeras sker i, om och genom texter på svenska språket, 
och det sker med det eller de språk som varje elev har tillgång till, svenska 
och eventuellt andra språk. Det dialogistiska synsätt som denna avhandling 
bygger på, innebär att språk alltid är i rörelse, eftersom människor inter-
agerar genom texter och då bär med sig tidigare erfarenheter av text och de 
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agerar alltid utifrån den situation de befinner sig i. Språklig bakgrund är en 
variabel, men till människors erfarenheter kan också många andra variabler 
av social, ekonomisk och kulturell art kopplas, som kan påverka förståelsen 
och yttranden i tal och skrift. Klasser i skolan kan vara mer eller mindre 
heterogena ur en mängd aspekter som påverkar språk och texter. Mängden 
aspekter och sambanden dem emellan undersöks inte här, utan menings-
skapande som det kan yttra sig i ett par mer eller mindre vanliga skolklas-
ser i några specifika undervisningsförlopp är i blickfånget. Med ett social-
konstruktionistiskt synsätt på världen står individer och deras menings-
skapande alltid i ömsesidig påverkan med det sociala sammanhang de be-
finner sig i. Därför är det relevant att undersöka sammanhanget och del-
tagarnas meningsskapande i detta sammanhang. En sådan hållning har 
stöd inte bara genom den dialogistiska språksynen, utan också hos andra-
språksforskare som efterlyser kritiska diskursanalyser av undervisning, där 
man inte separerar delarna från helheten genom att inrikta sig på skillnader 
i fråga om språkliga uttryck, utan granskar diskurser utifrån sina samman-
hang (Kumaravadivelu 1999). 

I linje med tidigare forskning som pekar på undervisningens och lära-
rens betydelse för elevernas utveckling (se t.ex. Nystrand, Wu m. fl. 2001; 
Frank 2009; Bergh Nestlog 2009a), dialogistiska perspektiv på undervis-
ning (se t.ex. Bachtin 1981; Bachtin 1986; Nystrand 1997; Dysthe 2001; 
Fairclough 2001; Smidt 2004b) och skolmyndigheternas betoning på 
undervisningens betydelse för elevernas kunskapsutveckling, studerar jag 
undervisningen och elevtexterna i denna undervisning utan att specifikt in-
rikta mig på de specifika eleverna och deras olika språkliga bakgrunder.   

Forskning om texter och skrivande i skolan har problematiserats utifrån 
olika utgångspunkter. Denna studie grundar sig på socialt inriktad skriv-
forskning (Blåsjö 2010) genom etnografisk (se t.ex. Saville-Troike 
1982/2009; Lillis 2008) och diskursanalytisk (se t.ex. Fairclough 1992) 
orientering samt teoretisk förankring i dialogism (se t.ex. Bachtin 1952–
1953/1997; Evensen 1998; Linell 2007) och systemisk-funktionell lingvis-
tik (Halliday 1978). Den etnografiska utgångspunkten är tydligare här än i 
min licentiatavhandling genom att såväl undervisningen som elevers och 
lärares meningsskapande i den diskursiva praktiken explicit studeras. 
Analysen av undervisningspraktiken handlar inte om att söka allmängiltiga 
lagbundenheter, utan snarare om att tolka det specifika meningsskapandet 
(jfr Geertz 1973:5). För det krävs analysverktyg som kan klarlägga även 
mindre uppenbart meningsskapande och underliggande kopplingar, vilket 
efterfrågas inom ”critical classroom discourse analysis” (Kumaravadivelu 
1999:476). En sådan ansats finns i denna studie, som fördjupar förståelsen 
av lärares och elevers meningsskapande som det yttrar sig i den diskursiva 
praktiken och i elevers och lärares talade och skrivna texter. 
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2 Från källmaterial till analysmaterial 
Undersökning är fallstudier i två klasser i två olika skolor i grundskolans 
årskurs 4–6. Materialet analyseras med diskurs- och textanalytiska verktyg. 
Materialinsamlingen och fältstudierna sträcker sig över två läsår, genom 
två skrivprojekt i varje klass. I undersökningen deltar två lärare och deras 
49 elever. 25 elever och deras texter studeras närmare. I detta kapitel redo-
gör jag för studiens material och metodologiska inriktning. 

I tabell 1 nedan visas en översikt över materialet. Läsaren får genom att 
följa kolumnerna uppifrån och ner en bild av undersökningens process från 
källa till analys. Den primära källan för data är alltså undervisnings-
kontexten med talade och skrivna texter. Undervisningen genererar mate-
rial (se kolumn 2) som möjliggör analyser i två steg (se de två sista rutorna i 
kolumn 2). Undervisningen genererar även elevtexterna som analyseras (se 
kolumn 3).  I kontexten ingår lärare och elever som också är datakällor. 
Genom intervjuer och observationer genereras data som ligger till grund 
för analyserna av det som i avhandlingen benämns lärares inriktning i 
praktik samt elevers rörlighet i text och praktik (se kolumnerna 4–6 i tabel-
len).  
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Tabell 1. Översikt över empiriskt material 

Undervisning  Datakällor 

Kontext och texter Lärare Elever 

Antal 
datakällor  

4 olika 
skrivprojekt  

Total 64 
texter 
12 texter 
djup-
analyseras 

2 lärare 49 olika elever deltar 
25 följs närmare och 
intervjuas 
 

Observationer Intervjuer Intervjuer 
 

Observa-
tioner 

Ljudupp-
tagningar 
 

Ljudupp-
tagningar 

Ljudupp-
tagningar 

 

Fält-
anteckningar 
Under-
visnings-
material 
 

Skrifthändelser
Talkedjor 
Skriftkedjor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevtexter 

 
 
 
Tran-
skrip-
tioner 

 
 
 
Tran-
skrip-
tioner 

 
 
 
Fält-
anteck-
ningar 
 

Data-
generering 

 
 
 
 
 
 

 
 
Analyser 

RST 
Relief 

RST 
Relief 
Text-
sekvenser 

Inriktning 
i praktik 

Rörlighet i text och 
praktik 

2.1 Datakällor 
Materialet samlades in vid två kommunala skolor: Falkskolan och Svan-
skolan. På dessa skolor följde jag de två lärarna Frideborg och Siglinda och 
eleverna i deras klasser. Undervisningen, lärarna, eleverna och elevtexterna 
utgör studiens datakällor. 
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Falkskolan, som ligger i en storstad i bostadsområdet Falkgården med 
många höga hyreshus, består av två rektorsområden: ett med elever från 
förskoleklass till årskurs 5 (F–5) och ett med årskurs 6–9. Skolan har cirka 
500 elever. F–5 är uppdelade i två parallella klasser per årskurs, och dess-
utom finns det en förberedelseklass för nyanlända elever i dessa åldrar. De 
allra flesta eleverna på skolan är två- eller flerspråkiga, och det finns en 
uttalad intention att lärarna ska arbeta språk- och kunskapsutvecklande 
med både modersmål och svenska språket. Rektor informerar om att i 
princip alla elever har svenska som andraspråk, men hon anser att varje 
lärare utifrån varje elevs nivå får bedöma vilken kursplan för svenskämnet 
eleven ska följa, den för svenska eller den för svenska som andraspråk. Hon 
menar att frågan om svenska som första- eller andraspråk handlar mer om 
strategier för lärande än om hur bedömningen ska ske. Det förefaller som 
om båda svenskämnenas kursplaner parallellt är aktuella i F–5 (intervju 1 
med rektor på Falkskolan). Till Falkskolan blev jag inbjuden eftersom 
skolledningen visat intresse för att få verksamheten beforskad. Här fick jag 
kontakt med Frideborg som undervisar en klass i mellanåren där alla elever 
har annat modersmål än svenska. Många av dessa elever fick läs- och 
skrivundervisning på sina modersmål under de första skolåren.  

Svanskolan är belägen i en mellanstor stad i ett bostadsområde med 
många egna hem och en del flerfamiljshus. Det är en skola med cirka 300 
elever från förskoleklass till årskurs 6. Klasserna är åldersblandade i fem 1–
3-klasser och lika många 4–6-klasser. På skolan finns en förberedelseklass 
för nyanlända elever. I klasserna har en majoritet av eleverna svenska som 
modersmål. Elever med annat modersmål kan utöver den svenska de läser 
med klassen också studera svenska som andraspråk cirka två lektioner i 
veckan. 

I den mellanstora stad där Svanskolan ligger hade jag tidigare varit 
engagerad för att stödja de lokala språkutvecklarna i deras arbete. Genom 
detta arbete fick jag kontakt med många lärare och skolledare i kommu-
nen. Siglinda på Svanskolan tog kontakt med mig för att fråga om möjlig-
heten till ett samarbete just när jag hade påbörjat arbetet med att hitta 
lämpliga skolor, och vi fann att detta forskningsprojekt skulle passa för 
hennes klass. Eftersom jag ville hitta lärare som var aktivt intresserade av 
att utveckla en avancerad och kvalificerad skrivundervisning var det enbart 
positivt att denna lärare på eget initiativ valde att arbeta tillsammans med 
mig i forskningsprojektet. Hon förankrade sin intention att delta i under-
sökningen hos sin rektor, och jag hade också ett samtal med honom om 
min forskning. I Svanskolans klass har de flesta eleverna svenska som mo-
dersmål, men några har en annan språklig bakgrund.  

Min roll på de båda skolorna skilde sig något åt, vilket berodde på att 
mitt inträde i skolorna skedde på olika sätt och lärarnas ingång i forsk-
ningsprojektet såg olika ut. I Falkskolan grundade sig mitt deltagande på 
skolans önskemål om att få sin undervisning beforskad. Frideborg är pro-
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cesstödjande pedagog i sitt arbetslag och har gått en fortbildning om 
genrepedagogik.4 Språk ska enligt Frideborg (IF2:2)5 och rektor (intervju 1 
med rektor på Falkskolan) ha en central roll i alla ämnen, och skolans in-
tention är att de processtödjande pedagogerna ska vara resurser för sina 
kolleger i detta utvecklingsarbete. Frideborg håller på att utveckla strategier 
för att arbeta med språk och genrer i undervisningen, och hon ställde sig 
positiv till att få sitt arbete beforskat, men min roll i undervisningen var 
relativt tillbakadragen. I Svanskolan var utgångspunkten ett kritiskt intres-
se från Siglinda att utveckla och fördjupa undervisningen i linje med aktu-
ell forskning inom svenska med didaktisk inriktning. Därför var det natur-
ligt att studien fick aktionsforskningskaraktär i hennes klass.  

Frideborg och Siglinda genomförde två skrivprojekt var i sina klasser. 
De kan rubriceras enligt uppställningen i tabell 2. Undervisningen räknas i 
avhandlingen som den primära källan till data, eftersom det är här elever 
och lärare verkar och skapar mening, och det är här som elevtexterna 
produceras. Lärarna är dock ansvariga för undervisningen och ses därför 
som nära förknippad med denna. I högerkolumnen anges antalet elevtexter 
som skrevs i varje skrivprojekt och sedan inom parentes det antal som 
djupanalyserades. I kolumnen för årskurs anges inom parentes den första 
och andra terminen som fältstudierna genomfördes. 
 
Tabell 2. Klassernas skrivprojekt 

Skola Årskurs 
 

Skrivprojekt Elevtexter  
(djupanalyserade) 

4 (1:a vt) 1. Lek med genrer 6 (2) Falkskolan 

5 (2:a vt) 2. Klasstidning 19 (4) 

4–6 (1:a vt) 1. Insändare om miljöfrågor 19 (3) Svanskolan 

4–6 (2:a vt) 2. Samhällsorienterad ämnestext 20 (3) 
 

                                                        
4 Tio lärare från olika arbetslag har på uppdrag av rektor varit processtödjande pedagoger, och de har 
genomgått en fortbildning grundad i Gibbons teorier (2006; 2010). Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk vid Stockholms universitet drev kursen, en heldag per månad under ett års tid, som 
gick ut på att deltagarna tillsammans med kolleger i arbetslagen skulle utveckla undervisningen med 
hjälp av funktionella språkteorier. Förutom att de processtödjande pedagogerna arbetar i sina arbetslag, 
utgör de också ett nätverk tillsammans med rektor där de bland annat diskuterar pedagogiska och 
didaktiska frågor som de för med sig till arbetslagen. 
5 Andra intervjun med Frideborg under det andra skrivprojektet  
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Falkskolans skrivprojekt Lek med genrer genomfördes vid ett lektionstillfälle 
och eleverna läste först texter i det läraren benämnde tre olika genrer: saga, 
återberättelse och insändare. Därefter skrev eleverna texter i de tre 
genrerna. I klassen skrevs sex insändare som är av intresse för forsknings-
projektet. De andra texterna hade en berättande karaktär och undersöks 
inte. 

Projektet Klasstidning pågick cirka tio lektioner under ett par månader. 
Klassen producerade en tidning där de i olika genrer skrev om olika 
ämnesområden, framför allt med anknytning till egna fritidsintressen, 
skolan och stadsdelen. I detta skrivprojekt arbetade eleverna i grupper och 
skrev texter tillsammans. Totalt producerades 19 texter där de elever i 
klassen som deltog i forskningsprojekt var medskribenter. 

Svanskolas Insändare om miljöfrågor var ett projekt där eleverna skulle 
skriva en argumenterande text om en miljöfråga, något de tidigare under 
läsåret arbetat med i orienteringsämnena. Projektet pågick i cirka sex 
lektioner under två veckor. Sammanlagt skrev de elever som var med i 
projektet 19 texter. 

Samhällsorienterad ämnestext var ett skrivprojekt där eleverna med 
ämnesinnehåll från historie- och religionsundervisningen skulle skriva en 
argumenterande och förklarande text. Det arbetade de med under cirka tio 
lektioner i två månader. De elever som var med i forskningsprojektet pro-
ducerade totalt 20 texter. 

Sammanlagt 12 texter djupanalyseras, 6 från varje skola. Skrivprojekten 
beskrivs ytterligare i kapitel 5. 

Totalt ingår 49 elever i undersökningen. Av dessa intervjuades 17 elever 
i Svanskolan och 8 elever i Falkskolan, totalt 25 elever (se tabell 3 och 4). 
Anledningen till att det är fler intervjuer i Svanskolan är en strävan efter att 
omfatta de olika årskurserna inom klassen. Fler elever och även något 
längre skrivprojekt gör att det finns mer material från Svanskolan. I diskus-
sion med lärarna valdes eleverna ut så att de tillsammans skulle visa på 
spännvidd och variation i fråga om textproduktion och skrivna texter.  Ur-
valet skulle därmed kunna sägas vara representativa för sina klasser. De tolv 
texter som djupanalyseras har skrivits av elever som blivit intervjuade. De 
namn som står med kursiv stil i tabellerna är de elever som specifikt 
framträder i resultatkapitlen och de som är understrukna har skrivit texter 
som djupanalyserats. För att få en fördjupad kvalitativ förståelse redovisas 
ett mindre antal elever ingående. Dessa elever har valts ut för att de ger en 
god bild av mönster och variation i hela materialet och för att samma 
elever och deras texter återkommer på flera ställen i avhandlingen.  
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Tabell 3. Falkskolans elever  

 
I Falkskolan bestod klassen av 23 elever första läsåret i årskurs 4. I det 
korta skrivprojekt som de då genomförde, skrev sex elever texter som var av 
intresse för mig. De skrev antingen saga, återberättelse eller insändare, och 
det är den sistnämnda som är relevant för detta forskningsprojekt. Tre 
elever samarbetade och därför är deras tre texter identiska, medan de andra 
skrev individuellt. En av insändarna definieras som Florins, och är en 
grupptext. Andra läsåret, när de gick i årskurs 5, deltog 18 av 22 elever i 
forskningsprojektet, och jag hade möjlighet att fortsätta följa Faraz och 
Florin. Fikri arbetade då i en grupp där inte alla accepterade att vara med i 
studien, och Firiste hade flyttat till annan skola, så dessa två kunde jag inte 
följa vidare. I det skrivprojekt som studerades i årskurs 5 arbetade eleverna 
i grupper och skrev texter som är med i studien.  

För att ge en täckande bild av några elever i undersökningen framträder 
två i varje skola mer än andra med sina texter, sitt skrivande och sitt 
agerade i klassrumspraktiken. I Falkskolan är det Faraz och Fjona som 
beskrivs mer ingående än andra elever där.  

Första vårterminen  
– Lek med genrer 
23 elever deltar 

Andra vårterminen  
– Klasstidning  
18 elever deltar 

 Elever i fokus  Elever i fokus 

Åk 4 
 

Faraz 
Florin 
Fikri 
Firiste 

Åk 5 Faraz 
Florin 
Fjona 
Firmesk 
Fakim 
Firman 
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Tabell 4. Svanskolans elever – åldersblandad klass 

Första vårterminen  
– Insändare om miljöfrågor 
19 elever deltar 

Andra vårterminen  
– Samhällsorienterande ämnestext 
20 elever deltar 

Klass Elever i fokus Klass Elever i fokus 

Åk 4 
3 elever  

Siv  
Sam 
Samal 

Åk 5 
3 elever  

Siv  
Sven 

Åk 5 
8 elever 

Sara 
Silva 

Åk 6 
7 elever 

Sara 
Sia 
Saga 
Simon 
Sture 

Åk 6 
8 elever 

Sten 
Solveig 
Stina 

Åk 4 
10 elever  

Set  
Sissi 
Simin 
Sol 

 
Svanskolans elever gick i en åldersblandad klass med 21 elever varav 19 
respektive 20 deltog i undersökningen de två läsåren. Vissa elever deltog 
bara ett av läsåren och andra var med båda. Sam och Samal som var med 
under det första skrivprojektet, hade nästa läsår flyttat till annan skola. 
Silva var ledig från skolan under hela det andra skrivprojektet. Detta gjorde 
att jag inte kunde följa någon av dem i årskurs 5 respektive 6. Totalt deltog 
30 olika elever från Svanskolan under forskningsprojektet och alla skrev 
texter individuellt som är av intresse för forskningsprojektet. De två elever 
från Svanskolan som framträder mest i avhandlingen är Sara och Set. 

Fyra elever  
Här följer en presentation av de fyra elever som fått mest utrymme i av-
handlingen. Även om undersökningen är inriktad på texter och praktiker, 
görs presentationen för att läsaren ska bekanta sig en smula med dessa 
barn, vars texter och handlande i undervisningspraktiken diskuteras så 
mycket. Faraz och Fjona går i Falkskolan, och Sara och Set i Svanskolan. 
Dessa fyra elever har valts ut eftersom de för det första ingår i den grupp av 
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elever som lärarna i samråd med mig valt ut för intervjuer, och för det 
andra därför att de lämpar sig för att visa på spridning och variation i de 
båda klasserna.  

För Faraz är texter i skolan ofta svåra att läsa och skriva, men han är 
mycket motiverad eftersom han förstår att det är viktigt att kunna. Hans 
lärare berättar att han vill kunna läsa böcker, och han är mycket mån om 
att få extra läsundervisning (IF2:4).6 Han har under sin mellanstadietid fått 
mycket extra stöd av klasslärare och speciallärare. I klassrummet lyckas han 
inte alltid upprätthålla intresset för egna skriftspråkliga aktiviteter, men i 
grupparbeten är han ofta engagerad och försöker leda kamraterna så att de 
tillsammans ska lösa uppgifterna. Frideborg säger att han har haft: 

en oerhörd arbetsmoral och det största intresset av alla [i det andra 
skrivprojektet, när han gick i årskurs 5]. Han har verkligen spänt bågen, 
inte skrivmässigt men arbetsmässigt […]. Han har haft idéer och 
drivkraft […] sen har de andra skrivit. (IF2:4) 

Faraz stora intresse är fotboll och under tiden jag är i klassen är han med 
och skriver tre texter som alla handlar om fotboll. Läraren anser att texten i 
klassens andra skrivprojekt ”ligger på medel […]. Den är bättre än Faraz 
kunnat prestera själv”, säger Frideborg (IF2:4). Texter som Faraz varit med 
och skrivit finns i bilagorna 2, 3 och 6. Läraren anger att Faraz inte når 
målen för svenska som andraspråk i årskurs 5 och att han får två lektioners 
specialundervisning varje vecka (brev 2 från Frideborg). 

Fjona är en ambitiös elev som läraren säger ”är i topp när det gäller att 
uttrycka sig i språket”, både muntligt och skriftligt (IF2:1), och som 
behöver utmaningar för att lyfta sig ännu mer (IF2:4). I grupparbete är hon 
aktiv, kommunicerar mycket med kamraterna och hon har många idéer 
som hon delar med sig av. Hon visar också att hon har ambitioner att 
fortsätta studera: ”[jag] vill bli advokat. […] och studera i England, i 
Oxford” (5:1). Under skrivprojektet i årskurs 5 arbetade Fjona tillsammans 
med Firmesk och tre andra flickor7. Den text de arbetar som mest intensivt 
med tillsammans är intervjun med en före detta lärare på skolan som 
omskolat sig till polis. I elevtextanalyserna (se 4.1) kallas den grupptexten 
för Firmesks. I arbetet med texten var Firmesk mycket engagerad, vilket 
också Fjona var. Mot slutet av tidningsprojektet uppstod en del menings-
skiljaktigheter i gruppen och den sista renskrivningen var Firmesk med 
om, men inte Fjona. Frideborg inspirerade istället henne och en annan 
flicka som också är ambitiös, till att genomföra och skriva ytterligare en 
intervju med elever från årskurs 9. Den intervjun skrev de under några 
dagar i slutet projektet, medan arbetet med polistexten tog en stor del av 
terminen. När jag intervjuar Fjona är det därför polistexten hon talar om. 
                                                        
6 Fjärde intervjun med Faraz under det andra skrivprojektet 
7 Dessa texter är grupptexter, men de kallas ibland för Fjonas och Firmesks. 
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Dessa båda texter finns i bilagorna 4 och 5. I elevtextanalyserna kallas 
intervjun med skolkamraterna från årskurs 9 för Fjonas. Fjona var således 
en aktiv skribent i båda dessa grupptexter, medan Firmesk bara deltog i 
skrivandet av polistexten. 

Sara går i årskurs 5 under det första skrivprojektet när klassen skrev 
insändare om miljöfrågor, och då har hon varit i Sverige drygt ett år. Hon 
fick under det första skrivprojektet mycket stöd av klassläraren, framför allt 
med ordförståelse och textens struktur, men också av svenska som andra-
språksläraren. Inledningsvis hade hon ganska stora svårigheter att komma 
på vad hon skulle skriva om och samtalade såväl i skolan med lärare som 
hemma med föräldrar och syskon och på bussen med läraren i förbe-
redelseklassen. Läraren, Siglinda, anser att Sara skrivit en text som ligger i 
den övre nivån för vad som är möjligt för henne och att den har högre 
kvalitet än man kan förvänta sig av en elev som varit så kort tid i Sverige 
(IS2:2). Den andra texten i materialet skriver Sara när hon går i årskurs 6. 
Nu är stödet från läraren inte lika individuellt anpassat till Sara eftersom 
hon nu har utvecklat sitt svenska språk avsevärt, och hon har inte heller 
arbetat med texten hemma. Även denna text anser läraren är avancerad för 
en elev som varit så kort tid i Sverige (IS2:2). När Sara är klar med sina 
texter är hon mycket nöjd både i årskurs 5 och 6. 

Set går i årskurs 4 under det andra skrivprojektet i Svanskolan. Han har 
svenska som modersmål. Set visar sina språkliga ambitioner genom att i 
både tal och skrift pröva ord och formuleringar som kan uppfattas som mer 
vuxna. Han är ofta muntligt aktiv i klassdiskussioner, men arbetar 
mestadels ensam med sina skrivna texter. När han skriver en text efter 
projektet Samhällsorienterande ämnestext säger han att han lärde sig mycket 
när han skrev Gustav Vasa-texten som han hade stor användning av när 
han skrev texten om hur miljön och människorna påverkar varandra. 
Läraren tycker att han under skrivandet av den första texten har svårt för 
att ta emot respons på sina texter eftersom han redan innan verkar ha 
bestämt sig för hur de ska formuleras. Efter samtal om detta ändrar han 
inställning och visar fortsättningsvis sin vilja att lyssna på lärarens respons.  

2.2 Materialinsamling och datagenerering 
Forskningsprocessen har försiggått som ett växelspel mellan teori och 
empiri. Resultat och centrala teorier från den tidigare studien (Bergh 
Nestlog 2009a) utgör grunden för undersökningen. Analyser av text och 
undervisning är centrala i denna studie. När fältanteckningar fördes och 
bearbetades, framträdde mönster och samband, som senare med hjälp av 
olika analytiska verktyg prövades, utvecklades och fastställdes (jfr Doheny-
Farina & Odell 1985:525 f; Fangen 2005:224 ff). Under processen fördju-
pades förståelsen för materialet stegvis, vilket har inneburit att inte bara 
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analysmetoder utan även teorier samt studiens syfte och forskningsfrågor 
successivt har växt fram, finslipats och samordnats. Forskningsprocessen 
kan beskrivas i termer av dialogism, där jag som forskare med mitt material 
är i dialog med tidigare forskning och dess teorier; teorierna ger verktyg att 
förstå materialet, som i nästa steg efterfrågar ytterligare eller fördjupade 
teorier. Teorier, material och analysmetoder har alltså utvecklats genom 
forskningsprocessen.  

När jag gjorde de första intervjuerna med eleverna under deras första 
skrivprojekt, var jag ännu inte helt klar över hur praktiken skulle 
analyseras. Under utprövningen av textanalytiska verktyg framstod några 
som relevanta även för analys av praktikerna. Så småningom kunde jag 
genom teorier utveckla analytiska verktyg för praktiken, vilket gjorde att 
intervjufrågorna kunde utmejslas och användas till de andra skrivprojekten 
ett år senare. Analyserna av skriftpraktikerna gjordes i steg; den inledande 
analysen utgjorde en beskrivning av skrifthändelserna, vilken sedan använ-
des som underlag för analys av retoriska strukturer samt ämnes- och under-
visningsvariabler.  

Således har analys, resultat och tolkning vävts samman i en kvalitativ 
studie som denna, vilket motiverar att inte heller särskilja forsknings-
processens olika delar i redovisningarna i kapitel 4 och 5 (jfr Nygård 
Larsson 2011:94).  Forskning som utvecklas på sådant sätt kan sägas vara 
ständigt pågående både inom ett enskilt forskningsprojekt och från en 
studie till en annan. De slutsatser som dras här, kan därför ses som nya 
antaganden som kan prövas i nya studier (Torvatn 2004:57, 260 f).  

Under de fyra skrivprojekten var jag närvarande så mycket som möjligt, 
vilket innebar de flesta lektionstillfällena. Jag observerade undervisningen 
och förde hela tiden anteckningar. På Svanskolan gjordes ljudupptagning 
under vissa lektioner, vilket genererade totalt 4 timmar och 36 minuters 
inspelat lektionsmaterial. Fältanteckningarna används för att genomföra 
analyser i två steg (se tabell 1). Först definieras skrifthändelserna samt tal- 
och skriftkedjorna i skrivprojekten och sammanställs i tabell 23 och 25–27. 
Dessa tabeller är i sig analyser, men de bildar också texter som är datakällor 
för fortsatta analyser av undervisningen. Hur analyserna går till förklaras i 
avsnitt 3.6. 

Elevtexterna, totalt 64, samlades in från alla elever som deltog i de fyra 
skrivprojekten. I Falkskolans första skrivprojekt och i Svanskolans båda 
projekt skrev eleverna individuellt och i Falkskolans andra projekt skrevs 
mestadels grupptexter. Mot slutet av de båda projekten vid Svanskolan och 
det andra projektet vid Falkskolan skrev eleverna färdigt sina texter vid 
olika tillfällen och då kunde jag inte alltid närvara. 

Med eleverna genomfördes totalt 76 intervjuer. Varje intervju var i 
genomsnitt cirka 15 minuter lång, mellan cirka 5 och 45 minuter. Elev-
intervjuerna omfattar totalt 19 timmar och 27 minuter. De genomfördes 
individuellt i skolan och dokumenterades genom ljudupptagningar och 
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anteckningar. För att i möjligaste mån undvika att påverka elevernas svar 
men ändå fånga centrala frågor för undersökningen, var intervjuerna 
halvstrukturerade och frågorna var av öppen karaktär (se bilaga 18).  

Alla intervjuer har transkriberats. Transkriptionerna har använts för 
analys av elevernas rörlighet i sina texter och rörlighet i praktikerna. 
Analyserna har gått till på följande sätt. Transkriptionerna skrevs ut i tre 
exemplar av varje intervju för att användas till att generera data för de olika 
analyserna. Under noggrann genomläsning användes först överstryknings-
pennor i tre olika färger för att markera alla yttranden som kunde hänföras 
till någon av kategorierna för textrörlighet. På så sätt gavs en överblick över 
alla elevers textrörlighet. Därefter sammanställdes analyserna för de fyra 
eleverna som specifikt valts ut för noggrannare presentation, och text om 
deras rörlighet formulerades. Slutligen sammanställdes resultatet för övriga 
elever. På samma sätt genomfördes analysen av elevernas rörlighet i prak-
tikerna, men med andra analysverktyg. Alla yttranden som kunde hänföras 
till någon av kategorierna markerades på två olika utskrifter, en för de tre 
undervisningsvariablerna och en för tre ämnesvariablerna. Analysverktygen 
presenteras i kapitel 3. 

Vid hänvisning till elevintervjuer anges referensen enligt följande. I de 
avsnitt som handlar om en specifik elev anges inte namnet i varje referens. 
Referensen ”(4:2)” betyder årskurs 4, den andra intervjun. 

Lärarna intervjuades oftast i anslutning till någon lektion i något 
personalutrymme på skolan. Intervjuerna som jag hade förberett var halv-
strukturerade. En intervjuguide (se bilaga 19) användes för att säkerställa 
att samma frågor blev belysta av båda lärarna. Under intervjuerna talade 
lärarna även om sådant som observerats i undervisningen och som behövde 
klargöras. Lärarna gav också information genom informella samtal i och 
utanför klassrummen. De planerade intervjuerna dokumenterades genom 
ljudupptagning och de informella samtalen dokumenterade jag genom att 
snarast efteråt föra anteckningar. Totalt genomfördes fem planerade inter-
vjuer med varje lärare. Ljudupptagningarna uppgår till 3 timmar och 15 
minuter med var och en av lärarna. Även annat skrivet material från läraren 
samlades in, så som reflektionsanteckningar och brev med information och 
reflektioner. Lärarintervjuerna bearbetades på samma sätt som elevinterv-
juerna för analysen av deras inriktning i praktikerna (se 5.1.3 och 5.2.3). 
Dessa intervjuer har ibland också använts för att stödja analyserna av 
elevernas rörlighet (se 4.2 och 5.3) och analyserna av skriftpraktikerna (se 
5.1 och 5.2).  

Vid hänvisningar till intervjuer och observationer i avhandlingen anges 
inte årtal för att ytterligare säkra att deltagarnas identitet skyddas.8 Vid 
                                                        
8 Referenserna förkortas exempelvis ”(IF1:2)” där ”I” står för intervju, ”F” för Frideborg (”S” för 
Siglinda), ”1” för första vårterminens intervjuer, ”2” för andra intervjun och så vidare. ”(OS2:3)” betyder 
observation i klassen på Svanskolan (”F” för Falkskolan), andra vårterminens tredje observationstillfälle. 
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hänvisningar till brev från läraren och intervju med rektor skrivs det ut i 
hänvisningen. Hänvisning till skrivet arbetsmaterial som läraren delar ut i 
form av papperskopior kallas i hänvisningar exempelvis ”lösblad 2:4”, vilket 
avser det andra skrivprojektets fjärde lösblad. 

När elever och lärare citeras i avhandlingen är citaten något anpassade 
till skriftspråket. Utan att förvanska innehållet i deras talade texter görs 
texten på så sätt mer läsvänlig. Längre citat, cirka tre rader eller mer, anges 
som blockcitat, medan kortare anföringar markeras med citattecken i 
löpande text. 

2.3 Metodologi 
I detta avsnitt redogör jag för studiens metodologi, som framför allt bygger 
på lingvistisk etnografi, men också delvis på aktionsforskning. 

Lingvistisk etnografi 
Studien är etnografisk och bygger på försök att beskriva och analysera 
komplexiteten i sociala sammanhang allsidigt och heltäckande (Blommaert 
2007:282). Denna undersökning är bred eftersom den griper över 
undervisningens praktik, elevernas texter samt lärares och elevers tal om 
praktik och texter. En motivering till denna bredd kommer att utvecklas i 
detta avsnitt.  

För att kunna hålla samman den komplexitet som en sådan bredd 
innebär, tillämpas metoder som har en gemensam överbyggnad i kritisk 
diskursanalys, funktionell lingvistik och dialogistisk språksyn; såväl text-
erna som praktiken och deltagarnas tal om desamma är kommunikativa 
verksamheter och kan granskas och förstås med verktyg som alla utvecklats 
från samma språkvetenskapliga teoribas.  

Etnografisk metodologi är vanlig i skriftbruksforskning som har rötter i 
antropologin och utvecklades under 1960-talet genom The Ethnography of 
Communication (se t.ex. Gumperz & Hymes 1964). 

Under 2000-talet har i Storbritannien ytterligare en etnografisk och 
sociolingvistisk forskningsgren etablerats, Linguistic Ethnography. Den 
argumenterar för att språkvetenskapen har analytiska ramverk som gynnar 
etnografiska studier, liksom språkforskning behöver etnografins ”processes 
of reflexive sensitivity” (Creese 2008:232). Dessa två ingångar berikar och 
påverkar varandra genom att “tying ethnography down [… and] opening 
linguistics up” (Rampton, Tusting m. fl. 2004:4). Lingvistisk etnografi har 
sina rötter snarare i tillämpad språkvetenskap än i antropologin, och 
avgränsar sig därför mot kommunikationsetnografin. Enligt Ben Rampton 
med flera (2004:9) har lingvistisk etnografi kopplingar till new literacy 
studies, kritisk diskursanalys, systemisk-funktionell lingvistik och 
nyvygotskijansk forskning. 
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Med hänvisning till lingvistisk etnografi argumenterar Theresa Lillis 
(2008) för en metodologi inom skrivforskning som strävar efter att 
överbrygga klyftan mellan text och kontext – ”closing the gap between text 
and context” (a.a.:titelsidan). Från att språkvetenskaplig forskning tidigare 
var inriktad på texten i sig fick man med etnografiska metoder möjlighet att i 
någon mån studera skribenters perspektiv på sina texter genom att samtala 
med dem. Möjligheterna till fördjupad förståelse ökar med etnografisk 
metodologi som breddar forskningsperspektivet ytterligare när man också 
samlar in mycket data från olika källor i den skriftpraktik som omger 
texterna. Det mest radikala steget kallar Lillis etnografi som djupt teoreti-
serande, ”deep theorizing” (a.a.:355)9, som i grunden utmanar uppdelning-
en mellan text och kontext som separata fenomen, genom att söka analy-
tiska verktyg som överbryggar uppdelningen. För att kunna utveckla djupt 
teoretiserande krävs dels en rik materialinsamling, ”thick description” 
(tjock beskrivning), dels ett omfattande deltagande i praktiken med ett 
socialt engagemang, ”thick participation” (tjockt deltagande). Forskaren, 
som kommer utifrån, utvecklar därigenom en etnografisk känslighet för 
texter och deltagare i sin kontext. På så sätt skapas möjligheter att kunna 
tolka och förstå skrivandets sammanhang där texter är en del av praktiken. 
Det är inte säkert att allt material eller att deltagandet i sin helhet används 
och explicitgörs i studien, men det har ändå i sin helhet bidragit till 
förståelsen och möjligheterna att fördjupa studien.  

Aktionsforskning 
I denna studie finns en ansats till djupt teoretiserande som skissats ovan, 
och som alltså inbegriper att forskaren deltar omfattande och med socialt 
engagemang i praktiken, tjockt deltagande. Min roll på de båda skolorna 
var delvis olika.  

På Falkskolan hade jag en tillbakadragen roll i fråga om att påverka 
undervisningens innehåll, struktur och genomförande. Under lektionerna 
var jag på båda skolorna dock aktiv med att samtala med elever och lärare. 
Utöver det hade läraren på Svanskolan, Siglinda, önskemål om att disku-
tera sin undervisning med mig, och det gjorde vi kontinuerligt. Vi träffades 
vid några tillfällen och samtalade om lektionsupplägg och olika didaktiska 
idéer. Exempelvis talade vi om möjligheten att låta eleverna skriva ner sina 
tankar som ett led i lärandet och som förberedelse till andra aktiviteter 
såsom klassdiskussioner. Det resulterade i att Siglinda införde ”Reflek-
tionsboken” (se 5.2.2 och 5.2.3), en skrivbok som eleverna ofta skrev 
tankar om ämnet i. Utöver diskussioner med Siglinda var jag vid ett tillfälle 
aktiv i undervisningen, då hon bad mig om att ha en genomgång och 
diskussion med klassen om hur de skulle kunna skriva det inledande 
                                                        
9 Lillis hänvisar till  Blommaert som talar om etnografins teoretiska perspektiv som ”a very deep level of 
theorizing” (2007:684).  
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stycket i sina samhällsorienterande ämnestexter, vilket jag gjorde. Det 
innebär att forskningen på Svanskolan har drag av aktionsforskning.  

Aktionsforskning innebär att två kunskapsfält, praktik och vetenskap, 
möts, genom att verksamma praktiker och forskare arbetar tillsammans. 
Syftet med aktionsforskning är att utveckla verksamheten genom att lärare 
och forskare med sina kunskaper tillsammans iscensätter undervisnings-
förlopp. Denna aktion följs systematiskt av båda parter som dokumenterar 
processen och kontinuerligt tillsammans tänker över vad som sker. 
Meningen är att den kunskap om praktiken som successivt utvecklas, är en 
grund för fortsatt arbetet. Det är alltså ett växelspel mellan praktik och 
vetenskap och också ett växelspel mellan att systematiskt tänka över det 
som sker och att handla i praktiken. Läraren och forskaren har tillsammans 
både praktiskt och vetenskapligt grundad kunskap, som tas tillvara och 
som utmanas av praktiken (jfr Bini 2009).  

En likartad karaktär har samarbetet med Siglinda haft. Däremot har 
dokumentation och analyser inte genomförts gemensamt. Siglinda har vid 
flera tillfällen betonat den betydelse som forskningsprojektet och det 
gemensamma agerandet har haft för hennes fortsatta utveckling av prak-
tiken.  

Jag har däremot varit inriktad på avhandlingsarbetet, som inte på ett 
övergripande plan är ett aktionsforskningsprojekt. Mitt intresse i denna 
studie har inte varit aktionerna i sig eller att se vilka förändringar som 
åstadkoms. Det har istället varit att försöka förstå vilket meningsskapande 
som kan vara möjligt i texter och praktik i undervisning med 10–12-åriga 
elever, om undervisningen formas på ett kvalificerat sätt med en grund i 
språkvetenskapliga och didaktiska teorier. Därför är det mindre intressant 
att det är just jag som har varit Siglindas diskussionspartner. Frideborg har 
också diskuterat sin undervisning i den fortbildning hon genomgått om 
genrepedagogiska metoder och teorier vid Stockholms universitet och 
genom det nätverk hon ingår i tillsammans med kolleger och rektor om 
språkutvecklande arbetssätt. Möjligen har jag påverkat Siglindas inriktning 
mot text och textuella strukturer i undervisningen. Men de 
genrepedagogiska idéerna, som Frideborgs fortbildning genomsyrades av, 
har också text och språk i fokus. Sammantaget är båda lärarna aktiva i att 
utveckla arbetssätt där språk och texter framträder i undervisningen. 
Därför borde det inte vara ett problem i studien att förutsättningarna för 
mitt deltagande i de två klassrummen varit olika.  

2.4 Forskningsetik 
Elever och deras vårdnadshavare gav sitt medgivande för barnens 
deltagande genom att underteckna och returnera ett brev som beskrev 
studien och forskningsetiska principer och riktlinjer (Humanistisk-
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samhällsvetenskapliga forskningsrådet 2007; Codex 2010). För att garante-
ra deltagarnas anonymitet i enlighet med de forskningsetiska principerna är 
alla namn fingerade enligt principen att begynnelsebokstaven på skola, 
lärare och elev är densamma. Lärare och elever från Falkskolan har namn 
som börjar på ”F” och Svanskolan på ”S”. Elever som framträder mest i den 
löpande texten med annat modersmål än svenska, har namn som är 
tvåstaviga och de som har svenska som modersmål har enstaviga namn. 
Lärarna har trestaviga namn, Frideborg och Siglinda. All information som 
skulle kunna röja deltagarnas identitet har tagits bort eller avidentifierats. 

Jag har förståelse för att villkoren för lärare och elever vid de två skolor 
är olika, vilket påverkar såväl undervisning som texter. Båda lärarna har 
lång yrkeserfarenhet, och jag hyser stor respekt för deras yrkeskunnande. 
Utifrån respektive skolas sociala praktik har jag eftersträvat att förstå 
undervisningen, texterna, lärarna och eleverna. Jag har försökt att med 
känslighet för skolornas olikheter gå in i tolkningsprocessen med en dia-
logistisk hållning. Det innebär att jag har utgått från att olikheterna sätter 
spår i texter och praktik, och jag som uttolkare går in i en dialog i en den 
praktik som både elever, lärare och jag för tillfället är en del av.  
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3 Teori och analysmetod 
Den teoretiska basen i denna avhandling utgår från systemisk-funktionell 
lingvistik (Halliday 1978), kritisk diskursanalys (Fairclough 1995a), 
dialogistisk språkteori (Bachtin 1981; Linell 2007) och skriftbruks-
forskning (Gee 1990; Barton 2007). En sådan bas utvecklas i studien i 
gränssnittet språk som text, system och handling i praktik. Genom språket 
skapas mening i ”samspel mellan system och beteende” (Berge 1999:24, 
min översättning); varje yttrande ingår i ett sammanhang och i yttrandet 
samverkar språkets innehållsliga, sociala och textstrukturella sidor. Sam-
manhangen i denna avhandling utgörs av de undervisningspraktiker, där 
elevtexterna har producerats. I studien undersöks elevtexterna och under-
visningspraktikerna där elever och lärare deltar och skapar mening.  

Här redovisas hur teorier och centrala begrepp används i studien. En 
grundläggande ståndpunkt är här liksom i min tidigare studie (Bergh 
Nestlog 2009a) att texter är yttranden som skapas i sina specifika sociala 
och diskursiva sammanhang (Fairclough 1992; Fairclough 2001) och att 
texter kan betraktas utifrån sina ideationella, interpersonella och textuella 
metafunktioner (Halliday 1978). Studien är inriktad på elevernas texter, 
men också på elevernas förståelse av sina texter och sitt skrivande. Därför 
används teorier och analytiska begrepp för att kunna beskriva och tolka 
dels den diskursiva praktiken, det vill säga undervisningspraktiken, dels 
deltagarnas meningsskapande i text och diskursiv praktik. 

Med stöd i min licentiatavhandling förutsätts eleverna i en kvalificerad 
skrivundervisning ha stora möjligheter att skriva välstrukturerade och 
fungerande texter. En sådan undervisning leds av en lärare med djupa 
kunskaper om text, skrivande och lärande, en lärare som bygger upp 
lämpliga stödstrukturer10 tillsammans med eleverna under hela 
lärprocessen (Wood, Bruner m. fl. 1974; Rose 2005). En sådan process 
kan beskrivas genom transaktionscirkeln (se figur 1), som är en central 
utgångspunkt här. Cirkeln som förutsätts ingå i den diskursiva praktiken 
                                                        
10 Från det engelska begreppet scaffolding 
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utgår från att skriftspråklig utveckling kan ske genom produktion och 
reception av text och genom transaktioner – oftast via samtal – om text. 
Begreppet transaktion används för att visa att meningsskapande pågår i 
sammanhang där överföringar av idéer, språkliga former och sociala bete-
enden ständigt pågår i ett växelspel mellan och inom deltagarna. Begreppet 
transaktion används istället för interaktion för att signalera att den sociala 
dimensionen är historiskt och kulturellt specifik och delad mellan deltag-
arna inom en diskurs, eftersom de skapar mening gemensamt genom 
talade och skrivna texter. Vid transaktion påverkas och inbegrips parterna 
ömsesidigt, och situationen betraktas som en helhet genom ett givande och 
ett tagande av idéer och ageranden som manifesteras i parternas texter. 
Interaktion innebär inte nödvändigtvis någon ömsesidig påverkan, utan 
ingående parter ses som separerade (Bachtin 1952–1953/1997; Rosenblatt 
1992). Transaktion avser meningsskapande processer både vid skrivning 
och vid läsande.  

En förståelse inom dialogistisk teoribildning som jag också ansluter mig 
till, är att tänkande tar form i världen. Även om tänkande och lärande sker 
inom individer är det alltid tillsammans med resurser, personer eller arte-
fakter från den sociala omgivningen (Linell 2005; Linell 2011:437). I 
enlighet med ett sådant resonemang förutsätts individer ständigt ingå i 
transaktioner i världen och på så sätt skapa mening för sig själva och andra. 
Ett sätt att uttrycka det är att transaktioner sker i dialog, antingen i samtal 
med andra eller med sig själv – interpersonell eller intrapersonell trans-
aktion (jfr Sfard 2008). I det sistnämnda fallet förutsätts med en dialog-
istisk syn, att den yttre omgivningen på något vis har kommunicerat med 
personen även om det inte kunnat registreras som samtal med någon. 
Transaktionerna sker framför allt genom språkliga aktiviteter som att tala, 
skriva, läsa och lyssna, men också genom tecken och uttryck av andra slag 
så som symboler, bilder och gester. 

I avsnitt 3.1 förs resonemang om diskursanalys i ett skolperspektiv. 
Detta är en utgångspunkt för denna studie. I avsnitten 3.2 och 3.4 vidare-
utvecklas de specifika teorier som används i studien och som har direkt 
anknytning till forskningsfrågorna. Avsnitt 3.2 handlar om den diskursiva 
praktik där produktion och reception av texter försiggår, undervisnings-
praktiken där man skriver och läser. Avsnitt 3.3 inleds med ett resonemang 
om meningsskapande i och genom text utifrån systemisk-funktionell och 
dialogistisk språksyn. Inledningen i 3.3 följs av en fördjupning om indivi-
ders meningsskapande som transaktioner vid textreception i 3.3.1, och 
textproduktion i 3.3.2. Dessa teorier leder i avsnitt 3.4 vidare till en ut-
veckling av transaktionscirkeln, en förklaringsmodell för meningsskapande 
i och genom texter. För att förstå dynamiken vid textproduktion och möj-
ligheterna under meningsskapandet utreds begreppen om rörlighet i text 
samt rörlighet och inriktning i praktik i avsnitt 3.5. Sist i kapitlet, i avsnitt 
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3.6 redovisas de analysmetoder och analysprocesser som är aktuella för 
analys av texter och kontexter. 

3.1 Kritisk diskursanalys i skolan 
Inom kritiskt diskursanalytiska teorier utgår man från att diskurs innebär 
språkanvändning i tal och skrift som ett slags social praktik (Fairclough & 
Wodak 1997:258). Diskursanalysen förutsätter också en socialkonstruk-
tionistisk11 syn på världen.  

Discourse is a practice not just of representing the world, but of 
signifying the world, constituting and constructing the world in 
meaning. (Fairclough 1992:64) 

Det innebär i korthet att kunskaper om världen och den mening som 
tillskrivs företeelser, ses som språkligt konstruerade i sociala transaktioner. 
Individen och det sociala sammanhanget står i ömsesidig påverkan i 
meningsskapandet i diskursen. Därmed är det ständigt möjligt att indivi-
ders föreställningar och diskursers konstitutioner förändras (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:76). Målet med diskursanalys är att ”klarlägga 
hur omvärlden […] framställs, och vilka sociala konsekvenser det får” 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:138). Genom att upptäcka, granska 
och blottlägga diskurser kan diskursanalys bidra till att förändra rådande 
tanke- och samhällssystem. I denna undersökning studeras elevtexter och 
ett diskursanalytiskt angreppssätt tillämpas.  

James Paul Gee (2012: 151 f) talar om diskurser ”with capital ’D’” och 
diskurser ”with a little ’d’”, vilka här benämns stora diskurser och små dis-
kurser. De stora diskurserna som ryms inom samhällets sociala praktiker 
omfattar inte bara språk utan också värderingar, attityder, beteenden, men 
också klädsel och andra attribut. Poängen med en sådan definition av 
diskursbegreppet är att när människor skapar mening handlar det inte bara 
om språklig kommunikation (a.a.). Den första stora diskurs man växer in i 
från födseln, den primära diskursen, kan successivt utökas med andra stora 
sekundära diskurser (a.a.:153 f), som alltid mer eller mindre färgas av den 
primära. De konkreta yttranden som skapas i en specifik situationskontext 
tillhör en liten diskurs som i sin tur ingår i en stor diskurs. Gee använder: 

“discourse” with little “d” for language in use or connected stretches of 
language that make sense, like conversations, stories, reports, 
arguments, essays, and so forth. So, ”discourse” is part of ”Discourse”. 
”Discourse” with big “D” is always more than just language. (a.a.:151)  

                                                        
11 Denna teori ska inte förväxlas med Piagets konstruktivistiska teori, och därför använder jag inte 
beteckningen ”socialkonstruktivism” (jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000:11). 
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Således är små diskurser inriktade på skriftliga och muntliga yttranden i 
specifika situationer. I den kritiska diskursanalysen kan man säga att små 
diskurser möjliggör ett flöde mellan stora diskurser och artefaktiska texter 
så att dessa ömsesidigt kan påverka varandra. 

Skolan erbjuder sekundära diskurser genom sina olika traditioner och 
skolämnen, som kan benämnas skoldiskurser eller ämnesdiskurser. Men 
skolan kan bara sällan erbjuda deltagande i sekundära diskurser från andra 
sociala praktiker, med allt vad det innebär. I skolan kan eleverna ta del av 
språkliga uttryck, genrer, från andra diskurser. De kan också yttra sig inom 
dessa andra diskurser, men oftast bara som om de ingick i dem (jfr Teleman 
1991; Berge 2005). Som individ kan man inte direkt påverka stora 
diskurser, men över tid kommer människor tillsammans att ha bidragit till 
att de utvecklas, eller som Gee uttrycker det: 

It is sometimes helpful to say that it is not individuals who speak and 
act, but rather that historically and socially defined Discourses speak to 
each other through individuals. (Gee 2012:159)  

Genom erfarenhet av olika genrer och diskurser i och utanför skolan 
kvalificerar sig eleverna successivt som deltagare i olika diskurser så att de 
med tiden, i bästa fall, kan transagera i olika sociala praktiker som är nöd-
vändiga för dem i det framtida vuxenlivet.   

Fairclough menar att den diskursiva praktiken utgör den specifika 
praktik som kopplar samman text, det vill säga språkliga yttranden som 
finns i den diskursiva praktiken, med sociala och kulturella förväntningar 
och förutsättningar som finns i en social praktik (Fairclough 1995a:10).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Diskursdimensioner    (se Fairclough 1992:73; 1995a:98) 
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För elevtexterna innebär det att de kan ses som skoltexter och att under-
visningspraktiken medierar relationen till skolan som samhällsinstitution 
med allt vad det innebär kulturellt och socialt. Men den tolkning av 
Fairclough som förutsätts här, innebär också att elevtexter ibland kan ses 
som ingående i andra sociala praktiker än skolans. Elevtexterna i 
Falkskolans klasstidningsprojekt skulle kunna ses som potentiella tidnings-
texter, och den diskursiva praktiken skulle i så fall potentiellt mediera rela-
tionen till andra sociala praktiker såsom sportjournalistik. Sådan journalis-
tik är i sin tur relaterad till sportklubbar och deras specifika kulturella och 
sociala mönster som påverkar diskursen. En sådan förståelse av diskurs-
analys för med sig att det yttersta lagret i figur 2 i skolsammanhang har 
både en skoldiskursdimension och dimensioner av andra diskurser som kan 
knytas till den specifika elevtexten. I denna avhandling hänvisas därför 
ibland till andra sociala praktiker som är relaterade till elevtexterna. 

I den kritiska diskursanalysen granskas dimensionerna: text, diskursiv 
praktik och social praktik.  De tre dimensionerna sätts i relation till var-
andra i tolkningen och förklaringen av diskursen. Man kan notera att 
texten och textanalysen är centralt placerade (Fairclough 1995a:98) och 
textdimensionen, språkbruk, ses också som utgångspunkten för diskurs-
analysen:  

My view is that ‘discourse’ is use of language seen as form of social 
practice, and discourse analysis is analysis of how texts work within 
sociocultural practice (a.a.:7) [--- T]he link between sociocultural prac-
tice and text is mediated by discourse practice […] (a.a.:97) 

Det innebär att sociala praktiker synliggörs i texter genom en diskursiv 
praktik. I elevernas texter kan det synas att de anpassar sig till diskursen 
genom att de använder ord som de tycker passar för det sociala samman-
hanget och som de kanske anser höjer trovärdigheten och legitimiteten i 
texten, så som ”skogsresurs” (Saras text i åk 5). Diskursen kan också synas i 
texternas strukturer om de är anpassade till den sociala praktikens konven-
tion, så att exempelvis de argumentativa texterna byggs upp av tes, argu-
ment, stödargument och slutsats. 

Elevernas texter ingår i ett sammanhang med de tre lagren: text, diskur-
siv praktik och social praktik. Sina egna texter kan eleverna i bästa fall 
överblicka och i viss utsträckning även den diskursiva praktiken, men 
knappast den sociala praktiken som de är en del av. Läraren kan däremot 
möjliggöra konstruktiva flöden mellan texter som eleverna skriver, läser 
och använder samt de olika diskurser som är aktuella i den sociala prak-
tiken. De streckade linjerna i figur 2 visar att flöden mellan de olika lagren 
är möjliga under medieringen. I avsnitt 3.2 fördjupas resonemanget om 
diskursiv praktik ytterligare. 

Flödet mellan de olika diskursdimensionerna innebär även ett flöde 
mellan primära och sekundära diskurser. Den primära används för att 
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förstå livet och olika vardagliga sociala sammanhang. Denna diskurs är ofta 
muntlig och kontextberoende, och lämpar sig för allmänna ämnen, aktivi-
teter och praktiker. Texter i sekundära diskurser är däremot oftast kohe-
renta samt systematiskt och hierarkiskt organiserade. Sekundära diskurser 
kännetecknas av ett specialiserat språk och används exempelvis i veten-
skaplig text för att förstå ett visst ämne och sin egen identitet som 
meningsskapare inom ämnet. Skoldiskurser kan sägas befinna sig i ett 
gränssnitt mellan primära och sekundära diskurser. Elever har med sig 
primära diskurser in i skolan, och undervisningen i olika ämnen är kopplad 
till olika sekundära diskurser (jfr Bernstein 2000:157–160). 

Läraren kan underlätta att en mediering sker mellan primära och 
sekundära diskurser genom transaktion så att mening skapas hos eleverna i 
skoldiskurser och olika genrer som aktualiseras i undervisningen. För att 
kunna utreda frågan om vilka diskurser som aktualiseras i elevtexterna – 
något som görs ingående i studien – behöver resonemanget vidgas ytter-
ligare. Ett antagande om skolan som diskurs, är att elever och lärare 
parallellt rör sig med sex olika variabler när de skapar mening i text och 
praktik (jfr Karlsson 2007a). I figur 3 nedan anges dessa variabler. I de 
mörkare fälten ryms de tre undervisningsvariabler som rör den diskursiva 
praktiken: undervisningsfält, undervisningsröster och undervisningsform. I de 
ljusare fälten de tre ämnesvariabler som rör ämnet genom ämnets talade 
och skrivna texter: ämnesinnehåll, ämnesröster och ämnestextualitet.12 
Ämnesvariablerna, det vill säga ämnet i sin helhet, bildar undervisnings-
fältet, vilket visas med streckade linjer i figuren.  

                                                        
12 Med andra ord kan man säga att de två triaderna motsvaras av innehåll, funktion och form dels i 
ämnets texter och dels i undervisningens praktik. 
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Figur 3. Variabler för skoldiskurser 
 

(Fairclough 1992; Fairclough 1995a; 
Halliday 2002) 

Trianglarna i figuren kan jämföras med de två innersta lagren i figur 2. De 
tre hörnen i trianglarna representerar ideationella, interpersonella och text-
uella13 aspekter. I Michael A. K. Hallidays teorier används de tre meta-
funktionerna för språk och texter. Sigmund Ongstad (2005) utgår från 
samma metafunktioner, men med andra benämningar i kursiv stil i citatet 
nedan. Han menar att: 

What brings aesthetics, epistemology and ethics together, though, is 
the triadic and dynamic elements of utterance and genre, the 
expressivity of syntactic form and text, the referentiality of the semantic 
content and the addressivity of the pragmatic act. (Ongstad 2005:83, 
mina kursiveringar) 

Med den textuella metafunktionen avser Halliday textuella strukturer som 
gör att texten hänger samman och ger logisk mening. Ongstad talar om 
denna metafunktion som form och breddar innebörden något till att inte 
bara i snävare mening avse textbindningar.  

I denna studie har teorin dessutom vidgats och undervisningen betrak-
tas som om den vore en text där idéerna i undervisningsfältet formas textu-
ellt av undervisningsrösterna, det vill säga deltagarna, i undervisningen. 
Undervisningsformen rör hur undervisningen byggs upp av skrifthändelser 
                                                        
13 Den textuella metafunktionen i text motsvaras i en kontextuell metafunktion, undervisningsform, i 
den diskursiva praktiken, som rör undervisningens utformning, med andra ord hur undervisningen 
struktureras och byggs upp så att deltagarna kan förstå samband och skapa mening på ett lämpligt sätt. 
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med tal- och skriftkedjor, och de samband deltagarna på så sätt skapar så 
att undervisningen blir koherent för dem.  

Ett enkelt sätt att uppfatta diskursbegreppet är att ”diskurs är ett bestämt 
sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000:7, kursiv stil i original). Den kritiska diskurs-
analysen försöker ”beskrive hvordan språket formidler og uttrykker ulike 
verdensbilder og ulike ideologier” och har som ambition att ”kritisere 
språkbruk som tilslører eller dekker over problematiske samfunnsforhold” 
(Grue 2011:112). Med en sådan definition är det den ideationella meta-
funktionen som primärt studeras, det vill säga innehållet så som det fram-
ställs genom språket i texterna. Om man som jag, dels utgår från en tria-
disk syn på text, dels tillämpar diskursanalys på elev och undervisning, är 
det rimligt att vidga definitionen så att diskursanalys primärt också kan 
omfatta den interpersonella och textuella metafunktionen. 

I denna studie är det i första hand inte relevant att undersöka ämnes-
innehållet, hur elever och lärare talar om och förstår världen ur till exempel 
ett miljöperspektiv, sådant som rör idéer om fenomen i världen. Studien 
inriktas snarare på språk och texter, vilket framför allt rör de textuella och 
interpersonella metafunktionerna. Att skriva eller tala in sig i diskurser är 
kopplat till den mening språkanvändaren skapar i den diskursiva praktiken 
genom texterna. Det innebär att alla sex variablerna (se ellipserna i figur 3) 
i undervisning och ämne är relevanta här. Tabell 5 är en sammanfattning 
av hur variablerna för skoldiskurser används som analytiska kategorier i 
studien. Tabellen visar hur de sex variablerna för ämne och undervisning 
kan kopplas till elevtexterna. 
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Tabell 5. Skoldiskurs – analysverktyg för undervisningens praktik 

Undervisningspraktiken  Ämnet – texterna i ämnet 

Variabler 
 

Elevtexterna… Variabler  
(metafunktion inom 
parentes) 

Elevtexterna… 

Ämnesinnehåll 
(ideationell) 
 

… kommunicerar 
idéer inom ett ämne. 

Ämnesröster 
(interpersonell) 

… omfattar en eller 
flera röster i ämnet 
och skapar relationer 
mellan skribent och 
läsare. 

Undervisningsfält 
(ideationell) 
 

… har producerats 
inom ett ämne och 
är ett resultat av 
ämnets undervis-
ning. 

Ämnestextualitet  
(textuell) 

… i ämnet framställs 
språkligt för att 
möjliggöra 
meningsskapande. 
 

Undervisningsröster 
(interpersonell) 

… har skrivits, lästs 
och diskuterats av 
t.ex. lärare och 
elever och på så sätt 
genomgått 
meningsskapande 
transaktioner i tal 
och skrift. 

Undervisningsform  
(textuell)  

… har producerats 
genom 
undervisningens 
skrifthändelser och 
påverkats av 
undervisningens 
uppbyggnad och 
genomförande. 

 

 
Analysen av elevtexterna inriktas alltså inte primärt på variabeln 
ämnesinnehåll, utan på de språkliga och textuella strukturer som används 
för att skapa sammanhang och mening i ämnets texter och genrer. Ämnets 
textuella strukturer, ämnestextualitet, konstitueras inte idémässigt i elev-
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texterna eftersom de inte till innehållet handlar om textuella aspekter, utan 
de byggs istället av textuella strukturer. Ämnestextualiteten aktualiseras 
däremot explicit i de texter i den diskursiva praktiken, talade eller skrivna, 
som handlar om språk och text. Det sker i undervisningen genom diskus-
sioner om och analyser av olika texter samt lärarens muntliga och skriftliga 
instruktioner om diskursiva texter. Ämnestextualitet som begrepp används 
för aspekter som rör språkliga utformning, komposition och genredrag på 
olika textuella nivåer (Bachtin 1986:76 ff; Ongstad 2005). Den tredje 
ämnesvariabeln ämnesröster står för hur relationer mellan röster i ämnet 
skapas i ämnets texter. Sådana relationer skapas dels genom att olika röster 
kommer till tals i ämnets skrivna och talade texter, dels genom att olika 
personer med sina ämnesröster tar del av ämnets texter och skapar mening 
genom texterna. Ämnesröster omfattas av olika experter som kommuni-
cerar genom läromedel och andra texter, men också av lärare och elever 
som producerar talade och skrivna texter i ämnet. Ämnesrösterna relaterar 
således till funktionen i ämnets texter. 

Ovanstående tre ämnesvariabler utgör hela ämnet och ingår alla i under-
visningsfältet. Ytterligare två variabler är relaterade till undervisningen, 
nämligen undervisningsröster och undervisningsform. Med Faircloughs 
modell för diskursdimensioner i åtanke kan man säga att ämnesvariablerna 
– ämnesinnehåll, ämnestextualitet och ämnesröster – tillhör den innersta 
boxen i figur 2 ovan, text i den diskursiva praktiken, medan undervisnings-
variablerna – undervisningsfält, undervisningsröster och undervisningsform 
– rör diskursiv praktik i sig, boxen i mellanlagret. 

Variabeln undervisningsröster utgörs av deltagarna i undervisningen som 
tillsammans talar med och lyssnar på varandra – transagerar – för att skapa 
mening om texter, texters produktion, reception och användning. Under-
visningsröster rör identiteter, beteenden och relationer i den diskursiva 
praktiken och tar sig inte bara språkliga uttryck utan även fysiska genom 
kroppsspråk och individernas rörelse och placeringar i rummet. Ämnes-
röster skiljer sig från undervisningsröster på så sätt att de förstnämnda är 
kopplade till skolämnet, medan de sistnämnda är bredare och också kopp-
lade till skolans fostransuppdrag. I undervisningen ryms även sådant som 
inte direkt har med undervisningens fält att göra men som ändå bidrar till 
meningsskapande i den diskursiva praktiken – meningsskapande pågår 
ständigt, men inte alltid på det sätt skolan och läraren avser. När 
transaktioner pågår som inte rör den i undervisningen avsedda diskursen, 
kan deltagarna vara i en annan diskurs, med annat innehåll, andra röster 
och annat språk. I sådana fall påverkas även undervisningens utformning 
och röster, och kan antingen berika eller utarma undervisningspraktiken. 

Variabeln undervisningsform rör undervisningens uppbyggnad. Sättet att 
undervisa har sin grund i lärarens syn på text, språk och lärande. En lärare 
som exempelvis utgår från att människan utvecklar sitt språk i dialog med 
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andra, kanske låter undervisningen präglas av dialog för att vara språkut-
vecklande.  

Ämnesvariablerna, som ingår i undervisningsfältet, förhåller sig till 
varandra så att den första oftast är den mest påtagliga för eleverna – elever 
och lärare är i ämnesinnehållet. Den andra och tredje kräver att elever och 
lärare distanserar sig, lyfter sig till en metanivå och ser till hur ett ämnes-
innehåll framställs av och för någon genom språk. Diskursvariablerna 
undervisningsröster och undervisningsform förutsätter ytterligare distans-
ering från texten för att man ska kunna betrakta hur meningsskapandet 
successivt utvecklas i och genom talade och skrivna texter. Meningsskap-
andet i läsning och skrivande försiggår alltid i ett sammanhang, och genom 
undervisningsvariablerna kan meningsskapandets praktik explicitgöras. 
Roz Ivanič definierar skrivdiskurser som: 

constellations of beliefs about writing, beliefs about learning to write, 
ways of talking about writing, and the sorts of approaches to teaching 
and assessment which are likely to be associated with these beliefs. 
(Ivanič 2004:224)  

En sådan beskrivning kan jämföras med de ovan nämnda undervisnings- 
och ämnesvariablerna, så som tros- och tankeförställningar om de 
skrifthändelser som försiggår i en diskursiv praktik som är inriktad på text 
och skrivande. 

I undervisning är det en självklarhet att ämnesinnehållet medvetet 
aktualiseras, men det kanske inte är givet att ämnestextualitet och 
ämnesröster eller undervisningsform och undervisningsröster explicit lyfts 
upp som aspekter i skoldiskurser. I avsnitt 3.5.2 fördjupas resonemanget 
om de sex variablerna ytterligare med tydligare koppling till analys av 
elevers och lärares meningsskapande. 

Ovanstående beskrivning av skoldiskurs är en vidareutveckling av 
Hallidays kategorier för metafunktioner i text och textens situationskontext 
(se t.ex. Halliday 2002). Halliday använder inte dessa verktyg för att 
granska situationskontexten i sig, men i denna studie granskas även under-
visningspraktiken med motsvarande triadiska metafunktioner, genom det 
som kallas variabler.14 

Kommunikation omfattar meningsskapande och försiggår i både text 
och kontext.  

                                                        
14 Det vill säga ideationell, interpersonell och textuell metafunktion i text och dess motsvarigheter field, 
tenor och mode som beskrivningen av context of situation. För att återigen anknyta till Fairclough, 
används begreppen av Halliday för den innersta boxen i modellen av diskursdimensioner, och jag 
vidgar användningen till den mellersta boxen och ser kontexten som en text i sig (se figur 4). 
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Svennevig (2009) påpekar att kommunikation omfattar två slags processer:  
For det første involverer det kognitive prosesser hos individer: talerens 
intensjoner og tilhørernes forståelse. For det andre involverer det sosiale 
prosesser mellom deltakere i samhandling: tilpasning til hverandre og 
koordinering for å etablere en felles mening i samtalen. (Svennevig 
2009:51)  

En sådan tankegång är en utgångspunkt när meningsskapandet i skolans 
undervisningspraktiker studeras i denna avhandling (jfr Nystrand 1990).  

I studien är en utgångspunkt att transaktionerna består av både kogni-
tiva och sociala processer, och att de alltid och samtidigt försiggår i talade 
och skrivna texter: 

Texts are social spaces in which two fundamental social processes 
simultaneously occur: cognition and representation of the world, and 
social interaction. (Fairclough 1995a:6) 

Det meningsskapande som rör undervisningsfältet är alltså nära knutet till 
ämnet och texter i ämnet. Däremot kan variablerna undervisningsröster 
och undervisningsform innebära en distansering från texterna och under-
visningsfältet i sig, eftersom dessa variabler ibland kan särskiljas från ämnet 
och kan vara inriktade på andra fält, exempelvis fostran och företeelser 
utanför skolan. 

Skolans diskurser kan beskrivas som interdiskursiva. De finns i den 
specifika undervisningspraktiken, och kommunicerar både med primära 
och sekundära diskurser som finns i andra sociala praktiker i samhället. 
Vissa diskurser förekommer bara i skolan och tar sig uttryck i speciella 
skolgenrer i lärobokstexter, lästal och uppgiftsbeskrivningar. Andra dis-
kurser omfattar genrer som har en motsvarighet i samhället i övrigt och 
som elever i skolans diskursiva och sociala praktik arbetar med utan att 
fullt ut delta i samhällets sociala praktik. Det kan upplevas som en skriv-
pedagogisk paradox att dessa genrer när de brukas i skolan både ska vara 
och inte vara förankrade i samhällets sociala praktiker (Berge 2005:30). Ulf 
Teleman talar om dessa som låtsasgenrer – skoluppsatser som tillhör en 
genre, till exempel ett reportage, ”samtidigt som den i grunden bara tillhör 
sin egen genre, skoluppsatsen” (1991:75). I de fall där elever på riktigt 
deltar i samhällets diskurs är det rimligt att påstå att texten ingår i 
samhällets diskursordning, inte i skolans. Om elever inte förstår vilken 
kommunikativ funktion deras text ska ha, kan de knappast inrikta sig på 
ett kommunikativt handlande när de skriver och skriva för faktiska läsare. 
Därför är många elevtexter snarare exempel på strategiskt handlande, 
nämligen en strävan att skriva texten så som de tror läraren önskar, så att 
texten blir högt värderad (Berge 1988:56 ff). 
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Ovanstående syn på diskurser och diskursanalys är grunden för denna 
undersökning och i kommande avsnitt fördjupas och specificeras resone-
mangen utifrån forskningsfrågorna i undersökningen. 

3.2 Den diskursiva praktiken 
Detta avsnitt har i första hand relevans för den andra forskningsfrågan och 
dess underställda frågor, nämligen hur undervisningens praktik ser ut och 
hur lärarna talar om den, samt hur eleverna talar om skrivandet och hur de 
agerar i praktiken.  

I avhandlingen är diskursanalysen med utgångspunkt i textanalys en 
central och övergripande ram (se t.ex. Fairclough 1995a). Genom etno-
grafisk metodologi finns möjligheter att fördjupa analysen av den diskur-
siva praktiken. Inom new literacy studies (se t.ex. Barton, Hamilton m. fl. 
2000; Langer 2011; Gee 2012) undersöks skriftpraktiker med etnografiska 
metoder, och denna studie kompletteras med analytiska begrepp hämtade 
från dessa teorier. Praktiken ses som central för lärandet med ett synsätt på 
lärande som knutet till en praktik (se t.ex. Lave & Wenger 1991). Från en 
sådan position studeras elevtexter, skrifthändelser och elevers agerande i 
skriftpraktiken. Både resultatet från elevtextanalyserna och analysen av 
praktiken med lärares och elevers transaktioner får bidra till diskursana-
lysen.   

Meningsskapandet i och genom text försiggår i en praktik. När eleverna 
skriver texter i skolan utgörs den diskursiva praktiken av undervisningens 
skriftpraktik. I skriftpraktiken ingår elever och lärare, och skoldiskurser 
realiseras i talade och skrivna texter genom de skrifthändelser som är kopp-
lade till produktionen av de elevtexter som studeras (jfr Karlsson 2007a:37–
38; Westman 2009).  

Med skrifthändelser avses de aktiviteter där ”literacy has a role” (Barton 
& Hamilton 2000:8). I min studie innebär det avgränsade och observer-
bara aktiviteter i klassrummet som är knutna till det aktuella skrivprojektet. 
Deltagarna i den diskursiva praktiken i skolan framför allt elever och lärare, 
är aktörer i skrifthändelserna. Från en position där man med Barton och 
Hamilton (2000:8) anser att ”[l]iteracy is best understood as a set of social 
practices”, ses skrifthändelserna som den sociala arena som ligger till grund 
för meningsskapandet i elevtexterna. Begreppet skrifthändelse kan jämföras 
med ”discourse event”, ”communicative event” (Fairclough 1995b) eller 
”literacy event” (Street 1995; Barton & Hamilton 2000).15  
                                                        
15 Linell (2007:passim) och Karlsson (Karlsson 2007a; Karlsson 2010) använder istället begreppet 
kommunikativa verksamheter och Fairclough discursive events (se t.ex. Fairclough 1995a:10 f). Begreppet 
skrifthändelser har en tydligare explicit koppling till skriftspråkliga aktiviteter, medan de andra två 
begreppen utgår från positioner där kommunikation respektive diskurser fokuseras, vilket kan tolkas 
som mer vittomfattande begrepp.  
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I analysen av undervisningen används följande definition av skrifthänd-
elser:  

[L]iteracy events are activities where literacy has a role. Usually there is a 
written text, or texts, central to the activity and there may be talk 
around the text. Events are observable episodes which arise from 
practices and are shaped by them. The notion of events stresses the 
situated nature of literacy, that it always exists in a social context. 
(Barton & Hamilton 2000:8) 

Skrifthändelser är avgränsade och hålls samman genom att specifika del-
tagare på en specifik plats kommunicerar med gemensamt syfte om ett 
specifikt ämne (jfr Saville-Troike 1982/2009:23). 

Skrifthändelserna är centrala för meningsskapandet. De byggs upp av 
skrivna och talade texter som bildar skriftkedjor16 respektive talkedjor. 
Genom de skrivna och talade texterna sker interpersonella och intraper-
sonella transaktioner, som bildar transaktionskedjor. Transaktionskedjorna 
är inte artefaktiska, utan virtuella, och kan därför inte studeras på annat 
sätt än genom talade och skrivna texter eller genom deltagarnas agerande i 
den diskursiva praktiken. 

Även begreppet ”literacy practices”, skriftpraktiker, hämtas från sociala 
teorier om text och skriftbruk. Skriftpraktiker är inte observerbara så som 
skrifthändelserna. Enligt denna sociala teori är skriftpraktiker de kulturellt 
relaterade sätt som människor använder skrivet språk på: ”literacy is best 
understood as a set of social practices; these are observable in events which are 
mediated by written texts” (Barton & Hamilton 2000:9, kursiv stil i 
original).  

Fairclough talar om kritisk diskursanalys i tre dimensioner som är 
relaterade till varandra (se 3.1). Texten är placerad centralt i modellen, som 
en kärna omgiven av diskursiv och social praktik. Genom att också studera 
skrifthändelser kan diskursanalysen fördjupas. 

De texter eleverna skriver ingår som en del av den diskursiva praktiken 
och kan betraktas som ett resultat av transaktioner i praktiken. I textana-
lysen beskrivs och analyseras texter, och relationen mellan text och trans-
aktioner i praktiken tolkas. Den diskursiva praktiken är inbäddad i en 
social praktik, vilken möjliggör förklaring av relationen mellan trans-
aktionen i den diskursiva praktiken och omständigheterna i den sociala 
praktiken. De två praktikerna ger även avtryck i texten som produceras. På 
så sätt är de tre dimensionerna relaterade till varandra. I den kritiska dis-
kursanalysen beskrivs, tolkas och förklaras hur olika diskursdimensioner 
kan förstås och kopplas samman (Fairclough 1992:73; Fairclough 2001:21 
                                                        
16 Holmberg och Wirdenäs (2010) använder begreppet textkedjor för skrivna texter, men jag väljer att 
använda två begrepp – skriftkedjor och talkedjor – för att kunna särskilja mellan skrivna och talade 
texter. 
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f). På så sätt relateras specifika texter till relevant kontext som även om-
fattar andra texter (jfr Fairclough 1995b:61 f och 3.3). 

I den sociala praktiken, det yttersta lagret i figur 4 nedan, finns alla 
sociala och kulturella företeelser som har någon påverkan på den text som 
är placerad i centrum och på den diskursiva praktiken (se även 3.1). Där 
ryms statens styrning av skolans verksamhet, men också den sociala och 
kulturella bakgrund som skola, lärare och elever har och som har inverkan 
på deras föreställningar om praktik och text. Den sociala praktiken 
konstitueras i sociala och kulturella kontexter som kan vara länkade till 
eller inbäddade i varandra, från en global kontext vid en viss historisk 
tidpunkt, vidare till exempelvis Västvärlden, Sverige, svensk grundskola 
och slutligen en specifik skola på en specifik ort – ”set of ’contexts’ embed-
ded in each other” (Ivanič 1998:42). I dessa olika kontexter skapas mening 
genom texter som i sin tur påverkar en viss diskursiv praktik och den där 
aktuella texten. Skolans diskursiva praktiker ingår inte bara i en social 
skolpraktik utan är också kopplade till andra sociala och kulturella kon-
texter både med anknytning till olika skolämnen och till olika samman-
hang i samhället, så som olika vetenskaper och kulturella, mediala och 
pedagogiska strömningar. Med andra ord kan man säga att skolans diskur-
siva praktiker ingår i en mängd sociala praktiker och vice versa.  

 

 
Figur 4. Diskursdimensioner och elevers transaktioner 
(jfr Fairclough 1992:73; Ivanič 1998:64) 
 
I den diskursiva praktiken konstitueras skoldiskurser genom skrifthän-
delser. I mellersta lagret finns transaktionscirkeln (jfr figur 2). I transak-
tionscirkeln ingår alla talade och skrivna texter som förekommer i den dis-
kursiva praktiken. Sådana texter är på olika sätt relaterade till de elevtexter 
som undersöks i studien och som därför placerats i det innersta lagret i 
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figuren. Den diskursiva praktiken utgörs av en mängd texter samt 
transaktioner i texter om texter och texter om praktiker. Transaktionerna 
visar elevernas rörlighet i text samt elevers rörlighet och lärares inriktning 
diskursiv praktik. I avsnitt 3.5.1 och 3.5.2 fördjupas detta resonemang.  

Med hänvisning till resonemanget ovan om att sociala praktiker är 
inbäddade i varandra, kan undervisning integrera lämpliga diskurser från 
andra sociala praktiker. Det kan göras genom att facktexter och journalis-
tiska texter som hämtas från tidskrifter och tidningar används i ämnes-
undervisningen i skola. Men också influenser från pedagogiska metoder 
och teorier som läraren använder i lärprocesserna och officiella, politiska 
texter så som läroplan och skolinspektionens rapporter representerar dis-
kurser som kan påverka den givna undervisningens diskursiva praktik. 
Bernstein (2000:33) menar att ”the real discourses”, de diskurser som finns 
i sociala praktiker utanför klassrummet, rekontextualiseras när de kommer 
in i skolan och blir där ”imaginary”. Skoldiskurser med sina specifika läro-
bokstexter och undervisningsmaterial ingår i en social praktik, men många 
skoltexter är i sig rekontextualiseringar från andra ”real discourses”, exem-
pelvis fackdiskurser eller vetenskapliga diskurser.  

3.3 Meningsskapande i text 
I detta avsnitt behandlas teorier som framför allt kan relateras till den 
första forskningsfrågans underställda fråga om hur eleverna talar om sina 
texter. 

Med en funktionell och dialogistisk språksyn kan man säga att verbal-
språklig kommunikation omfattar att skapa mening i och genom egna och 
andras yttranden. Begreppet meningsskapande som används i avhandlingen 
visar på samband mellan de olika språkliga kompetenserna samtala, tala, 
skriva, lyssna och läsa istället för att primärt utgå från dessa språkliga kom-
petenser i sig. I meningsskapandet använder individen tidigare erfarenheter 
i nya situationer. Med andra ord tar man med sig texter från tidigare kon-
texter – så kallad rekontextualisering (Linell 2009)17.  

Med verktyg från den systemisk-funktionella lingvistiken kan man tala 
om två typer av mening i text. Språkets grundläggande funktioner är att 
skapa mening utifrån erfarenheter genom att uttrycka idéer och att leva ut 
sociala relationer genom att uttrycka avsikter (Halliday 2004:29; Berge 
2010). Dessa ideationella och interpersonella funktioner har i texten orga-
niserats i en yttre form, textuell funktion, som vanligtvis bygger på dels en 
inre struktur, dels tidigare erfarenheter av textstrukturer inom genren (jfr 
Hasan 1999:177; Berge 2010:94). Kopplingen till genre måste förstås 

                                                        
17 Jämför rekontextualisering med begreppet intertextualitet som Kristeva använder (1970:59 f). Dock 
föreslår hon en annan term för intertextualitet nämligen transposition, som inte har slagit igenom. 
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utifrån att man inom den systemisk-funktionella lingvistiken ser text som 
en del av ett kontextuellt sammanhang. I meningsskapandet i texter finns 
möjligheter kopplade till individerna som deltar i kommunikationen, med 
de kunskaper, erfarenheter, värderingar och känslor som de omfattar – 
meningsskapande i världen genom sociala relationer. Det finns också möj-
ligheter till meningsskapande genom de textuella strukturer som texten 
bärs av och som individerna i kommunikationen förhåller sig till utifrån 
tidigare erfarenheter av texter – meningsskapande genom intertextualitet. I 
denna dubbla dialog (Evensen 1998; Evensen 2002; Ajagán-Lester, Ledin 
m. fl. 2003) skapas alltså texten av individer genom strukturer som är mer 
eller mindre konventionella och genrebundna. Dialogen är dubbel genom 
att den sker i transaktioner genom personer i texter. Dialogen är interper-
sonellt situerad och sker mellan skribent och läsare, medan den intertextu-
ellt kan sägas ske över tid genom kopplingen till andra texter och genre-
konventioner. Det innebär att i alla texter finns element som kan kopplas 
till personer och andra texter i nutid, dåtid och framtid (jfr t.ex. Gregersen 
2006; Wodak 2008:3). 

I nedanstående avsnitt följer en redogörelse av teorier som tillämpas i 
studien och som bygger på receptionsteorier (t.ex. Rosenblatt 1992) och 
sociosemiotiska teorier (t.ex. Kress 1997) om meningsskapande vid både 
reception och produktion av texter.  

3.3.1 Textreception 
Textreception är komplementärt till textproduktion. Skrifter som tolkas är 
skrivna av någon. Texter som skrivs är oftast tänkta att läsas och förstås av 
någon eller kan de i sig vara ett led i en tolkningsprocess för skribenten. 
Studien bygger på förståelsen att gränserna mellan olika språkliga resurser 
är lösliga. Därför är textreception av betydelse här, även om studien pri-
märt handlar om skriftlig textproduktion. Teorier om textreception har 
även spelat en viktig roll för utvecklingen av de analytiska verktyg som 
används. 

Begreppet reception används av forskare som studerar läsning och läsför-
ståelse (se t.ex. Tompkins 1980a).18 Även om det finns skilda synsätt hos 
litteraturvetenskapliga forskare som tillskriver läsaren betydelse i menings-
skapandet i texten, är de överens om att meningen inte finns inneboende i 
texten. En del är mer textcentrerade, som Wolfgang Iser (1978) som 
menar att textens strukturer erbjuder läsaren möjligheter till menings-
skapande. Andra, som exempelvis Stanley Fish, är mer läsarcentrerade och 
lägger större vikt vid de faktiska läsarnas erfarenhetsstrukturer än vid 
textens strukturer i meningsskapandet (Tompkins 1980a:xvi f). En recep-
                                                        
18 Se även till exempel Iser (1978), McCormick (1994), Langer (1995), Malmgren (1997), Rosenblatt 
(2002), Molloy (2003), Thorson (2005a & 2005b), Iser (2006) och Olin-Scheller (2006). 
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tionsforskare som Jonathan Culler framhåller läsarkonventioners roll i 
läsningen framför både den enskilda textens och den individuella läsares 
betydelse (Tompkins 1980a:xviii). En sådan förståelse av läsning pekar på 
vikten av läsundervisning för att lära sig konventionerna. 

Diskursiva texter bör i sig oftast inte rymma lika många tolknings-
möjligheter som skönlitteratur. Därför borde väl fungerande diskursiva 
texter byggas upp av strukturer som främjar färre möjligheter till tolk-
ningar. Diskursiva texter har således explicita syften som inte skönlitterära 
texter har på samma sätt.  

Förståelse är nödvändig i alla verbalspråkliga kompetenser. När man 
skriver och talar, det vill säga när man producerar egna yttranden, läser och 
lyssnar man på sin egen text, och när man samtalar lyssnar man både på 
andra och på sig själv. Produktion av text sker följaktligen i växelverkan 
med reception av samma text, och dessutom har man som skribent eller 
talare också erfarenhet från andra texter med sig och dessa ingår också i 
denna växelverkan (jfr t.ex. Vološinov 1973 & 1983; Vygotskij 1978; 
Bachtin 1981 & 1986).  

Vid läsning möts två kommunicerande parter: läsaren med sina erfaren-
heter och texten med sina röster. Om mötet kan karaktäriseras som lyckat 
har en matchning mellan texten och läsaren ägt rum och detta menings-
skapande innebär att en ny text skapas som en inre föreställning hos 
läsaren – en virtuell text19 (jfr Iser 1978:20 f; McCormick 1994; Thorson 
2005b). Denna virtuella text består av de föreställningar, bilder, tankar, 
känslor och attityder som väcks hos läsaren. Det är i denna virtuella text 
mening skapas hos läsaren. Den virtuella texten finns bara inom individen 
själv, ett inre meningsskapande, och kan knappast fullt ut synliggöras för 
någon annan. Men läsaren kan åtminstone delvis visa andra sin virtuella 
text genom att till exempel tala, skriva, rita eller dramatisera. Det är troligt 
att textproduktion som rör den egna receptionen av en annan text, 
påverkar förståelsen och den virtuella text som läsningen gett upphov till. 
Dessutom kan läsarens virtuella text utvecklas om läsaren tar del av andras 
reception – lyssnar på vad andra har att säga eller läsa vad andra har skrivit 
om en läst text. Det kan också ske genom att se vad andra ritat eller 
dramatiserat och genom att samtala med andra. På så sätt är menings-
skapande vid läsning ett växelspel mellan olika språkliga kompetenser och 
också mellan reception och produktion av text (se t.ex. Thorson 2005a), en 
insikt som skulle kunna utnyttjas i undervisning. 

Trots viktiga skillnader mellan talande, skrivande och läsning, 
konstaterar Louise M. Rosenblatt (1992:1061) att ”speech, writing and 
reading share the same basic process, transacting through text” och 
                                                        
19 Begreppet kan vara problematiskt om det leder tanken till datorernas virtuella värld. Även texter i 
datorn är faktiska, inte virtuella eftersom de finns att betrakta där. Den virtuella texten finns bara i 
människans inre. 
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”[’m]eaning’ is what happens during the transaction” (1992:1063). Hon 
kopplar alltså meningsskapandet vid läsning till den virtuella texten som 
växer fram under transaktionen och som i sin tur kan leda till en text-
produkt. Rosenblatt väljer, med referens till John Dewey och Arthur F. 
Bentley, att tala om transaktion istället för interaktion för att markera att 
elementen i kommunikationen inte ska ses som separerade från varandra, 
utan betraktas som en hel situation av både produktion och reception av 
text (1992:1058).  

Med ett sådant synsätt på språkliga aktiviteter och meningsskapande är 
således teorier om reception av betydelse även i produktion av skriven text 
(jfr Kress 1997, se 3.3.2). När man skriver är man samtidigt läsare av sin 
egen text (jfr Lie 2009). Dessutom finns det ”tidigare yttranden – hans 
egna och andras – till vilka hans yttrande står i ett eller annat förhållande 
eftersom ”[v]arje yttrande är en länk i en mycket komplext organiserad 
kedja av andra yttranden” (Bachtin 1952–1953/1997:212). 

Britt-Louise Gunnarsson (1982:83 ff) utvecklar en teori om begrip-
lighet vid läsning, det vill säga läsarens möjligheter till meningsskapande i 
texten. Hon kommer fram till att för att förstå texter på ett djupare plan 
krävs att läsaren begriper ”textens perspektiv och funktionsinriktning” 
(a.a.:83), det som rör texten i sin helhet, globala textnivåer. De lokala nivå-
erna så som typografi och syntax är enligt Gunnarsson underordnade det 
övergripande perspektivet (jfr figur 6 i 3.4). Hon menar också att denna 
begriplighetsteori är relevant vid skrivande av texter. Om texter ska bli 
begripliga bör de alltså struktureras med utgångspunkt i perspektiv och 
funktion.  

3.3.2 Textproduktion 
En virtuell text finns således enligt receptionsforskare som ett slags inre 
bild när man läser. I denna avhandling används begreppet även för den inre 
föreställning som växer fram hos skribenten under skrivandet av artefaktisk 
text, en yttre framställning som andra kan ta del av.  

För att ytterligare skilja mellan olika slags texter som är aktuella i 
skrivandet används förutom begreppet virtuella texter termerna intexter och 
uttexter (Liberg 2001; Liberg 2009). Dessa är artefaktiska texter. Intext-
erna är inriktade mot skribenten själv eller andra som är involverade i 
skriftpraktiken, så som lärare och klasskamrater, genom att intexternas 
syfte är att vara uttryck för och en utveckling av skribentens virtuella text. 
En intext är inte tänkt att fungera för externa läsare, utan snarare text för 
att utveckla tankar och eventuellt andra texter individuellt eller i grupp 
(Liberg 2009:59). Uttexter däremot är de artefaktiska texter som är tänkta 
att läsas av externa läsare. Därmed är de mer inriktade på att vara en för 
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andra fungerande produkt. Under ett skrivprojekt kan en virtuell text20 vara 
utgångspunkten för en intext som så småningom blir en uttext. Det är 
möjligt att tänka sig att en artefaktisk text antingen kan vara en tydlig 
intext eller en tydlig uttext, men det är också möjligt att dessa två katego-
rier ibland kan sammanfalla, särskilt för vana och avancerade skribenter. 
Det är troligt att skribentens virtuella text förändras och utvecklas under 
skrivandet genom intexterna och den färdiga uttexten. På så sätt sker en 
växelverkan mellan dessa texter (jfr Scardamalia & Bereiter 1987, se 
nedan). 

Denna växelverkan är således en process som försiggår inom skribenten 
som individ; därmed inte sagt att den är isolerad från yttre sammanhang. 
Med hänvisning till den dialogistiska synen på språk och den dubbla dia-
logen (se 3.3) står skribenten alltid i förbindelse med andra individer och 
andra texter. Det kan vara en tänkt dialog, men också en faktisk dialog – 
genom att lyssna på andra som talar, genom att läsa vad andra har skrivit 
och genom att samtala med andra kan skribentens virtuella texter och arte-
faktiska texter påverkas och utvecklas.  

Under produktionen av text kan receptionen av texten hos skribenten 
vara aktuell i olika grad. Antingen kan man som skribent läsa sin text en-
bart simultant under själva skrivandet och sedan aldrig mer, eller kan man 
läsa om sin text en eller flera gånger. Som skribent behöver man förhålla 
sig till sin virtuella text och till den artefaktiska uttexten. Vissa kan ha mer 
kontakt med sin virtuella text än med den artefaktiska uttexten, och andra 
kan vara inriktade på den artefaktiska uttexten. Om skribenten under 
skrivandet kan se på sin egen text som läsare och samtidigt ha kontakt med 
sin virtuella text, borde möjligheterna att producera en väl fungerande 
uttext öka (jfr Scardamalia & Bereiter 1987; Kress 1997, se nedan).  

Under reception av en uttext pågår transaktioner som tar form i en 
virtuell text. Transaktionen kan förfinas och fördjupas om man producerar 
intext eller uttext om sin förståelse av den text man läst, med andra ord om 
man omformar den virtuella texten till en artefakt genom att skriva eller 
tala. På så sätt fortgår meningsskapandet. Det gör det också när man sam-
talar, skriver och talar, det vill säga när man producerar artefaktiska texter 
som är tänkta att förstås av andra. Att samtala, skriva, läsa, tala och lyssna 
är kommunikation som försiggår i en social och kulturell praktik eftersom 
språk ”framför allt är ett medel för social samvaro, ett medel för utsagor 
och förståelse” (Vygotskij 1934/1999:38). Därför påverkar sociala praktiker 
och diskurser både genomförandet av språkliga aktiviteter och förståelsen 
av texter (se t.ex. Thorson 2005a).  
                                                        
20 När text produceras är den virtuella texten i ständig rörelse. Vid utgångspunkten för skrivandet kan 
den virtuella texten bestå av ett ord, en känsla, en tanke eller en bild som utvecklas under skrivandet. 
Om läraren exempelvis kräver ett snabbt kortskrivande kanske eleven i det ögonblick pennan sätts på 
pappret inte alls har någon virtuell text tillgänglig. 
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I de fall skribenten genomgår en dynamisk skrivprocess utvecklas text 
och tankar successivt, och processen kan därför vara kunskapstransformer-
ande. De kognitiva språkforskarna Marlene Scardamalia och Carl Bereiter 
skiljer mellan två typer av förhållningssätt under skrivandet: ”knowledge 
telling”, kunskapsberättande, och ”knowledge transforming”, kunskaps-
transformerande (Scardamalia & Bereiter 1987). Det förstnämnda menar 
de är linjärt och reproducerar bara kunskap, medan det sistnämnda är 
rekursivt och producerar – transformerar – kunskap. Ett sådant skrivande 
ställer högre krav genom att skribenten kontinuerligt måste både trans-
formera sin förståelse av stoffet och hitta lämpliga retoriska strategier att 
uttrycka denna förståelse så att också andra kan förstå. Vidare hävdar 
Scardamalia och Bereiter att yngre skribenter inte säkert är mogna för ett 
sådant förhållningssätt och därför kan kunskapsberättande vara en 
vinnande strategi som ett steg på vägen till kunskapstransformering (jfr 
a.a.:151).  

Ett resonemang som gränsar till ovanstående för Lars Erling Dale om 
imitation (1998; jfr även Nilsson 2002). Dale ansluter sig till Vygotskijs 
uppfattning att barnets språkliga och kulturella utveckling ”går från en 
social samspelssituation till intrapsykisk funktion” (Dale 1998:34). Imita-
tion kan ske med förståelse och då vara en konstruktiv lärstrategi, vilket det 
inte är om det sker utan förståelse.  

Kress (1997) argumenterar för att meningsskapande alltid är en trans-
formerande handling, och han föreslår att ”children, like adults, never 
copy” (a.a.:94). Människor befinner sig i olika sociala och kulturella sam-
manhang och det pågår ett ständigt meningsskapande för att vi ska förstå 
och bli förstådda. Det innebär att vi måste anpassa oss till konventioner, 
men vi gör det alltid på vårt eget sätt.  

So, an approach based on the notion of transformation suggests that we 
arrive at a stage which is sufficiently similar to that of other members of 
culture, and yet is never identical with it. The former makes 
communication possible, the latter opens the possibility of individual 
differences, even for fully socialized and acculturated adult users of 
language – and of all systems of communication. (Kress 1997:96) 

Kress har en sociosemiotisk syn på språkutveckling – språk är en del av ett 
vidare semiotiskt system där bokstäver, bilder, toner, färger, kläder och 
byggnader är tecken som tolkas, konstrueras och samverkar i en kulturell 
kontext. Men han tillskriver också individen en avgörande roll – ”we make 
our own paths into language as into all cultural systems” (Kress 1997). 
Meningsskapandet sker inom individen, och han hävdar också att indi-
viden utifrån sina intressen och repertoarer konstruerar representationer av 
världen i språk och andra tecken (a.a.:104 ff). Individens meningsskapande 
sker dock inte isolerat utan alltid i kommunikation med omvärlden. Kress 
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intresserar sig följaktligen, liksom jag, för meningsskapandet som processer 
inom individen i ett socialt och kulturellt sammanhang. 

3.4 Meningsskapande i diskursiv praktik 
Detta avsnitt har i första hand relevans för de båda forskningsfrågornas tre 
underställda frågor som rör hur eleverna talar om sina texter och sitt 
skrivande, och hur de agerar i undervisningspraktiken, samt hur lärarna 
talar om praktiken. Genom teorier om språk och litteracitet finns 
möjligheter att fördjupa förståelsen av elevers meningsskapande i under-
visningspraktiken. Resonemanget utgår från transaktionscirkeln (figur 1) 
som introducerades inledningsvis i avhandlingen och som återkommer 
nedan. Figuren är ett försök att förklara hur språklig och textuell kom-
petens kan utvecklas i en växelverkan mellan egen textproduktion, egen 
textreception och transaktioner om meningsskapandets möjligheter vid 
reception och produktion. Meningsskapandet och transaktionen kan ske i 
och genom verbaltext, men även multimodalt.  

Begreppet transaktion används i studien för inter- och intrapersonella 
aktiviteter där förståelse överförs rekursivt (se även kapitel 3 och 3.2–3.3). 
Transaktioner ses som specifikt placerade i tid och rum och pågår när per-
soner agerar och kommunicerar med andra och inom sig. Meningsskapande 
står för en överordnad process som omfattar effekten av transaktioner. 
Meningsskapandet tar sin utgångspunkt i transaktioner men är inte knutet 
till specifika situationer utan ständigt pågående över tid. Skillnaden är att 
transaktioner sker genom specifika och observerbara händelser – delar – 
medan meningsskapandet är ständigt pågående genom att delarna sätts 
samman till en för meningsskaparen begriplig helhet. Transaktioner som 
inter- och intrapersonella aktiviteter kan vara observerbara, men det är inte 
meningsskapandet. Transaktionscirkeln (figur 5) åskådliggör vad som kan 
ske varje gång någon läser, lyssnar, skriver, talar eller samtalar om text.  

En huvudtendens inom internationell skrivforskning är att se på lärande 
utifrån Vygotskijs perspektiv, nämligen att lärande sker i konkreta sociala 
sammanhang. Vygotskij anser att lärandet försiggår i två riktningar. En 
riktning där vetenskaplig förståelse och vetenskapliga begrepp ”tillväxer 
neråt, genom de vardagliga” och en där de ”vardagliga begreppen tillväxer 
uppåt, genom de vetenskapliga” (Vygotskij 1934/1999:349 f). Tillväxten 
sker inom den närmaste utvecklingszonen. I samarbete med någon som 
förstår mer än man själv gör – och som kan bygga lämpliga stödstrukturer 
till stöd under en tid – kan man utveckla kunskaper och förståelse som 
man inte kunnat på egen hand (Vygotskij 1934/1999:351; Wood, Bruner 
m. fl. 1974:90). Därför måste undervisningen ligga inom klassens kollek-
tiva och elevens egen närmaste utvecklingszon (jfr Molloy 2007:20). 
Genom att lärandet sker i specifika sociala sammanhang inom närmaste 
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utvecklingszonen kan man knappast påstå att lärandet är linjärt och följer 
specifika mönster som är lika för alla. Det handlar snarare om att lärandet 
sker språngvis, genom att ”ulike, men beslektede prinsipper innføyes i 
hverandre etter hvert som barn og unge lærer mer” (Evensen 2006:20 f). 
En sådan syn på lärandet stämmer väl överens med det synsätt som 
gestaltas i transaktionscirkeln, där man rör sig i cirkeln och ”tidvis vender 
tilbake til tidligere utfordringer og erfaringer, men på et høyere nivå som 
kan gi opphav til spiralformet læring” (a.a.:21). I transaktionscirkeln visas 
hur mening skapas genom tillväxt av vardagliga och vetenskapliga begrepp 
i ömsesidiga riktningar. Resonemanget kan jämföras med det som tidigare 
sagts om primära och sekundära diskurser (se 3.1).  

I denna avhandling förutsätts transaktionscirkeln (se figur 5) verka i den 
diskursiva praktik som undervisningen utgör. I figur 5 ser man ett varv i 
cirkeln, men om man tänker sig att textutveckling och meningsskapande 
ständigt pågår när man skriver och läser, kan man se cirkeln som en spiral. 
Man kan föreställa sig att eleverna i mellanåren har gått ett antal varv i 
cirkeln, och att de kommer att gå ytterligare många varv genom skolåren. 
En naturlig startpunkt i cirkeln kan vara vid textproduktion eller textrecep-
tion. Utveckling av skriftspråklig kompetens börjar med att man deltar i 
sammanhang där mening skapas genom skrivna texter, man skriver, talar, 
läser och lyssnar. Man behöver ha erfarenhet av att skriva eller läsa innan 
man kan distansera sig och granska själva företeelsen. I en kvalificerad och 
medveten undervisning är samtal om meningsskapandet ständigt aktuellt. 
Textreception kan i modellen generellt avse både förståelse av egen och 
annans text.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 5. Transaktionscirkel – meningsskapande i text och kontext 
 
Textreception och textproduktion handlar om att vara i text i ett 
meningsskapande, medan receptionsförståelse och produktionsförståelse 
utgör ett metaplan där man utvecklar förståelse av läsande och skrivande. 
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Det förefaller troligt att processer som rör lyssnande och talande försiggår 
på liknande sätt, men i denna avhandling kommer jag inte att ständigt 
påtala detta eftersom det i första hand är skriftspråket som studeras. 

Det är framför allt elevers skrivande och deras skrivna texter som 
studeras och därför kommer denna transaktionscirkel att användas i reso-
nemang som avser meningsskapande i text som man själv skrivit och som 
man också är läsare av.  

Transaktionscirkelns idéer används i studien för att granska elevers 
meningsskapande under skrivandet och studera transaktionernas betydelse 
för att utveckla elevernas möjligheter att sätta texter i rörelse genom att 
skriva texter och att röra sig i texter och diskursiv praktik på ett sätt så att 
meningsskapande hos både dem själva och läsaren främjas.  

I punktlistan nedan redovisas transaktionscirkelns idéer. Att gå ett varv 
i transaktionscirkeln kan förklaras på följande sätt: 

 
• Under textproduktion handlar det om att som skribent vara i texten 

och skapa sin mening och att möjliggöra lämplig förståelse och 
lämpliga rörelser i texten hos en annan läsare, någon annans 
meningsskapande genom texten.  

• I samband med egen produktion av text kan skribenten utveckla 
förståelse av hur texten är uppbyggd och skapad för att möjliggöra 
önskvärd reception och rimliga rörelser i texten hos en läsare. 
Denna produktionsförståelse omfattar också kunskaper om hur 
skrivande går till och om skrifthändelser som ingår i den diskursiva 
praktiken. Begreppet skrifthändelser avser alla aktiviteter som är 
relaterade till det givna skrivprojektet som skribenten genomför 
eller är delaktig i. Skrifthändelser kan påverka utformningen av 
texten och exempelvis handla om responssamtal och andra samtal 
som skribenten kan koppla till texten, lärarens skrivundervisning 
och analys av texter. Att tala om sitt skrivande och de ingående 
skrifthändelserna innebär att man rör sig i texten och den diskursiva 
praktiken (se vidare 3.3.1). 

• Textreception handlar om att läsa eller lyssna (Adelmann 2002) till 
egen eller annans text och skapa sin förståelse. Det innebär att man 
som läsare är i texten och skapar sig en föreställning om den – man 
rör sig i texten (Langer 1995; Liberg 2003; Folkeryd, af Geijerstam 
m. fl. 2006; se även 3.5.1). Ens egen textreception bygger på de 
erfarenheter och kunskaper man har på ett allmänt plan av att leva i 
denna världen och på ett litterärt och textuellt plan av texter man 
tidigare läst (jfr McCormick 1994, s.k. allmän och litterär 
repertoar). Receptionen kan också påverkas av vad andra läsare 
uttrycker om sin reception. 
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• Receptionsförståelse innebär att man som läsare dels utvecklar 

förståelse av vad reception och rörelser i text innebär, dels vad olika 
skrifthändelser har för betydelse för meningsskapandet i läsningen. 
I skrifthändelserna ingår alla aktiviteter i den diskursiva praktiken 
som kan påverka läsförståelsen, så som reflekterande samtal och 
reflekterande skrivande om texten. Att tala om sin läsning och de 
ingående skrifthändelserna innebär att man rör sig i den diskursiva 
praktiken (se vidare 3.3.1). 

 
I praktiken kan transaktionen löpa i olika riktningar och skrifthändelserna 
kanske inte alltid är enkelt cirkulära som figuren visar.  

I skriftligt meningsskapande ingår alltså både språkliga och metaspråk-
liga aktiviteter, något som även uppmärksammats av sociokognitiva forsk-
are som forskar om metaspråkliga aktiviteter. 

The way in which people produce texts is not only guided by their 
actual communicative goals, but also by their existing knowledge of 
writing strategies, of creating text, of genre, of audience characteristics 
and more. Moreover, every new writing experience will generate new 
knowledge about these writing aspects: the expansion of a writer’s 
knowledge is a continuous process. (Rijaarsdam & Couzijn 2000) 

Ovanstående framställning om transaktionscirkeln kan relateras till teorier 
om läsning som säger att läsaren parallellt utvecklar olika läsarroller. För-
utom att vara en avkodare eller omkodare är läsaren också samtidigt text-
användare, textdeltagare och textanalytiker (jfr Luke & Freebody 1999; 
Freebody & Luke 2003; se Damber 2010:38 f). Det verkar rimligt att även 
skribenter parallellt utvecklar sådana skribentroller.  

En slutsats som även denna studie bygger på, är att undervisningen 
behöver vara inriktad på kunskaper om skrivandets procedurer och 
produktionsstrategier för att eleverna ska kunna skriva väl fungerande 
texter (se t.ex. Hillocks 1987; Kronholm-Cederberg 2009; Bergh Nestlog 
2009a). Hillocks anser att:   

The most important knowledge is procedural: general procedures of the 
composing process and specific strategies for the production of 
discourse and the transformation of data for use in writing. The 
research indicates that when curriculums begin to focus on such 
procedural knowledge, they will begin to produce more effective 
writers. (Hillocks 1987:81) 

Procedurkunskaperna opererar primärt på de globala nivåerna i 
texttriangeln (se figur 6) och handlar om att skribenten under skrivandet är 
medveten om tänkta läsare och genrekonventioner och att med en egen 
röst kunna framställa ett innehåll genom en lämplig språkdräkt (jfr t.ex. 
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Evensen 2002; Ajagán-Lester, Ledin m. fl. 2003; Kronholm-Cederberg 
2009:281 f). Vikten av att inrikta undervisningen på de globala textnivåer-
na stöds av forskning som visar att korrigering av grammatiska konstruk-
tioner på lokala textnivåer inte är en effektiv strategi (Truscott 1999; 
Smith, Cheville m. fl. 2006; Truscott 2007). Det gäller både elever med 
engelska som förstaspråk och andraspråk (Truscott 1996:330). Kronholm-
Cederberg har intervjuat elever om deras skrivande och läst deras texter 
med lärarens respons. Hon hävdar att svaga skribenter är fokuserade på de 
lokala textnivåerna och lägger energi på stavning, ordval och menings-
konstruktioner. Goda skribenter däremot inriktar sig på globala nivåer och 
fokuserar på att, utifrån sin medvetenhet om genren och läsaren, formulera 
textens innehåll och transformera kunskaper från andra textkällor 
(Kronholm-Cederberg 2009:281). Eftersom Kronholm-Cederberg inte har 
undersökt skrivundervisningen, vet vi inte vilken undervisning hennes 
svaga skribenter har deltagit i. Följaktligen kan inget sägas om vilken 
inverkan en undervisning med inriktning på globala textnivåer hade haft på 
texterna. 

Figur 6 är en bild av skrivna texters olika nivåer. På alla nivåer kan 
ideationella, interpersonella och textuella aspekter av texten diskuteras. 
Under textreception och textproduktion är läsares och skribenters me-
ningsskapande inriktat mot textens ideationella, interpersonella och textu-
ella funktioner. När receptions- och produktionsförståelsen aktualiseras i 
till exempel samtal, är meningsskapandet inriktat mot dimensioner i 
diskursiva och sociala praktiker (jfr figur 4).  

 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6. Texttriangeln    (jfr Hillocks 1987:73; Hoel 2001:28) 

 
Meningsskapandet som pågår genom språkliga aktiviteter enligt transak-
tionscirkeln kan alltså fungera som stödstrukturer vid skriftlig textproduk-
tion. Skrivande förutsätter att skribenten för det första kan utveckla idéer 

Ideationella 
aspekter 

HELA TEXTEN

AVSNITT

STYCKE

MENING

FRAS

ORD

TECKEN

Interpersonella 
aspekter

Textuella 
aspekter

Ideationella 
aspekter 

HELA TEXTEN

AVSNITT

STYCKE

MENING

FRAS

ORD

TECKEN

Interpersonella 
aspekter

Textuella 
aspekter

Ideationella 
aspekter 

HELA TEXTEN

AVSNITT

STYCKE

MENING

FRAS

ORD

TECKEN

Interpersonella 
aspekter

Textuella 
aspekter

Global nivå 
 
 
 
 
 
Lokal nivå 



 60

och argument, för det andra kan värdera, välja och organisera idéerna i en 
logisk struktur utifrån situation och tänkt läsare och för det tredje kan 
textualisera meningsskapandet – transformera det organiserade innehållet 
till en lämplig språkdräkt. Om elever får stöd för sådana transaktioner i 
undervisningen kan de redan vid 10 års ålder producera exempelvis 
argumenterande texter (Papoulia-Tzelepi 2004; Bergh Nestlog 2009b). 

Utifrån teorier om reception och läsarrespons utvecklas i följande 
avsnitt resonemang om textproduktion och meningsskapande genom att 
skriva egen text och utveckla förståelse av textproduktionen. I avsnittet 
presenteras också de analysverktyg som används för att undersöka elevers 
och lärares meningsskapande i text och praktik genom intervjuer och 
observationer. 

3.5 Textproduktion och produktionsförståelse – 
analysverktyg 

Detta avsnitt har i första hand relevans för hur eleverna och lärarna talar 
om texter och skrivande, och hur eleverna agerar i undervisningspraktiken. 
Avsnittet är en fördjupning av det som rör produktionsförståelse och 
textproduktion i figur 5 och av det resonemang som förs om kritisk dis-
kursanalys i skolan i avsnitt 3.1.  

När en skribent utformar sin text kan det ske med större eller mindre 
förståelse av textstrukturer, och därför kan texten bli mer eller mindre 
avancerad. De första texterna barn skriver skapas ofta utifrån en vilja att 
kommunicera med andra genom skriftspråkliga strukturer som de erfarit 
att stora barn och vuxna gör (jfr Liberg 1993; Evensen 2004a). Enligt 
Vygotskij (1934/1999:404 ff) utvecklas språklig produktion (uttryck) och 
reception (innebörd) i olika riktningar. Barn uttrycker först ljud och ord, 
sedan meningar och längre texter – från del till helhet – medan den seman-
tiska förståelsen går från helhet till del – ett ord används för en hel fras. 
Tanken föds som en helhet som successivt växer och tar form genom 
språket. Den språkliga formen måste också växa i takt med tankens utveck-
ling (a.a.:406). 

När barn ingår i en diskursiv gemenskap med mer erfarna skribenter 
och läsare, och tillsammans med dem får resonera om hur människor 
kommunicerar genom texter, kan deras textförståelse successivt öka. 
Sådana resonemang kan handla dels om vad texterna säger dem om 
världen, dels om textkonventioner och textuella strukturer. Både reception 
och produktion av text kan därigenom aktualiseras. Med dialogistisk för-
ståelse är någons tänkande socialt förankrat och kan ses som en ”indivi-
dualized form of interpersonel communication [… and] whatever one 
creates is a product of collective doing” (Sfard 2008:xxi). Därför borde 
skribenter som får diskutera sina texter under skrivandet, lättare kunna 
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förstå att de genom texten både kan skapa mening för sig själva och möj-
liggöra meningsskapande för den som sedan läser texten. Den diskursiva 
gemenskapen kan därigenom stödja mindre erfarna skribenter att bli mer 
kvalificerade.   

I de två nedanstående avsnitten utreds begreppen rörlighet i text och i 
diskursiv praktik. Sambanden mellan dessa två begrepp och deras relationer 
till begreppen transaktioner och meningsskapande förklaras nedan.  

Rörlighet i text används för att beskriva hur eleven talar om den egna 
texten. Rörlighet i diskursiv praktik (jfr Nygård Larsson 2011:190 ff)21 utgör 
ett begrepp för att beskriva vad eleven är koncentrerad på i praktiken. 
Tolkningen av praktikrörligheten bygger både på hur eleven talar om 
texten och den diskursiva praktiken, och på hur eleven agerar i den 
diskursiva praktiken. Intervjuer med lärarna i de båda skolorna visar hur de 
uppfattar sina elevers rörlighet, vilket också kan bidra till att specificera 
analyserna. 

Transaktioner försiggår inom och mellan elever i en viss situation 
genom inter- och intrapersonell språksamhandling (jfr Sfard 2008). En 
sådan situation kan vara när eleverna talar om texterna och undervisnings-
praktiken med mig och visar sin rörlighet, eftersom det då är troligt att de 
tänker vidare och djupare än de hade gjort om vi inte hade samtalat. 
Meningsskapande pågår ständigt och används som en term för en acku-
mulerad förståelse som bygger på gjorda transaktioner. Vi kan inte med 
säkerhet säga vilket meningsskapande som pågår hos någon annan, efter-
som det inte kan observeras eller fullt ut uttryckas språkligt av den me-
ningsskapande. Rörligheten avser alltså hur eleverna explicit talar om text 
och praktik och hur de agerar i praktiken. Rörligheten bygger på de trans-
aktioner och det meningsskapande som försiggår inom och mellan elev-
erna. 

Man skulle genom att tillämpa Gees (2012) teori kunna säga att 
skillnaden mellan transaktioner och meningsskapande är att det först-
nämnda avser ett litet och det sistnämnda ett stort meningsskapande.22 I 
meningsskapandet samspelar många röster från tidigare transaktioner, och 
därför är meningsskapande komplext.  

Följande två avsnitt handlar för det första om rörlighet i text och för det 
andra om rörlighet och inriktning i diskursiv praktik. Rörlighet är ett 
analysbegrepp som används för att studera elevers meningsskapande i en 
undervisning som bland annat syftar till att utveckla kvalificerade texter, 

                                                        
21 Nygård Larsson talar om diskursiv rörlighet som är något annat, nämligen att röra sig mellan olika 
diskurser, mellan vardaglig och naturvetenskaplig diskurs, och använda lämpliga semiotiska uttryck. 
Innebörden i begreppet så som hon använder det, ryms snarare inom det som här benämns transaktiv 
textrörlighet. 
22 Jämför Gees (2012) diskursbegrepp om stora och små diskurser (se 3.1). Begreppet meningsskapande 
som det används i studien avser alltså det stora meningsskapandet. 
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texter som kan främja både skribenternas och läsares meningsskapande. 
Analysbegreppet inriktning i praktik används för att undersöka lärarens 
meningsskapande i undervisningspraktiken. 

3.5.1 Elevers rörlighet i text 
Meningsskapande textproduktion innebär att skriva och skapa mening för 
sig själv genom texten och också att skriva texten så att läsaren kan skapa 
mening på lämpligt sätt. Genom att ta reda på en skribents rörlighet i text 
kan jag förstå något om textproduktionen och dess möjligheter till 
meningsskapande. 

Rörlighet i text är ett begrepp som används för att beskriva hur läsaren 
talar om sin förståelse av egen eller annans text. Termen etablerades genom 
forskningsprojektet Elevers möte med skolans textvärldar (se t.ex. Liberg, 
Folkeryd m. fl. 2002; Liberg 2003; Folkeryd, af Geijerstam m. fl. 2006; 
Liberg 2007). Med rörlighet i text avser jag, i enlighet med Åsa af 
Geijerstam: 

den relation eleven har till sin text, och visar sådana saker som hur 
eleven kan läsa sin egen text högt, sammanfatta huvudpunkter i texten, 
förklara oklara avsnitt eller göra generaliseringar utifrån vad han eller 
hon skrivit. (2006:124) 

Rörligheten i texten baserar sig på elevens meningsskapande i sin skrivna 
uttext, vilket genererar en virtuell text, som i sin tur genom det muntliga 
uttrycket blir en muntlig intext. Textrörligheten undersöks här genom att 
studera hur eleven talar om sin text. När eleverna talar om texten uttrycker 
de en del av sin förståelse, men elevens språkliga uttrycksmöjligheter kan 
vara begränsade.  

Rörlighet i text handlar alltså om elevens relation till texten och dess 
sammanhang (jfr med figur 4 i 3.2). Med en sådan syn kan läsning betrak-
tas som ”en föränderlig vandring i ett föränderligt textlandskap” (Liberg 
2004:109). Synsättet kan jämföras med Judith A. Langers (Langer 2011) 
sätt att resonera om meningsskapande. Hon talar om fem faser i menings-
skapandet (a.a.:21 ff). 

 
1. Att vara utanför och stiga in i en föreställningsvärld 
2. Att vara inne i och röra sig genom föreställningsvärlden 
3. Att stiga ut och tänka igenom det man vet 
4. Att stiga ut och objektifiera erfarenheten 
5. Att lämna en föreställningsvärld och gå bortom den 

 
Faserna är aktuella såväl vid läsning och skrivande som vid all annan 
kunskapsbildning. En text kan vara en föreställningsvärld som läsaren eller 
lyssnaren bygger sin föreställning om. Inledningsvis handlar det alltså 
enligt Langer om att orientera sig och komma in i en föreställning, för att 
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sedan också kunna distansera sig från den, tolka och analysera den och 
använda erfarenheterna i andra sammanhang. 

Tidigare forskning om elevers förståelse av egna texter (Folkeryd, af 
Geijerstam m. fl. 2006:170–179) talar om tre typer av rörlighet i text, och 
grundar sig på hur elever talar om sina texter. Denna studie utgår från 
samma kategorier som modifieras något med hjälp av den funktionella 
lingvistiken och den dubbla dialogen (se 3.1–3.3). Figur 7–9 kan jämföras 
med resonemanget om den dubbla dialogen i avsnitt 3.3. Genom att 
koppla samman textrörlighetsbegreppet med dessa teorier visas sambanden 
mellan textrörlighetsanalysen, de för studien centrala teorierna och övriga 
analyser i avhandlingen. I de tre figurerna representerar den skuggade 
triangeln texten, och de utanför liggande trianglarna i figur 8 och 9 
representerar diskursiv praktik respektive sociala praktiker som är rela-
terade till texten. De tre hörnen i triangeln representerar de tre metafunk-
tionerna ideationella, interpersonella och textuella. Ellipserna med pilar in 
till trianglarna anger hur rörligheten manifesteras. Dessa tre figurer kan 
jämföras med figur 2 och 4 som visar diskursdimensionerna. 

Textbaserad textrörlighet23 innebär att skribenten talar om sitt menings-
skapande i texten genom att återge och kommentera innehållet på olika 
textnivåer och visar därigenom på rörelser i textens föreställningsvärld (jfr 
Langer 1995). Denna rörlighet omfattar också att skribenten värderar sin 
text.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Textbaserad textrörlighet 
 
                                                        
23 Definitionerna av textbaserad textrörlighet och utåtriktad textrörlighet är något modifierade från 
Folkeryd, af Geijerstam med flera (2006:170–179) och af Geijerstam (2006:128 ff). Rörlighet i 
textuella strukturer hänför de till textbaserad textrörlighet (se även Chrystal & Ekvall 2012), vilket här 
hänförs till utåtriktad textrörlighet. Modifieringen grundar sig på följande ställningstagande. För att 
kunna tala om textuella strukturer krävs att man intar ett metaperspektiv och använder ett metaspråk 
(Camps & Milian 2000:13). Man distanserar sig från textens idéer och går därigenom ut ur textens 
föreställningsvärld, vilket är anledningen till att detta betraktas som ett steg ut från texten. 
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Figur 7 visar att den textbaserade textrörligheten i första hand är knuten 
till ideationella aspekter i texten genom transaktioner inom skribeten, 
intrapersonell rörelse, i samspel med texten, intratextuell rörelse (jfr med 
resonemanget om den dubbla dialogen i 3.3).  

Utåtriktad textrörlighet23 (se figur 8) innebär att skribenten med ut-
gångspunkt i texten relaterar till egna erfarenheter, upplevelser och tankar 
– intrapersonell rörelse. Det innebär också att skribenten uttrycker sig om 
textuella strukturer i den specifika texten, en intratextuell rörelse. Skriben-
ten visar också förståelse av transaktioner och skrifthändelser i den diskur-
siva praktiken som haft inverkan på texten, så som lärares undervisning, 
lärares skriftliga och muntliga responser, kamraters responser på den egna 
texten, kamraters responser på andra texter, samtal med lärare, kamrater, 
föräldrar, syskon eller andra om texter och språk och analys av andra texter. 
Det visar på intrakontextuell rörelse eftersom det rör de kontexter eleven 
faktiskt befinner sig i.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 8. Utåtriktad textrörlighet 
 
Utåtriktad textrörlighet visar man genom att definiera, beskriva, förklara 
och värdera skrifthändelser i den diskursiva praktiken av betydelse för 
texten. Det kan innebära att skribenten talar om det egna skrivandet och 
beskriver hur det gick till. Skribenten berör sin förståelse av dels det egna 
skrivandet, dels lärandet om text och skrivande. Skribenten kan också tala 
om samband mellan texten och skrivandet, och om utvecklingen av den 
egna förståelsen av textens innehåll under skrivandet. En del skribenter kan 
tala om hur deras egen förståelse transformeras efterhand, vilket innebär 
att texten successivt och icke-linjärt växer fram.  

Vidare innebär utåtriktad textrörlighet att skribenten gör transaktioner 
och relaterar till erfarenheter i den diskursiva praktikens undervisningsfält 
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och erfarenheter utanför texten – ideationella aspekter i och utanför texten 
och till textuella aspekter i texten. På så vis kopplas texten till praktik, i 
första hand till den diskursiva praktiken, den mellersta triangeln i figur 8, 
men eventuellt också till andra sociala praktiker som skribenten relaterar 
till, yttersta triangeln. 

Vid transaktiv textrörlighet24 (se figur 9) har skribenten distanserat sig 
ytterligare från texten och diskuterar textens sammanhang, syfte och tänkt 
läsare, interkontextuell rörelse. Kategorin handlar om en förståelse av att 
texten är ett resultat av en problemlösning i en specifik diskursiv och social 
praktik, och kan relateras till förståelse och val av genre. Den transaktiva 
textrörligheten innebär att skribenten drar slutsatser från tidigare erfaren-
heter och kunskaper om text, intertextuell rörelse, och om kommunikation 
med andra, interpersonell rörelse. Skribenten visar på samband mellan å 
ena sidan den aktuella egna texten och å andra sidan andra texter också i en 
vidare kulturell kontext. Denna typ av rörlighet berör skribentens förståelse 
av den egna textens relation till den aktuella sociala och kulturella prak-
tiken, ur såväl ideationella som textuella och interpersonella aspekter. Skri-
benten rör sig inom både den diskursiva praktiken och olika sociala 
praktiker vid transaktiv textrörlighet (se 3.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9. Transaktiv textrörlighet 
 
I den transaktiva textrörligheten visar skribenten sin förståelse av texten 
som en del av ett större sammanhang. Transaktionerna rör textens alla tre 

                                                        
24 Folkeryd, Geijerstam med flera (2006) kallar den tredje kategorin för interaktiv rörlighet. I enlighet 
med resonemang i kapitel 3.2 väljer jag istället begreppet transaktiv textrörlighet. 
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aspekter: ideationella, textuella och interpersonella. Rörelserna går fram 
och tillbaka genom undervisningsfältet och sociala praktiker utanför skol-
an. Den mellersta triangeln i figur 9 representerar diskursiv praktik och 
den yttersta representerar social praktik. 

Att vara rörlig i texten innebär således att man som skribent har 
kontakt med och kan tala om den egna textens innehåll, strukturer och 
funktion och att se sin text i relation till skrivandets praktik och skrift-
händelser. Det innebär att skribenten distanserar sig från texten och 
betraktar den som ett objekt som har relationer till diskursiv och social 
praktik. Med hjälp av modellen för diskursdimensioner i figur 4, kan man 
säga att rörelserna genom transaktioner går från den inre boxen, text, ut 
mot diskursiv praktik och vidare till den sociala praktiken. Rörlighet ut 
mot den sociala praktiken kan handla om att elever ser kopplingar till 
skolans styrdokument, men också till andra sociala praktiker och relaterar 
till idéer, genrer och diskurser utanför skolans praktiker. Det är grad-
skillnader snarare än artskillnader mellan de tre kategorierna för rörelser i 
text. Skribenten förhåller sig till text och kontext i en dubbel dialog (se 3.3) 
genom de tre metafunktionerna av text: ideationella, interpersonella och 
textuella funktioner. Dessa tre grundar sig i tur och ordning på erfaren-
hetsbaserat meningsskapande, meningsskapande som rör personliga och 
sociala relationer samt meningsskapande genom textuell struktur som 
tydliggör logiken (Halliday 1999). 

Meningsskapande textproduktion innebär också att man skriver så att 
man blir förstådd. Det betyder att man grundlägger textuella strukturer så 
att läsaren erbjuds möjligheter att röra sig i texten.25 Skribenten kan ha 
större eller mindre förståelse av kontexten där texten är tänkt att fungera, 
den tänkta texten, tänkta läsare och tänkta rörelser i texten. 

Skribenten kan också ha större eller mindre erfarenheter av olika 
textkulturer som de bär med sig vid såväl textreception som textproduk-
tion. En fråga som väcks är hur sådan förståelse påverkar skribentens 
möjligheter att skriva meningsskapande texter.  

Om det finns ett samband mellan textproduktion och produktions-
förståelse, kan man tänka sig att produktionsförståelsen är kopplad till 
elevens rörlighet i den diskursiva praktiken. Denna rörlighet handlar om 
den relation eleven har till sitt eget skrivande, till skrifthändelser och texter 
i den diskursiva och sociala praktiken. Genom att tala med eleverna om 
deras relationer till sina texter och till sitt skrivande, kan deras rörlighet i 
text studeras. Genom att både tala med dem om undervisningen och 
studera hur de agerar i praktiken kan deras rörlighet i den diskursiva 
praktiken undersökas. Textrörlighetsbegreppet rör skribentens relation till 
texten och praktikrörlighetsbegreppet skribentens relation till olika variab-

                                                        
25 Resonemanget kan jämföras med Ecos (1979/1991) begrepp modelläsare.  
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ler i den diskursiva praktiken. Både texten och skribenten utgör delar av 
den diskursiva praktiken och i texten skriver eleven in sig själv och sitt 
meningsskapande. Därför kan man säga att text och skribent inte alltid går 
att särskilja. 

Meningsskapande i textproduktion och textreception är alltså kopplat 
till skribenters och läsares erfarenheter av texter och textkulturer som de 
ingår i och blir bärare och skapare av. Som meningsskapare rör de sig i 
texter och sätter texter i rörelse (Liberg 2004) – ”Tekster ligger ikke stille; 
de forandrer seg både med leserne og med situasjonen de settes inn i”, 
skriver Jon Smidt med hänvisning till Caroline Liberg (Smidt 2004a:32). 
Texter är därför i ständig rörelse eftersom läsare och skribenter på olika 
sätt rör sig i texterna när de läser och skriver texter samt samtalar och 
skriver om texter. 

3.5.2 Elevers rörlighet och lärares inriktning i diskursiv praktik 
Rörligheten i text baserar sig på hur deltagaren talar om sin förståelse av 
texten. Ett synsätt på text som inbäddad i en praktik, innebär att 
deltagarnas meningsskapande sker i den praktiken där de befinner sig. 
Meningsskapande pågår ständigt, bara genom det faktum att man som 
deltagare befinner sig i praktiken innebär att man rör sig i praktiken. På så 
sätt omfattar meningsskapandet mer än det man som deltagare faktiskt 
talar om.   

Som ett komplement till teorierna om rörelser i text som verktyg för att 
förstå elevernas och lärares meningsskapande i praktiken, ser jag möjlig-
heter att utveckla kategorier för hur eleverna rör sig och lärarna inriktar sig 
i den diskursiva praktiken. I avhandlingen görs således en distinktion 
mellan rörlighet och inriktning. Rörligheten analyseras genom intervjuer 
med eleverna om deras skrivande och observationer av hur de agerar i prak-
tiken. Därigenom är det möjligt att fånga åtminstone en del av deras för-
ståelse. Inriktningen analyserar jag genom att tala med lärarna om hur de 
ser på praktiken och texterna; inriktningen handlar inte på samma sätt som 
rörligheten om förståelse, utan om synsätt på praktiken. Kategorierna för 
rörlighet och inriktning i praktiken är desamma som presenteras som sex 
olika variabler för skoldiskurser i avsnitt 3.1. De samspelar med katego-
rierna för rörligheten i text och bygger på Hallidays teorier om aspekter av 
situationskontext, nämligen verksamhet, relation och kommunikationssätt26 

                                                        
26 Halliday (2002) använder verktygen – field, tenor och mode – för situationskontexten, det vill säga för 
att sätta den specifika texten i ett kontextuellt sammanhang, inte som verktyg för att granska den 
diskursiva praktiken i sig, utan för att visa på textens och språkets sammanhang. Jag vidgar tolkningen 
av Hallidays begrepp för att granska den diskursiva praktiken i sig med motsvarande triadiska 
metafunktioner. Det innebär att jag väljer att skriva fram skrifthändelser, skrift- och talkedjor samt 
funktionella kontextenheter i undervisningspraktiken och på så sätt möjliggöra en granskning med 
textanalytiska verktyg. Även Bachtin (1986:82–100), Ongstad (1999:156) och Bühler (1934/2011:34 f) 
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(Nordiskt SFL-nätverk 2005; af Geijerstam 2006:24; Holmberg & 
Karlsson 2006:213, 215 och 218).27 Om rörligheten i text avser riktningar 
från texten ut mot diskursiv och social praktik och tillbaka in mot texten, 
kan rörligheten och inriktningen i den diskursiva praktiken sägas handla 
om hur deltagaren förefaller inrikta sig inom den diskursiva praktiken, i 
detta fall undervisningen. Deltagarens rörlighet och inriktning bygger på 
dennes förförståelse och pågående meningsskapande. Rörligheten och 
inriktningen kan således skifta med situationskontexten och är beroende av 
tid, rum, deltagare och omständigheter.28 

Den diskursiva praktiken utgör den kontext som deltagarna rör sig 
inom. Praktiken kan liksom en text betraktas utifrån ett triadiskt synsätt 
med ideationella, interpersonella och textuella metafunktioner. Under-
visningsvariablerna som samverkar i den diskursiva praktiken visas i figur 
10. I figur 11 visas ämnesvariablerna, som samverkar i ämnets skrivna och 
talade texter. Dessa båda figurer utgör tillsammans variabler i skoldiskurser 
och visas i figur 3 i avsnitt 3.1.  

  

 
Figur 10. Analysverktyg för rörlighet och inriktning i undervisning  
(jfr figur 3 och 11)  
 
                                                                                                                               
talar om yttranden utifrån tre aspekter som kan jämföras med Hallidays tre metafunktioner: ideationell, 
interpersonell respektive textuell. 
27 Jag använder översättningen som Nordiskt SFL-nätverk har fastställt, vilket även af Geijerstam och 
Holmberg & Karlsson gör. Hedeboe och Polias (2008:66) översätter field till fält och tenor har de kvar 
som begrepp även på svenska. Hellspong och Ledin (1997:43) översätter tenor till deltagare. 
28 Rörlighetsbegreppet har som jag ser det stora likheter med positioneringsbegreppet (se t.ex. Ongstad 
1999). Men jag uppfattar positionering som mer statiskt; rörelser är dynamiska. Jag väljer rörlighets-
begreppet eftersom det tydligt rymmer en dynamik. 
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Undervisningsfält är benämningen på undervisningens ämne eller tema. 
Det kan vara ett tema om bostadsområdet som i skrivprojektet Klass-
tidning; märk väl att undervisningsfältet omfattar såväl texternas innehåll 
som deras interpersonella funktioner och textuella strukturer. De tre 
variablerna av undervisningsfältet benämns och definieras enligt figur 11 
nedan, och bygger på Hallidays tre metafunktioner i text. Genom fältets 
ämnesinnehåll skapas referenser till idéer och fenomen i världen som rör 
ämnet. Ämnesröster är de röster som kommer till uttryck i ämnet och kan 
förutom lärare och elever vara experter som skriver i läroböckerna eller 
andra aktörer som kommer till tals i ämnets skrivna och talade texter. 
Genom ämnesrösterna skapas relationer mellan skribent och läsare, i syfte 
att texterna i ämnet ska fungera. Till ämnestextualitet räknas de språkliga 
resurser som skapar sammanhang och mening i ämnets texter. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Analysverktyg för rörlighet och inriktning i ämne 
(jfr figur 3 och 10)  

 
Undervisningsröster (se figur 10) är benämningen för deltagarna och deras 
röster i den diskursiva praktiken, framför allt elever och lärare, och rela-
tionerna dem emellan. Denna typ av rörlighet handlar om hur man som 
deltagare i en diskursiv praktik å ena sidan visar sig engagerad i intra-
personella processer, eget tänkande och varande i den diskursiva praktiken, 
å andra sidan visar sig engagerad i interpersonella processer, andras tänk-
ande och varande i den diskursiva praktiken. Dessa processer är således 
inriktade mot transaktioner inom den egna individen och transaktioner 
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med andra personer som är involverade i den diskursiva praktiken.29 De 
interpersonella processerna rör sociala relationer mellan deltagarna i prak-
tiken. Undervisningsrösterna rymmer även etiska dimensioner genom att 
deltagarna med sina röster och sitt agerande är handlingsinriktade och 
relaterade till varandra (jfr Ongstad 1999:162 f). Undervisningsröster och 
ämnesröster kan vara tätt förknippade med varandra genom att elever och 
lärare finns i undervisningen med sina röster. Undervisningsrösterna kan 
tala om vad som helst, medan ämnesrösterna alltid berör ämnet som 
studeras. 

Undervisningsform (se figur 10) rör hur den diskursiva praktiken byggs 
upp av olika aktiviteter i tal och skrift, med andra ord hur undervisningen 
formas och skrifthändelser vävs till en praktik med skrift- och talkedjor (se 
vidare 3.6). Denna variabel handlar alltså om struktureringen av praktiken 
och tar sig fysiska och estetiska uttryck genom lärarens och elevernas krea-
tivitet i undervisningen (jfr Ongstad 1999:161 ff). Genom undervisnings-
röster uttrycker sig deltagarna i undervisningen och bildar dess form. 
Undervisningsformen har därigenom en expressiv dimension.  

Med referens till den dubbla dialogen (se 3.3) aktualiseras transaktioner 
mellan deltagarna i den diskursiva praktiken i kategorin undervisningsröster 
och konventioner i kategorierna undervisningsfält och undervisningsform. 
Konventionerna styrs av sociala praktiker som omgärdar skolundervisning. 
Ämnesinnehållet styrs av kursplaner, och utformningen av undervisningen 
påverkas av sådant som lärarens utbildning och den aktuella skolans 
traditioner. Praktiken kan vara mer eller mindre styrd av konventioner, 
vilket kan jämföras med att konventioner i texter manifesteras i genrer. 

Transaktionerna i praktiken gäller både texten och praktiken, och sker 
genom skriftkedjor och talkedjor. I undervisningspraktiken sker transak-
tioner som rör undervisningsfältet, undervisningsrösterna och undervis-
ningsformen, och resulterar i meningsskapande. Eleverna visar sin rörlig-
het i praktiken genom det sätt de talar om de ovan nämnda ämnes- och 
undervisningsvariablerna och hur de agerar i praktiken. Lärarna visar sin 
inriktning i praktiken genom sitt sätt att tala om dessa variabler. 

Detta avsnitt har behandlat de analysverktyg som används för analys av 
elevers och lärares meningsskapande i studien. I nästa avsnitt följer en 
redogörelse av analysmetoder och analysprocesser för analys av texter och 
undervisningskontexter. 

                                                        
29 Till kategorin undervisningsröster räknar jag inte föräldrar som kan vara involverade i arbetet 
hemma eftersom de inte är med i själva undervisningen. Hemmet räknar jag som en annan diskursiv 
praktik. 
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3.6 Analys av text och kontext – metoder och 
processer  

Analyserna av elevtexter och undervisningspraktiker grundar sig på den 
triadiska textsynen, genom den dialogistiska språksynen. De tre metafunk-
tionerna: ideationella, interpersonella och textuella (se t.ex. Halliday 2004), 
förutsätts vara alltid och samtidigt verksamma i varje yttrande och varje 
praktik (jfr resonemanget om dubbla dialogen i 3.3). Skriftpraktiken byggs 
till stor del upp av texter och bildar genom skrivprojekten de olika situa-
tionskontexterna. Både text och diskursiv praktik analyseras med delvis 
gemensamma textanalytiska verktyg, vilket kommer att utredas i detta 
avsnitt. 

Figur 12 är en översikt över enheter som beskrivs och analyseras i 
undersökningen. Triangelformen representerar den triadiska textsynen. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 12. Bild av undersökningens objekt 
 
Den diskursiva praktiken är den arena som omsluter de övriga objekten, 
och elevtexterna kan sägas utgöra kärnan som undervisningen kretsar runt. 
Tabell 6 nedan visar vad som undersöks och hur det görs. Där redovisas 
också de centrala begrepp som används för analys och diskussion av den 
diskursiva praktiken samt elevers och lärares förståelse av text och skrift-
praktik. De tre översta raderna i tabellen har behandlats i förra avsnittet 
och de två nedersta rör innehållet i detta avsnitt. Innebörden av de begrepp 
som inte redan tidigare har behandlats, klargörs senare i detta avsnitt. 

DISKURSIV  
PRAKTIK 
Elevtexter 

Lärares 
inriktning i praktiken 

Elevers 
rörelser i sina texter och i praktiken 
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Tabell 6. Diskursanalysens frågor, objekt, material och metoder30 

                                                        
30 Termerna kärna och satellit ser jag som något problematiska eftersom de har sitt ursprung i den 
textlingvistiska traditionen med en strukturalistisk syn på text.  Med detta sagt väljer jag ändå att 
använda begreppen i enlighet med rhetorical structure theory. 
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Elevtexterna är skrivna i praktiker som är genrepedagogiskt orienterade. 
Texterna analyseras och används i studien från två positioner. En position 
utgör den språkvetenskapliga textanalysen. Den andra positionen utgår 
från eleverna och undersöks genom intervjuer och observationer som 
möjliggör analys av varje elevs rörlighet i sin text. 

I detta avsnitt behandlas teorier för analysmetoder som ska kopplas till 
den första forskningsfrågan om textstrukturer i elevernas texter och till den 
andra forskningsfrågan som rör undervisningspraktiken, eftersom prak-
tiken delvis analyseras med samman analytiska verktyg som elevtexterna. 
Elevers rörlighet i texterna och praktiken, och lärares inriktning i praktiken 
analyseras med hjälp av teorier som redovisas i avsnitt 3.5.1 och 3.5.2. 

Både här och i min licentiatavhandling analyseras elevtexterna i sin 
helhet, vilket för med sig att de globala textnivåerna betonas. Helheten i en 
text skapas av kohesion genom att ett mönster av strukturer framträder för 
skribent och läsare. Om man som jag, ser texter som socialt situerade, kan 
man säga att strukturerna i en text fungerar som en bro mellan skribentens 
meningsskapande i texten och läsarens meningsskapande i kontexten (jfr 
Hasan 1999). Därför är det relevant att studera strukturer på globala text-
nivåer och koppla till den kontext där texterna skrivs och läses. Även om 
strukturer studeras görs det utifrån en semantisk tolkning av texterna.  

I licentiatavhandlingen analyserades perspektiv i elevtexter genom en 
vidareutveckling av reliefanalys (Evensen 1992; Evensen 2005). De centrala 
analysbegreppen i reliefteorin är förgrund och bakgrund. Förgrunden är de 
delar av texten som kommer emot läsaren, som framträder som den inne-
hållsliga kärnan. Bakgrunden är de delar av texten som träder tillbaka och 
vars funktion är att underbygga, utveckla och förtydliga förgrunden (se 
vidare 3.6.2). Ett resultat i den studien är att de mindre utvecklade elev-
texterna har en tydlig och väl fungerande förgrund och en mindre utveck-
lad bakgrund, medan mer avancerade elevtexter har både en tydlig och väl 
fungerande förgrund och en tydlig och mer omfattande bakgrund. Text-
erna hade producerats i en praktik där läraren medvetet hade undervisat 
om text, och både de mindre och de mer avancerade texterna ansågs av 
lärarna vara lyckade.  

Undervisningen spelar roll för utveckling av skriftlig kompetens, och 
det är också relevant att fundera över om det finns en logisk progression. 
Lars Sigfred Evensen (2006:18 f) argumenterar för att när barn skriver 
texter för att kommunicera i funktionella sammanhang, utanför skolan, 
utvecklar de först ”helteksten” och sedan de ”større delene av teksten” 
(a.a.:19):  

Først deretter kommer mindre avsnitt. Når barn lærer å konstruere 
lengre, sammenhengende tekster, ser det altså ut til at ”innvikling” kan 
være et vel så treffende fagbegrep som utvikling. (a.a.:19) 
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Att utarbeta bakgrunder och ”inveckla” texten, verkar alltså vara ett senare 
steg i skrivutvecklingen. Med termer från reliefteorin kan man säga att i en 
förgrund utvecklas först texten i sin helhet, som sedan invecklas i bakgrun-
den. 

Samspelet i reliefens för- och bakgrund skapar således perspektiv i 
texten. Väl fungerande texter har en tydlig relief där förgrund och bak-
grund samspelar. Därför granskas hur texten med sin relief möter läsaren. I 
denna studie granskas både elevtexter och diskursiv praktik genom analys 
av perspektiv i texterna (jfr Bergh Nestlog 2009a).  

Perspektiv i texter rör språkliga egenskaper på ett djupare plan och 
påverkar texter begriplighet (Gunnarsson 1982:81 ff). Perspektiven analys-
eras i tre dimensioner, nämligen hierarkier, relief och sekvenser (jfr Bergh 
Nestlog 2009a:24–29). I min licentiatavhandling konstaterade jag att texter 
med distinkta och väl utvecklade perspektivdimensioner var funktionella 
texter som uppfattades som tydliga och begripliga av lärare (a.a. 2009a:70–
73). Perspektivanalys är alltså en adekvat metod för att studera texters 
funktionalitet, effektivitet och begriplighet (jfr Gunnarsson 1982). Jag 
kompletterar nu metoden genom att använda rhetorical structure theory, 
retorisk strukturteori (RST), eftersom den teorin verkar lämplig att 
kombinera med och fördjupa teorierna om perspektiv. Här kombineras 
RST med teorierna om relief och textsekvenser. Metoder och begrepp 
tillämpas vid textanalysen och vidareutvecklas för analys undervisnings-
praktikerna. 

Reliefteorin erbjuder en metod att få överblick över textens globala 
strukturer och RST en metod för att få grepp om relationen mellan de in-
gående delarna som skapar helheten. Reliefteori och RST används paral-
lellt för att analysera perspektiven, och på så sätt ökar analysernas tillför-
litlighet, ett slags triangulering. Både reliefteorin och RST-metoden har 
holistiska ansatser. Man går från tolkning av texten i sin helhet till delarna, 
men genom att samtidigt ta utgångspunkt i minsta funktionella text-
enheter går man samtidigt från del till helhet. Genom att använda både 
bottenupp- och toppner-metoder och dessutom kombinera dem, blir 
sannolikt analysen tillförlitligare än om enbart en metod används.  

RST-analysen möjliggör iakttagelser av aspekter i elevtexter och 
undervisningspraktiker, framför allt upptäckter om funktionella relationer 
mellan semantiska textenheter och kontextenheter. Reliefmetoden ensam 
möjliggör inte analys av sådana relationer, och RST tydliggör inte hur 
texten i sin helhet framstår inför läsaren. Det är ytterligare ett skäl till att 
använda båda metoderna.  
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RST utgår från att skribent och läsare kommunicerar genom textens 
strukturer och analysen går ut på att beskriva hur kommunikationen i 
texten fungerar:  

An RST analysis is […] a functional account of the text as a whole. 
[…] RST structures are, therefore, structures of functions rather than 
structures of forms. (Mann & Thompson 1988:258) 

Reliefmetoden ser också till funktionella strukturer, inte formella. RST kan 
förfina perspektivanalysen genom att på ett klargörande sätt grafiskt visa 
texters hierarkiska uppbyggnad och tydliggöra olika funktionella och meta-
funktionella relationer mellan textenheter. RST sätter alltså relationerna 
mellan textenheter i fokus. 

De tre dimensionerna av perspektiv är genom analysverktygen rela-
terade till varandra på följande sätt: 

 
• Hierarkin i texterna och i undervisningspraktikerna analyseras 

främst med RST, men också med reliefteori. 
• Reliefen i texterna och i undervisningspraktikerna framträder 

genom hierarkierna och analyseras främst genom reliefteori, men 
också med RST. 

• Sekvenser i texterna analyseras med teorier om textsekvenser, vilka 
relateras till textens relief. 

 
De tre metoderna har dessutom olika inriktning. RST påvisar framför allt 
hierarkier och relationer mellan enheter i text och kontext, medan relief-
analysen klarlägger textens tredimensionalitet och teorin om textsekvenser 
definierar de för texten centrala enheterna. I följande tre avsnitt presenteras 
RST, reliefteorin och teorin om textsekvenser. 

3.6.1 Retorisk strukturteori 
I detta avsnitt redogör jag för rhetorical structure theory, som framför allt 
har utvecklats av William Mann, Sandra Thompson, Christian 
Matthiessen och Maite Taboada (Mann & Thompson 1988; Mann, 
Matthiessen m. fl. 1992; Mann & Taboada 2005–2010). Den används i 
studien för analys av texter och undervisningspraktiker. Teorin har inte 
tidigare använts för analys av praktiker. När jag i detta och följande avsnitt, 
3.6.2, skriver om text avses ofta både text och kontext, även om det inte 
skrivs ut.  

Perspektivdimensionen hierarkier studeras genom RTS för att klargöra 
hur olika enheter i texten är ordnade i relation till varandra. Textenheterna 
är semantiska enheter av två slag: kärnor och satelliter.31 Kärnor framträder 
                                                        
31 Kärna och satellit är översatt från engelskans nuclear och satellite (se t.ex. Mann & Thompson 
1988:245 f). 
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som mer centrala textenheter och en satellit är en textenhet som är riktade 
med en specifik funktionell relation mot en kärna. Kärnor och satelliter 
finns på olika textnivåer och är uppbyggda av större eller mindre text-
enheter. På global textnivå kan en text bestå av en kärna och en satellit som 
på underliggande textnivåer delas upp i allt mindre textenheter på mer 
lokala textnivåer. 

RST skiljer således mellan kärnor och satelliter. Satelliten är riktad mot 
och underordnad en kärna. Det innebär att satelliten inte är en separat 
funktionell enhet utan sin kärna; den kan helt enkelt inte stå för sig själv, 
vilket en kärna kan. Varje satellit som omfattar mer än en minsta 
funktionella textenhet innehåller också en eller flera kärnor, vilket analysen 
av satelliter mot de lokala textnivåerna blottlägger.  

Retorisk strukturanalys är en metod som ursprungligen är avsedd att 
användas för textanalys av skrivna texter. Genom att granska en texts 
strukturer utifrån denna teori klargörs hur olika delar av texten på olika 
textnivåer är relaterade till varandra hierarkiskt och sekventiellt. Analysen 
är funktionell och visar hur textens strukturer kommunicerar och möjliggör 
meningsskapande hos läsaren. Både detta sätt att analysera text och relief-
analys är hermeneutiskt snarare än strukturalistiskt förankrade metoder, 
eftersom de bygger på analytikerns tolkning av texten, eller med andra ord 
förståelsen av relationerna mellan olika delar av texten. Genom RST-
analys blir tolkningen ”a little less subjective than it might be otherwise” 
(O’Brien 1995:474). Vid analysen försöker förstå texten och hur de olika 
funktionella textenheterna är relaterade till varandra, även om tolkningen 
inte alltid är självklart given. Analysen sker genom att läsaren dels själv 
skapar mening, dels förstår hur skribenten har skapat mening i sin text – 
”[i]t is plausible to the observer that it was plausible to the author writing 
the text that <the findings> holds” (Mann & Taboada 2005–2010).32 
Under analysen söker läsaren efter textens mening i sin helhet och den 
mening som skapas genom att textenheterna är relaterade till varandra på 
olika sätt, så att man som läsare uppfattar textens koherens. Inledningsvis 
under analysen läses elevtexterna med en intuitiv och prövande hållning för 
att tolka textens inriktning. Denna tentativa process avlöses av en analytisk, 
där tolkningen styrs av textens titel, genredrag och resultatet av analysen av 
undervisningspraktiken. RST-analysen stöds på så sätt av de andra text-
analysmetoderna och av att textens sammanhang är känt. 

Centralt i textanalyserna är relationerna mellan textens funktionella text-
enheter.33 I min licentiatavhandling används begreppet textenhet för ”den 
minsta enhet som möjliggör för läsaren att skapa mening i texten och som 
                                                        
32 På webbsidan står citatet under länken ”Intro to RST” och vidare till länken ”Introduction to RST”. 
Inom RST används begreppet ”observer” för den som analyserar texten. 
33 Begreppen funktionell textenhet, textenhet och funktionell enhet används synonymt. Jämför med 
diskursenheter (Evensen 2005:197). 
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för läsaren har en identifierbar kommunikativ funktion […]. Vad som 
ingår i en enskild textenhet är beroende av kontexten” (Bergh Nestlog 
2009a:26). Denna definition gäller i princip även i denna studie, men med 
den skillnaden att en textenhet inte bara utgör den minsta funktionella 
enheten utan också två eller flera minsta enheter som tillsammans bildar 
ett funktionellt block på en viss textnivå. Storleken på den funktionella 
enheten varierar således från större enheter på de globala textnivåerna till 
minsta enhet på den lokala nivån. De funktionella textenheterna kategori-
seras alltså som kärnor och satelliter. Analyser visar på ett begränsat antal 
kombinationer av relationer enligt figur 14–17 och tabell 7–11. Kärnor och 
satelliter som här också kallas block av funktionella textenheter, markeras 
med ruta enligt figur 13. Lodrät linje ansluter till satelliten vid kärna–
satellit-relation och till kärnorna vid relation utan satellit. Pil anger satel-
litens riktning i relationen till kärnan och båge anger en relation mellan två 
kärnor. Relationerna är det specifika och grundläggande för RST. 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 13. Notering av RST-relationer 
 
Teorin utgår från att relationerna i textens strukturer bär på ett 
kommunikativt innehåll och därför är retoriska. I studien kallas dessa 
retoriska strukturer funktionella relationer. Det centrala i denna teori är 
alltså relationerna mellan kärnor och satelliter; relationerna markeras med 
pilar och bågar i analyserna. 

RST används även i analysen av skriftpraktikerna och textenheter 
motsvaras i den analysen av kontextenheter. Analysprocesserna presenteras i 
avsnitt 3.6.4.  

De olika funktionella relationerna i text rör olika metafunktioner. 
Mann, Thompson och Taboada (Mann & Thompson 1988; Mann & 
Taboada 2005–2010)34 talar om ”subject matter relations” och ”presenta-
tional relations” i relationer mellan kärna och satellit.35 Den förstnämnda 
typen av relation utgår alltså från ämnesinnehållet, och den avsedda 
effekten sägs vara att läsaren ska känna igen relationen och ser att det till 
exempel är en omständighet. Den andra typen pekar mot läsarens reaktion 
                                                        
34 På webbsidan står det under ”Intro to RST” och vidare till ”Definitions”. 
35 Även två kategorier av relationer mellan två kärnor kategoriserar Mann och Taboada som ”subject 
matter”-relationer (Mann & Taboada 2005–2010). Dessa två ideationella relationer anges i tabell 9.  

satellit kärna kärna kärna  
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och relationens avsedda effekt är att påverka läsaren, att stärka 
möjligheterna att få läsaren att acceptera kärnan och att förstå, agera, tycka 
eller tro på visst sätt (Mann & Thompson 1988:257). Mann och Taboada 
(2005–2010) kategoriserar de olika relationerna, och jag ansluter mig till 
deras kategorisering, även om indelningen i vissa fall kan diskuteras. De 
båda metafunktionerna kan jämföras med de ideationella respektive 
interpersonella metafunktionerna i text (Mann & Matthiessen 1991). I 
relationer mellan två eller flera kärnor anger inte Mann och Taboada (a.a.) 
någon metafunktion, med ett par undantag (se tabell 9). Med hjälp av den 
systemisk-funktionella lingvistiken kan dessa relationer mellan kärnor 
karaktäriseras som textuella (se tabell 10 och 11). Det kan motiveras enligt 
följande. 

Vi kommunicerar med andra om erfarenheter av världen genom att 
ordna informationen i text. Det innebär att de tre metafunktionerna alltid 
och samtidigt verkar i varje yttrande. Men när vi läser och tolkar text fram-
träder – genom skribentens formulering – någon av metafunktionerna mer 
än de andra. I analysen visas det genom att kategorierna av funktionella 
relationer har olika inriktning och därmed olika metafunktioner. De inter-
personella markerar att texten riktar sig till läsaren eller till skribenten själv 
genom att en sådan relation tydliggör det egna meningsskapandet. De 
ideationella belyser hur innehållet i texten logiskt hänger samman och 
utvecklas. Dessa båda typer av relationer visas oftast genom över- och 
underordnat led, från satellit till kärna.36 De textuella belyser flödet i texten 
utifrån språklig struktur. Textuella relationer, liksom interpersonella och 
ideationella, finns följaktligen mellan alla funktionella textenheter fast 
olika tydligt. Om interpersonell eller ideationell relation inte framträder för 
mig som läsare framstår istället den textuella tydligt. I jämförelse med de 
andra två är en textuell relation mer öppen för tolkning av betydelse, 
eftersom innehållslig och personlig riktning inte markerats. När jag i 
analyserna anger en av metafunktionerna är jag medveten om att de andra 
två egentligen också finns parallellt, även om de inte framstår lika 
påfallande. Däremot kommer jag inte varje gång att påpeka denna kom-
plexitet. 

Figur 14–17 visar hur de olika relationerna anges i RST-analyserna, och 
under varje figur ges ett exempel på angiven relation. Pilen går från satel-
liten till kärnan. 

                                                        
36 Med undantag för kontrast och viss typ av linje som istället binder samman två kärnor (se tabell 9).  
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Eftersom vi är så 
många som 
nyttjar 
allemansrätten… 

 … är det viktigt att vi 
vårdar skogen på bäst 
sätt så att våra barn kan 
vara där!  

(Sara, Insändare om miljöfrågor) 

Figur 14. En satellit och en kärna – textexempel 
 
 
 
 

Och på detta 
sätt dog han. 

 Kungen 
hängde 
honom. 

 Det hände på 
1500-talet. 

(Sara, Samhällsorienterande ämnestext) 

Figur 15. En kärna och två satelliter – textexempel 
 
I tabell 7–10 definieras de funktionella relationer som förekommer i 
elevtexterna. Tabell 7, 8 och 10 inkluderar även de relationer som före-
kommer i undervisningspraktikernas kontexter. En avgörande skillnad 
mellan dessa kategorier och kategorierna av funktionella textenheter som 
jag arbetade med i licentiatavhandlingen är att i den definierades enheterna 
i sig, men med RST-metoden definieras relationen mellan två enheter – 
varje enhet är alltid i relation till en annan. Jag ser det som en styrka hos 
RST eftersom analysen av relationerna också visar på hierarkier och 
samband mellan textenheter. 

Kategorierna av relationer och definitionerna presenteras i tabell 7–11. 
De är för textanalysens del hämtade från Mann och Taboada (2005–2010). 
Några av de kategorier som de anger har uteslutits, eftersom de inte före-
kommer i de analyserade elevtexterna. Inom RST vill man se dessa listor 
som öppna (Mann & Thompson 1988). På denna punkt ansluter jag mig 
till Mann och Thompson. I tabellerna har jag lagt till kategorier som an-
vänds för analys av undervisningspraktikerna. De kategorier som presen-
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teras i tabellerna nedan är alltså sådana som förekommer i den här studien. 
Fler kategorier finns i andra studier (se t.ex. Mann & Thompson 1988; 
Mann, Matthiessen m. fl. 1992; O’Brien 1995; Torvatn 2004; Mann & 
Taboada 2005–2010). 

Relationerna verkar på alla textnivåer, från att texten i sin helhet kan 
delas i ett par stora block som är relaterade till varandra, ner till två minsta 
funktionella enheter. I nedanstående tabeller, 7–11, ges i kolumnerna till 
höger exempel på de olika relationerna i studiens elevtexter och undervis-
ningskontexter, för att konkretisera de funktionella relationerna och för att 
visa på materialets art. Exemplen är hämtade från lokala text- och kontext-
nivåer för att de ska bli illustrativa. Av utrymmesskäl är det inte möjligt att 
i tabellerna visa exempel från globalare nivåer. Sådana visas för texternas 
del i avsnitt 4.1 (se även Mann & Thompson 1988; Mann, Matthiessen m. 
fl. 1992; Mann & Taboada 2005–2010) och för praktikerna i avsnitt 5.1. 
Särskilt i analysen av Lek med genrer i 5.1.1, förs ett mer detaljerat resone-
mang om kategorierna i praktiken för att klargöra hur de fungerar och hur 
de används i denna studie. 

I tabellerna anges relation mellan satellit och kärna med tecknen > eller 
<, med spetsen riktad mot kärnan. Tecknet — anger relation mellan 
kärnor. I citaten i tabellerna har jag gjort små redaktionella ändringar som 
inte påverkar analysen.  

Nedanstående tabell anger relationer som kan förekomma när en kärna 
och en eller två satelliter har definierats.  
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Tabell 7. Ideationella relationer – en kärna och en eller flera satelliter 

Textanalys 

Ideationell 
relation 

Definition  
(K=kärna; S=satellit) 

Exempel på lokal textnivå   
(satellit > kärna; kärna < satellit)  

Omständighet  K är en situation, 
händelse eller idé. S utgör 
en omständighet för K. 

Om jag varken fick bli polis eller 
lärare > så skulle jag välja att jobba 
med djur. (Firmesk, Klasstidning) 

Förutsättning 
eller villkor 

S utgör en förutsättning 
eller ett villkor för K. K är 
alltså är ett resultat av S. 

Alla flickor och pojkar är välkomna 
till FC Falkgården < om de är 
intresserade. (Florin, Klasstidning) 

Utarbetning37 K innehåller 
basinformation och S är 
en utarbetning av K. 

Därför tycker jag att man istället kan 
cykla till affären och handla. > Eller 
så kan man tillverka elbilar istället 
för bensindrivna bilar. (Siv, 
Insändare om miljöfrågor) 

Medel  S är ett medel för att nå 
K. 

Jag valde att skriva om Gustav Vasa 
för att det kanske inte är så många 
som vet att han hade dåliga sidor när 
man t ex läst Peder Svarts bok. > Ja 
nu vet vi, Gustav Vasa hade inte bara 
bra sidor utan också dåliga. (Set, 
Samhällsorienterande ämnestext) 

Orsak  K är en situation och S en 
annan situation som 
orsakar K. 

Man känner sig trygg, säker och glad 
< för att det är ett nytt liv som 
väntar. (Fjona, Klasstidning) 

Effekt K är en situation och S en 
annan situation som är en 
effekt av K, dvs. orsakad 
av K. 

Så kom ihåg att återvinna mera saker 
> så får vi en bättre miljö. (Sam, 
Insändare om miljöfrågor) 

Syfte  K är en planerad 
situation. S är syftet 
bakom K. 
 
 

[Man måste] jobba hårt < för att 
uppnå sina mål. (Faraz, Klasstidning) 

                                                        
37 Elaboration på engelska (Mann & Taboada 2005–2010) 
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Analys av undervisning 

Ideationell 
relation  

Definition  
(K=kärna; S=satellit) 

Exempel på lokal kontextnivå   
(satellit > kärna; kärna < satellit) 

Utarbetning K utgör basen och S är en 
utarbetning av K. 

Eget skrivande i ”Reflektionsboken” 
om läxan < Gruppsamtal och 
lärarsamtal om samma läxa. 
(Insändare om miljöfrågor, 37<38) 

Medel S är ett medel för att nå 
K. Det som sker i S är ett 
medel för att kunna 
fortsätta och göra K. 

Tyst läsning av en insändare i en 
nättidning och instruktionen 
”Bearbeta insändare” > Klassamtal 
med gemensam respons på 
insändaren för att hitta 
textsekvensens olika delar. (Insändare 
om miljöfrågor, 33>34) 

Tolkning K är en situation eller en 
text och S en tolkning av 
K. 

Läraren läser en tidningstext högt < 
Klassamtal om vad texten handlar 
om. (Klasstidning, 43<44) 

 
I tabell 7 och 9 anges de funktionella relationer som Mann och Taboada 
karaktäriserar som subject matter relation, vilket här motsvaras av ideationell 
metafunktion. Dessa kategorier anger relationer som på något sätt 
tydliggör textens idéer och logiska samband. Tabell 8 rör kategorier som 
Mann och Taboada kallar presentational, och de har att göra med riktning 
mellan skribent och läsare i texten, interpersonell metafunktion. Textuella 
metafunktioner är inte framträdande i relationer mellan kärna och satellit, 
men mellan två eller flera kärnor. Dessa presenteras i tabell 10 och 11. 
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Tabell 8. Interpersonella relationer – en kärna och en eller flera satelliter 

Textanalys 

Interpersonell 
relation 

Definition  
(K=kärna; S=satellit) 

Exempel på lokal textnivå   
(satellit > kärna; kärna < satellit)  

Orientering38 S ger ökade möjligheter 
att förstå K. 

En dag i maj vi klagade på syster i 
skolan. Hon jobbade bara från 
11.00–12.30 och städerskorna rensar 
inte golvet!!!! Stolarna i matsalen är 
sneda och äckliga. > Vi kräver. 1. 
Matsalen ska förbättras! 2. Syster 
ska jobba längre! 3. Städerskorna ska 
städa mycket mer! (Florin, Lek med 
genrer) 

Medgivande K är en situation som är 
bekräftad av skribenten. S 
är en situation som är 
uppenbart inkonsekvent 
om än godtagbar av 
skribenten. 

Trots att vi skrev det här > lyssnar de 
inte. (Florin, Lek med genrer) 

Värdering  K är en situation och S en 
värderande kommentar 
om K. 

Gustav Vasa var Sveriges kung […] 
men som i historien har han bra 
sidor också. < Jag tycker det var bra 
av Småland att göra uppror för på 
det sättet Gustav behandlade 
Småland tror jag inget landskap vill 
bli behandlat för man ska ju dels 
inte skicka ett brev som inte 
stämmer. (Set, Samhällsorienterande 
ämnestext) 

Bevis K är ett anspråk och S 
information som avser att 
stärka anspråkets 
trovärdighet. 

Vägar tar väldigt mycket plats i 
naturen och djurens hem, och 
eftersom några djur klarar sig på den 
lilla ytan som vi människor lämnar 
efter oss > så är det djuren som är 
hjältarna och vi är bovarna. (Siv, 
Insändare om miljöfrågor) 
 

                                                        
38 Background på engelska (Mann & Taboada 2005–2010) men för att inte blanda ihop med begreppet 
bakgrund i reliefanalysen, väljer jag istället begreppet orientering. 
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Motivering  K är en händelse och S är 
information som 
motiverar K.  

Man kan till och med se spår av det 
idag, < för om Martin Luther inte 
hade funnits så hade vi kanske t.ex. 
fortfarande betalat skatt till kyrkan 
och vi kanske inte hade haft den 
protestantiska kyrkan. (Siv, 
Insändare om miljöfrågor) 

Förberedelse  K utgörs av text som ska 
presenteras och S av text 
som förbereder för 
läsarens möjligheter att 
förstå och tolka K. 

Och på detta sätt dog han. > 
Kungens soldater hängde hans 
huvud på en påle utanför Kalmar 
slott, för att skrämma folket så att de 
inte ska stå upp för folket. (Sara, 
Samhällsorienterande ämnestext) 

Parafras K är en situation och S är 
en upprepning av K. 

Det svåraste ämnet för oss var 
matematik och engelska […] < 
Medan på matematik är det svårt. 
(Fjona, Klasstidning) 

Sammanfattning39 K är en text. S är en 
förkortad framställning 
av K. 

Därför tycker jag att man ska 
återvinna mera saker. […] och isar 
smälter så djur dör ut. < Så kom ihåg 
att återvinna mer saker och ta tåget 
istället för bilen så får vi en bättre 
miljö. (Sam, Insändare om 
miljöfrågor) 

 

                                                        
39  Sammanfattning kategoriseras som en interpersonell relation. Man kan också argumentera för att 
den har ideationell karaktär (jfr Mann & Matthiessen 1991). Men eftersom en sammanfattning visar 
läsaren vad skribenten anser vara det väsentliga i texten, menar jag att den pekar mot en läsare i första 
hand och mot innehållet i andra hand. 
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Analys av undervisning 

Interpersonell 
relation 

Definition  
(K=kärna; S=satellit) 

Exempel på lokal kontextnivå   
(satellit > kärna; kärna < satellit) 

Orientering   S ger ökade möjligheter 
att förstå K. 

Läraren visar koranen och bibeln 
och talar om böckerna utifrån 
elevernas kunskap och åsikter om 
dem som lagböcker > 
Lärargenomgång om Sveriges 
grundlagar och 
yttrandefrihetsförordningen. 
(Klasstidning, 15>16) 

Värdering   K är en situation och S 
värderande kommentarer 
om K. Värderingen kan 
gälla text eller kontext. 

Eleverna läser sina texter högt för 
klassen < Klassamtal om vilken 
genre varje text var skriven i och hur 
de kunde veta det. (Värdering av text 
i Lek med genrer, 8<9) 
Lärargenomgång och gruppsamtal 
om källkritik i historieämnet utifrån 
läxan och eget skrivande i 
”Reflektionsboken” < Lärarsamtal 
där läraren värderar olika sätt att 
gruppsamtala. (Värdering av kontext 
i Samhällsorienterande ämnestext, 
48<49) 

Motivation S innebär att 
motivationen för att 
genomföra K ökar. 

Lärargenomgång om att de ska ha 
en tävling och om de tre genrerna, 
som eleverna redan är bekanta med 
> Läsning av exempeltexter, 
instruktion av läraren och 
gruppdiskussion om texterna. (Lek 
med genrer, 1>2–5) 

Förberedelse K utgörs av text som ska 
produceras och S av text 
som förbereder för 
skribentens möjligheter 
att producera K. 

Genomgång av vad eleverna ska 
skriva om. Läraren formulerar en 
öppen fråga som de ska fundera 
över. > Eleverna skriver i sina 
”Reflektionsböcker”. 
(Samhällsorienterande ämnestext, 
46>47) 
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Offentliggörande K är en text. S är ett 
offentliggörande av K. 

Eleverna skriver texter i genrer 
enligt instruktion < Eleverna läser 
sina texter högt för klassen och 
texterna diskuteras. (Lek med genrer, 
6–7<8–9) 

Sammanfattning K är en text eller en 
kontext. S är en förkortad 
framställning av K. 

Gruppdiskussioner om 1500-talets 
världsbild < Läraren sammanfattar 
utifrån diskussionerna och tidigare 
undervisning. (Samhällsorienterande 
ämnestext, 2<3) 

Samspråk K avser att skapa 
samhörighet mellan 
deltagarna. S initierar K. 

Lärarsamtal om hur hon har haft det 
på lovet > Klassamtal där eleverna 
får berätta om något roligt de gjort. 
(Klasstidning, 33>34) 

 
Liksom O’Brien (1995:477), anser jag att kategorierna i allmänhet fun-
gerar, men att de ibland överlappar varandra eller är svåra att särskilja, som 
exempelvis orientering och utarbetning. Under analyserna av undervisnings-
praktikerna uppstod funderingar om skillnaden mellan förberedelse och 
medel. I studien används de så att den förstnämnda innebär att eleverna 
agerar med förståelse och egna initiativ för att leda arbetet vidare; lärare 
och elever samspelar med varandra och med undervisningsfältet. Exempel 
på förberedelse i praktiken är när eleverna tillsammans formulerar 
intervjufrågor som utgör ett underlag texten som sedan ska skrivas. Medel 
är däremot som kategori inriktad på skeendet i sig. Genom att göra på ett 
visst sätt blir nästa steg möjligt oavsett varför; ett sådant skeende är inte 
beroende av samspelet och elevernas förståelse av praktiken. I analysen av 
Klasstidning är det läraren som ger eleverna ett medel, som i kontextenhet 
31 när Frideborg bestämmer hur eleverna ska arbeta vidare utifrån vad hon 
anser som möjligt för dem att kunna genomföra. 

Ovanstående kategorier rör således relationer mellan kärna och satellit, 
medan figur 16–17 och tabell 9–11 visar relationer och kategorier mellan 
kärnor. 
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Figur 16. Två eller fler kärnor med likställda relationer – textexempel 
 
Nedanstående två tabeller anger relationer som kan förekomma när två 
eller flera kärnor definierats som kopplade till varandra (jfr figur 16). 
 
Tabell 9. Ideationella relationer – två eller flera kärnor 

Textanalys 

Ideationell 
relation 

Definition  Exempel på lokal textnivå   
(kärna — kärna)  

Kontrast Två kärnor står i kontrast 
till varandra. 

När jag vill gå dit är det stängt — 
när jag inte vill gå dit är det öppet. 
(Fikri, Lek med genrer) 

Linje40 
 

Kärnorna utgör två eller 
flera situationer som följer 
linjärt på varandra i tid 
eller rum. 

Nils Dacke lyckades fly — men 
kungens soldater letade upp honom 
— och sköt ihjäl honom. — Sedan 
tog de hans kropp till Kalmar — och 
högg huvudet av honom. (Set, 
Samhällsorienterande ämnestext) 

 

                                                        
40 Sequence på engelska (Mann & Taboada 2005–2010), men för att inte blanda ihop med begreppet 
sekvenser som en perspektivdimension, väljer jag istället begreppet linje. 

Man måste ha 
stor vilja. 

 Man måste ha 
talang. 

(Faraz, Klasstidning)  
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Tabell 10. Textuella relationer – två eller flera kärnor 

Textanalys 

Textuell 
relation 

Definition  
(K=kärna; S=satellit) 

Exempel på lokal textnivå   
(kärna — kärna)  

Konjunktion Kärnorna utgör en enhet 
med liknande roller. 
Kärnorna kan relateras till 
överordnad kärna eller 
satellit. 

En dag i maj vi klagade på syster i 
skolan. Hon jobbade bara från 
11.00–12.30 — och städerskorna 
rensar inte golvet!!!! — Stolarna i 
matsalen är sneda och äckliga. 
(Florin, Lek med genrer) 

Disjunktion  Kärnorna utgör en enhet 
men med alternativa 
roller. Kärnorna kan 
relateras till överordnad 
kärna. 
 
 

Jobbar du med detta — eller är det 
ideellt arbete? (Faraz, Klasstidning) 

Lista 
 

Kärnor som har jämförbar 
funktion länkade som en 
lista utan överordnad 
kärna. 

Det kostar 400 kr om man är 6–9 år 
gammal. — Från 10–14 år kostar det 
450 kr. — Från 15–20 år gammal 
kostar det 800 kr. —  Över 20 år 
gammal kostar det 1000 kr. (Florin, 
Klasstidning) 

Analys av undervisning 

Textuell 
relation 

Definition  Exempel på lokal kontextnivå   
(kärna — kärna) 

Konjunktion  Kärnorna utgör en enhet 
med liknande roller. 
Kärnorna kan relateras till 
överordnad kärna eller 
satellit. 

Gruppsamtal om insändare de läst 
och om vad de själva tycker som de 
kan skriva om i sitt svar — 
Lärarsamtal med individuellt stöd till 
dem som behöver om insändaren och 
skrivuppgiften. (Insändare om 
miljöfrågor, 11—12) 

Linje Kärnor som presenteras 
linjärt efter varandra i 
logisk ordning. 

Tyst läsning av tre exempeltexter — 
Lärargenomgång av de tre genrerna 
— Gruppsamtal om texterna. (Lek 
med genrer, 2—3—4) 
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Figur 17 nedan visar notering som används när två eller flera kärnor eller 
möjliga satelliter har en relation som inte kan tolkas av läsaren och därför 
låter sig definieras. Något sådant exempel finns inte i materialet . 

 
 
 
 

 
Figur 17. Två eller flera kärnor med okänd eller icke-funktionell relation 
 
Nedanstående tabell anger en relation som kan förekomma när två eller 
flera kärnor definierats, som inte fungerar eller ger mening (jfr figur 17 
ovan).  
 
Tabell 11. Textuella icke-funktionella relationer – två eller fler kärnor 

Textanalys och analys av undervisning 

Textuell 
relation 

Definition  Exempel på lokal text- och 
kontextnivå   
(kärna — kärna)  

Koppling Kärnorna har en icke-
funktionell eller okänd 
relation. Sådana kärnor 
kan inte alltid eller säkert 
relateras till överordnad 
kärna. En icke-
funktionell relation är en 
relation där läsaren inte 
förstår hur enheterna 
hänger samman. 

Icke-funktionell i text: 
han var misstänkt för flera mord, — 
det finns bevis. (Firmesk, Klass-
tidning) 
Okänd i kontext: 
Lärargenomgång om en bok av en 
fotograf som kom från ett annat land 
till Sverige utan utbildning men som 
lyckats etablera sig här — 
Lärargenomgång om koranen, 
bibeln, Sveriges grundlagar och 
yttrandefrihetsförordningen. 
(Klasstidning, 14—15–16) 

 
Som redan nämnts ovan ska tabellerna med relationsdefinitionerna ses som 
öppna och kan därför behöva utökas för att passa olika genrer. Eftersom 
meningsskapandet i text är dynamiskt och beroende av sociala och diskur-
siva sammanhang såväl som individuella transaktioner, är inte de funktion-
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ella relationerna statiska och möjliga att definitivt slå fast. De funktionella 
relationerna är, precis som genrer på global textnivå, dynamiska och 
rymmer olika möjligheter till meningsskapande hos läsaren (jfr Mann & 
Thompson 1988). 

Mann, Matthiessen och Thompson (1992:41) talar om tre typer av 
strukturer som finns i texter: holistisk, relationell och syntaktisk. Den sist-
nämnda rör lokal textnivåer och är därför inte relevant här. De andra två 
har att göra med text i sin helhet och har betydelse i den här studien. 
Relationella strukturer handlar om hur texten är organiserad och hur text-
enheter är relaterade till varandra hierarkiskt. Sådana strukturer kan under-
sökas med RST. Holistiska strukturer har att göra med genrer, textsekven-
ser och vad som framhävs i textens som helhet. Holistiska strukturer kan 
enligt tidigare forskning (Torvatn 2004) ha betydelse för vilken mening 
läsaren skapar i en text. RST har inte verktyg för att fånga holistiska 
strukturer och därför behöver textanalyserna här kompletteras med 
ytterligare teorier. Det är ett motiv till att även bruka reliefteori och teori 
om textsekvenser. Dessa behandlas i de två nedanstående avsnitten.  

3.6.2 Reliefteori 
Reliefteorin hämtar sin idé från gestaltpsykologin och utgår från att före-
teelser och bilder ter sig olika för betraktaren beroende på vad man ser som 
förgrund respektive bakgrund. Bilden på Rubins vas nedan kan antingen 
föreställa en vas eller två profiler i förgrunden beroende på vilket perspektiv 
betraktaren anlägger. Förgrunden är det som tycks komma mot oss och 
bakgrunden träder tillbaka (Bergh Nestlog 2009a:24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Rubins vas    (Rubin 1921:bild 3) 
 
Med reliefteorin ser man på samma sätt när man tolkar texter som när man 
tolkar bilden Rubins vas. Reliefen i en text framträder för läsaren i mötet 
med texten genom en perceptuellt och pragmatiskt grundad tolkning.  
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En god tekst har altså en slags ”forgrunn”, et tekstlig meningsfokus som 
får sin gjennomgripende mening nettopp gjennom at den blir satt i 
relieff mot en kulturell ”bakgrunn”. Dette samspillet mellom forgrunn 
og bakgrunn vil jeg omtale som tekstens ”relieff”. (Evensen 2005:191) 

Händelser, företeelser eller ståndpunkter framträder för läsaren och en 
relief skapas i texten där vissa delar framträder i en förgrund och andra i en 
bakgrund. Förgrunden utgörs av det som tycks vara textens meningsfokus 
och bakgrunden det som underbygger och fördjupar förgrunden. Att som 
läsare anlägga reliefen inbegriper att hitta: 

a local point of departure, from which the speaker invites the hearer to 
follow him or her in developing a topic within a certain perspective. 
Backgrounding and foregrounding […] are constitutive of verbalization 
and sense-making”. (Linell 1992:257) 

Väl fungerande texter har en tydlig relief. Urskiljningen av textens 
förgrund och bakgrund börjar med en intuitiv läsupplevelse (Evensen 
2005:203). Hur reliefen framträder för läsaren beror både på hur skri-
benten har anlagt den och hur läsaren utifrån tidigare livs- och texterfaren-
heter uppfattar den (jfr Bergh Nestlog 2009a:25). Hur reliefen tolkas kan 
relateras till hur man som läsare uppfattar textens hierarki. De textenheter 
som placeras i den översta hierarkiordningen ingår i textens förgrund. 
Förgrunden är också relaterad till de textelement som framträder i en viss 
textsekvens (se vidare 3.6.3). Genom framför allt analys av hierarkier, men 
också av sekvenser (se vidare nedan), framträder bilden av textens relief. 
Eftersom reliefen är så tydligt kopplad även till de andra perspektivdimen-
sionerna, hierarkier och sekvenser, kan reliefen ses som en övergripande 
perspektivdimension.  

Reliefen kan alltså analyseras genom en övergripande texttolkning, men 
genom att kombinera med RST-analys ökar tillförlitligheten. RST-
analysen blottlägger en texts hierarkier. Förgrund och bakgrund i reliefen 
skiljs åt genom att textenheter står på olika hierarkiska nivåer och därmed 
framstår som mer eller mindre fokuserade. Enkelt uttryckt kan man säga 
att förgrunden bildas av kärnor från de två översta textnivåerna i hierarkin, 
och bakgrunden av resterande kärnor och satelliter. Att förgrunden i relie-
fen på detta sätt kan relateras till RST-analysen överensstämmer med vad 
Torvatn (2004:110) säger om vilka textenheter som framhävs av textens 
strukturer. I sina analyser av lärobokstexter och elevers läsförståelse ser hon 
också att viss information ofta uppfattas som framhävd av eleverna, näm-
ligen information som skrivs fram i kärnor på de två översta textnivåerna 
eller i kärnor som står längre ner i textnivåerna, men som underbyggs av 
minst tre minsta funktionella textenheter. Den information som framhävs 
kan jämföras med reliefens förgrund. Systemet är inte helt fixerat eftersom 
det är en tolkningsfråga vilka av de möjliga minsta funktionella textenheter 
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enligt kriterierna ovan, som ska ses som förgrund. Det motiveras av att en 
funktionell analys, som exempelvis relief- och RST-analys, alltid är 
beroende av läsarens tolkning.  

Även i RST-analyserna av undervisningspraktikerna är relationen till 
förgrunden i princip densamma – den härrör från kärnblock från de två 
översta kontextnivåerna. Det stämmer för tre av skrivprojekten, men inte 
för Samhällsorienterande ämnestext ( se vidare 5.2.2). I detta projekt är det 
motiverat att gå ner ytterligare en nivå. Förgrunden bildas av minsta 
funktionella kärnor från kärnblock på de tre översta kontextnivåerna, 
eftersom projektet i sin helhet kan betraktas som två separerade kontexter. 
Två tredjedelar av projektet är nämligen en förberedelse inför själva 
skrivprojektet, och det är först så långt in i projektet som eleverna får veta 
att de ska skriva egna texter. Genom att gå ner en nivå visar analysen både 
hur de två separerade kontexterna faktiskt hör samman i ett skrivprojekt 
och hur förberedelsens relief i sig framtonar. 

I RST-analyserna av texter och praktiker i avhandlingen, framträder 
förgrunden utifrån kärnblock från de två, alternativt tre, översta text- eller 
kontextnivåerna enligt ovan. Dessutom kan förgrunden härröra från satellit 
på översta nivån om satelliten består av endast en funktionell text- eller 
kontextenhet. I texterna är sådana satelliter relaterade till kärnor som 
sammanfattning, förberedelse eller orientering, och i kontextanalyserna till 
offentliggörande. Dessa relationer är interpersonella och jag ser dem som 
innehållsmässigt synnerligen tätt kopplade till sin kärna, vilket kan moti-
vera att de kan ingå i förgrunden. 

Reliefen i en text analyseras genom att parallellt arbeta med reliefteori, 
RST-analys och analys av textsekvenser (se 3.6.3).41 

3.6.3 Teori om textsekvenser 
Perspektivdimensionen sekvenser rör texters linjäritet. Denna dimension 
har att göra med hur olika tankar följer på varandra, hur tankegångar ut-
vecklas och byggs till fraser, meningar, stycken, textavsnitt och slutligen 
texten i sin helhet. Textsekvensanalys kan relateras till textens kohesion 
och till genrekonventioner för textuppbyggnad. I sekvensanalysen granskas 
textsekvenser i texten som helhet (Adam 1992; Hellspong & Ledin 1997; 
Ledin 2000; Westman 2009). Det är alltså en holistisk analys av texten. I 
analysen av textsekvenser definieras de i textsekvensen ingående textenhet-
                                                        
41 Med textsekvens avser jag det som också kallas texttyp (Ledin 2000), textaktivitet (Holmberg & 
Wirdenäs 2005; Westman 2009) eller framställningsform (Svensson 2007). Ledin (2000) och Westman 
(2009) hänvisar till Adam (1992), som talar om ”Le prototype de la séquence […]” (a.a.:passim). Inom 
genrepedagogiken används termen genre (se t.ex. Hedeboe & Polias 2008:37–58). Jag väljer att använda 
begreppet textsekvens framför de ovanstående begreppen eftersom det passar väl med den övriga 
begreppsapparaten där jag arbetar med dimensioner och sekvenser. Begreppet signalerar också att det 
rör sig om en följd av textenheter som relateras till varandra vilket stämmer väl med sättet att se på text 
i RST-analysen. 
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erna i sig, vilket kan jämföras med RST-analysen som klargör relationer 
mellan textenheter. Elevtexterna kännetecknas av två dominerande katego-
rier av textsekvenser nämligen argumentativa och förklarande.  

Om den argumentativa textsekvensen säger Ledin att dess ”grundlägg-
ande struktur betingas av att sändaren ger skäl för en ståndpunkt, av att det 
finns textelement som fungerar som argument och konklusion” (Ledin 
2000:73). Argumentationer kan betraktas som rekursiva genom att kon-
klusioner, slutsatser, bildar teser i nya argumentationer (Ledin 2000: 73 f). 
Sådana tidigare slutsatser kallar Adam ”gammal tes” vilket jag förenklar till 
tes. Slutsatsen ser Adam som den nya tesen (Adam 1992:118). 

I analyserna av sekvenserna används följande begrepp för den argumen-
tativa textsekvensen:  

 
• Tes 
• Argument  
• Stödargument  
• Slutsats 

 
Den förklarande textsekvensen bygger på en fråga–svar-struktur som syftar 
till att förklara och reda ut sakförhållanden. De förklarande sekvenserna 
analyseras med följande begrepp (jfr Adam 1992:132; se Ledin 2000:75):  

 
• Introduktion (ett problemområde presenteras) 
• Problem (bygger på varför- och hur-frågor) 
• Förklaring (besvarar frågan) 
• Kommentar (avrundning med slutsats eller värdering)  

 
Även förklarande sekvenser är rekursiva, och ett svar kan rymma en ny 
fråga. Dessutom konstaterar Ledin att en text som har en förklarande 
karaktär inte alltid omfattar alla fyra delarna, men problem och förklaring 
utgör stommen (Ledin 2000:75; Westman 2009:45). 

I licentiatavhandlingen ifrågasatte jag typifiering av texter på detta sätt. 
Där framkom att argumentativa texter kan bestå av både berättande, 
beskrivande, förklarande och konstaterande textsekvenser (Bergh Nestlog 
2009a:61). Dock kan det vara av värde att kunna tala om hela texter som 
argumentativa eller förklarande i sin grundkaraktär. I dessa båda typer av 
textsekvenser återfinns de centrala textenheter som nämnts i punktlistorna 
ovan. Dessa centrala textenheter kan i sig ha drag av olika textsekvenser, så 
att ett stödargument kan omfatta en förklarande sekvens. Ett sådant 
resonemang innebär att man kan tala om textsekvenser på olika nivåer i 
text. En text kan vara uppbyggd av en enda textsekvens, exempelvis 
insändare kan utgöra en argumentativ textsekvens som består av tes, argu-
ment, stödargument och slutsats. Men en text kan också bestå av olika 
textsekvenser, såsom en del elevtexter i materialet omfattar både argumen-
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terande och förklarande textsekvenser. I denna avhandling används text-
sekvenser och de ovan nämnda sekvensbegreppen i elevtextanalyserna.  

I undervisningspraktiken analyseras sekvenser genom skrifthändelser 
samt skrift- och talkedjor.  

3.6.4 Analysprocesser 
De analysverktyg som är gemensamma för texter och praktik presenterades 
i de föregående avsnitten. Här följer först en beskrivning av processen för 
RST-analyserna, reliefanalyserna och textsekvensanalyserna. Därefter be-
skrivs mer specifikt hur skriftpraktikerna analyseras. 

RST-, relief- och textsekvensanalys 
Här presenteras ett flödesschema som visar hur analysprocessen ser ut för 
analyserna av perspektiv i texter och undervisning, nämligen RST, relief 
och textsekvenser. Punkt 1–5 gäller för både texter och undervisning, 
medan punkt 6 enbart tillämpas på texter. 

 
1. Texten delas in i minsta funktionella textenheter som 

numreras. Minsta funktionella textenheter utgör semantiska 
enheter. 

2. Dessa enheter fungerar sedan som de minsta kärnorna och 
satelliterna och är placerade i botten av analysfiguren på den 
mest lokala textnivån. 

3. Texten i sin helhet tolkas och de retoriska relationerna på den 
översta textnivån bestäms. Det kan i en väl sammanhållen text 
innebära att den översta nivån har en kärna med en eller två 
satelliter. Dessa är uppbyggda av en eller flera minsta funktion-
ella enheter, minsta kärnor och satelliter. Samtidigt 
kategoriseras typen av relation. I första hand söks kategorier 
som har interpersonell eller ideationell inriktning. När sådan 
relation inte kan konstateras söks istället den textuella 
relationen. 

4. Successivt borrar man sig ner igenom textnivåerna för att dela 
upp de funktionella textenheterna i allt mindre enheter ner till 
minsta funktionella textenhet. Man definierar och kategoriserar 
relationerna tills man når den mest lokala textnivån.  

5. Parallellt under analysarbetet klarläggs reliefens för- och 
bakgrund. 

6. Slutligen gör man i textanalysen en holistisk bedömning genom 
att bestämma hur perspektiv i texten är framställda enligt teori 
om textsekvenser. Denna analys görs i anslutning till relief- och 
hierarkianalysen eftersom de förefaller samverka, så att de cen-
trala delarna i textsekvensen ofta också utgör förgrund och över 
nivåer i texthierarkin.   
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RST-, relief- och textsekvensanalys är alltså metoder för analys av perspek-
tiv där man arbetar växelvis toppner och bottenupp, men med utgångs-
punkt i toppner. Enligt Evensen (2005:203) börjar reliefanalysen genom 
den intuitiva läsupplevelsen med en övergripande tolkning på global 
textnivå. Här har de olika metoderna tillämpats växelvis under analysen, 
och analysverktygen för dessa metoder har presenterats tidigare i detta 
avsnitt. Skriftpraktikerna analyseras med dessa, men även med andra verk-
tyg, som presenteras nedan. 

Skriftpraktikerna 
Undervisningen studeras genom fältstudier. Som deltagande observatör 
studerar jag undervisningen och elevernas och lärarnas förståelse av prak-
tiken. I praktiken ingår elever och lärare som deltagare i skrifthändelser 
med egna och andras skrivna och talade texter. I detta avsnitt redogör jag 
för de analysmetoder som används för fältstudien av praktiken.  

Skriftpraktiken och elevernas meningsskapande i praktiken undersöks 
genom att beskriva och analysera de aktuella skrivprojekten. Skrivprojekten 
byggs upp av skrifthändelser (jfr Saville-Troike 1982/2009:23; Ivanič 1998; 
Barton & Hamilton 2000) som ingår i skriftpraktiken. Skrifthändelserna 
består av skriftkedjor och talkedjor, skrivna och talade texter som på olika 
sätt kopplas samman. I skrifthändelserna bildar skrivna och talade texter 
enskilt eller i kombinationer det som kallas funktionella kontextenheter, som 
grundar sig på de specifika och avgränsade talade texterna i talkedjan i 
undervisningen. I dessa talade texter ingår också intrapersonellt tal, ett inre 
tal som förutsätts pågå i transaktioner och meningsskapande vid tyst 
läsning och skrivande (jfr Linell 2011:440).  

De skrivna texterna är alltid på ett eller annat sätt knutna till de talade. 
På så sätt ses praktiken som en kontext bestående av byggstenar av olika 
slag och storhet, från skriftpraktik till skrifthändelser och vidare till skrift- 
och talkedjor i funktionella kontextenheter. En sådan beskrivning av en 
praktik kan jämföras med en text som på olika textnivåer byggs av funk-
tionella textenheter av olika slag och storhet. Att se praktiken som bestå-
ende av funktionella kontextenheter möjliggör att delvis utnyttja samma 
analysverktyg för praktikerna som för texterna (se 3.6.4 ovan).  

Analysen av skrivprojekten utgår från observationsanteckningar. Utifrån 
anteckningarna definieras undervisningens skrifthändelser och dessa skrivs 
inledningsvis in kronologiskt i en tabell. Inom varje skrifthändelse 
identifieras även de skrivna och talade texter som ingår i en skrift- respek-
tive talkedja. Dessa kedjor löper parallellt i undervisningen och delas in i 
funktionella kontextenheter som numreras. De funktionella kontext-
enheterna kan jämföras med textens minsta funktionella textenheter. 
Tabell 23 och 25–27 som skrivits för respektive skrivprojekt utgör sedan 
det textmaterial som analyseras, med de löpande observationsanteckning-
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arna som stöd under analysprocessen. För övrigt sker RST- och reliefana-
lysen av undervisningspraktikerna enligt samma princip som för elevtext-
erna enligt de första fem punkterna i listan i förra avsnittet. Analyserna av 
undervisningspraktikerna bygger alltså på tolkningar av tolkningar. 

Dessutom analyseras vilken eller vilka ämnes- och undervisnings-
variabler som framträder i varje kontextenhet, det vill säga om observation-
erna visar att undervisningsfält med de tre ämnesvariablerna ämnesinne-
håll, ämnesröster och ämnestextualitet samt undervisningsröster och 
undervisningsform explicit benämns i talkedjan eller skriftkedjan. 

Utifrån teorier som denna studie bygger på (se t.ex. Fairclough 2001), 
antar jag att det skapas olika kulturer i olika klassrum och att det påverkar 
såväl texter som elevers och lärares förståelse och agerande. Elever och 
lärare kan röra sig i texten och i den diskursiva praktiken och bådas meta-
funktioner (tabell 12) och därigenom visa något om sin förståelse. 
Elevernas rörelser kan överensstämma med lärarens inriktning så att en 
matchning uppstår, men de kan också skilja sig åt så att de kolliderar med 
lärarens. Med andra ord kan elevers och lärares förståelse av text och 
undervisning var mer eller mindre samstämmig. Märk väl att lärarnas rör-
elser i text och diskursiv praktik inte undersöks, däremot deras inriktning i 
diskursiva praktik. Skillnaden är att rörligheten handlar om förståelse, 
medan inriktning snarare rör sig om synsätt. Deras rörlighet respektive 
inriktning analyseras med verktygen i nedanstående tabell (se även 3.5.1 
och 3.5.2). Metafunktionerna som de anges i kolumnen till vänster är 
övergripande för praktiken. Notera att undervisningsfältet i sin helhet har 
en ideationell metafunktion, men att dess underordnade ämnesvariabler 
omfattar alla tre metafunktionerna.  

Analysverktygen i tabell 12 är direkt relaterade till den andra forsk-
ningsfrågan och dess underställda frågor, som är inriktade på undervis-
ningspraktiken och på elevers rörelser och lärares inriktning i praktiken.  
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Tabell 12. Övergripande analysverktyg för praktikerna 

Meta-
funktion 

Undervisnings-
variabel  

Ämnesvariabel 
 

Relationer i RST-
analysen  

Ämnesinnehåll 
Idéer om fenomen i 
världen som rör 
ämnet 
(ideationell 
metafunktion) 

Ämnesröster 
Röster i ämnestexter 
(interpersonell 
metafunktion) 

Ideationell Undervisningsfält 
Undervisningens 
innehålls-
dimensioner  
 

Ämnestextualitet 
Språkliga resurser för 
att skapa samman-
hang och mening i 
ämnets texter 
(textuell 
metafunktion) 

Relationer som 
tydliggör hur undervis-
ningens innehålls-
dimensioner utvecklas i 
tal och skrift i den 
diskursiva praktiken 

 Undervisningsvariabel Relationer i RST-
analysen 

Interpersonell Undervisningsröster 
Deltagare med sina röster i ämnets 
diskursiva praktik 

Relationer som visar 
undervisningens 
kopplingar mellan 
deltagarna i den 
diskursiva praktiken 

Textuell Undervisningsform 
Sätt att bygga den diskursiva praktiken i tal 
och skrift – skrifthändelser med talkedjor 
och skriftkedjor  

Relationer som 
markerar flödet i 
kontexten som struktur 
 

 
Följande kapitel innehåller resultatredovisning av analyserna: kapitel 4 av 
elevtexterna och kapitel 5 av undervisningspraktikerna. 
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4 Diskurser genom elevtexter 
Detta kapitel innehåller analyser av elevernas skrivna texter. Enligt den 
kritiska diskursanalysens teori konstitueras diskurser parallellt och växelvis i 
tre dimensioner, nämligen i texter, diskursiva praktiker och sociala prak-
tiker. Här analyseras diskurserna utifrån de två förstnämnda dimension-
erna. I analyserna får fyra elever, två från varje skola framträda med sin 
textrörlighet i detta kapitel. 

Perspektiven i elevtexterna har analyserats i 12 texter skrivna av 9 olika 
elever. Urvalet av texter har gjorts utifrån att alla fyra skrivprojekten ska 
representeras och att elever som skrivit texterna har intervjuats och visat sin 
rörlighet i dem. När analyserna var genomförda har en ny genomläsning av 
samtliga texter gjorts, och de har översiktligt bedömts. Utifrån erfarenheter 
från analysarbetet gjordes bedömningen att analyser av fler texter inte 
skulle ha förändrat resultatet.  

I intervjuer har 25 elever visat sin textrörlighet i en eller ett par av sina 
texter. Under genomläsningarna har jag markerat uttalanden som visar 
olika kategorier av textrörlighet (se avsnitt 3.5.1). Avsikten har inte varit 
att resonera om textrörlighet i kvantitativa termer, utan snarare att begripa 
vilka kvaliteter som kan finnas i elevers rörlighet i sina texter i den under-
sökta åldergruppen. Därför gjorde jag bedömningen att det skulle vara 
mest givande att belysa textrörligheten utifrån ett färre antal elever. Genom 
hela och djupare bilder av några elever borde också möjligheterna öka att 
förstå hur olika delar av en skribents textrörlighet kan hänga samman. 
Även i denna del av analysen har en bedömning utifrån samtliga transkrip-
tioner gjorts att dessa elever ger en god bild av spridning och variation i 
hela materialet. Analys av elevernas textrörlighet i 29 texter från de fyra 
skrivprojekten visar att de fyra elevernas textrörlighet kan sägas represen-
tera helheten, men för att ändå få en bild av alla 25 elevers rörlighet, pre-
senteras resultatet av allas rörlighet i texterna sammanfattningsvis i siffror i 
figur 28–30. 

I detta kapitel redovisas först analyser, resultat och tolkning av perspek-
tiven i elevtexterna i avsnitt 4.1, och i avsnitt 4.2 redovisas elevers rörelser i 
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sina texter. Avsnitt 4.3 består av en sammanfattning med jämförelser 
mellan olika delar av det resultat som redovisats i kapitlet.  

Eftersom metoden inte tidigare har använts för vare sig analyser av 
elevtexter skrivna under grundskolans mellanår eller i svensk forskning, 
väljer jag att beskriva analyserna relativt noggrant. 

4.1 Perspektiv i elevtexter 
Resultaten av textanalyserna ligger till grund för strukturen och resone-
mangen i detta avsnitt. Därför inleder jag med att beröra resultaten.  

Perspektiv i tolv texter har analyserats utifrån retorisk strukturteori 
(RST), reliefteori och teori om textsekvenser (se 3.6). När analyserna hade 
genomförts skrevs RST-bilderna av alla texterna ut och lades upp bredvid 
varandra. Därmed blev en bild tydlig att texterna uppvisade två olika typer 
av figurmönster: hierarkikomponerade och sekvenskopplade. Detta resultat 
utgör grunden för dispositionen av detta avsnitt, som är indelat i två av-
snitt, ett för varje kategori av figurmönster. I figur 22 och 27 gestaltas ana-
lyserna av två typiska texter där de två kategoriernas mönster framträder.  

Varje text i materialet uppvisar mer eller mindre tydligt antingen den 
ena eller den andra typen av mönster. Vid närmare granskning framträder 
flera gemensamma drag för texterna inom varje kategori och väsentliga 
skillnader mellan olika textmönster kan blottläggas. Därför får två typiska 
elevtexter utgöra utgångspunkten för redogörelsen av resultatet. De två 
typiska elevtexterna visas i faksimil i figur 19 och 23. Övriga elevtexter i 
materialet uppvisar mer eller mindre samma mönster. 

4.1.1 Hierarkikomponerade texter 
Av de 12 djupanalyserade texterna i materialet (se bilaga 1–12) uppvisar de 
8 texterna som anges i tabell 13 hierarkikomponerande drag. 



 101

Tabell 13. Elevtexter med hierarkikomponerade drag 

Elev Årskurs Skrivprojekt Skola 

Fikri 4 

Florin 4 

Lek med genrer Falkskolan 

Siv  4 

Sam 4 

Sara 5 

Insändare om miljö-
frågor 

Set 4 

Siv  5 

Sara 6 

Samhällsorienterad 
ämnestext 

Svanskolan 

 
Som exempel för denna kategori av texter används Saras text (figur 19), 
som hon skrev i årskurs 5 inom Svanskolans projekt Insändare om 
miljöfrågor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 19. Saras text från årskurs 5 
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Texten består av 9 minsta funktionella textenheter som visas i figuren 
nedan. Enligt RST ska inte rubriken ingå i analysen och den har därför fått 
nummer 0. 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 

Skogen är också natur 
Skogen betyder mycket för oss som bor i Sverige.  
Den ger oss underbara naturupplevelser,  
den präglar vårt landskap och  
den är basen för den viktiga skogsindustrin. 
Det finns många åsikter om hur vi bästa ska utnyttja skogsresuren. 
En orsak till detta att vi genom den unika allemansratten har rätt att använda 
skogen som vår egen.  
Eftersom vi är många som nyttjar allemansrätten,  
är det viktigt att vi vårdar skogen på bästa sätt  
så att våra barn kan vara där! 

Figur 20. Funktionella textenheter i Saras text 
 
Analysen av Saras text kan beskrivas med resonemanget som är direkt 
kopplat till figur 21 och 22. I figur 21 visas Saras text i kolumnen näst 
längst till höger.  

En tolkning av texten i sin helhet talar för att texten är en argumentativ 
textsekvens. Textenhet 8 kan ses som textens överordnade kärna, eftersom 
hela texten byggs upp som en argumentation om att det är viktigt att vårda 
skogen på bästa sätt. På den översta textnivån är textenheterna 7 och 9 
direkt kopplade till enhet 8 genom ett orsakssamband (orsak och effekt). 
Det innebär att enheterna 7–9 utgör kärnblocket på översta textnivån, och 
de föregående textenheterna, 1–6, motiverar slutsatsen i kärnblocket.  

Så långt i analysen har den överordnade relationen mellan ett kärnblock 
och en motiverande satellit klargjorts med RST-metod. I det översta 
kärnblocket framstår enhet 8, genom fortsatt analys, som den minsta funk-
tionella textenhet som till sist utgör kärnan. Den analysen stämmer överens 
med tolkningen att enhet 8, med reliefteorins begrepp, är en del av reliefens 
förgrund (markerad med fet stil i tabellen nedan) eftersom den textenheten 
framträder som fokuserad på textens globala nivå. Med teorin om text-
sekvenser kan textblocket 7–9 definieras som en slutsats i den argumen-
tativa textsekvensen. Enhet 8 skulle i slutsatsen också kunna betecknas som 
textens nya tes. 
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Retoriska strukturer och funktionella 
relationer mellan kärnor och satelliter 

(RST) 

Texten med reliefen 
markerad 

Fet, understruken  stil: 
– förgrund 
Mager stil: 
– bakgrund 

Textenheter i 
argumentativ 
textsekvens 

Kärna (1) Kärna (1–4)
 
 
 

2–4 är en 
utarbet-
ning av 
kärnan 
(1). 
 

Utarbet-
ningen 
utgör tre 
kärnor 
relaterade 
genom 
konjunk-
tioner. 

(1) Skogen betyder 
mycket för oss som bor 
i Sverige.  
(2) Den ger oss 
underbara natur-
upplevelser, 
(3) den präglar vårt 
landskap och  
(4) den är basen för den 
viktiga skogsindustrin. 

Kärna (5) 
 
 

1–6 är 
motivering  
till kärnan 
(7–9). 

5–6 är en 
samman-
fattning av 
kärnan (1–
4). 

6 är en utarbetning av 
kärnan (5). 

(5) Det finns många 
åsikter om hur vi bästa 
ska utnyttja 
skogsresuren. 
(6) En orsak till detta 
att vi genom den unika 
allemansratten har rätt 
att använda skogen som 
vår egen.  

 
 
Kärna (7–
9) 

7 är en orsak till och 9 är en effekt 
av kärnan (8). 

(7) Eftersom vi är 
många som nyttjar 
allemansrätten,  
(8) är det viktigt att vi 
vårdar skogen på bästa 
sätt  
(9) så att våra barn kan 
vara där! 

Tes (1) 
(gammal tes) 
Argument (2–
4) 
 
 
 
 
 
 
 
Stödargument 
(5–6) 
 
 
 
 
 
 
Slutsats (7–9) 
Kärna i slutsats 
(8) (ny tes) 

Figur 21. Analys av Saras text (RST, relief och textsekvens) 
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Efter att ha definierat satellitblocket 1–6 och analyserat kärnblocket 7–9 på 
den översta textnivån, fortsätter analysen av satelliten 1–6 ner på nästa 
textnivå. Där framstår enheterna 5–6 som ett satellitblock relaterat till ett 
kärnblock, 1–4. I kärnan påbörjas och utvecklas argumentationen, och för 
läsaren framstår hela kärnblocket som överordnat och fokuserat. Därför 
placerar sig kärnblocket i reliefens förgrund. I den argumentativa textsek-
vensen är enhet 1 överordnad enheterna 2–4. Enhet 1 är minsta funktion-
ella kärna i kärnblocket, och den bildar också textens tes. I enheterna 2–4 
utarbetas tesen genom att tre argument utvecklas. De tre argumenten är 
kopplade till varandra som kärnor; de är likställda och relaterade som kon-
junktioner. 

Slutligen görs analysen av det satellitblock på näst översta textnivån, 
textenheterna 5–6, som kommer från satellitblocket på översta nivån (1–6). 
Den satelliten kan betraktas som ett slags sammanfattning av kärnblocket 
1–4, som den är relaterad till. I den argumentativa textsekvensen tolkar jag 
dessa båda enheter som stödargument, och de bildar tillsammans med 
enheterna 7 och 9 reliefens bakgrund (markerad med mager stil i tabellen 
ovan). Enhet 6 analyseras som en utarbetning av enhet 5. 

Textens retoriska strukturer enligt RST-analysen gestaltas nedan i figur 
22, som kan jämföras med ovanstående redogörelse och kolumnerna till 
vänster om Saras text i figur 21. Numreringen bygger även här på de 
minsta funktionella textenheterna som anges i figur 20. Textenheterna bil-
dar block som är sammanlänkade på olika sätt i fyra hierarkiska nivåer. På 
de tre översta nivåerna finns både kärnor och satelliter. Genom pilar visas 
relationen från satellit till kärna. I de fall två kärnor är likställda markeras 
relationen med en båge, som på den fjärde textnivån. Relationens funktion 
anges med skuggad text ovanför pilen respektive bågen. Röd skuggning 
markerar interpersonell, blå ideationell och gul textuell relation mellan 
textblock. Genom de retoriska strukturerna som visas i RST-analysen 
tydliggörs relationer mellan textenheter samt textens hierarkier och relief. 
Textens förgrund markeras med fetstilta ramar och siffror i figur 22. 

Med hjälp av RST kan alltså textens relief förklaras och tydliggöras. 
Rubriken kan betraktas som en del av förgrunden, men i RST-analysen 
betraktas den som en förberedelse för hela texten och ställs utanför själva 
analysen. Förgrunden utgörs av minsta funktionella textenhet som bildar 
minsta kärnan i kärnblocket på den översta textnivån (textenhet 8), samt 
hela kärnblocket från satelliten på den översta textnivån som framträder 
som kärna på näst översta textnivån (textenheterna 1–4).42 Satelliten på 
den översta nivån är en motivering till den översta kärnan. Motivering 
kategoriseras som en interpersonell relation. Det innebär att satelliten 
                                                        
42 Textenhet 1 är kärna till satelliten 2–4 och dessa kan därför betraktas som förgrund på olika nivåer i 
hierarkin, men i reliefanalysen särskiljer jag inte mellan olika nivåer inom förgrund respektive 
bakgrund. 
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riktar sig mot läsaren, och därför är det troligt att den träder fram i en 
förgrund mot läsaren. Textenhet 8 utgör minsta kärnan i det översta kärn-
blocket, 7–9, genom att gå vidare som kärna genom kärnblocket 8–9. 
Därför ingår enhet 8 i förgrunden. Bakgrunden bildas av återstående text 
som underbygger och utvecklar förgrunden. Analysen av för- och bakgrund 
stärks av att förgrunden utgörs av den argumentativa textsekvensens tes, 
argument och kärna i slutsatsen (jfr Bergh Nestlog 2009a:55–69).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Figur 22. RST-analys av Saras text – hierarkier och relief 
 
När vi granskar figuren uppifrån och ner ser vi med RST-verktygen som 
utgångspunkt, att texten är uppbyggd i fyra textnivåer. I sin helhet är den 
uppbyggd av två block, satelliten 1–6 och kärnan 7–9. Det ser vi på översta 
textnivån. Ur dessa två block fördjupas sedan texten genom att satelliter 
relateras till kärnor och på den nedersta nivån framträder tre kärnor: 2, 3 
och 4. 

I Saras text har den vanligaste relationen mellan textblock ideationell 
metafunktion (blått i figur 22 ovan), vilka utvecklas under de översta text-
nivåerna som domineras av interpersonell metafunktion (rött i figur 22). 
De enda relationerna där den textuella metafunktionen framträder finns på 
den mest lokala textnivån (gult i figur). På den översta textnivån framhävs 
dialogen med läsaren och därunder klargörs textens idéer och logiken i 
dem. I dessa båda kategorier av relationer finns materialet till textens 
förgrund, medan de få relationerna med textuell metafunktion placeras i 
textens bakgrund.  

Konjunktioner

2 3 4

5–6

1–6 7–9

Sammanfattning

Motivering

Utarbetning

1–4

651 2–4

Effekt

8 9

Utarbetning

Orsak

7



 106

4.1.2 Sekvenskopplade texter  
4 av de 12 texterna som visas i bilagorna 1–12 är tydligt sekvenskopplade 
(se tabell 12). Sets text har drag av båda kategorierna och de sekvens-
kopplade dragen framträder framför allt på mellannivåer i hans text. Be-
greppet sekvenskopplad ska inte blandas samman med textsekvens. Det 
förstnämnda begreppet syftar på det drag texterna har av att textenhet 
läggs till textenhet i en horisontell räcka, en additiv och ibland associativ 
princip för textuppbyggnad. 

 
Tabell 14. Elevtexter med sekvenskopplade drag 

Elev Årskurs  Skrivprojekt Skola 

Faraz 5 

Florin 5 

Fjona 5 

Firmesk 5 

Klasstidning Falkskolan 

Set 4 Samhällsorienterad 
ämnestext 

Svanskolan 

 
Som exempel på sekvenskopplade texter visas analysen av Faraz grupptext i 
figur 23. Han skriver texten tillsammans med Florin och två andra kam-
rater inom tidningsprojektet i årskurs 5. 
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Figur 23. Faraz grupptext från årskurs 5 
 
Texten är uppbyggd av 32 minsta funktionella textenheter enligt figur 24 
nedan.  
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0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 
 

FBK X 
Hur blir man medlem i X? 
I fotbollen är man medlem genom att komma till träningen  
och ta ett snack! 
Hur gammal måste man vara för att vara med i klubben? 
Man börjar från 6 år  
fast de flesta börjar från 9 år. 
Hur många medlemmar finns det?  
Vilka åldrar? Pojkar och flickor? 
Sammanlagt 220 barn  
5 pojklag  
och ett seniorlag.  
Inga flicklag, 
Sedan när har FBK X funnits? 
Sen 1962 oktober 22 
Hur ska man bli riktigt bra på fotboll? 
Man måste ha stor vilja 
Man måste ha talang 
Jobba hårt  
för att uppnå sina mål 
Bra tränare  
som kan lära bra 
Och tur att inte skada sig med mera……. 
Hur hinner du med alla saker  
t.ex. träning eller matcher? 
Är ansvarig för läget och bra organisation  
och ha kul med det man håller på med 
Vad finns i först förbandslådan? 
Sårförband, Vätska för att tvätta sår, Klisterbinden, Kylsprej,Fotbollstejp, Sax, Bomull, Plåster, 
värmeelement m,m 
Jobbar du med detta  
eller är det ideellt arbete? 
Det är ideellt arbete,  
sportchef och tittar runt och kontrollerar. 
 

Figur 24. Funktionella textenheter i Faraz grupptext 
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I föregående avsnitt visades Saras text med numrering av textenheter och 
reliefen markerad i figur 21, som motsvaras av figur 25 här. Eftersom 
Faraz text är så omfattande och dessutom har ett repetitivt figurmönster, 
redovisas inte analysen på samma sätt som i föregående avsnitt. Läsaren 
fick en tydlig ledning genom analysen av Saras text och på så sätt blev 
analysprocessen förhoppningsvis klarlagd. Faraz text har genomgått samma 
analysprocess. För att inte överlasta texten har jag gjort bedömningen att 
analysen inte behöver skrivas ut lika tydligt i detta avsnitt.  

I Faraz text aktualiseras åtta teman som vart och ett framställs i texten 
genom skribenternas fråga följt av informantens svar. Den retoriska struk-
turen visar på så sätt en enkelhet genom att varje fråga och svar står för sig 
själva utan att egentligen visa hur de åtta blocken hänger samman med 
varandra. Fråga och svar motsvarar problem och förklaring i den förklarande 
sekvensen. 

 
Retoriska strukturer och funktionella relationer mellan kärnor 

och satelliter 
(RST) 

Textenheter i 
förklarande 
textsekvens 

Fråga och svar – 
konjunktion 

Fråga och svar – 
konjunktion 

Fråga och svar – 
konjunktion 

Fråga och svar – 
konjunktion 

Fråga och svar – 
konjunktion 

Fråga och svar – 
konjunktion 

Fråga och svar – 
konjunktion 

Lista med 8 
likställda 
tematiska 
kärnor.  
I varje kärnblock 
finns 2–6 
textenheter som 
utgör de minsta 
kärnorna.  
 
 

Fråga och svar – 
konjunktion 

Inom de 8 blocken 
med intervjufråga 
och intervjusvar 
finns ytterligare 1–
2 textnivåer med 
16 konjunktionellt 
relaterade och 2 
disjunktionellt 
relaterade block, 
samt 5 satelliter 
som relateras 
genom utarbetning 
av de tematiska 
kärnorna och 1 
satellit som utgör 
ett syfte till kärnan. 

Varje fråga 
utgör ett 
problem och 
svaret en 
förklaring. 

Figur 25. Analys av Faraz grupptext (RST och textsekvens) 
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I figur 25 visas en sammanfattande sammanställning av de funktionella 
relationerna på den översta nivån, näst översta nivån och underliggande 
nivåer i de tre första kolumnerna (jfr figur 26). I högerkolumnen anges de 
delar som ingår i den förklarande textsekvensen och hur de är kopplade till 
de funktionella relationerna i texten.  

I figur 26 nedan visas den retoriska strukturen över texten i sin helhet. 
Numreringen bygger på analysen av minsta funktionella textenheter (se 
figur 24). Textenheterna är relaterade i fyra textnivåer med 9–21 block av 
textenheter på varje nivå. RST-analysen visar att texten domineras av 
kärnor i likställda relationer, 52 kärnor i 26 likställda relationer (ramar för-
bundna med bågar). Det finns 6 satelliter i texten relaterade till lika många 
kärnor (ramar förbundna med pil riktad från satellit mot kärna).  

Förgrunden markeras med fetstilta ramar och siffror. Blå skuggning 
markerar ideationellt och gul textuellt kategoriserad relation mellan text-
block (se vidare nedan). 

När vi studerar figuren nedan uppifrån och ner, ser vi att texten är 
uppbyggd i fyra nivåer med textblock, kärnor och satelliter markerade med 
ramar. På översta textnivån framträder åtta block med likställda kärnor 
relaterade till varandra genom en tematisk lista. Varje block i den under-
liggande nivån är uppdelat i två likställda kärnor konjunktionellt relaterade 
till varandra. På den översta och näst översta nivån är således alla block 
kärnor. Även på den tredje nivån är det mest kärnblock, 6 av 9, ett av dessa 
utgör en disjunktion och de andra är konjunktioner. De tre satelliterna på 
denna textnivå kopplas till kärnorna genom utarbetning. Fördjupningarna 
på den fjärde och nedersta textnivån, kan härledas till två av de översta 
kärnblocken, 7–12 och 15–22 (se figur 26). Där finns tre satelliter relate-
rade till kärnorna genom utarbetning och syfte. Dessutom finns på fjärde 
nivån tre kärnor relaterade som konjunktioner. 
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Figur 26. RST-analys av Faraz grupptext – hierarkier och relief 
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Vi kan notera att texten karaktäriseras av många framträdande relationer 
med textuell metafunktion. På de två översta textnivåerna är dessa helt 
dominerande. Däremot på de nedersta textnivåerna framträder några idea-
tionella relationer, som visar hur idéer och logiska samband utvecklas. 
Relationer med interpersonell metafunktion är inte alls märkbara.  

Således visar RST-verktygen inte tecken på att texten är i dialog med 
läsaren. RST-analysen visar däremot att texten till största delen byggs upp 
med den typ av relation som är mest öppen för betydelsetolkning av inne-
hållsliga och personliga kopplingar. I texten finns några relationer där idéer 
utvecklas och logik klargörs. De flesta sådana är av kategorin utarbetning.  

Parallellt med RST-analysen som hittills redovisats, framträder textens 
relief för läsaren. I reliefanalysen av texten får läsaren alltså ingen vägled-
ning genom interpersonella metafunktioner, eftersom sådana inte framträ-
der i texten. Texten byggs upp enligt principen fråga–svar. Intervjufrågorna 
utgör kärnor, och dessa tillsammans med kärnorna i svaren träder alla fram 
som viktiga textenheter. I den ursprungliga texten markerades intervju-
frågorna med fet stil och punktlista, vilket kan tolkas som en markering till 
läsaren att de ska placeras i förgrunden. Minsta funktionella kärnor i frågor 
och svar, 28 stycken definieras därför som förgrund. De utgör alla minsta 
funktionella textenheter som är kärnor i texten på de tre nedersta textnivå-
erna. Eftersom alla dessa minsta funktionella enheter av kärnor har sitt 
ursprung i likställda kärnblock, inte satellitblock, på de översta textnivå-
erna, innebär det att hela förgrunden står på samma textnivå. Likställda 
kärnblock betyder att ingen över- och underordning visar sig, vilket är en 
förklaring till att förgrunden inte heller kan ordnas i olika nivåer. Av totalt 
32 textenheter bildar 4 textens bakgrund. Dessa markeras med mager stil 
och indrag i figur 27 nedan. Förgrunden markeras med fet, understruken 
stil. I kolumnen till vänster anges textenheternas nummer. Rubriken står 
utanför analysen och får därför nummer 0. 

Relief- och RST-analysen visar att nästan allt framträder som lika vik-
tigt i texten genom textens förgrund, och att bakgrunden som ska under-
bygga förgrunden är minimal. 
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2 
3 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
29 
30 
31 
32 
 

FBK X 
Hur blir man medlem i X? 
I fotbollen är man medlem genom att komma till träningen  
och ta ett snack! 
Hur gammal måste man vara för att vara med i klubben? 
Man börjar från 6 år  

fast de flesta börjar från 9 år. 
Hur många medlemmar finns det?  
Vilka åldrar? Pojkar och flickor? 
Sammanlagt 220 barn  
5 pojklag  
och ett seniorlag.  
Inga flicklag, 
Sedan när har FBK X funnits? 
Sen 1962 oktober 22 
Hur ska man bli riktigt bra på fotboll? 
Man måste ha stor vilja 
Man måste ha talang 
Jobba hårt  

för att uppnå sina mål 
Bra tränare  

som kan lära bra 
Och tur att inte skada sig med mera……. 
Hur hinner du med alla saker  

t.ex. träning eller matcher? 
Är ansvarig för läget och bra organisation  
och ha kul med det man håller på med 
Vad finns i först förbandslådan? 
Sårförband, Vätska för att tvätta sår, Klisterbinden, Kylsprej,Fotbollstejp, Sax, Bomull, Plåster, 
värmeelement m,m 
Jobbar du med detta  
eller är det ideellt arbete? 
Det är ideellt arbete,  
sportchef och tittar runt och kontrollerar. 

Skriven av: [NN], Florin, Faraz, [NN] 

Figur 27. Relief i Faraz grupptext  
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I den förklarande textsekvensen är problem och förklaring centrala enheter. 
Dessa motsvaras av intervjufråga och intervjusvar i texten, vilket också 
stärker den föreslagna reliefanalysen i figur 26 och 27. Att textsekvensens 
centrala enheter framträder i förgrunden är väntat (Bergh Nestlog 
2009a:55–59). Om svaren hade varit utförligare och mer resonerande eller 
om svaren utvecklats ytterligare med hjälp av följdfrågor, hade det bidragit 
till att bilda en fördjupande bakgrund. Men så är inte de befintliga texterna 
uppbyggda. 

4.1.3 Texter i fyra skrivprojekt 
I de föregående två avsnitten har två olika texter fokuserats specifikt, en 
hierarkikomponerad och en sekvenskopplad. Den första skrevs av Sara i 
skrivprojektet Insändare om miljöfrågor och den andra var en grupptext som 
Faraz var med och skrev inom projektet Klasstidning. I detta avsnitt visas 
först sammanställningar av resultat från textanalyserna av Saras texter i de 
båda projekten på Svanskolan och av Florins grupptext från det första 
skrivprojektet och Faraz grupptext från det andra projektet på Falkskolan. 

I tabell 15 och 16 nedan anges funktionella relationer och textsekvenser 
i dessa fyra texter. Märk väl att interpersonella, ideationella och textuella 
metafunktioner egentligen alltid finns och verkar samtidigt i varje relation, 
men kategorierna anger den mest framträdande metafunktionen. Sifforna 
efter kategorierna anger antalet gånger de förekommer i texten. I kolum-
nen till höger anges vilken eller vilka textsekvenser som respektive text är 
uppbyggd av samt i tur och ordning vilka enheter i sekvensen som före-
kommer i texten. 

I materialet ingår två av Saras texter. Den första texten (se figur 19) 
utgör en argumentativ textsekvens skriven i projektet Insändare om en 
miljöfråga. Den andra, som visas i bilaga 12, är skriven inom projektet 
Samhällsorienterande ämnestext och har inslag av både förklarande och 
argumentativ textsekvens (se tabell 15). 
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Tabell 15. Relationer och textsekvenser i Saras texter 

Funktionella relationer 
(siffrorna anger antalet förekomster i texten) 

 

Interpersonella 
relationer 

Ideationella 
relationer 

Textuella 
relationer 

Textsekvens 

Text åk 5 
Insändare 
om miljö-
frågor 

Motivering 1 
Sammanfattning 1

Effekt 1 
Orsak 1 
Utarbetning 2

Konjunktion 1 Argumentativ 
textsekvens 
Tes 
Argument  
Slutsats 

Text åk 6 
Samhälls-
orien-
terande 
ämnestext 

Förberedelse 2 
Motivering 2 
Sammanfattning 1

Effekt 3 
Orsak 6 
Utarbetning 2

Konjunktion 2 Förklarande och 
argumentativ 
textsekvens 
Introduktion 
Problem 
Förklaring 
Kommentar 
Tes  
Argument 
Slutsats 

 
Vi kan notera att de kategorier av funktionella relationer som förekommer 
i de båda texterna är identiska, förutom att det i texten från årskurs 6 också 
finns förberedelser. Båda texterna byggs upp genom att kärnor utarbetas 
och orsakssammanhang utreds och genom de olika interpersonella rela-
tionerna som skapar kontakt mellan skribent och läsare. Texten från års-
kurs 5 har en tydligt argumentativ karaktär medan texten från årskurs 6 
kan betraktas som en hybridtext genom att den innehåller både förklarande 
och argumentativ textsekvens. I Saras båda texter framställs textsekvenser-
na med alla de enheter man kan förvänta sig i fullt utbyggda argumentativa 
och förklarande texter (se högerkolumnen i tabellen ovan). Analyserna 
visar också att funktionella relationer med interpersonell metafunktion 
finns på en överordnad textnivå i Saras båda texter. För övrigt karaktärise-
ras hennes texter av många relationer med ideationell metafunktion och 
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ytterligt få textuella. Med andra ord kan man säga att i hennes texter finns 
relationer till läsaren och att idéer utvecklas och logiken tydliggörs. 

Faraz grupp skrev i årskurs 5, som vi redan sett, en förklarande text i 
projektet Klasstidning. Den finns analyserad och beskriven i förra avsnittet. 
I årskurs 4 skrev han ingen diskursiv text, utan en saga inom det aktuella 
skrivprojektet. Däremot skrev Florin en grupptext i årskurs 4 med diskursiv 
ansats. Den texten får representera skrivprojektet Lek med genrer, och 
därigenom blir de fyra projekten i studien belysta i denna del av redo-
visningen.43 Funktionella relationer och textsekvenser i dessa texter anges i 
tabellen nedan. 

Återigen vill jag påminna om att interpersonella, ideationella och 
textuella metafunktioner alltid och samtidigt verkar i varje yttrande, men 
att de kan framträda mer eller mindre tydligt. Analysen anger den mest 
framträdande metafunktionen. Notera att texten från årskurs 5 kategorise-
ras som en förklarande textsekvens, vilket bygger på konstaterandet att 
intervjufrågorna har karaktären av problem och att intervjusvaren utgör 
problemets förklaring. 

 
Tabell 16. Relationer och textsekvenser i Florins och Faraz grupptexter 

Funktionella relationer 
(siffrorna anger antalet förekomster i texten) 

 

Interpersonella 
relationer 

Ideationella 
relationer 

Textuella 
relationer 

Textsekvens 

Florins 
grupptext 
åk 4 
Lek med 
genrer 

Orientering 1 
Förberedelse 1 
Medgivande 1 

Orsak 2 
 

Konjunktion 2
Lista 1 

Argumentativ 
sekvens 
Ansats till 
argument  
Tes 

Faraz 
grupptext 
åk 5  
Klass-
tidning 

- Syfte 1 
Utarbetning 5

Disjunktion 1
Konjunktion 
14 
Lista 1 

Förklarande 
sekvens 
Fråga (problem) 
Svar (förklaring) 
 

                                                        
43 Noterbart är att analysen av Florins text från tidningsprojektet i årskurs 5 visar att den texten liknar 
Faraz text inom samma projekt. Det ska sägas att dessa elever faktiskt arbetade i samma grupp med 
båda texterna i tidningsprojektet. 
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En jämförelse mellan Florins text från årskurs 4 och Faraz från årskurs 5 
visar att texterna på flera sätt skiljer sig åt. Texten från årskurs 4 innehåller 
vissa enheter av argumentativ sekvens. Den texten präglas också av de 
funktionella relationerna orientering, förberedelse och medgivande med 
interpersonell metafunktion. Texten visar därigenom att kontakt med läsa-
ren upprättas. I texten från årskurs 5 tydliggörs inte relationer med inter-
personell metafunktion. Den byggs upp som en förklarande sekvens. Inte 
någon av de båda texterna karaktäriseras av utvecklade ideationella meta-
funktioner, även om analysen visar på fem utarbetningar men också ett 
syfte i Faraz text och ett par orsaker i Florins.  

Sammanfattningsvis visar analysen av de båda texterna (figur 32 och 23) 
att Florins text från årskurs 4 är hierarkikomponerad och byggs i sin helhet 
upp med interpersonella relationer på den översta nivån, medan Faraz från 
årskurs 5 är sekvenskopplad och domineras av textuella relationer. Inte i 
någon av texterna framställs alla enheterna av textsekvensen som den argu-
mentativ respektive förklarande textsekvensen kan förväntas ha (jfr t.ex. 
Adam 1992:118 och 132; Ledin 2000:74 f). I Florins finns ansats till 
argument och tes, men stödargument och slutsats saknas. Faraz text byggs 
upp av problem och förklaringar, men introduktion till problemområdet 
och en avslutande kommentar med slutsats eller värdering saknas. 

Förutom de fyra texter som behandlats ovan finns ytterligare åtta texter 
i materialet som analyserats ingående. För att få en uppfattning om de tolv 
texterna (se bilaga 1–12), följer här sammanställningar av dessa analyser. 

I nedanstående två tabeller visas i tre kolumner en sammanställning av 
vilka funktionella relationer som förekommer i de tolv analyserade texterna 
skrivna inom vart och ett av de fyra skrivprojekten. Det framgår vilka 
interpersonella, ideationella och textuella metafunktioner som förekommer 
och siffran anger antalet förekomster för varje funktionell relation. I 
kolumnen till höger visas vilken eller vilka textsekvenser som karaktäriserar 
texterna i sin helhet. Om inget annat noteras finns de textenheter som 
anges i kolumnen för textsekvenser i alla de analyserade texterna.  

Först går jag igenom analyserna av Falkskolans och därefter Svan-
skolans texter. Därefter följer en jämförelse mellan de hierarkikompone-
rade och de sekvenskopplade texterna, med utgångspunkt i uppgifter från 
tabell 17 och 18 om fördelningen av funktionella relationer.  
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Tabell 17. Relationer och textsekvenser i Falkskolans texter 

Funktionella relationer 
(siffrorna anger antalet förekomster i texterna) 

Sk
riv

pr
oj

ek
t  

Interpersonella 
relationer 

Ideationella 
relationer 

Textuella 
relationer 
 
 

Textsekvens 
med 
textenheter 

Le
k m

ed
 ge

nr
er

  Orientering 2 
Förberedelse 2 
Medgivande 1 
Motivering 1 

Orsak 2 
Omständighet 2 
Kontrast 1 
Utarbetning 1 

Konjunktion 3 
Lista 2 

Argumentativ 
sekvens  
(Inledning)44  
Tes  
Argument  

Kl
as

sti
dn

in
g 

Parafras 5 
Förberedelse 2 
Orientering 1 
 

Utarbetning 21 
Omständighet 1545

Orsak 3 
Linje 2 
Kontrast 2 
Effekt 1 
Förutsättning 1 
Syfte 1 

Konjunktion 77 
Lista 35 
Koppling 3 
Disjunktion 1 
 

Förklarande 
sekvens 
Introduktion46 
Fråga 
(problem)  
Svar 
(förklaring)  

 
I projektet Lek med genrer har två elevtexter och i Klasstidning har fyra 
elevtexter analyserats (se bilaga 1–2 och 3–6). Tabell 17 visar att de funk-
tionella relationerna i de två texterna från Lek med genrer varierar. Interper-
sonella och ideationella relationer förekommer oftare än textuella, och 
variationen är relativt stor med en eller två förekomster av varje kategori. I 
Klasstidning är texterna längre och det förekommer framför allt fler kate-
gorier av ideationella relationer. Men det mest karaktäristiska för relation-

                                                        
44 Inledning räknas enligt Adam (1992) och Ledin (2000) inte till den argumentativa textsekvensen och 
skrivs därför inom parentes här. 
45 De 15 omständigheterna förekommer i samma text, Firmesks. 
46 Introduktion finns i två av de fyra texterna. 
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erna i dessa texter är den tydliga dominansen av den textuella metafunk-
tionen. 

I Lek med genrer skrivs texter i olika genrer och bara några kan beteck-
nas som diskursiva med argumentativa sekvenser. Även om de två analyse-
rade texterna är korta, 50–60 ord, har de en tydlig karaktär av hierarkikom-
position, och de präglas av interpersonella och ideationella relationer. På 
den översta textnivån har båda texterna en kärna med två interpersonella 
satelliter: en orientering och en förberedelse. I de argumentativa sekvenserna 
har båda texterna såväl tes som argument, men de saknar slutsatser. 
Däremot finns inledning i båda texterna, vilket inte räknas som en central 
textenhet i argumentativa texter, men borde kunna vara det i olika typer av 
textsekvenser. I Florins text är argumenten otydliga, och de är placerade 
som en orientering i textenheterna 1–4, eftersom de inte skiljer sig mycket 
från de tre teserna i textenheterna 8–10 (se Florins text i bilaga 2).  

I skrivprojektet Klasstidning visar RST-analyserna av de fyra texterna på 
stora likheter (se bilaga 3–6). Även om två av dem har interpersonella 
relationer på den översta textnivån präglas alla fyra texterna av sekvens-
koppling och en struktur som bygger på intervjuernas frågor och svar.  

Vi kan särskilt notera att konjunktion och lista är de i särklass vanligaste 
relationerna, och de är textuella. Även den ideationella relationen utarbet-
ning förekommer frekvent. De många relationerna som visar på omständig-
het återfinns alla i samma elevtext, Firmesks. I Fjonas och Firmesks texter 
förekommer interpersonella relationer, vilket det inte alls gör i Faraz och 
Florins. Tillsammans visar de fyra texterna exempel på åtta olika typer av 
ideationella relationer. Den förklarande sekvensen byggs upp av frågor och 
svar, vilket kan ses som en enkel form av de den förklarande sekvensens 
problem och förklaring. Däremot saknas introduktion där problemområdet 
presenteras och avslutande kommentarer som rundar av förklaringarna (jfr 
Adam 1992:132; Ledin 2000:75). 

Förutom de fyra texter som RST-analyserats finns i tidningsprojektet 
ytterligare fyra texter som är uppbyggda med förklarande sekvenser. I två 
av dessa har eleverna utgått från skriftliga källor och två bygger på 
intervjuer liksom de som ingår i det analyserade materialet. Även om 
svaren i dessa två intervjuer inte är direkt återgivna utan har en refererande 
ansats präglas texterna av en sekvenskoppling, vilket även de två texterna 
som bygger på skrivet material gör. I klassens tidning finns också ett antal 
mycket korta insändare som eleverna har skrivit anonymt. Strukturerna i 
dessa liknar de som RST-analyserna av texterna i Lek med genrer visar. 

I vart och ett av de båda skrivprojekten på Svanskolan har tre elevtexter 
analyserats (se bilaga 7–9 och 10–12). I båda skrivprojektens texter ser vi i 
tabellen nedan att kategorierna av funktionella relationer varierar, men att 
de ideationella dominerar och de textuella är ganska få. 
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Tabell 18. Relationer och textsekvenser i Svanskolans texter 

Funktionella relationer 
(siffrorna anger antalet förekomster i texterna) 

Sk
riv

pr
oj

ek
t 

Interpersonella 
relationer 

Ideationella 
relationer 

Textuella 
relationer 

Textsekvens 

In
sä

nd
ar

e o
m

 m
ilj

öf
rå

go
r Bevis 347 

Sammanfattning 3
Motivering 2 
Förberedelse 1 
 

Utarbetning 8 
Linje 4 
Orsak 4 
Effekt 2 
Kontrast 1 
  

Konjunktion 3 
 

Argumentativ 
sekvens 
(Inledning)48  
Tes  
Argument  
Stödargument  
Slutsats  

Sa
m

hä
lls

or
ien

te
ra

d ä
m

ne
ste

xt
 

Förberedelse 8 
Motivering 6 
Sammanfattning 3
Parafras 2  
Värdering 1 
Orientering 1 

Utarbetning 14 
Orsak 13 
Linje 6 
Kontrast 4 
Effekt 4 
Medel 2 
 

Konjunktion 11 
Koppling 1 

Förklarande 
sekvens 
Introduktion 
Problem 
Förklaring  
Kommentar49 
Argumentativ 
sekvens 
Tes  
Argument  
Slutsats 

 

                                                        
47 Bevisen förekommer i samma text, Sivs. 
48 Se fotnot 44. 
49 Kommentaren i Saras text utgörs av textenhet 20, och det kan ifrågasättas om det verkligen är en 
kommentar med en slutsats eller liknande (jfr Adam 1992; Ledin 2000). Den är snarare en upprepning 
av textenhet 3, vilket jag skulle betrakta som ett försök till kommentar. 
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På de översta nivåerna har alla sex texterna (bilaga 7–12) interpersonella 
relationer av varierande slag. För övrigt finns i alla texterna många idea-
tionella relationer, varav utarbetning och orsak är de vanligaste.  

Alla insändare har en inledning. Termen står inom parentes i tabellen 
eftersom den inte räknas till den argumentativa sekvensen. Alla insändare 
har också de enheter man kan förvänta sig i argumentativa sekvenser. De 
tre samhällsorienterade ämnestexterna domineras av interpersonella och 
ideationella relationer – sex olika typer av vardera. Dessa texter är samman-
satta av både förklarande och argumentativa textsekvenser. I alla texterna 
framträder samtliga delar som kan förväntas i förklarande och argumenta-
tiva textsekvenser (jfr Adam 1992:118 och 132; Ledin 2000:74 f). 

I texterna från båda skolorna manifesteras en mängd olika funktionella 
relationer. Det förekommer som redan tidigare noterats fler interpersonella 
relationer i Svanskolans texter, och de dominerande kategorierna är där 
förberedelse, motivering och sammanfattning, medan parafras, förberedelse 
och orientering har flest förekomster i Falkskolan. Av de ideationella 
relationerna är utarbetning den i särklass mest använda kategorin i båda 
skolorna. Textuella relationer dominerar tidningstexterna från Falkskolan i 
form av konjunktioner och listor. Dessa kategorier är också de vanligaste 
textuella relationerna i Svanskolans texter, där alla texter kan karaktäriseras 
som hierarkikomponerade, även om Sets samhällsorienterade ämnestext 
(se bilaga 10) också har drag av sekvenskoppling på mellannivåer i texten. I 
Falkskolans Lek med genrer är de två texterna hierarkikomponerade och i 
Klasstidning är texterna sekvenskopplade.  

Nedanstående sammanställning visar procentuell fördelning av de olika 
metafunktionerna inom de hierarkikomponerade respektive sekvenskopp-
lade texterna. De hierarkikomponerade texterna skrevs inom Falkskolans 
första och Svanskolans båda skrivprojekt, och de sekvenskopplade inom 
Falkskolans andra skrivprojekt. I sammanställningen räknas Sets text som 
hierarkikomponerad. Beräkningarna är gjorda utifrån antalet förekomster 
av olika kategorier av funktionella relationer som redovisas i tabell 17 och 
18 ovan. I tabell 19 ser vi hur de funktionella relationerna i texterna totalt 
fördelar sig mellan de tre metafunktionerna.  

 
Tabell 19. Relationer i texterna 

Andelen framträdande metafunktioner i texterna  

Interpersonella Ideationella Textuella 

Hierarkikomponerade texter 36 % 55 % 20 % 

Sekvenskopplade texter 5 % 27 % 68 % 
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Jag har redan varit inne på fördelningen, men genom ovanstående beräk-
ningar blir bilden tydlig. Vi kan notera att inom de hierarkikomponerade 
texterna finns en jämnare fördelning mellan de tre kategorierna av meta-
funktioner än inom de sekvenskopplade texterna. I de hierarkikompo-
nerade framträder framför allt relationer av ideationell karaktär, och inter-
personella metafunktioner tydliggörs i drygt en tredjedel av de funktionella 
relationerna. Fördelningen framträder på ett annat sätt i de sekvenskopp-
lade texterna där den interpersonella metafunktionen knappast märks, och 
de textuella visar sig som dominerande kategori med 68 % av förekomst-
erna. Jag drar slutsatsen att de hierarkikomponerade texterna genom meta-
funktionerna tydliggör innehållet och logiken för läsaren, medan de 
sekvenskopplade snarare signalerar att texten består av en mängd informa-
tion. 

I 4.1.1 och 4.1.2 visades resultaten av elevtextanalyserna utifrån de två 
kategorierna hierarkikomponerade och sekvenskopplade texter. De 
analyserna är genomförda med bottenupp-metod, genom RST-analyser 
där man börjar med att dela in texten i minsta funktionella textenheter. 
Men också toppner-metoder används i de holistiska analyserna där rela-
tioner granskas mellan funktionella textenheter på global nivå samt relief-
dimensionen och textsekvenser definieras (se 3.6). De olika typerna av ana-
lyser kompletterar varandra och sammanfaller på så sätt att förgrunden i 
reliefen alltid kan härledas ur specifika relationer i RST-analysen och rela-
teras till textsekvensanalysen. Dessa samband är generella och gäller i alla 
de genomförda analyserna. 

RST-analysen visar att elevtexterna kan kategoriseras i två typer som 
kallas hierarkikomponerade och sekvenskopplade. De förstnämnda är syste-
matiskt hierarkiskt uppbyggda och i dem utvecklas och fördjupas en sam-
manhållen tankegång. Texter av den andra typen är istället additivt upp-
byggda där sekvens läggs till sekvens och varje sekvens står som en egen 
tankeenhet utan närmare relation till de andra sekvenserna. Sekvenskopp-
lade texter har alltså en lösare textbindning. Flera texter tillhör tydligt den 
ena eller andra kategorin, medan några uppvisar drag av båda. 

För att ge en uppfattning om de tolv texter vars RST-analyser finns 
tillgängliga i sin helhet (se ovan och i bilaga 1–12), visar nedanstående 
tabeller, 20 och 21, information om texternas beståndsdelar. Texterna är 
inte många, men genom att göra beräkningar kan resultatet tydliggöras 
utan att jag för den skull avser att göra långtgående generaliseringar. 
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Tabell 20. Kvantitativ sammanställning av textanalyser i Falkskolan 
 

 Antal  Antal i 
medeltal50 

   S
kr

iv
pr

oj
ek

t 

   E
lev

 
 O

rd
 

M
in

sta
 fu

nk
tio

ne
lla

 
te

xt
en

he
te

r 

Te
xt

ni
vå

er
 

Kä
rn

bl
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k 

Sa
te

lli
tb

lo
ck

 

Bl
oc

k p
er

 te
xt

ni
vå

 

Kä
rn

or
 pe

r s
at

ell
it 

         

Fikri 50 7 4 6 5 3 1 

Le
k m

ed
  

ge
nr

er
 

Florin 60 11 3 11 5 5 3 

 

Faraz 176 32 4 48 6 14 8 

Fjona 339 46 5 65 11 15 6 

Florin 187 32 4 48 3 13 16 

Kl
as

sti
dn

in
g 

Firmesk 403 69 8 81 32 14 3 

 
Tabell 20 visar att texterna från Falkskolans båda skrivprojekt skiljer sig 
genom att det andra projektets texter innehåller markant antal fler ord och 
fler minsta funktionella textenheter än det första: Fjona och Firmesk texter 
är längst räknat både i antalet ord och i antalet textenheter. Vi ser också att 
i texterna i det andra projektet är antalet block per textnivå större, cirka 14 
jämfört med cirka 4. Det innebär att i det andra projektet skrevs texter där 
blocken av textenheter breder ut sig – texterna blir bredare än i det första 
skrivprojektet. I tabellen ser man också att texterna från Falkskolans andra 
skrivprojekt har få satelliter jämfört med antalet kärnor. Det går mellan 3 
och 16 kärnor per satellit i de texterna och mellan 1 och 3 i det första pro-
jektet. Florins text särskiljer sig genom att ha störst antal kärnor per 
satellit, 16 stycken, i jämförelse med de andra som har 3–8. Hans text 
                                                        
50 Antalen har avrundats till heltal. 
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innehåller bara tre satelliter. Firmesks text har flest kärnor och satelliter 
och minst antal kärnor per satellit.  
 
Tabell 21. Kvantitativ sammanställning av textanalyser i Svanskolan 

  Antal Antal i 
medeltal51 

Sk
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Sam 121 12 5 14 6 4 2 

Sara 80 9 4 9 6 4 2 

In
sä

nd
ar

e o
m

 
m

ilj
öf

rå
go

r 

Siv 141 13 7 13 11 3 1 
        

Set 321 36 7 38 21 8 2 

Sara 216 20 6 18 16 6 1 

Sa
m

hä
lls

or
ien

-
te

ra
nd

e ä
m

ne
ste

xt
 

Siv 231 29 7 25 17 6 2 

 
Den centrala slutsatsen är att texterna i det första skrivprojektet är hier-
arkikomponerade och i det andra sekvenskopplade. Skillnaderna mellan 
texterna i Svanskolans båda skrivprojekt är inte lika påfallande (se tabell 
21).  

Vi ser att Sets text är längst, både räknat i antalet ord och i antalet 
minsta funktionella textenheter. Den har också flest block per textnivå. 
Utifrån dessa siffror och RST-analysen av hans text, drar jag slutsatsen att 
Sets text har vissa sekvenskopplade drag, även om den också måste 
betraktas som hierarkikomponerad, medan de andra texterna från Svan-
skolan är tydligt hierarkikomponerade. En jämförelse mellan de hierarki-
komponerade och de sekvenskopplade texterna med utgångspunkt i dessa 
kvantitativa datauppgifter visas i tabell 22.  
                                                        
51 Antalen har avrundats till heltal. 
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Tabell 22. Kvantitativ jämförelse mellan texterna 

Medeltal i texterna52 

 Ord Minsta 
funk-
tionella 
textenheter 

Text-
nivåer 

Block 
per 
textnivå 

Kärnor 
per satellit

Hierarki-
komponerade 
texter 

153 17 5 5 2 

Sekvens-
kopplade  
texter 

276 45 5 14 8 

 
I tabellen visas några jämförelsetal mellan de två textkategorierna. Vi kan 
notera följande skillnader mellan hierarkikomponerade och sekvenskopp-
lade texter. De sekvenskopplade texterna i materialet är längre, 276 ord i 
medeltal mot 153 i de hierarkikomponerade. De sekvenskopplade har 
också totalt mer än dubbelt så många minsta funktionella textenheter, 45 
mot 17, och mer än dubbelt så många block med satelliter eller kärnor per 
textnivå, 14 mot 5. Eftersom antalet textnivåer inte skiljer sig åt mellan de 
båda kategorierna av texter, är alltså de sekvenskopplade bredare och de 
hierarkikomponerade smalare. Fördelningen mellan antal kärnor och satel-
liter skiljer sig också mellan de båda textkategorierna. De sekvenskopplade 
texterna har många kärnblock i förhållande till satellitblock, 8 kärnor på 
varje satellit. I de hierarkikomponerade är fördelning mellan kärnor och 
satelliter jämnare, 2 kärnor per satellit. Med andra ord har de hierarki-
komponerade texterna relativt sett flera satelliter. En satellit är relaterad till 
sin kärna genom underordning. Dessa siffror visar därigenom att de 
hierarkikomponerade texterna tydligare signalerar under- och överordning 
mellan textenheterna. I de sekvenskopplade texterna är textenheterna 
oftare likställda, vilket innebär att läsaren på egen hand antingen måste 
skapa hierarkisk ordning i texten som helhet för att kunna tydliggöra sitt 
meningsskapande eller lägga block till block och därigenom skapa mening 
sekventiellt snarare än hierarkiskt – bredd snarare än djup. Denna slutsats 
harmonierar med analyserna av förgrunder och bakgrunder. Jämförelsen 
visar att i de hierarkikomponerade texterna är förgrunden mer koncentre-
                                                        
52 Antalen har avrundats till heltal.  
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rad och distinkt och stöds av en utbyggd bakgrund, medan de sekvens-
kopplade texternas förgrunder utgör en stor del av texten och bakgrunden 
är minimal. Den sistnämnda typen av relief antyder att det kan bli svårt för 
läsaren att skapa mening i texten – perspektiven bli otydliga och allt upp-
levs som lika viktigt eller oviktigt. Relationerna mellan textenheter blir 
därmed inte klarlagda och texten borde därmed vara svårare att förstå. I de 
sekvenskopplade texterna är således bakgrunderna inte särskilt utvecklade, 
medan bakgrunderna i de hierarkikomponerade texterna är mer utvecklade 
och utgör en större andel av texterna. Analysen visade att i Faraz text 
framträder 28 textenheter i förgrunden och 4 i bakgrunden. Texter med en 
sådan minimal bakgrund är inte särskilt fördjupad eller med Evensens 
uttryck, invecklad (Evensen 2006:19 ff). 

Nedanstående avsnitt 4.2 behandlar resultatet av de analyser som gjorts 
av hur eleverna rör sig sina texter.  

4.2 Elevers rörlighet i text 
I nedanstående fyra avsnitt redovisas analyserna av elevers rörelser i sina 
texter. Jag har intervjuat 25 elever om en eller två av deras texter vid ett 
eller flera tillfällen. De har alla visat mig hur de rör sig i texter.  

Rörlighet i text handlar om hur en läsare, i de här fallen tillika skribent, 
möter en text och talar om sin förståelse. Rörligheten är alltså inte knuten 
till vare sig läsaren eller texten i sig, utan just till det specifika mötet dem 
emellan. Mötet mellan text och läsare sker i en specifik kontext och inter-
vjun då eleven visar sin rörlighet kan utgöra en annan specifik kontext som 
påverkar hur rörligheten visar sig. Med en sådan syn kan man säga att 
analysen av textrörlighet utgår från att eleverna intar en position i relation 
till texten i kontexten vid det specifika tillfälle då de visar sin rörlighet. 
Meningsskapande i texter och praktik försiggår i en specifik praktik och 
rörligheten i texter är kopplad till rörlighet i praktiken. Därför går det inte 
att undvika en viss överlappning i analyserna av elevers rörlighet i sina 
texter, som redovisas i detta avsnitt, och deras rörlighet i praktikerna som 
redovisas i avsnitt 5.3. 

Följande redovisning av analyserna av elevers rörlighet i text är 
uppbyggd utifrån de tre kategorierna för textrörlighet. För att definiera 
textrörligheten används analysbegreppen tydlig och otydlig på en glidande 
skala. Begreppen signalerar att det är en tolkning av rörligheten som görs. 
Vi hör vad någon säger men vet inte vad den tänker eller förstår. Eftersom 
det är tolkningar av en mängd kvaliteter i elevernas sätt att tala om 
texterna, tillämpas en glidande skala. Fyra elever framträder genomgående 
i de tre kategorierna för att på så sätt ge några helhetsbilder. De fyra elev-
erna visar på olikheter och spännvidd i klasserna och de är därigenom 
representativa. Analyser av texter och praktik där dessa elever framträder 
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mer än andra förekommer i både kapitel 4 och 5, vilket förhoppningsvis 
underlättar för läsaren att utveckla förståelse av studien i sin helhet. Ana-
lyser av de andra 21 elevernas rörlighet har också genomförts och resultatet 
av dessa redovisas i korthet för att bredda bilden av elevers rörlighet i sina 
texter i dessa fyra skrivprojekt.  

Detta avsnitt är uppbyggt i tre avsnitt, ett för varje kategori: textbaserad 
textrörlighet, utåtriktad textrörlighet och transaktiv textrörlighet. De tre 
avsnitten avslutas med sammanställningar av alla elevernas rörlighet i sina 
texter, som visas i figur 28–30. I varje figur anges vilken eller vilka meta-
funktioner som den specifika typen av rörlighet handlar om, och triang-
larna anger vilken eller vilka diskursdimensioner som berörs. I figurerna 
visas hur tydligt eleverna rör sig i texterna. Tydlig rörlighet markeras med 
svart fet stil, otydlig rörlighet med ljusgrå stil och normal stil markerar ett 
mellanting. De kvaliteter i meningsskapandet som det finns återkom-
mande bevis för och som eleverna visar genom sin rörlighet i sina texter, 
uppfattas också kvantitativt genom att eleverna på olika sätt och vid olika 
tillfällen visar sin rörlighet i texten, så att kvaliteten i högre eller lägre grad 
genomsyrar analyserna. Jag är ändå medveten om att detta sätt att försöka 
kvantifiera kvaliteter genom att sammanställa en komplex tolkning kan 
kritiseras, eftersom det är att förenkla den komplexitet som kvaliteter 
rymmer. Men med det i minnet vill jag ändå försöka klargöra skillnaderna i 
hur tydligt rörligheten visar sig kvantitativt och kollektivt hos eleverna.  

4.2.1 Textbaserad textrörlighet  
Faraz rör sig ganska tydligt i de grupptexter han var med och skrev i båda 
skrivprojekten. Båda texterna handlar om fotboll. Den första är en saga om 
fotboll där några spelare inte är så framgångsrika. En spelare skadar sig 
men han blir sedan berömd och tjänar mycket pengar. Den andra texten är 
en intervju med en fotbollsledare (se 4.1.2). Faraz berättar ledigt och enga-
gerat vad texterna handlar om: ett långt och ett kort referat av texten i 
årskurs 4, och i årskurs 5 uppehåller han sig gärna vid vad som krävs för att 
man ska bli riktigt bra på fotboll. Rörligheten i texten i årskurs 5, interv-
jun, är något otydligare. Den texten är längre och han kan den inte utantill 
på samma sätt som sagan som han och kamraterna hittade på själva i 
årskurs 4. En del ord verkar svåra att förstå och att använda för honom. 
Han är inte alltid säker på dess form, som ”förstahandsväska” (5:1) för 
”första förbandsväska” eller dess betydelse: ”talang [betyder] typ teknik-
spelare” (5:1). Han säger att när han skriver texter skriver han ”mest om 
fotboll” (4:1).  

Fjona visar en tydlig textbaserad textrörlighet i en av de grupptexter 
som hon var med och skrev i klasstidningen. Den texten är en intervju med 
en före detta lärare på skolan som omskolat sig till polis. Hon talar med 
lätthet om texten: ”den [texten] handlar typ om polisgrejer, om dom 
samarbetar med vårdcentralen, vilka straff tjuvarna får” (5:1). Hennes sätt 
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att tala om texten pekar mot en transaktiv textrörlighet, som jag åter-
kommer till nedan. Hon tycker texten blev bra och ”det var bra att vi fick 
de flesta frågorna besvarade” (5:2). Hon säger att de inte ”har tagit med 
allt, allt, allt. Men vi skrev det vi förstod” (5:2).  

Saras textbaserade textrörlighet ökar efter hand både under skrivandet 
av en specifik text och mellan årskurserna. I det första skrivprojektet, i 
årskurs 5, skriver hon en insändare om att vårda skogen och den text hon 
skrev året efter är en argumenterande och förklarande text om Gustav Vasa 
och Dackefejden. Under skrivandet återberättar hon med viss otydlighet 
texten i årskurs 5 och när texten är klar talar hon tydligare om den. ”Om 
det finns inget träd, blommor, skog. Det ska inte bli ett liv alltså”. Det 
finns ord i texten som hon säger sig inte kunna förklara: ”skogsresurser” 
och ”allemansrätt” (5:3). I årskurs 6 är rörligheten i texten tydligare. Den 
texten är längre och det är bara något enstaka ord hon säger sig inte förstå, 
exempelvis ”bondearmé” (6:3). I en annan text hon skriver under årskurs 6 
använder hon ordet ”skogsresurser” (6:4), och anger tydligt vad det bety-
der. Hon minns ordet från texten i årskurs 5 och vill nu använda det igen.  

Sets textbaserade textrörlighet är tydlig. Han talar med lätthet om sina 
texter. Han skriver först en text om Gustav Vasa och om Peder Svarts his-
torieskrivning. Efter det skrivprojektet formulerar han en text om miljö 
som han också talar om i den sista intervjun. ”Faktan [om 1500-talet] lärde 
jag mig egentligen innan jag skrev texten. […] Jag tror många vet om 
Gustav Vasas goda sidor, men jag ville också visa en annan sida och därför 
har jag skrivit om Peder Svart” (4:3). Den [andra texten (bilaga 19)] hand-
lar om hur vi påverkar miljön och hur den påverkar oss” (4:4). Set talar 
självständigt och fritt om texternas innebörd.   

Han verkar ha valt ämne för historietexten med omsorg: ”Jag ville 
försöka får det lite annorlunda, så jag tänkte till lite extra. Jag blev nöjd 
med den” (4:4).  

Sammanfattning – elevers textbaserade textrörlighet 
Tolkningen av elevernas rörlighet i text som den fördelar sig i de fyra 
skrivprojekten gestaltas i figur 28–30. I figurerna anges i mittkolumnen 
hur alla elever som intervjuats rör sig i sina texter. I den vänstra kolumnen 
anges de fyra skrivprojekten med förkortningar för Lek med genrer, 
Klasstidningen, Insändare om miljöfrågor och Samhällsorienterande ämnestext. 
4 elever har visat sin rörlighet i det förstnämnda skrivprojektet, 6 i det 
andra, 8 i det tredje och 11 i det fjärde. Siffrorna visar antalet elever53 och 
med vilken tydlighet de rör sig. I kolumnen till höger gestaltas hur tydlig 
Faraz, Fjonas, Saras och Sets textrörlighet är i de olika skrivprojekten. 
Tydlig textrörlighet markeras med svart fet stil, otydlig rörlighet markeras 

                                                        
53 Eftersom några av de 25 eleverna talar om två texter blir summan 29. 
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med ljusgrå stil och rörlighet som ligger däremellan markeras med normal 
stil. 

 
  

 
 
 
 
 
 

Figur 28. Elevers textbaserade textrörlighet  
 
Sammanfattningsvis visar analysen att nästintill alla elever som intervjuats 
har tydlig rörlighet i text genom de fyra skrivprojekten. Tre elever54 visar 
otydlig eller något otydlig rörlighet i sina texter skrivna inom projekten 
Klasstidningen och Insändare om miljö.  

Sara uppvisar en viss otydlighet i årskurs 5, vilket beror på att texten 
som hon då skrev innehöll en del svåra begrepp som hon inte riktigt kunde 
förklara. I texten som Faraz skrev i årskurs 4, en saga om pojkar som spelar 
fotboll, och som han och kamraterna har hittat på själva, är väl förankrad i 
honom. Grupptexten från årskurs 5 är till stor del uppbyggd av svaren från 
den person de intervjuade, vilket gör att hans rörlighet är något otydligare i 
den texten. Alla fyra eleverna är engagerade i texternas innehåll och de är 
nöjda med sina produkter. 

4.2.2 Utåtriktad textrörlighet 
Att röra sig ut från sina texter gör Faraz tydligt i fråga om innehållet i 
texterna. Han spelar själv fotboll och eftersom han är mycket intresserad av 
denna sport vill han gärna tala och skriva om detta både i årskurs 4 och 5. 
Däremot talar han inte om de textuella strukturerna. I årskurs 5 försöker 
jag under en intervju med honom närma mig frågan om strukturer genom 
att fråga om vad som är bra och vad som skulle kunna bli bättre i texten. 
Då svarar han snabbt att fler intervjufrågor är det som skulle ha förbättrat 
den, för då skulle de ha fått med mer information. Jag försöker komma in 
på hur texten är skriven, men Faraz har inget att säga om detta och verkar 
inte förstå vad jag menar. Därför bedömer jag hans rörlighet ut från textens 
                                                        
54 Eftersom textrörligheten knyts till text och skrivprojekt och fyra elever har intervjuats och visat sin 
rörlighet i klassens båda skrivprojekt, kan samma elev förekomma två gånger (se fotnot 53). Med detta 
i minnet anger jag ändå i sammanräkningarna antalet med enheten elever för att underlätta läsningen. 
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innehållsplan till dess strukturplan som otydlig. I årskurs 4 visar han en viss 
genremedvetenhet när han säger att de inte ville börja sin saga med ”Det 
var en gång” för om de hade gjort det hade klasskamraterna direkt vetat att 
det var en saga – det hade läraren sagt, så därför började de på annat sätt 
(4:1). 

När vi talar om hans skrivande verkar hemmet spela en ganska viktig 
roll för hans engagemang. Han talar om att han ibland diskuterar sina 
texter med mamma och pappa: ”vad som händer med pojken som har svårt 
att andas pratade jag med mamma om” och ”pappa frågar varje dag vad jag 
lärt mig i arabiska och svenska” (4:1), men de förefaller inte ha några för-
djupande diskussioner om texter och skrivande. Faraz verkar inte heller se 
diskussionerna i hemmet som särskilt betydelsefulla för texterna som skrivs 
i skolan. Han säger att föräldrarna tycker det är viktigt att läsa och skriva 
”för han ska bli en doktor”. ”Varje dag hemma måste jag läsa ett kapitel 
och skriva vad det handlar om” (4:1). På så sätt verkar hemmet vara bety-
delsefullt genom att föräldrarna stöder Faraz och ser till att han arbetar. 
Men inget han säger tyder på att han hemma får specifikt stöd i sin tanke-
utveckling eller skriftspråkliga utveckling. I årskurs 5 talar han om textpro-
duktionen som att han och de andra två kamraterna i gruppen hittade på 
två frågor var och sedan sa idrottstränaren svaren. På så sätt skrevs texten 
med först en fråga och sedan den intervjuades svar: ”Vi skulle bara tänka på 
frågorna sen han skulle svara oss” (5:1). Faraz säger att det han lärde sig var 
att när man skriver en intervju ska man ”inte skriva allt som han säger, man 
ska skriva förkortningar [nämligen bara det som är svar på intervjufrågorna 
och ibland sammanfattningar av svaren]” (5:1). Eftersom han sa detta och 
hänvisade till att det stod i läroboken och att läraren sa så, är det en rörelse 
inom undervisningen, den diskursiva praktiken, och inte en rörelse i en 
social praktik utanför skolan. Faraz formulerar hur gruppen gick tillväga 
under skrivandet: ”Först sa någon ett ord och sedan någon annan. Alla 
skrev tillsammans” (4:1), men han visar inte att han distanserar sig från 
texten för att diskutera undervisningen – skriftpraktiken och skrifthändel-
serna. Han svarar kort ”ja” eller ”jag vet inte” (4:1) på frågor som rör hans 
eget skrivande. Det kan förklaras av att Faraz inte skriver så mycket själv, 
men han är muntligt mycket delaktig i gruppens arbete och agerar också 
genom att till exempel förse gruppen med en extra dator. Han säger att 
han lärde sig att ”skriva rent” (5:2) på datorn, och att han blir bättre på att 
skriva genom att ”träna på att skriva varje dag [… och] om man läser kan 
man se orden och man kan skriva [dem] typ [sen]” (5:1). I skrivboken 
”Tidningen” för han anteckningar under tidningsprojektet. Det mesta som 
står där är avskrifter från tavlan, men det finns också en del egna 
reflektioner. 

Fjonas rörlighet ut från texten mot den sociala praktik som de varit ute 
och intervjuat i är tydlig. Hon talar om att hon tycker det var spännande 
att intervjua en polis, för hon visste inte så mycket om deras arbete, bara 
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”typ att de jagar bovar” (5:2). Den polis de träffade har tidigare arbetat som 
lärare på skolan, och det visar Fjona ett visst engagemang för:  

Jag tyckte det var intressant att om hon inte skulle ha jobbat som lärare 
eller polis skulle hon ha jobbat med nåt med djur. Det var coolt. Jag 
tyckte wow hon har så många idéer, som inte håller ihop: lärare, polis, 
djur. Det var det jag tänkte. (5:2) 

Texten och skrivandet verkar således sammanflätade för Fjona; på frågan 
vad texten handlar om blir svaret att de i gruppen ”ville veta vad polisen 
gör”. När hon får frågan en gång till svarar hon att de ”skriver om vad hon 
gör” och fortsätter säga att ”den [texten] handlar typ om polisgrejer” (5:1, 
mina kursiveringar). På så sätt rör sig Fjona genom sitt svar på frågan om 
vad texten handlar om från skribentgruppens förväntningar på intervjun, 
vidare till skriftpraktiken och landar slutligen i att uttrycka sig om själva 
texten. Hon verkar således inte riktigt skilja texten, skivandet och syftet 
med intervjun från varandra. Rörelsen går ut från hennes och kamraternas 
sociala praktik in mot texten. De textuella strukturerna har hon svårt att 
tala om, men säger att hon brukar placera textavsnitten i följd utifrån hur 
viktiga de är: ”jag tar först det som är viktigast och sen det som inte är 
viktigare och viktigare och viktigare […]. Det är så jag tänker” (5:1). 

Fjona är inte ensam skribent; hon skriver tillsammans med kamrater. 
Det innebär att hon intar olika roller under skrivandet. Hon är skribent, 
läsare, samtalspartner och gruppmedlem med allt annat som det kan inne-
bära såsom ledarskap. Därmed finns det krav inbyggda på att hon behöver 
kunna röra sig mellan de olika rollerna i den diskursiva praktiken. Fjona 
talar gärna om sin egen roll i gruppen och framhåller att hon har många 
idéer: ”Dom andra kan skriva mina idéer. Jag tycker jag har så mycket 
idéer” (5:1). Fjona talar inte så mycket om undervisningen och lärarens 
roll. Hon säger att det inte spelar någon roll hur undervisningen är, men 
att Frideborg hjälper henne mycket genom att ge förslag till hur man kan 
göra. Fjona talar också om att hon ibland tycker det är svårt att förstå det 
läraren skriver på tavlan, och då diskuterar hon med Feride om vad läraren 
menar (5:1). Hon talar flera gånger om sin syster som går på gymnasiet 
och som hjälper henne. Systern har också skrivit i en skoltidning och gett 
Fjona idéer till hur hon skulle kunna skriva i sin klasstidning (5:1). 

Generellt är rörligheten mellan texten och den diskursiva praktiken där 
texten producerats inte särskilt tydlig. Hon framhåller att hon inte vet hur 
hon gör: ”Jag har ingen aning hur jag gör. Jag bara skriver och skriver, det 
är det enda jag gör. Varje sekund får jag idéer så jag bara skriver och 
skriver” (5:1). När vi talar om den specifika texten, intervjun, berättar 
Fjona att de först skrev frågorna. När de sedan gjorde intervjun ställde de 
frågorna i den ordningen och skrev ner svaren – ”alla skulle få säga frågor 
så det blir rättvist” (5:1) och sen när vi skrev texten la vi till frågan” (5:2). 
Hon berättar att var och en i gruppen har skrivit samma text i sina skriv-
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böcker. Fjona säger inget explicit om sitt eget lärande under detta skriv-
projekt. 

Saras rörlighet ut från texten är tydlig. Hon talar mycket om skogens 
betydelse för henne och för alla: ”Vi måste ta hand om skogen. Skogen 
måste bli bäst så våra barn kan vara där” (5:2), ”I Irak finns ingen skog, 
men vi hade en liten trädgård, två träd och blommor. Sverige är skogen. 
[…] Det finns många som kastar skräp i skogen, om alla gör så blir det 
inte bra” (5:3). I årskurs 6 pekar hon på likheter mellan det hon själv 
skriver om Dackefejden och de demokratiska uppror som pågår i Egypten 
och Tunisien under tiden hon skriver texten (6:3). Hon talar inte mycket 
om textens strukturer i årskurs 5, men i årskurs 6 är hon väl insatt i den 
struktur som läraren angav i modellen på tavlan och återkommer till den 
flera gånger. Sara säger att den var bra och att hon förstår den, vilket hon 
också visar när hon talar om texten: ”Jag har skrivit om Nils Dacke och 
argument och avslutning” (6:2).  

Hon talar även om lärarens roll i arbetet: ”Siglinda har förklarat, men 
jag har glömt det” (5:3). I årskurs 6 visar hon i texten och förklarar att 
läraren har hjälpt henne med ordföljd och stavning på några ställen och 
berättat om verbens plats i meningen (6:3). Sara talar mycket om hur 
texten skapades och om sitt eget agerande under skrivandet: ”Jag tänkte i 
två timmar” (5:1). Hon betonar också mammans och familjens viktiga roll 
under textproduktionen. En hel kväll satt hon med sin mamma, pappa och 
bror och arbetade med texten: ”Jag har hittat på internet, sen har vi 
översatt till arabiska för att förstå, sen skrivit på arabiska och översatt till 
svenska […] [också med hjälp av översättningsprogram]. Mamma har 
förklarat det jag inte förstår […] Jag har tänkt en massa och pratat med 
mamma och jag har skrivit” (5:2). Hon säger att hon skriver om det hon 
tycker är viktigt och att hon hittar information på internet som hon skriver 
av. Hon säger också att hon frågar och tänker mycket samt skriver och 
skriver om sin text. Vidare talar hon om att hennes egen förståelse ökar 
under skrivandet: ”Nu förstår jag allt, men ’skogsresurserna’ är svårt” (5:3).  

Under årskurs 6 verkar inte hemmet spela samma roll längre. Sara har 
inte alls arbetat med texten hemma (6:1). I årskurs 6 förefaller däremot 
kamrater och lärare vara viktigare i hennes skrivande:  

När Stina sa ett exempel. Då förstod jag – jaha, det är så man ska göra. 
Det är mycket lättare när man får exempel, så får man typ en bild av 
det. (6:3) 
Det Siglinda skrev på tavlan hjälpte mig mycket. (6:1)  
Det hon [läraren] ritade upp med boxarna var också bra. (6:2)   

Sets rörlighet ut från texten är tydlig. I den första texten talar Set om att 
han ville skriva om en dålig sida hos Gustav Vasa – ”alla människor har ju 
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en dålig sida också”. Han drar också paralleller mellan kungens makt och 
kompisars makt över varandra:  

Dom i Småland ville ju inte att Gustav Vasa skulle bestämma över dem. 
Det är ju som att om jag skulle bestämma över mina kompisar. […] 
Eller rektor har ju mest makt och om han skulle säga åt alla lärare att 
göra nåt de inte vill. (4:1) 

I miljötexten visar han samtidigt som han återberättar innehållet i texten, 
att han rör sig ut från texten genom att dra paralleller till andra företeelser 
på jorden, till exempel att isbergen smälter. Set har också många tankar om 
textstrukturerna som engagerar honom och som han resonerar om i 
anslutning till hur han gick till väga. Hans engagemang för strukturerna 
kan bland annat handla om att det är nytt, spännande och utmanande att 
tänka över dessa aspekter, som han säger sig inte ha tänkt på förut (4:1). 
Han är nöjd med sina texter; om den första säger han att ”den är bra och 
annorlunda”, och motiverar sitt svar utifrån strukturen på texten och att 
”den är bättre för den har argument” (4:3). Den andra textens struktur har 
han själv utformat och är påtagligt stolt över resultatet. 

Set talar mycket om sitt eget skrivande. I den sista texten han skrev, 
visar han i vilken ordning han skrev textens delar. Han pekar på första 
meningen i varje stycke [förgrunden] och säger att han skrev dem först och 
sedan ”la jag till detta för att förklara och förtydliga [bakgrunden]” (4:4). 
Han säger att han håller på att lära sig och att han lärt sig mycket om 
strukturer i text:  

Början och slutet är svårt att skriva innan man vet hur texten blir. I 
mitten ska jag skriva om det viktiga om Dackefejden [---]. Det som står 
i mitten av texten stabiliserar allting. Så har jag tänkt. (4:1)  

När han skrev den första texten säger han att ”tankekartan är det största 
jobbet. Det blir mycket enklare att skriva sen” (4:1), men när han skriver 
en text fyra månader senare menar han att ”jag känner att jag gillar att 
skriva först hellre än att skriva tankekarta”. Set formulerar hur han gör och 
hur han vill ha det när han skriver:  

Det jag kom på i huvet skrev jag ner. Det största jobbet är väl 
egentligen tankekartan. Det är där man får in allt, sen om man kommer 
på nåt mer är det bara att skriva in det i texten. (4:1)  

När Set talar om sitt skrivande understryker han flera gånger att han under 
skrivandet av en text tycker om att sitta tyst för sig själv och tänka. Men 
han har mycket att säga om vad som haft inverkan på texten och betonar 
lärarens undervisning och det hon skrev på tavlan. Han pekar också på sitt 
eget lärande genom dessa skrifthändelser: 
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Det som stod på tavlan hjälpte rätt mycket – början, tes, tes argument, 
tes. Det att jag förstod kom efterhand, jag vet inte hur – fick hjälp av 
Siglinda, men förstod mer själv efter hand. […] Sen när jag förstod 
mer, så förstod jag mer av vad Siglinda hade sagt i sina genomgångar. 
(4:3) 

Set värderar Siglindas agerande i skrifthändelserna högt:  
Siglinda gör helt rätt när hon inte säger så mycket. Hon ger tips, men 
det är bra att hon inte säger exakt hur man ska göra eller hur man ska 
formulera det. (4:3) 

Han säger också att det ibland är bra att diskutera med kamrater, ”det 
beror på var man är i händelsen” (4:1). Däremot visar han inte att eller hur 
han faktiskt kan dra nytta av diskussioner med andra. Han talar vid något 
tillfälle om samarbete och säger då:  

Jag samarbetade inte med någon, jag skrev själv. Jag gillar att samarbeta, 
men om man vill göra något eget så [paus] då om man samarbetar blir 
det ju också den andras version. (4:4) 

I klassrummet ser jag inte heller att han samarbetar med andra, mer än när 
läraren anbefaller det. Däremot verkar Set ha många samtal med sin mor-
far om det han studerar inom historieämnet i skolan. Morfar är historiker 
och verkar vara en inspirationskälla (4:1). 

Set påpekar att han lärde sig jättemycket på att skriva texten om Gustav 
Vasa. Vid flera tillfällen talar han om sin förståelse av sitt lärande. Under 
skrivandet av den första texten säger han:  

Jag har inte fattat hela grejen än egentligen. Jag såg ju det här med tes 
och det förstår jag. Jag håller på att fatta lite fortfarande. Det kanske är 
så att man aldrig fattar hela grejen. Jag fattar mer nu för först fattade jag 
ingenting. (4:3) 

Set talar intensivt om att han successivt förstår, och han visar att han tar 
med sig och vidareutvecklar kunskaper från tidigare studier. 

Sammanfattning – elevers utåtriktade textrörlighet 
Om utåtriktad textrörlighet visar analysen att den skiljer sig åt mellan olika 
elever i klasserna och mellan olika skrivprojekt (se figur 29). I Lek med 
genrer rör sig en elev otydligt och de andra något tydligare ut från texten, 
och i Klasstidning fördelar de sig jämt över skalan. Notera dock att eleverna 
i dessa båda projekt rör sig tydligt ut från textens innehåll till egna 
erfarenheter i världen, men otydligt i fråga om att distansera sig från inne-
hållet och tala om textuella aspekter i texterna. I Insändare om miljöfrågor 
och Samhällsorienterande ämnestext visar över hälften av eleverna tydlig ut-
åtriktad textrörlighet, en visar otydlig rörlighet och de andra rör sig på 



 135

mitten av skalan. Även i dessa projekt rör sig alla elever tydligare ut från 
innehållet i texterna till egna erfarenheter men en del otydligare i fråga om 
textuella aspekter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 29. Elevers utåtriktade textrörlighet 
 
Set uppvisar tydliga utåtgående rörelser i sina texter, vilket Sara också gör i 
det andra skrivprojektet, men i det första skrivprojektet är hennes rörlighet 
något otydligare. Fjona visar också tydlig utåtriktad textrörlighet på många 
sätt, men är otydligare i fråga om rörligheten mellan texten och den dis-
kursiva praktiken. Faraz visar tydlig rörlighet för ideationella aspekter i 
texten, men otydlig för textuella aspekter. 

4.2.3 Transaktiv textrörlighet 
Faraz visar inte att han har tänkt på vem som ska läsa texterna, och han 
talar inte om texternas funktion över huvud taget. Den transaktiva textrör-
ligheten är därför otydlig. Han verkar tänka att en läsare förstår det som 
står i texten, och han visar inte att han skiljer på texten i sig och läsarens 
förståelse. Om läsarens förståelse av texten han skrev med kamrater i 
årskurs 4 och som handlade om några pojkar som spelar fotboll och en blir 
skadad, säger Faraz att ”[d]om [läsarna] förstår att det var pojkar som inte 
kunde spela” (4:1); han säger inget som tyder på att han överväger att en 
annan läsare kan skapa mening på ett annat sätt än han själv gör, han 
verkar inte göra skillnad på sin intext och den artefaktiska uttexten. 

Som svar på frågan om vad de gjorde i klassen innan de skrev denna 
text, relaterar han till att de skrev till vaktmästaren för ”tre månader sedan, 
om att det är smutsigt [i skolan]” (4:1). Han berör att det finns olika 
genrer och talar om ”sagor”, ”klagomål” och ”återberättelser”, och säger att 
de skrivs på olika sätt och som redan nämnts talar han om att sagor börjar 
med ”Det var en gång” (4:1). I årskurs 5 vet han vem den tänkta läsaren är: 
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”Läraren och andra som köper tidningen. Dom som vi intervjuade vill ha 
den” (5:1) och rektor ”måste läsa den” (5:3). I denna del av analysen visar 
ha alltså tydligare transaktiv textrörlighet. 

Inget av det Faraz säger pekar mot att han rör sig transaktivt särskilt 
lätt i praktiken. Att Faraz säger att ”man ska fråga snällt” (5:1) när man 
intervjuar, skulle kunna vara en transaktiv rörelse, en anpassning till den 
sociala praktik som de befinner sig i under intervjusituationen. Han på-
pekar också att det var bra att de fick gå iväg själva, utan läraren, och göra 
intervjun, vilket kan vara ett tecken på transaktiv textrörlighet om man 
tolkar det som att han menar att det gör texten bättre eller mer intressant.       

Fjonas transaktiva textrörlighet är tydlig. Hon talar en hel del om att 
det är viktigt att tänka på läsaren. Intervjun med polisen som de skrivit vill 
hon främst ska läsas av lärare ”för att de ska bli inspirerade att göra tid-
ningar med sina elever” (5:2), för Fjona tycker att det har varit så roligt att 
arbeta med dessa texter. Hon svarar svävande på frågan om vad det är för 
text de har skrivit:  

Det är sånt man lär sig i svenskan, tycker jag. Vi har lärt oss att 
intervjua på svenskan. Jag tycker det är en typ sån, man ser direkt att det 
är en intervju. Det som det handlar om är en typisk skoltext, tycker jag. 
(5:2) 

Men samtidigt säger hon att det är en viktig text ”för andra kanske inte vet 
det om polisen. Dom kanske tror att polisen bara fångar bovar, men de vill 
också göra det tryggt för oss och gottgöra oss mer” (5:1). Hon påpekar 
också flera gånger att när hon skriver vill hon locka läsaren att läsa och hon 
menar att rubriken ”Intervju med polis” inte är lockande: ”Jag vill inte att 
dom bara ska kasta tidningen. Det är så jag vill” (5:1). Fjona påpekar att 
hon tycker om att pröva nya ord som hon bland annat hittar i böcker hon 
läser:  

Ibland såna sofistikerade ord. Mina systrar brukar alltid säga att jag 
använder så fina ord. Jag prövar nya ord. Ibland när jag inte förstår 
använder jag dem ändå för jag tycker det låter fint […] för jag tycker 
det låter artigt. (5:1) 

Vid flera tillfällen undrar både flickorna i denna grupp och andra grupper 
hur de kan uttrycka sig ”lite finare”, som när de vill skriva en fråga om hur 
polisen gör när de fångar tjuvar: ”Hur kan man säga ’hur’ lite finare?” 
Läraren föreslår ”Hur går ni tillväga […]?”, vilket de tycker låter bra. I en 
annan grupp efterfrågar de ett finare ord för gå, och väljer på förslag från 
läraren ordet patrullera (OF2:2). En rimlig tolkning är att eleverna söker 
efter uttryck som de tycker är passande för en social praktik utanför skolan. 

Sara talar knappast om textens funktion och syfte, det som rör trans-
aktiv textrörlighet i text i årskurs 5. Det sätt hon talar om texten visar att 
funktionen är att hon själv ska förstå vad hon skriver; hon förefaller betrak-
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ta sig själv som tänkt läsare. I slutskedet säger hon: ”Nu förstår jag allt i 
texten” […]. ”Jag har jobbat jättemycket med den. Allt finns med i den nu. 
Jag tror det” (5:3). Både i årskurs 5 men framför allt i årskurs 6, talar hon 
även om vikten av att läsaren tycker om texten:  

Det [viktigaste när jag skriver] är vad andra människor tänker. Vad vill 
de? Det är jätteviktigt. Jag vill veta vad de tänker. (5:3)  
Man ska veta vad andra tycker och samla ihop det man tycker och det 
andra tycker, så läsaren kanske tycker som jag eller som min kompis 
[…]. Jag vill att den som läser ska hålla med. (6:3) 

Hon talar redan i årskurs 5 om att all undervisning hon fått i Sverige har 
hjälpt henne att kunna skriva denna text: ”Jag kommer ihåg allt som jag 
har lärt mig i den internationella klassen och allt som Siglinda har lärt 
mig!” (5:1). Hon visar förståelse för diskursen i årskurs 6 när hon skriver 
om Dackefejden och hänvisar till att hon tog intryck av en inledning som 
stod i läroboken när hon skulle skriva sin egen inledning (6:2). I en text 
hon skriver senare berättar hon att hon tog intryck av en skönlitterär bok 
hon läst, där det ”var en tjej som skulle intervjua och skriva en intervju i 
skolan” (6:4). Hon hade fått i uppgift att skriva en faktatext, men gjorde 
det i form av en intervju för ”det var roligare än att skriva en faktatext.” 
Sara förefaller arbeta med texten som en problemlösning både i årskurs 5 
och 6, eftersom hon aktivt och på egen hand söker sig fram genom arbetet 
både i skolan och hemma för att finna lösningar så att hon ska kunna 
skriva bra texter. 

Sets transaktiva textrörlighet är ganska tydlig. Han talar mycket om sin 
egen förståelse av och genom texter, men formulerar inte explicit att ett 
syfte med texten kan vara att lära sig mer för egen del. Däremot talar han 
om läsarens förståelse av texten vid flera tillfällen. Han säger att det bara är 
läraren som har läst den, men menar att den som inte vet så mycket om 
Gustav Vasa kan lära sig av texten, till exempel ”om föräldrar pratar 
jättemycket om Gustav Vasa eller vill att barnet ska kunna jättemycket så 
kan de nog läsa den vid fyra till fem års ålder” (4:3). Han säger också att 
någon som läser texten som kan mer än han själv, ”kanske kan ge mig råd” 
och att ”morfar vill förstås läsa den” (4:3). 

Set uttrycker att hans kunskaper om innehållet i texterna inte föränd-
rades under skrivandet, men att han lärt sig väldigt mycket om text genom 
skrivandet, ”avslutning och början framför allt” (4:3). Han visar också att 
han förstår att text inte alltid växer fram i kronologisk ordning: ”Jag har 
byggt på början och slutet. […] Därför har jag också lagt till om Peder 
Svart. Och när jag lagt till det måste jag också skriva om inledningen och 
slutet” (4:3). Han tänker på läsaren och säger att han ”ändrade lite så att 
det blir enklare att läsa”. Att det är viktigt att tänka på läsaren betonar han 
flera gånger: ”I början är det lite dragande. Det ska vara ganska spännande 
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i början och på slutet också” (4:4). Set visar att han ser på skrivande som en 
problemlösning när han väljer den argumenterande textstrukturen även för 
miljötexten (se bilaga 19). Han talar om att han utvecklar tankar och text 
successivt, vilket medför att han flera gånger får gå tillbaka och ändra sina 
formuleringar så att texten ska hänga samman bra och bli förståelig för en 
läsare (4:3, 4:4). I den sista texten om miljö kom Set själv på att han skulle 
använda samma textstruktur som han lärde sig i Gustav Vasa-texten. Han 
ville göra ”något annorlunda” och ”nu var det lättare, för jag hade gjort det 
förut steg för steg” (4:4). Han säger också att han inte är så explicit med 
vad han tycker i miljötexten: ”tanken var väl mer att jag berättar vad som 
pågick, inte att tala om vad man ska göra. Sen kanske man tänker lite själv 
när man läser texten, och drar vissa slutsatser när man förstår innebörden” 
(4:4).   

I nedanstående citat jämför han sin historiska faktatext med en text han 
skrev inom historieämnet innan de påbörjade skrivprojektet med den 
argumentativt inriktade texten: 

Den är ju väldigt annorlunda. Bra och annorlunda skulle jag säga. Jag 
skulle nog säga att den här är bättre än de andra eftersom jag har 
argument, men tesen är ungefär densamma som andra faktatexter. (3:4) 

Här visar han att han kan jämföra olika texter och att han har verktyg för 
att värdera dem. 

Sammanfattning – elevers transaktiva textrörlighet  
Cirka hälften av eleverna visar otydlig transaktiv textrörlighet (se figur 30). 
En fjärdedel visar tydlig rörlighet, varav de flesta i texter i projektet 
Samhällsorienterande ämnestext.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 30. Elevers transaktiva textrörlighet 
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Totalt sett uppvisar elever i Svanskolans projekt tydligare transaktiv 
textrörlighet än eleverna i Falkskolans. Sets och Fjonas transaktiva textrör-
lighet är tydlig. Faraz transaktiva textrörlighet är delvis otydlig, men när 
han talar om olika genrer och om potentiella läsare av texterna visar han 
tydligare rörlighet. Sara visar tydlig transaktiv textrörlighet i det andra 
skrivprojektet.   

4.3 Jämförande sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar textanalyserna på två kategorier av texter. I tre av 
skrivprojekten framställer eleverna hierarkikomponerade texter och i ett, 
Klasstidning, är de sekvenskopplade. De sekvenskopplade texterna vecklar 
ut sig horisontellt och karaktäriseras av att textuella relationer är mest 
framträdande, medan de hierarkikomponerade uppvisar vertikal fördjup-
ning och många interpersonella relationer. I de hierarkikomponerade är 
förgrunderna distinkta genom ett fåtal textenheter. Förgrunden under-
byggs av en mer omfattande bakgrund. De sekvenskopplade texterna har 
förgrunder som består av ett större antal textenheter och ett mindre antal 
textenheter i bakgrunden. Dessa texter är därför svårare att överblicka. Det 
är också svårare för läsaren att uppfatta hur en sådan texts olika delar 
hänger samman och att uppfatta vad som är viktigt och mindre viktigt.  

Eleverna visar tydlig textbaserad textrörlighet i båda typerna av texter 
och många visar även tydlig eller ganska tydlig utåtriktat textrörlighet. 
Men fler elever i Falkskolan uppvisar otydligare utåtriktad textrörlighet i 
fråga om texternas textuella strukturer och även otydligare transaktiv 
textrörlighet. 

Elevtexterna 
Elevtexterna i studien har byggts upp av argumentativa eller förklarande 
textsekvenser, eller en kombination av de båda. RST-analysen visar på två 
typer av textmönster. 

Ett generellt mönster framträder i hierarkikomponerade texter där det 
på globala textnivåer uppträder ett fåtal block med kärnor och satelliter. 
Relationerna som framträder där mellan satellit och kärna är inter-
personella genom kategorierna förberedelse, motivering, sammanfattning och 
orientering. I de fall textuella relationer framträder i de hierarkikompo-
nerade texterna uppträder de oftast på lokal nivå. Det kan också finnas 
textuella relationer på en global nivå när det framförs mer än en över-
gripande tanke, som i Sams text (bilaga 8) där två likställda argument pre-
senteras. I hierarkikomponerade texter framträder även relativt många 
ideationella relationer mellan textblocken. Det är alltså ett universellt drag 
att de hierarkikomponerade texterna har många interpersonella och idea-
tionella och få textuella relationer. 
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De typiskt sekvenskopplade texterna har ett gemensamt drag genom att 
många textuellt relaterade kärnor utan satelliter breder ut sig i listor på 
globala textnivåer. Firmesks och Fjonas grupptexter visar visserligen på den 
översta nivån interpersonella relationer i form av förberedelse och parafras, 
men därunder ligger ett stort antal likställda textblock med textuell meta-
funktion. Antalet textblock på dessa översta textnivåer är många fler än i 
de hierarkikomponerade texterna. RST-analysen visar ett mycket begränsat 
antal interpersonella relationer i dessa texter, medan textuella relationer är 
framträdande på alla textnivåer. De ideationella relationerna framställs på 
mer lokala nivåer.  

Det är tydligt att de hierarkikomponerade texterna i analysen domi-
neras av interpersonella och ideationella relationer som framträder mellan 
kärnor och satelliter. De sekvenskopplade texterna domineras däremot av 
textuella relationer mellan likställda kärnor. Man kan fundera över vad 
olika typer av relationer har för betydelse för meningsskapandet i texterna. 
Interpersonella och ideationella relationer visar att en satellit är relaterad 
till och underordnad en kärna. Dessa båda typer av relationer är därigenom 
kohesiva signaler som visar läsaren hur tankar utvecklas och hänger sam-
man, medan textuella relationer alltid sätts samman likställt. Vid interper-
sonella och ideationella relationer visas hur relationen ser ut, medan text-
uella relationer snarare anger att relationen finns utan att tydligt visa 
innehållslig eller mellanmänsklig riktning. Textuella relationer visar hur 
flödet i texten gestaltar sig, men kohesionen i texten är inte specificerad 
som vid de andra två metafunktionerna. Som läsare skapar man oftast 
koherens och mening vid alla typer av funktionella relationer. Men efter-
som de textuella relationerna inte säger något som kan kopplas till textens 
innehåll eller funktion, kommunicerar inte dessa relationer hur skribenten 
tänkt eller hur läsaren ska förstå de idéer som utvecklas i texten. 

Det förefaller som om skribenten tar makten över den hierarkikompon-
erade texten genom att på globala nivåer relatera kärnor och satelliter till 
varandra interpersonellt och ideationellt. I en sådan text gestaltas en logisk 
helhet där den ena textenheten är beroende av den andra. Skribentens me-
ningsskapande avgör ordningen mellan blocken likväl som ordningen på-
verkar läsarens meningsskapande i texten. Skribenten visar tydligt sin vilja 
genom interpersonella och ideationella metafunktioner i texten, vilket gör 
att sådana relationer vägleder läsaren genom läsningen. Vidare verkar det i 
de sekvenskopplade texterna som om textuella relationer på global nivå inte 
visar att skribenten greppar över tankeutvecklingen i texten som helhet; 
enskild tanke läggs till enskild tanke, och ordningen mellan de olika kärn-
blocken skulle i princip kunna ändras hur som helst utan att menings-
skapandet förändras. I de sekvenskopplade texterna förekommer de idea-
tionella relationerna på lokala nivåer istället. På så sätt kan man säga att de 
hierarkikomponerade texterna framhäver tydlighet och tankedjup och de 
sekvenskopplade mängd och bredd. Det är visserligen en sekvenskopplad 
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text, Firmesks, som har flest textnivåer, åtta stycken, vilket skulle kunna 
vara ett tecken på väl utvecklade hierarkier. Men de djupa nivåerna berör 
inte hela texten. De sekvenskopplade texterna är sammankopplade med 
likställda kärnor på global nivå, vilket innebär att de hierarkiska djupen 
inte berör texten i sin helhet utan bara respektive kärna. Texten i sin helhet 
vecklar således ut sig horisontellt inte vertikalt, medan de 
hierarkikomponerade texterna framför allt utvecklar tankar vertikalt.  

Dessutom är det påfallande att i de sekvenskopplade texterna, inklusive 
Firmesks, kan de personer de intervjuade för att samla information till sina 
texter ses som medförfattare. Under intervjuerna antecknade eleverna vad 
informanten sa och när de sedan skrev texten kopierade de i princip svaren 
från sina anteckningar. Med en dialogistisk språksyn kan man konstatera 
att det visserligen är ekon av röster i alla texter, men i de hierarki-
komponerade verkar rösterna integrerade i skribenten eller bearbetade för 
att anpassas till den specifika text som skrivs. Utvecklingen av tankegång-
arna i de sekvenskopplade texterna i materialet sker på de lokala nivåerna, 
och där är det framför allt informanterna, inte skribenten, som producerat 
formuleringarna. Det är på de lokala nivåerna som hierarkierna i stor ut-
sträckning utvecklar sig; i Firmesks och Fjonas texter är nivåerna under 
fjärde nivån informantens svar, och i Faraz och Florins texter finns infor-
manternas svar från tredje nivån och nedåt. I de sekvenskopplade verkar 
texterna utvecklas additivt utifrån någon annans tankar, medan de hier-
arkikomponerade i högre grad förefaller bygga på skribentens eget 
meningsskapande i texten i sin helhet eventuellt med stöd av andras tankar 
som framför allt gestaltas på lokala nivåer.  

Utifrån gjorda reliefanalyser kan jag konstatera följande. Om det finns 
satelliter på den översta textnivån visar analyserna att dessa alltid står i en 
interpersonell relation till kärnblocket på samma nivå och ur sådana 
satellitblock framträder kärnor som förgrund. I Saras text finns på översta 
textnivån en motivering (textenheterna 1–6), alltså en interpersonell 
metafunktion till kärnan (textenheterna 7–9). Mer specifikt kan man säga 
att till förgrunden räknas för det första på den översta textnivån, minsta 
funktionella textenheter som bildar kärnor i satellitblock (textenhet 1 i 
Saras text) och kärnblock (textenhet 8 i Saras text). För det andra räknas 
till förgrunden minsta funktionella textenheter som bildar kärnor från det 
näst översta kärnblocket (textenheterna 1–4). Ibland ingår också minsta 
funktionella textenheter som bildar kärnor från det näst översta satellit-
blocket, inte bara från kärnblocket. Detta resultat kan jämföras med 
Evensens (2005:206 f, 212) analyser, som visar exempel på elevtexter som 
inramas av förgrunder med interpersonella funktioner. 

Interpersonella relationer finns i en del texter även på underliggande 
textnivåer, och det kan vara motiverat att hänföra kärnor från sådana 
satelliter till förgrunden. Ibland verkar det motiverat att räkna ett helt 
kärnblock med mer än en minsta kärnenhet till förgrunden utan att bryta 
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ner i mindre kärn- och satellitblock. Det är inte en mekanisk överföring att 
hitta reliefen genom RST-analysen, men ovanstående genomgång med de 
angivna alternativen verkar alltid gälla så att de båda analyserna 
sammanfaller. 

Sammanfattningsvis visar analysen att de hierarkikomponerade texterna 
kännetecknas av hierarkier som berör hela texten, kärnor med satelliter 
samt interpersonella och ideationella relationer. De verkar vara byggda 
utifrån meningsskapande på global textnivå. De sekvenskopplade texterna 
däremot kännetecknas av kedjor av textuellt relaterade kärnor utan satel-
liter på globala nivåer; kärna läggs till kärna sekventiellt, och menings-
skapandet verkar utgå från lokala textnivåer eftersom de globala, över-
ordnade relationerna i texten är otydligare. I de hierarkikomponerade 
texterna framstår förgrunden som distinkt genom att den är koncentrerad i 
ett mindre antal textenheter, medan bakgrunden består av ett större antal 
textenheter och utgör en utveckling av förgrunden. I de sekvenskopplade 
texterna är däremot förgrunden otydlig genom att den breder ut sig flödigt 
i hela texten och bakgrunden är mindre utvecklad. Evensen (2005) påvisar 
att mindre välfungerande texter har en otydligare förgrund, vilket skapar 
”kommunikativ ’turbulens’” (a.a.:216), men att sådana texter ofta är 
uppbyggda associativt och har en utvecklad relief med korta fördjupningar 
på lokala textnivåer (a.a.:208). Det kan jämföras med analyserna av de 
sekvenskopplade texterna i denna studie. En av Evensens centrala slut-
satser är att väl fungerande texter har utvecklad relief på både globala och 
lokala nivåer. 

Summan av analyserna kan sägas vara lika med meningsskapandet i text 
och textavsnitt – skribenten har skapat mening och anlagt texten därefter 
och därigenom förberett ett meningsskapande hos läsaren som en analys 
kan klarlägga.                                                                                                                          

Elevers rörlighet i text 
Varje kategori av textrörlighet har redan sammanfattats i slutet av varje 
avsnitt, 4.2.1–4.2.3, och därför kommenteras denna del av analysen enbart 
översiktligt här och sätts i relation till textanalysen. 

Av de tre kategorierna av textrörlighet verkar den textbaserade lättast 
att röra sig inom för eleverna, och den transaktiva verkar svårast, om vi ser 
alla 25 eleverna som en grupp, vilket också stämmer för de fyra som redo-
visas noggrannare. Ålder förfaller inte vara en parameter som avgör, efter-
som Set tillhör den yngsta gruppen och samtidigt uppvisar tydlig rörlighet 
inom alla kategorierna. De andra tre har inte svenska språket som moders-
mål. Av dem är både Fjona och Faraz födda i Sverige, medan Sara bara har 
gått i svensk klass i två månader när forskningsprojektet börjar. Däremot 
består den klass hon går i till största delen av elever med svenska som 
modersmål. Förutsättningarna för henne som elev i Svanskolan skiljer sig 
därmed från Faraz och Fjona i Falkskolan. Det gör också villkoren för 
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Siglinda och Frideborg som är ansvariga för praktiken där de förutsätts 
skapa en likvärdig undervisning. Den största skillnaden för dem är att 
Siglinda har ett fåtal flerspråkiga elever, medan alla Frideborgs elever är 
det. Klasserna skiljer sig också åt i fråga om elevernas olika sociala, kultur-
ella och ekonomiska kapital. De sociala praktiker (yttersta lagret i box-
modellen i figur 2) som elever bär med sig in i klassrummet som resurs i 
meningsskapandet runt texter och diskursiv praktik är således olika. Det 
innebär också att deras förväntningar på texter och undervisning skiljer sig 
åt. Frågan om hur förväntningarna hos eleverna i de båda klassrummen 
skiljer sig åt undersöks inte här, men det är rimligt att anta att skillnader 
kan relateras till elevers olika språkliga och etniska bakgrunder, men också 
till andra sociala och kulturella erfarenheter.  

I alla fyra skrivprojekten har i stort sett alla elever tydlig textbaserad 
textrörlighet, något som bör kunna relateras till att de har valt ämnes-
innehåll för sina texter som de är intresserade av och som de mer eller 
mindre aktivt bearbetar under skrivandets gång.  

Den utåtriktade textrörligheten är också överlag ganska tydlig för flera 
elever i alla fyra skrivprojekten. Men vi kan notera en skillnad i att de flesta 
eleverna inom projekten Insändare om miljöfrågor och Samhällsorienterande 
ämnestext uppvisar markant tydligare utåtriktad textrörlighet än inom de 
andra två projekten. Det handlar framför allt om att många elever i de 
förstnämnda projekten talar en hel del om texternas strukturer, vilket de 
flesta eleverna i de andra två projekten inte gör.  

Den transaktiva textrörligheten är totalt sett otydligare än de andra två 
kategorierna. Detta är särskilt markant i Lek med genrer och Klasstidning. I 
Insändare om miljöfrågor och Samhällsorienterande ämnestext är det flera 
elever som visar tydligare transaktiv textrörlighet, men i Samhällsorien-
terande ämnestext är det också fler elever som visar otydligare transaktiv 
textrörlighet. 

I fråga om hur de hierarkikomponerade respektive sekvenskopplade 
texterna kan relateras till elevernas textrörlighet finns inga påtagliga skill-
nader. Eleverna har tydlig textbaserad textrörlighet i både typerna av 
texter. Om den utåtriktade kan vi konstatera att i de sekvenskopplade text-
erna finns en jämn spridning i fråga om textrörlighet, från otydlig till tyd-
lig. Den transaktiva textrörligheten förefaller totalt sett otydligast i de 
sekvenskopplade texterna, men i de hierarkikomponerade texterna i Sam-
hällsorienterande ämnestext ser vi också en spridning från otydlig till tydlig. 
Sett till ämnesinnehåll ligger dessa texter längst ifrån elevernas egna erfa-
renheter genom att de har ett historiskt och religionshistoriskt innehåll, 
vilket skulle kunna vara en del av förklaringen. För övrigt verkar det sna-
rare vara skillnader som kan hänföras till de två olika klassrummen än till 
de två olika typerna av texter, hierarkikomponerade och sekvenskopplade. I 
Svanskolan är texterna i både projekten mer eller mindre hierarkikompo-
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nerande, och i Falkskolan är texterna i det första skrivprojektet hierarki-
komponerande och i det andra sekvenskopplade. 

Resultatet i min studie kan kopplas till slutsatser i tidigare forskning 
som säger att elever som skribenter behöver lära sig identifiera syften i 
texter och realisera syften textuellt i egna texter. De behöver också kunna 
urskilja vad som är ”main points of an argument from various types of sup-
porting material” (O’Brien 1995:475). De elever som uppvisar tydlig trans-
aktiv textrörlighet visar att de förstår syftet med texterna. Elever som blivit 
uppmärksamma på texters strukturer som i Insändare om miljöfrågor och 
Samhällsorienterande ämnestext talar i större utsträckning om textsekvenser 
och verkar kunna skilja mellan förgrund och bakgrund. 

Analyserna av elevtexterna och elevernas rörelser i sina texter väcker 
frågor som måste relateras till både den diskursiva praktiken och den 
sociala praktik som eleverna deltar i både inom och utanför skolan. I stu-
dien kan sambanden till undervisningen undersökas, men inte till sociala 
praktiker utanför skolan. Jag återkommer till detta i kapitel 7.  
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5  Diskurser genom skriftpraktiker  
Detta kapitel behandlar resultatet av de analyser som gjorts av undervis-
ningen under de fyra skrivprojekten samt av lärarnas inriktning och 
elevernas rörlighet i praktikerna. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt: två för de 
båda skolornas praktiker och lärarnas inriktningar, ett för redogörelsen av 
elevernas rörlighet och slutligen en jämförande sammanfattning. 

Inledningsvis beskrivs varje skrivprojekt i sin helhet. Efter beskriv-
ningen av varje projekt redogör jag för resultatet av analysen. Resultaten 
visas i tabell 23 och 25–26. Där anges uppifrån och ner hur respektive pro-
jekt löper i kronologisk ordning med hjälp av de analytiska begreppen 
skrifthändelser, skriftkedjor, talkedjor och funktionella kontextenheter.55 I text-
analysen delas elevtexterna in i minsta funktionella textenheter, och skriv-
projekten delas på liknande sätt in i funktionella kontextenheter.  

För att identifiera olika typer av samtal i klassrummet används fem 
termer. Lärargenomgång innebär att läraren har ett planerat syfte och 
bygger en på förhand uttänkt stödstruktur. I dessa texter talar läraren utan 
att särskilt bjuda in eleverna att delta med sina röster. Lärarsamtal innebär 
att läraren leder och tillsammans med eleverna utforskar deras förståelse av 
något specifikt så att processen sedan kan fortlöpa i för läraren önskvärd 
riktning. Läraren söker och bygger tillsammans med elever den stödstruk-
tur som tycks behövas. Det är ett utforskande samtal, men styrt av läraren. 
Lärares muntliga responser till elever i grupp eller individuellt räknas också 
som lärarsamtal. Klassamtal leds av läraren och syftar till att låta eleverna 
ventilera sina idéer och tankar och på så sätt framställa sina virtuella texter. 
I klassamtal är det klassen som styr innehållets riktning utifrån sin förstå-
else. Det är ett utforskande och öppet samtal som inte är lika styrt av 
läraren som lärarsamtalet. Gruppsamtal och gruppredovisning genomförs av 
eleverna utan lärarens röst. Eget skrivande och tyst läsning räknas genom de 
artefaktiska texterna till skriftkedjan, men också till talkedjan utifrån att 
skrivandet och läsningen ses ett pågående tyst samtal, ett inre tal, inom 
                                                        
55 Begreppet kontextenhet används i avhandlingen synonymt med funktionell kontextenhet.  
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eleven. I de fall eleverna skriver tillsammans pågår ett gruppsamtal under 
skrivandet.  

Lek med genrer är det kortaste skrivprojektet i undersökningen och 
lättast att överblicka. Därför lämpar det sig väl för en något mer detaljerad 
beskrivning av hur de olika kategorierna i RST-metoden fungerar i ana-
lysen. 

Det bör klargöras att analyserna av skriftpraktikerna bygger på en tolk-
ning av praktikerna som de kan upplevas gemensamt av deltagarna i klass-
rummen. Den enskilda eleven kan säkert både skapa och tolka sin praktik 
på ett sätt som inte överensstämmer med här gjorda analyser. Analyserna 
bygger på de i klassrummet offentligt och explicit uttalade tal- och skrift-
kedjorna. Men det kan förstås både talas och skrivas texter som inte blir 
allmänt kända och därför förblir dolda i analyserna. 

Citaten från undervisningen är hämtade från observationsanteckning-
arna. 

Eftersom de analytiska verktygen inte tidigare tillämpats på under-
visningspraktiker väljer jag att redogöra för analyserna relativt detaljerat. 

5.1 Falkskolans skriftpraktiker 
I Falkskolan genomförs skrivprojektet Lek med genrer i årskurs 4, den första 
vårterminen och Klasstidning i årskurs 5, den andra vårterminen.  

5.1.1 Perspektiv i Lek med genrer  
Hela projektet Lek med genrer genomförs vid ett lektionstillfälle. Klassen 
har tidigare under läsåret arbetat med olika genrer, dock inte i direkt 
anslutning till detta projekt. Nu vill läraren, Frideborg, att elevernas kun-
skaper om genrer ska repeteras och prövas på ett lekfullt sätt. Frideborg 
presenterar arbetet som en liten tävling om olika texter. De ska skriva en 
text och kamraterna ska gissa vad det är för genre. De arbetar i grupper om 
tre och läraren delar till varje grupp ut tre olika texter, en till varje elev, 
som hon benämner saga, återberättelse och insändare.56 Kännetecken för 
genrerna diskuteras i klassen. Efter tyst läsning av texterna och diskussion 
om vilken genre var och en har fått, ska de skriva en egen text i någon av 
genrerna. En del skriver individuellt och andra formulerar sig tillsammans. 
Efter 17 minuter är alla klara för att läsa upp inför klassen. Eleverna får 
gissa genre och för varje text förklarar de tillsammans genredragen i texten.  

                                                        
56 Genrebegreppet är omdiskuterat och problematiseras inte i denna studie. 
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1 Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen, se vidare nästa avsnitt. 
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Skrifthändelserna 
Skrivprojektet består av tre skrifthändelser. Skrifthändelserna byggs upp av 
nio funktionella kontextenheter som innehåller ett antal skrivna och talade 
texter, vilka bildar en skriftkedja och en talkedja. 

 
Tabell 23. Skrifthändelser och textkedjor – Lek med genrer 
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57 Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen. Reliefanalysen beskrivs i 
nästa avsnitt. 
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1 Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen, se vidare nästa avsnitt. 
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Tabell 23. Skrifthändelser och textkedjor – Lek med genrer 

Sk
rif

th
än

de
lse

r Skriftkedja 
 (skrivna 
texter) 

Talkedja 
(talade texter) 

N
um

re
rin

g a
v 

fu
nk

tio
ne

lla
 

ko
nt

ex
te

nh
et

er
 

1. 
Gissa 
genre 

Om tre genrer 
på tavlan 
Tre exempel-
texter 

Lärargenomgång 
 
Tyst läsning: exempeltexter 
Lärargenomgång  
Gruppsamtal 3 och 3: diskussion om 
exempeltexterna 
Klassamtal: Vad är en 
saga/återberättelse/insändare?  

1 
 
2 
3 
4 
 
557 

2. 
Skriva 
egen text 

 
Elevtext 

Lärargenomgång 
Eget skrivande: textproduktion individuellt 
tyst arbete eller samarbete i grupp 

6 
7 

3. 
Gissa 
genrer 
 

Elevtext Muntlig elevtext: högläsning, muntligt 
framförande av egen text 
Klassamtal: Vilken genre och varför? 

8 
 
9 

                                                        
57 Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen. Reliefanalysen beskrivs i 
nästa avsnitt. 
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 Skriftkedjan består av tre typer av texter:  
 
• Text på tavlan 
• Exempeltexter med de tre genrerna saga, återberättelse och 

insändare 
• Elevtexter 
 

De tre punkterna hänger ihop genom att det som skrivs på tavlan är en text 
om de tre exempeltexterna som i sin tur bildar mönster för den text eleven 
själv skriver.  

Alla skrivna och talade texter tillhör den diskursiva praktiken. De utgör 
konkreta yttranden i specifik praktik, den lilla diskursen. Visserligen talar 
läraren till exempel om insändare som står i tidningen, men drar inte paral-
lellerna vidare till sociala praktiker utanför den egna undervisningens. 

Talkedjan är mer omfattande än skriftkedjan i projektet – i de flesta 
funktionella kontextenheter finns en explicit talad text. Det innebär att de 
skrivna texterna i kontextenheterna oftast kompletteras med talad text. 
Endast undantagsvis saknas explicit talad text till den funktionella kontext-
enheten, så som vid tyst läsning och skrivande, där jag utgår från att ett 
inre tal försiggår. 

Skrivprojektet består av tre skrifthändelser. Den första leder läraren 
tydligt i varannan kontextenhet först i två lärargenomgångar och slutligen 
ett klassamtal där elevernas röster framträder tydligt. Den andra inleder 
läraren för att sedan lämna över till eleverna. Den tredje skrifthändelsen 
inleder eleverna, och den avslutas gemensamt av lärare och elever i ett 
klasssamtal. Elevernas länkar i talkedjan går från att dialogen mellan 
deltagarna först sker i gruppsamtal, sedan i samtal i helklass och slutligen i 
individuell högläsning inför alla och samtal i helklass. Även när eleverna 
skriver egen text ger läraren eleverna möjligheter att samtala, om de så 
önskar. Fyra talade texter, tre lärargenomgångar och ett klassamtal, leds av 
läraren. Två talade texter, gruppsamtal och gruppredovisning, är elevstyrda. 
Samtal då eleverna ger uttryck för transaktioner och meningsskapande för-
siggår i en tredjedel av kontextenheterna. Om jag dessutom lägger till de 
transaktioner och meningsskapanden som förutsätts ingå i tyst läsning och 
eget skrivande, blir andelen kontextenheterna då eleverna har möjlighet att 
visa sig aktiva två tredjedelar. 

I analysen i tabell 23 identifieras minsta funktionella kontextenheter i 
skrivprojekten. Kontextenheterna består av skrivna och talade texter, och 
det är de talade texterna som utgör grunden för varje kontextenhet. 

Tabell 23 och 24 visar i första och fjärde kolumnerna uppifrån och ner, 
skrivprojektet som det löper kronologiskt och successivt byggs upp av 
skrifthändelser och funktionella kontextenheter.  

I andra och tredje kolumnerna i tabellen nedan visas analysen av under-
visnings- och ämnesvariabler i de funktionella kontextenheterna utan hier-
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arkisk eller kronologisk ordning inom varje kontextenhet. I dessa kolumner 
anges inriktningen i praktiken utifrån de tre metafunktionerna – interper-
sonella, ideationella och textuella – undervisningsvariablerna för undervis-
ningen (diskursiv praktik) och ämnesvariablerna för ämnet (texterna). Jag 
vill betona att alla tre metafunktionerna är alltid och samtidigt verkande, 
men de talade texterna i undervisningen kan i olika grad explicit inrikta sig 
mot de tre metafunktionerna. Analysen bygger alltså på vilken eller vilka av 
de tre metafunktionerna som explicit fokuseras i talkedjan genom de sex 
variablerna. Utifrån observationerna definieras alltså vilken eller vilka av 
undervisnings- och ämnesvariablerna som lärare och elever explicit talar 
om i klassen i respektive kontextenhet. För att tydliggöra metafunktion-
erna i tabellen markeras de interpersonella med röd, de ideationella med 
blå och de textuella med gul skuggning. I tre kontextenheter, 2–3 och 8, är 
inga ämnesvariabler definierade i undervisningsfältet, eftersom de inte 
tydliggörs i klassrummet, och dessa markeras med X. Jag väljer att infoga 
tabellen med analysen av kontextenheterna i detta skrivprojekt, Lek med 
genrer, nedan i den löpande texten för att det är ett kort skrivprojekt och 
därför lätt att överblicka. De andra tre skrivprojekten i de båda skolorna är 
längre och motsvarande tabeller för de projekten är placerade som bilagor i 
slutet av avhandlingen.58 

I analysen som visas i tabell 24 och motsvarande tabeller för de andra 
skrivprojekten, har talkedjan analyserats i två delar, en med inriktning på 
undervisningsvariabler och en med inriktning på ämnesvariabler. 

                                                        
58 I dessa tre bilagor i boken är variablerna inte markerade med färgskuggningar som i tabell 14. Bilagor 
med färgmarkeringar finns i den digitala upplagan av boken som ligger i fulltext på Diva. 



 150

Tabell 24. Analys av kontextenheter i Lek med genrer 
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Analysen av talkedjornas inriktning visar att den första skrifthändelsen 
inriktar sig mot alla tre undervisningsvariablerna och alla tre ämnesvariab-
lerna. Exempelvis talar läraren om att de i klassen ska ha en liten tävling 
och att de ska få varsin text att läsa (undervisningsform), och hon frågar 
vilka som har fått texten som är en insändare (undervisningsröster). I un-
dervisningsfältet explicitgörs ämnesinnehåll, ämnestextualitet och ämnes-
röster. I den första skrifthändelsens första och sista kontextenhet aktuali-
                                                        
59 Se fotnot 57. 
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1 Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen, se vidare nästa avsnitt. 
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Analysen av talkedjornas inriktning visar att den första skrifthändelsen 
inriktar sig mot alla tre undervisningsvariablerna och alla tre ämnesvariab-
lerna. Exempelvis talar läraren om att de i klassen ska ha en liten tävling 
och att de ska få varsin text att läsa (undervisningsform), och hon frågar 
vilka som har fått texten som är en insändare (undervisningsröster). I un-
dervisningsfältet explicitgörs ämnesinnehåll, ämnestextualitet och ämnes-
röster. I den första skrifthändelsens första och sista kontextenhet aktuali-
                                                        
59 Se fotnot 57. 
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seras alla tre ämnesvariablerna både i skriven text på tavlan och i samtalen 
som inleder och avslutar skrifthändelsen. De talar om att en saga kan börja 
med ”Det var en gång…” (ämnestextualitet), att insändaren är skriven och 
signerad av ”En parkälskare” (ämnesröst) och att innehållet i en saga byg-
ger på fantasi (ämnesinnehåll).  

Den andra skrifthändelsen, Skriva egen text, inriktar sig i första kon-
textenheten på alla tre undervisningsvariablerna: 

 
• Läraren berättar hur de ska gå tillväga ”först ska ni välja själva vad 

ni ska skriva”, ”sen slutar vi med att ni ska läsa upp och kamraterna 
ska gissa” (undervisningsform).  

• Läraren riktar sig till varje elev: ”var och en väljer” och ”kamraterna 
ska lyssna [när eleverna läser sina texter högt för klassen]” 
(undervisningsröster).  

• Texten ska ”inte ha någon rubrik” (undervisningsfält).  
 

Under tiden eleverna skriver sina texter kommer de i diskussioner in på alla 
tre ämnesvariablerna. De säger exempelvis ”Om vi skriver så här: ’En dag 
10 maj…’ kan vi lura dem att det är en återberättelse fast det är en insän-
dare” (ämnestextualitet och ämnesröster)60 och de diskuterar vad de är 
missnöjda med på skolan som de vill skriva om i insändaren (ämnes-
innehåll) (OF1:1). Den elevtexten i sin helhet visas i figur 32. 

Sammanfattningsvis framträder genom analysen mönster i undervis-
ningen enligt följande. Varje kontextenhet är inriktad på undervisnings-
fältet, vilket får anses vara förväntat. De tre ämnesvariablerna (ämnesinne-
håll, ämnestextualitet och ämnesröster) återkommer samtidigt i flera kon-
textenheter; de inleder första skrifthändelsen och avslutar alla tre skrift-
händelserna. Läraren aktualiserar ämnets alla delar i inledningen av skriv-
projektet och som avslutning på varje skrifthändelse. Ämnesvariablerna 
framställs ganska tydligt och ganska balanserat eftersom ämnesinnehåll och 
ämnesröster explicitgörs i ungefär hälften och ämnestextualitet i drygt 
hälften av kontextenheterna. 

Första och andra skrifthändelsen inleds med att alla tre undervisnings-
variablerna: undervisningsfält, undervisningsform och undervisningsröster, 
vilka alla samspelar i lärargenomgångarna. I den sista skrifthändelsen 
däremot finns ingen explicit betoning på undervisningsform och under-
visningsröster. Visserligen nämner läraren att alla ska lyssna (undervis-
ningsröster), men för övrigt intar eleverna under hela denna skrifthändelse 
framträdande roller, och i observationsanteckningarna står det att ”alla är 
helt tysta under högläsningen” och att läraren har mindre taltid, men att 
hon vakar över undervisningsröster och undervisningsform (OF1:1). I 
                                                        
60 Den återberättelse som läraren hade delat ut och som de just hade läst började ”Torsdag den 5 
april…”.  
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första och andra skrifthändelsen aktualiserar således läraren undervis-
ningens alla tre variabler och därmed tydliggörs arbetet som pågår i under-
visningspraktiken. När de kommer till den sista skrifthändelsen, Gissa 
genrer, kan man se arbetet som i stort sett genomfört, och då är deltagarna 
inriktade på ämnets tre delar: hela undervisningsfältet med ämnesinnehåll, 
ämnestextualitet och ämnesröster. 

Retoriska strukturer och relief 
I RST-analysen av elevtexterna klargörs relationer mellan olika textenheter 
i texterna. På motsvarande sätt kan relationer mellan kontextenheter ana-
lyseras med retorisk strukturanalys och reliefanalys. Relationerna mellan de 
funktionella kontextenheterna klarläggs i RST-analysen som visas i figur 
31. Denna analys visar även hur reliefen i skrivprojektet ser ut. RST-ana-
lyserna och reliefanalyserna sker parallellt enligt samma principer som för 
elevtexterna. De redovisas också under denna rubrik parallellt eftersom de 
är så tätt relaterade till varandra. Undervisningens förgrund markeras med 
fetstilta ramar och siffror i figuren nedan, och kontextenheter i övriga 
ramar och siffror bildar bakgrund. I tabell 23 och 24 anges indelningen och 
numreringen av de minsta funktionella kontexterna. RST-analysen bygger 
på samma indelning och numrering. Kontextenheterna bildar block som är 
sammanlänkade på olika sätt i fyra hierarkiska kontextnivåer.61 På de tre 
översta nivåerna finns både kärnor och satelliter. Genom pilar visas rela-
tionen från satellit till kärna. I de fall två kärnor är likställda markeras 
relationen med en båge, som på den fjärde kontextnivån i analysen nedan. 
Relationens funktion anges ovanför pilen respektive bågen med skuggad 
text. Röd skuggning markerar interpersonell och gul textuell relation 
mellan kontextblocken.  

RST-analysen görs utifrån analysen i tabell 23. Skrivprojektet består av 
tre skrifthändelser som i sin tur är indelade i nio minsta funktionella kon-
textenheter (se första och andra kolumnen i tabell 23 och 24 och översta 
nivån i figur 31). De tre skrifthändelserna visas i figuren på den översta 
kontextnivån i de tre blocken: 1–5, 6–7 och 8–9.  

                                                        
61 Begreppet kontextnivå motsvaras i textanalysen av begreppet textnivå. 
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Figur 31. RST-bild av kontexten Lek med genrer 

Analysen av kontexten visar att kärnan på den översta nivån i projektet 
finns i blocket i mitten eftersom de tidigare kontextenheterna fungerar 
som en förberedelse, och de efterkommande utgör ett offentliggörande av 
mittblocket. Förberedelsen sker alltså genom att läraren presenterar projek-
tet som en tävling samt att de läser och diskuterar de tre genrerna genom 
textexemplen. Kärnblocket på översta kontextnivån är kontextenheterna 6 
och 7 eftersom det är skrivandet som projektet är inriktat på. Analysen 
visar att kontextenhet 7 utgör den minsta funktionella kontextenheten som 
framstår som kärna i kärnblocket på översta nivån. Enhet 6, lärargenom-
gången inför skrivandet, bildar på näst översta kontextnivån en förbered-
else till den kärnan, skrivandet i enhet 7. Offentliggörandet, högläsning 
och anslutande samtal i kontextenheterna 8 och 9, är satellit till kärn-
blocket på översta kontextnivån. Kontextenhet 9, klassamtalet om genrer, 
är satellit till högläsningen, alltså kärnan i enhet 8. 

I enlighet med resonemang som förs om reliefen i elevtexterna tillhör 
minsta funktionella kärnan i översta kärnblocket förgrunden i kontexten.62 
Det förefaller rimligt att skrivprojektets kärna utgörs av de texter eleverna 

                                                        
62 I kapitel 3.6.2 och 4.3 resonerar jag om hur analysen av förgrund och bakgrund i elevernas texter kan 
göras med RST. Jag använder samma logik här.  
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skriver i kontextenhet 7, som också framträder i kontextens förgrund. Allt 
annat som försiggår under skrivprojektet är relaterat till just elevtexterna 
genom olika funktioner så som förberedelse, motivation, värdering, och 
offentliggörande. Det som händer allra först, lärargenomgång om vad pro-
jektet går ut på, tolkas som en motivation för att eleverna ska bli insatta i 
och därmed motiverade till det som ska komma sedan. Kontextenheterna 
2, 3 och 4 handlar om de tre genrerna – först läser eleverna de tre texterna, 
därefter instruerar läraren inför samtalet om samma texter, vilket genom-
förs som ett gruppsamtal. De tre enheterna är relaterade till varandra 
genom en logisk linje – relationen markerar flödet i kontexten som 
struktur, en textuell relation snarare än en interpersonell. På tredje kon-
textnivån uppifrån fungerar dessa tre kontextenheter tillsammans som en 
förberedelse för det gemensamma klassamtalet om de tre genrerna, kärnan 
i kontextenhet 5. Den kontextenheten framträder också som en del av 
förgrunden. Det är logiskt att detta klasssamtal underlättar för eleverna att 
sedan kunna skriva de egna texterna, och RST-analysen visar att kontext-
enhet 5 är den minsta funktionella kärnan från kärnblocket ovanför och 
som på översta kontextnivå utgör en av de två satelliterna. Slutligen inne-
bär analysen av reliefen att kontextenhet 8, när eleverna läser sina texter 
högt inför klassen, också är med och bildar förgrund. Den kontextenheten 
utgör den minsta funktionella kärnan i den andra satelliten på översta kon-
textnivån. I figur 31 markeras förgrundens kontextenheter 5, 7 och 8 med 
fetstilta ramar och siffror. 

Sammanfattningsvis visar figuren att förgrunden bildas av en minsta 
funktionella kontextenhet från varje block på översta kontextnivån. Med 
andra ord är det kärnan i var och en av de tre skrifthändelserna som bildar 
skrivprojektets förgrund: klassamtalet som tydliggör klassens samlade kun-
skaper som en förberedelse inför skrivandet av egen text och muntlig elevtext 
– högläsning inför klassen. Dessa tre kontextenheter kan i tur och ordning 
betecknas som muntlig intext samt skriftlig och muntlig uttext. I de tre 
kontextenheterna i förgrunden är elevernas röster de mest framträdande: 
de formulerar tillsammans med läraren sina kunskaper om de tre genrerna, 
de skriver själva och de läser upp högt för varandra. Förgrunden konsti-
tueras av undervisningsfältet genom alla tre ämnesvariablerna (ämnes-
innehåll, ämnestextualitet och ämnesröster) och undervisningsröster. Bak-
grunden verkar främja och fördjupa förgrunden genom att utveckla förbe-
redelserna och offentliggörandet av kontextens kärna, den skrivna elev-
texten.  

Tidigare textforskning har visat att väl utvecklade bakgrunder 
kännetecknar texter som bedöms ha hög kvalitet (Evensen 1992:213; 
Bergh Nestlog 2009a:103). Om det stämmer även för kontexter och om 
undervisningen i Lek med genrer kan anses ha hög kvalitet, borde en slutsats 
vara att i en väl fungerande undervisningspraktik kan alla tre under-
visningsvariablerna och alla tre ämnesvariablerna finnas i undervisningens 
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bakgrund och underbygga förgrunden där undervisningsfältets tre ämnes-
variabler och undervisningsröster utarbetas. Om jag renodlar resonemanget 
verkar undervisningsfältet med de tre ämnesvariablerna framför allt bilda 
förgrund och de andra två undervisningsvariablerna bakgrund. 

Nedan visas den insändare som Florin skrev i Lek med genrer. Han sam-
arbetade med två andra elever, och deras texter är nästintill identiska. 
Denna text analyseras och ingår i materialet som redovisas i avsnitt 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 32. Florins grupptext i Lek med genrer 
 
Eftersom ingen av elevtexterna i detta skrivprojekt visas i sin helhet i 
avhandlingstexten, får Florins insändare illustrera en text som skrevs i pro-
jektet Lek med genrer.  

5.1.2 Perspektiv i Klasstidning 
Skrivprojektet Klasstidning pågår under cirka tio lektionstillfällen i två 
månader. Hälften av lektionerna genomförs i halvklasser där under-
visningen i stort ser likadan ut i båda grupperna.  

Läraren har tillsammans med klassen bestämt att de ska göra en klass-
tidning, och de ska arbeta i grupper om tre till fem elever. Läraren har satt 
samman grupper som hon tror ska fungera socialt. Redan innan jag 
kommer in i projektet har de kommit överens om vad varje grupp ska 
skriva om. Läraren vill att tidningen ska bestå av olika tidningsgenrer. I 
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målen för skrivprojektet anger Frideborg att de ska sträva efter att skriva så 
att ”många vill läsa och kan förstå vad de skriver”. Ett annat mål är att ”se 
på vår stadsdel med ’nya ögon’ och därmed väcka intresse hos läsarna” 
(OF2:1). 

Under skrivprojektet arbetar eleverna företrädesvis med de texter som 
de inledningsvis bestämde: två grupper skriver texter utifrån intervjuer med 
poliser, två grupper skriver om sport, en grupp som inte visar sig fungera 
får skriva om Spanien och en grupp skriver och om Falkskolans historia 
samt fotograferar och skriver om offentlig konst i stadsdelen. Två elever, 
däribland Fjona, skriver dessutom en fabel och ytterligare en intervju med 
elever i årskurs 9. Anonymt skriver några elever korta insändare. Parallellt 
med elevernas skrivarbeten undervisar Frideborg om olika aspekter av 
tidningstexter och tidningsproduktion för att eleverna ska få bredare kun-
skaper. Förutom att flera elever, antingen på egen hand eller tillsammans 
med Frideborg, utanför skoltid intervjuar personer i Falkgården, får hela 
klassen åka buss in till centrum för att göra studiebesök på en tidnings-
redaktion. 

Skrifthändelserna 
Tabellen nedan visar att skrivprojektet är uppbyggt av 28 skrifthändelser, 
som i sin tur är indelade i 51 minsta funktionella kontextenheter bestående 
av en talkedja som länkar till en skriftkedja. Två kontextenheter benämns 
med X och Y. De representerar skrifthändelser utanför skolan då jag inte 
deltar och därför inte kan analysera dem. 
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1 Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen, se vidare nästa avsnitt. 
Kontextenheter med grå skuggning över siffra tillhör kärnspåret och övriga siffror tillhör satellitspåret 
enligt RST-analysen (se Fel! Hittar inte referenskälla. respektive Fel! Hittar inte referenskälla. samt 
nästa avsnitt). 
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Tabell 25. Skrifthändelser och textkedjor – Klasstidning 
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63 Se fotnot 57. Kontextenheter med grå skuggning över siffra i tabellen bildar kärnspåret och övriga 
siffror satellitspåret enligt RST-analysen (se även figur 34 och 35) som redovisas i nästa avsnitt. 
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Y. Genomförande av intervjuer (mellan kontextenheterna 24 och 31) 
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förstasidor de gjorde 
på stadens tidnings-
redaktion. 

Lärarsamtal 29 

14. (6) 
Hålla ihop 
skrivprojektet 

Sammanfattning av 
gruppernas arbeten 
på tavlan 
Artikel från internet 
om styrketräning på 
tavlan  

Lärargenomgång  30 

15. 
Skriva egna 
texter 

 
Elevtexter: 
gruppskrivande 

Lärargenomgång  
Gruppsamtal och lärarsamtal 

31 
32 

16. (7) 
Klassen i 
praktiken 

 Lärarsamtal om lovet  
Klassamtal 

33 
34 

17. 
Bildtexter 

På tavlan:  
– ”Bild – text” 
– bild på Nixon 
– bild från dagens 
Flerstadstidning 

Lärargenomgång 
 

35 
 
 

18. 
Skriva 
bildtexter 

Bilder 
 
Elevtexter: skriva 
bildtexter 

Lärargenomgång  
 
Gruppsamtal och lärarsamtal 

36 
 
37 

Y. Genomförande av intervjuer (mellan kontextenheterna 24 och 31) 

11. (5) 
Granska 
förstasidor 

Förstasidor från olika 
typer av tidningar på 
tavlan 

Klassamtal  25 

12. 
Skissa 
förstasidor 

 
 
Elevtexter – 
förstasida och namn 
Elevtexterna på 
tavlan 

Lärargenomgång  
 
Gruppsamtal och lärarsamtal 
 
Lärargenomgång av alla grupptexter 

26 
 
27 
 
28 

13.  
Fasa ut en 
skrifthändelse 

Elevtexter – de 
förstasidor de gjorde 
på stadens tidnings-
redaktion. 

Lärarsamtal 29 

14. (6) 
Hålla ihop 
skrivprojektet 

Sammanfattning av 
gruppernas arbeten 
på tavlan 
Artikel från Internet 
om styrketräning på 
tavlan  

Lärargenomgång  30 

15. 
Skriva egna 
texter 

 
Elevtexter  
– gruppskrivande 

Lärargenomgång  
Gruppsamtal och lärarsamtal 

31 
32 

16. (7) 
Klassen i 
praktiken 

 Lärarsamtal om lovet  
Klassamtal 

33 
34 

17. 
Bildtexter 

På tavlan:  
– ”Bild – text” 
– bild på Nixon 
– bild från dagens 
Flerstadstidning 

Lärargenomgång 
 

35 
 
 

18. 
Skriva 
bildtexter 

Bilder 
 
Elevtexter – skriva 
bildtexter 

Lärargenomgång  
 
Gruppsamtal och lärarsamtal 

36 
 
37 

 3
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19. 
Publicera sina 
bildtexter 

Bilder och elevtexter Gruppredovisning  38 

20. (8) 
Synen på 
Falkgården 

Tavlan: ”Positiv eller 
negativ kritik” 

Lärarsamtal  39 
 

21. 
Skriva 
tidningstexter 

 
Elevtexter: skriva 

Lärargenomgång: skriva sina texter 
Gruppsamtal  

40 
41 

22. (9) 
Vad har vi 
gjort? 

Elevtexter: läsa och 
kategorisera i genrer 
På tavlan: genrer som 
eleverna kommer på 

Gruppsamtal och lärarsamtal  
 

42 

23. 
Granska 
insändare 

Tidningstext: 
nättidning på tavlan 
Lärobokstext  

Läraren högläser 
 
Klassamtal 
Lärargenomgång 
Gruppsamtal  

43 
 
44 
45 
46 

24. (10) 
Målen 

Målbeskrivning på 
PowerPoint på tavlan

Lärarsamtal 47 

25. 
Gator i 
Falkgården 

Tidningstext från 
1976 

Lärargenomgång  48 

26. 
Insändare 

Insändare från 
tidning digitalt på 
tavlan 
Tavlan: förslag på 
insändarrubriker 

Lärargenomgång 49 
 
 

27. 
Slutföra skriv-
arbetet med 
klasstidningen 

Elevtexter: renskriva 
och ev. skriva i fler 
genrer. 

Gruppsamtal 
 

50 

19. 
Publicera sina 
bildtexter 

Bilder och elevtexter Gruppredovisning  38 

20. (8) 
Synen på 
Falkgården 

Tavlan: ”Positiv eller 
negativ kritik” 

Lärarsamtal  39 
 

21. 
Skriva 
tidningstexter 

 
Elevtexter – skriva 

Lärargenomgång – skriva sina texter 
Gruppsamtal  

40 
41 

22. (9) 
Vad har vi 
gjort? 

Elevtexter – läsa och 
kategorisera i genrer 
På tavlan – genrer 
som eleverna 
kommer på 

Gruppsamtal och lärarsamtal  
 

42 

23. 
Granska 
insändare 

Tidningstext – 
nättidning på tavlan 
Lärobokstext  

Läraren högläser 
 
Klassamtal 
Lärargenomgång 
Gruppsamtal  

43 
 
44 
45 
46 

24. (10) 
Målen 

Målbeskrivning på 
PowerPoint på tavlan

Lärarsamtal 47 

25. 
Gator i 
Falkgården 

Tidningstext från 
1976 

Lärargenomgång  48 

26. 
Insändare 

Insändare från 
tidning digitalt på 
tavlan 
Tavlan – förslag på 
insändarrubriker 

Lärargenomgång 49 
 
 

27. 
Slutföra skriv-
arbetet med 
klasstidningen 

Elevtexter – renskriva 
och ev. skriva i fler 
genrer. 

Gruppsamtal 
 

50 

 4
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28. 
Klasstidningen

Klasstidningen är 
klar 

 51 

 
Skriftkedjan byggs upp av följande typer av texter: 

 
• Elevtexter till klasstidningen: från de första idéutkasten till färdig 

tidning 
• Elevers intexter om skrivprojektet och undervisningen 
• Elevtexter: mallar att fylla med egen text och förstasidor 
• Elevtexter från tidningsurklipp: rubriker och bilder i kollage 
• Text och bild på tavlan: PowerPoint-bilder, tidningstexter, tid-

ningsbilder, mallar för elevtexter, anteckningar, tankekartor och 
arbetsordningar 

• Tidningar och tidningsurklipp: texter och bilder 
• Lärobok: Läsförståelse C (Hydén, Schubert m. fl. 2003) 
• Böcker: fotobok, bibeln, koranen64 

 
Alla texterna i skriftkedjan har med klasstidningen att göra på något sätt. 
Texterna som inte är elevernas egna texter är ibland generella och berör 
allmänna aspekter, medan andra är mer direkt kopplade till vissa elevers 
klasstidningstexter. I läroboken behandlas olika tidningsgenrer, men det är 
mest intervjun som aktualiseras under detta skrivprojekt. Observationerna 
tyder på att läraren tar ett övergripande redaktörsansvar för klasstidningen 
och ser till att exempelvis en förstasida blir producerad. Eleverna är med 
och diskuterar, men de arbetar mest med de egna texterna. Frideborg 
kämpar också med att försöka få elever att skriva fler texter i olika tid-
ningsgenrer. De flesta eleverna är med och skriver en grupptext. Några 
skriver också en kort insändare och som jag redan nämnt skriver ett par 
elever ytterligare två texter. 

Många av de skrivna texter som aktualiseras i undervisningen kommer 
från stora diskurser. Med det avses här offentliga diskurser som finns i 
samhället, och som exempelvis journalister skriver inom. I Falkskolans 
klass arbetar de med gratistidningarna Metro och City; de granskar första-
sidor från olika tidningar, och de läser sakprosatexter på webben och 
insändare i nättidningar (kontextenhet 49 i figur 33 nedan). Däremot får 
texterna i läroboken och de texter som de själva skriver anses tillhöra skol-
diskursen. I läroböckerna finns insändare, men de har ursprungligen inte 
varit publicerade i någon tidning. De är inte autentiska, utan konstruerade 
som exempeltexter för skolelever. Elevernas egna texter är inte heller 

                                                        
64 Dessa böcker läses inte i undervisningen. Läraren talar om dem och visar samtidigt upp dem. 

 5

28. 
Klasstidningen

Klasstidningen är 
klar 

 51 

 
 



 162

tänkta att publiceras i en offentlig tidning. De fungerar som skoltexter, 
även om eleverna under skrivprojektet tänker sig att de ska trycka en 
upplaga för att sälja. På så sätt finns en föreställning om att de egna 
texterna skrivs för en vidare krets utanför skolan. Med andra ord lyfter 
läraren in texter från olika sociala praktiker i klassrummet, så att eleverna 
får vidga sina erfarenheter och se samband mellan skoldiskurser och andra 
diskurser – mellan små och stora diskurser. Däremot relaterar de inte till 
stora diskurser som kan förstås som tillhörande orienteringsämnenas 
vetenskapliga diskurser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 33. Exempeltext som diskuteras i Klasstidning 
 

Talkedjan är omfattande enligt ovanstående notering, och det stämmer 
överens med observationsanteckningarna, som också visar att läraren ställs 
inför en del utmaningar för att få undervisningen att fungera. Därför är det 
inte förvånande när analysen visar att talkedjan består av 59 kontexten-
heter, och av dem är 42 något slags samtal med hela undervisningsgrup-
pen; 20 utgör lärarens genomgångar, 16 karaktäriseras som lärarsamtal och 6 
som klassamtal. Det innebär att 70 % av kontextenheterna i talkedjan utgår 
från läraren. I dessa samtal driver hon klassens arbete framåt. Elevernas 
röster hörs också väl genom talkedjan främst i gruppsamtal och klassamtal, 
men också i lärarsamtal. De tre kategorierna uppgår till 39 av de 59 kon-
textenheterna, 66 %. Om vi lägger till de kontextenheter där eleverna är 
aktiva i tyst läsning och eget skrivande blir andelen 70 %, alltså ingen större 
skillnad, vilket beror på att de oftast skriver och läser tillsammans i detta 
skrivprojekt. 

I bilaga 15 åskådliggörs analysen av kontextenheternas metafunktioner. 
Den ideationella variabeln, undervisningsfältet, aktualiseras i de flesta kon-
textenheterna, 43 av 51. De kontextenheter där undervisningsfält saknas 
karaktäriseras antingen av att läraren har en genomgång och exempelvis 
ger en instruktion utan att nämna undervisningsfältet eller av att deltag-
arna talar om lärarens förväntningar och elevers agerande som kolliderande 
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eller matchande. I sex kontextenheter handlar det om kollision; läraren 
påtalar sitt missnöje över elevers agerande och ett slags maktkamp uppstår. 
I en kontextenhet talar lärare och elever om sin tillfredsställelse över den 
tydliga matchningen dem emellan. Den uppstår vid ett tillfälle när eleverna 
arbetar flitigt och Frideborg visar sin tillfredsställelse i frågan: ”Är vi 
överens idag?” och eleverna skriker ”Ja!” (OF2:6). Ett annat slag av kolli-
sion är när eleverna ägnar sig åt ett annat fält än undervisningsfältet, så 
som att vara ute på Facebook och prata med varandra om det, när 
uppgiften var att skriva rent tidningstexten. Ibland leder det till att läraren 
reagerar och en explicit kollision uppstår. Men ibland är kollisionen impli-
cit, om läraren inte upptäcker eller väljer att inte reagera på att elever för 
tillfället talar om annat. I tabellen är fält som inte ingår i undervisnings-
fältet, markerade med grön skuggning i nio kontextenheter. I sådana kon-
textenheter försiggår något som inte har med undervisningsfältet att göra, 
som när elever samtalar om något helt annat eller är inne på sin Facebook-
sida. Som redan nämnts utgår analysen från talad text, vilket innebär att 
jag som observatör dessutom upplever både kollision och matchning i 
undervisningen som inte visas i denna analys eftersom ingen explicit 
benämner den. 

Att undervisningsfältet är den dominerande kategorin bland under-
visningsvariablerna är inte överraskande utan snarare förväntat, eftersom 
undervisningens innehåll samlas i undervisningsfältet. För övrigt visar det 
sig att när undervisningsröster uppmärksammas sker det ofta i slutet av en 
skrifthändelse och är då ofta uttryck för kollisioner som i sig ofta rör 
undervisningsfältet – eller snarare annat fält, när innehållet inte rör det 
som undervisningen avsett, vilket redan påpekats. Men när undervisnings-
röster aktualiseras kan det också handla om relationer och konflikter 
mellan elever utanför klassrummet och skolan, nämligen röster och relatio-
ner som inte direkt rör undervisningen, men som förstås påverkar rösterna 
i undervisningen. I de fall undervisningsröster uppmärksammas i situa-
tioner som inte är värdeladdade rör det hur eleverna ska arbeta tillsam-
mans, och ofta talar läraren samtidigt om formen på undervisningen. I 19 
av de 51 kontextenheterna talar läraren med eleverna om undervisnings-
formen och mina observationsanteckningar visar att det är läraren som styr 
formen på undervisningen genom att ange vilket arbete som ska utföras 
och hur det ska ske. Observationerna visar aldrig att eleverna lägger sig i 
hennes planering för undervisningsformen. Hon genomför sina idéer i 
samråd med eleverna och hennes förslag vinner gehör. En rimlig tolkning 
är att hon känner sina elever väl och vet vad som kan fungera för var och 
en, så att de ska kunna känna sig nöjda, och att hon planerar efter det. Det 
verkar också som om eleverna litar på att Frideborg har sådana insikter och 
att de därför gärna ser att hon bär det ansvaret. Under observationerna görs 
noteringar om Frideborgs ansträngningar för att få arbetet att fungera för 
eleverna: ”Hon lägger ner väldigt mycket arbete även utanför lektionstid 
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för att vissa grupper ska kunna genomföra sitt arbete med klasstidningen 
på ett bra sätt – hon bereder marken för dem” (OF2:6). Exempelvis Fikri 
visar sig så nöjd när han kommer igång med sitt skrivande sedan Frideborg 
har bestämt både vad han ska skriva om, hur han ska jobba och var han ska 
sitta (OF2:6).  

Analysen av ämnesvariablerna visar att läraren och eleverna talar om alla 
tre variablerna i ämnet. Ämnesinnehåll och ämnesröster omtalas ofta till-
sammans: ”Det finns elever i 9:an som både har bra betyg och är bra idrot-
tare. Det kan vara intressant att intervjua dem och ta reda på hur man 
lyckas med det”, säger Frideborg (OF2:2) och hon talar om att de kan 
skriva om Falkgården så att den som läser får en positiv bild av stadsdelen 
(OF2:8). I bilaga 15 visas också att just ämnesinnehåll och ämnesröster 
förekommer i större kluster utan den tredje ämnesvariabeln vid ett par 
tillfällen i kontextenheterna 2–7 och 12–19. Således verkar ofta både lärare 
eller elever i detta skrivprojekt sammanfoga dessa två variabler, genom att 
tala om dem i samma andetag. Läraren påtalar oftare än eleverna ämnes-
textualitet; i 12 av 14 kontextenheter som aktualiserar ämnestextualitet är 
det Frideborg som tar upp variabeln och det sker oftast i samband med att 
de granskar olika genrer i tidningar och i läroboken. Hon talar då framför 
allt om genredrag, exempelvis hur intervjuer kan skrivas. Hon nämner att 
de inte ska ”skriva så långa och komplicerade svar i intervjun för det blir 
jobbigt att läsa” och de talar också om att texten blir tydligare och lättare 
att läsa om frågorna skrivs med ”tjock, svart text” (OF2:4). När eleverna 
själva talar om språket i sina texter handlar det mest om ordval och stav-
ning.  

Bilaga 15 visar att alla tre ämnesvariablerna aktualiseras inom samma 
kontextenhet i 6 av de 51 kontextenheterna, nämligen 1, 8, 10, 12, 32 och 
39. I enhet 1 rör det hela arbetsområdet som de ska börja arbeta med och i 
32 är det när eleverna skriver utkast till sina tidningstexter. I de övriga 
enheterna är det i samband med att läraren har initierat uppgifter som 
löper parallellt med den del av skrivprojektet där eleverna skriver sina 
grupptexter till klasstidningen. Undervisningen som rör elevernas egna 
texter verkar alltså inte i samma utsträckning som övrig undervisning inom 
projektet inrikta sig på alla tre ämnesvariablerna, utan företrädesvis på 
ämnesröster och ämnesinnehåll. Den del av projektet som läraren driver 
kallas i RST-analysen nedan för satellitspåret. I det framställs alla tre 
ämnesvariablerna ganska tydligt, nämligen i cirka hälften av kontext-
enheterna. I den del av projektet där elevtexterna skriver sina texter, och 
som kallas kärnspåret i nästa avsnitt, är det en tydlig inriktning på ämnes-
innehåll och ämnesröster eftersom 80 % av kontextenheterna explicit gör 
dessa ämnesvariabler, medan inriktningen på ämnestextualitet är otydligt. 
Den framställs inte uttryckligen i mer än 10 % av kontextenheterna. 

Jag återkommer till frågan om parallella spår i detta skrivprojekt i sam-
band med RST-analysen nedan. 
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Retoriska strukturer och relief  
Klasstidning är ett relativt stort projekt och den retoriska strukturen på 
projektet är därför inte lika lätt att överskåda som Lek med genrer. I figur 34 
och 35 visas RST-analysen uppdelad i två bilder. Figur 34 ska placeras till 
vänster om figur 35, och blocket 1–49 på översta kontextnivån i figurerna 
löper över båda bilderna.  

Analysen av undervisningen visar att både lärare och elever i första hand 
ser detta som ett skrivprojekt där elevernas ska skriva texter till en 
klasstidning. Det klargörs redan i den första skrifthändelsen. Det innebär 
på den översta kontextnivån att allt de gör i undervisningen, kontextenhet 
1–49, är ett slags förberedelse för att kunna producera texter till klass-
tidningen, kontextenhet 50. Texterna samlas, färdiga för publiceringen, i 
kontextenhet 51. Därmed utgör kontextenhet 50 kärnan i hela projektet, 
tätt relaterad till 51 som är dess offentliggörande.  

Relationerna mellan dessa tre block på den översta kontextnivån kate-
goriseras som interpersonella (röd skuggning i figur 35 nedan). Att den 
metafunktionen fungerar som dialog mellan lärarens undervisning och 
elevernas meningsskapande i praktiken blir påtagligt genom elevernas 
engagemang i projektet. 

Under analysen framträder ett tydligt mönster på den näst översta 
kontextnivån genom att undervisningen, kontextenheterna 1–49, delas upp 
i två parallella spår. Ett spår är det som eleverna genom hela skrivprojektet 
är medvetna om och engagerade i, nämligen gruppernas arbeten med att 
skriva texter till klasstidningen. I det spåret ingår enheterna 2–4, 13, 24, Y, 
31–32 och 40–42. Det spåret benämns kärnspåret (kärna på näst översta 
kontextnivån, se figur 35). 

Det andra spåret kallas satellitspåret (satellit på näst översta kontext-
nivån, se figur 34) och består av de funktionella kontextenheter som är 
kopplade till projektet men som mer indirekt har att göra med elevernas 
skrivproduktion av klasstidningen. Detta spår har eleverna mindre inflyt-
ande över på så sätt att läraren här successivt lägger till olika aspekter som 
rör tidningsproduktion och tidningsdiskurser. Satellitspåret kan fördjupa 
elevernas kunskap i stort och ytterligare bidra till att kvaliteten höjs på 
texterna till klasstidningen. 
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Figur 34. RST-bild av satellitspåret i Klasstidning  
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Figur 35. RST-bild av kärnspåret i Klasstidning 
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Dessa två spår löper hela tiden parallellt under skrivprojektet. Satellitspåret 
är ibland starkt kopplat till kärnspåret, som när Frideborg initierar att 
grupperna ska skissa på förslag till förstasida till klasstidningen (skrift-
händelse 12) och skriva utkast till insändare som eventuellt kan vara med i 
klasstidningen (skrifthändelse 26). Sådana skrifthändelser hänförs till satel-
litspåret eftersom jag tolkar det som om Frideborg har ett slags tidnings-
projekt som hon driver i satellitspåret, som redaktör och som informatör i 
det stora hela, och detta projekt blir eleverna indragna i efter hand. Elev-
erna har sitt klasstidningsprojekt i kärnspåret, som omfattar ett skrivför-
lopp. Detta skrivförlopp greppar och driver de dels av egen kraft, dels med 
stöd av Frideborg. Vissa skrifthändelser i satellitspåret verkar ha otydligare 
relation till klasstidningen för eleverna, som när Frideborg talar om 
Sveriges grundlag och tryckfrihetsförordningen eller när hon berättar om 
gatunamnens historia i Flerstaden. Andra skrifthändelser i satellitspåret är 
direkt kopplade till vissa elevers arbeten, men inte till alla. Det är till exem-
pel en elev som fotograferar och ska skriva bildtexter, vilket hela klassen 
arbetar med vid ett tillfälle. Satellitspåret löper under varje lektionstillfälle 
och kärnspåret under fem av de tio lektionstillfällena. Satellitspåret domi-
neras ofta av lärarens röst och andras röster, från exempelvis böcker och 
tidningar, som hon bär fram i talkedjan. Kärnspåret är oftare mer flerstäm-
migt sett till undervisningsrösterna: elevernas och lärarens röster. 

Analysen visar att kärnspåret kan karaktäriseras som hierarkikompone-
rat genom att kontextenheterna dels kan kopplas samman i block som hör 
ihop även om de inte har följt på varandra i praktiken, dels genom att 
blocken på varje nivå utgörs av kärnor och satelliter. 

Satellitspåret kan snarare karaktäriseras som sekvenskopplat. I sin hel-
het utgör satellitspåret på näst översta kontextnivån en utarbetning av 
kärnspåret. På den underliggande nivån är satellitspåret uppdelat i ett antal 
separata kärnor som är konjunktionellt kopplade till varandra i 17 sekven-
ser. Som konjunktionella kärnblock är de alltså relaterade likställt, vilket 
innebär att de fungerar oberoende av varandra – ett block på denna tredje 
kontextnivå uppifrån kan tas bort eller flyttas och de andra fungerar ändå. I 
kärnspåret är blocken tydligare beroende av varandra och behöver utföras i 
en viss ordning. 

De kontextnivåer som ligger under dessa konjunktionellt relaterade 
kärnor, är till stor del uppbyggda av interpersonella relationer mellan 
blocken, vilket de flesta blocken i kärnspåret också är (röd skuggning). En 
slutsats är att de interpersonella relationerna mellan blocken gör att både 
elever och lärare lättare engagerar sig i undervisningen. Läraren visar elev-
erna genom de interpersonella relationerna hur de kan skapa mening och 
förstå sammanhang genom undervisningsförloppet.  

Om ovanstående resonemang stämmer är det lätt att förstå att det kan 
vara en utmaning för läraren varje gång ett nytt konjunktionellt relaterat 
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block ska introduceras. Vid en interpersonell relation med ett block de 
tidigare varit i, borde elevernas meningsskapande och engagemang redan 
vara initierat. Textuella relationer, såsom konjunktioner, bygger däremot 
inte direkt vidare på tidigare kontextenhet. Därför är det troligt att läraren 
inleder kontextenheten så att en interpersonell relation snabbt etableras, i 
synnerhet om eleverna är otåliga och inte självklart engagerade redan innan 
undervisningen (kontextenheten) börjat. På så sätt kan hon vägleda elev-
erna i att skapa mening på lämpligt sätt innan de på egen hand eventuellt 
påbörjar ett mindre lämpligt meningsskapande. Analysen visar att 
Frideborg ofta gör det; i satellitspåret är många relationer interpersonella 
på kontextnivåerna under räckan med konjunktioner. I sju kontextenheter 
finns observationsnoteringar om att klassen är orolig, och det uppstår 
direkt kollision mellan elever och lärare. I tre av dessa har situationen upp-
stått tidigare, utanför klassrummet, och läraren måste hantera problemen 
när lektionen startar. Tre kontextenheter där kollisioner kommer i dagen – 
19, 29 och 42 – är relaterade till konjunktionella eller ideationella rela-
tioner, nämligen i kontextenheterna 17–19, 25–28 och 40–41. Endast vid 
ytterligare ett tillfälle finns noteringar i observationsanteckningarna om att 
en kollision uppstår, och det är i satellitspårets kontextenhet 38. Den är 
interpersonellt relaterad till omgivande enheter.65 I kärnspåret finns ingen 
notering om kollision förutom den i kontextenhet 42, men däremot en 
explicit matchning i meningsskapandet i kontextenhet 32. Det är rimligt 
att anta att både ideationella och konjunktionella relationer mellan 
kontextenheter kan fungera väl i undervisningen om eleverna redan är 
engagerade. Så är det i enhet 32 då Frideborg i enhet 31 har genomgång 
där hon ger instruktioner som innebär att hon styr vissa grupper hårt och 
ändrar planerna för dem, så att exempelvis Fikri får sitta själv och skriva 
om Spanien. Denna tydliga styrning fungerar som ett medel för att arbetet 
ska kunna gå vidare på ett lämpligt sätt, vilket eleverna ofta verkar upp-
skatta. Kategorin medel fungerar på liknade sätt vid alla tre förekomsterna i 
detta skrivprojekt. 

I kärnspåret förekommer åtta interpersonella relationer: 6 förberedelser 
och 2 offentliggöranden. Det innebär att eleverna ofta förbereder sig för 
nästa steg i sitt skrivande. Vid ett tillfälle redogör de för sina tankar om 
arbetet inför kamraterna och slutligen trycks tidningen upp. I detta spår 
uppträder två ideationella relationer, nämligen medel. Vid båda tillfällena är 
det läraren som ger instruktioner som gör att eleverna kan genomföra nästa 
steg.  

Man kan diskutera om relationen mellan 1–49 och 50 på den översta 
kontextnivå verkligen är en förberedelse eller om den är ett medel (se 3.6.1). 
Ett alternativ till analys är att läraren ser till att genomföra 1–49 för att 
                                                        
65 Den kollisionen uppstod när eleverna muntligt skulle redovisa bildtexter de skrivit till bilder klippta 
ur tidningar. Bilderna skulle inte användas i klasstidningen. 
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eleverna ska klara 50 (medel), och en annan är att eleverna med förståelse 
tillsammans med läraren genomför arbetet i 1–49 för att de är intresserade 
av att genomföra 50 och 51. Eftersom observationerna visar att eleverna är 
mycket engagerade i projektet redan från början, och i det stora hela verkar 
förstå att undervisningen möjliggör klasstidningsproduktionen, är det rim-
ligt att kategorisera relationen som den interpersonella relationen förbere-
delse, även om den ideationella relationen medel också är framträdande i 
vissa delar. Den avgörande skillnaden mellan förberedelse och medel är att de 
har olika metafunktioner, och eftersom alla tre metafunktionerna sam-
verkar i varje yttrande är det möjligt att båda kategorierna här samverkar. 
Jag återkommer till detta resonemang senare i avsnitt 5.4.  

Satellitspåret består av fler kontextenheter än kärnspåret, och bilden av 
analysen i figur 34 ger också ett mer utspritt intryck. Majoriteten av rela-
tionerna mellan kontextenheterna är textuella, (18 konjunktioner och 1 
koppling), och interpersonella (17 i sex olika kategorier). Konjunktionernas 
funktion är precis som elevtextanalysen visar att signalera ett flöde där de 
relaterade kontextenheterna följer på varandra utifrån en gemensam kärna 
eller satellit från överliggande kontextnivå. I satellitspåret har alla konjunk-
tioner gemensamt en utarbetande relation till kärnspåret och dessa båda 
spår har tillsammans en förberedande funktion på den översta kontext-
nivån i projektet Klasstidning.  

Satellitspåret uppvisar också fler olika interpersonella kategorier än 
kärnspåret, vilket kan hänga samman med att satellitspåret har starkare 
lärarstyrning. Det kan tyda på att läraren har större förståelse för vikten av 
variation i praktiken och en djupare kontextkompetens, och eftersom detta 
spår är mindre sammanhållet genom utbredningen av konjunktioner, kan 
det krävas större variation för interpersonella relationer på underliggande 
kontextnivåer. De interpersonella kategorier som förekommer är, förutom 
förberedelser och offentliggöranden som också finns i kärnspåret, samman-
fattning, motivation, orientering och samspråkande. Några av de interper-
sonella kategorierna är specifika för kontextanalysen, och används inte i 
textanalysen, nämligen offentliggörande, motivation och samspråkande. 
Dessa kategorier är knutna till sociala aktiviteter i undervisningspraktiken. 
Samspråkande relation knyts i tidningsprojektet när Frideborg inleder 
lektionen efter ett lov med att först vara tvungen att i uppfostrande ordalag 
hantera en konflikt i klassen för att sedan gå över till att småprata med 
dem om lovet, och var och en får säga något om sitt lov. En tolkning är att 
detta samspråkande har en social funktion i att återupprätta gemenskapen i 
klassen efter konflikt och lov (OF2:7). 

Liksom i kärnspåret är den största interpersonella kategorin i 
satellitspåret förberedelse. Det kan röra sig om lärargenomgångar eller lärar-
samtal inför dagens arbete (OF2:1, 2, 5, 7, 9). Vid ett tillfälle i satellit-
spåret offentliggör eleverna sina texter inför klassen. Det är när de redovisar 
sina bildtexter som de har skrivit till bilder de klippt ur tidningar (OF2:7). 
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Om förberedelse är en kategori som ofta inleder ett arbetspass så är 
sammanfattning naturligt nog ett sätt att avsluta ett arbetspass eller en 
skrifthändelse (OF2:3, 5).  

Tre typer av ideationella kategorier förkommer i satellitspåret: medel, 
utarbetning och tolkning, och resonemanget ovan om ideationella katego-
rier i kärnspåret gäller även för satellitspåret (se även 5.3).  

Sett till relationer mellan kontextenheterna i RST-analysen dominerar 
interpersonella relationer, även om textuella relationer är utbredda på övre 
kontextnivåer i det lärarstyrda satellitspåret. Nedan går jag vidare till relief-
analysen. 

Reliefen i kontexten Klasstidning framträder med en förgrund som på 
översta kontextnivån består av kärnan, kontextenhet 50 som består av elev-
ernas färdigskrivna tidningstexter och deras offentliggörande satellit, enhet 
51, den färdiga slutprodukten klasstidningen. På nästa kontextnivå fram-
träder kärnspåret och satellitspåret. I kärnspåret framstår fyra minsta funk-
tionella kontextenheter i förgrunden, 3, Y, 32 och 42. Dessa kärnor utgår 
var och en från de fyra blocken på fjärde kontextnivån, vilka också fram-
träder i två block på tredje nivån. Förgrunden i kärnspåret är alltså följande 
aktiviteter i undervisningen: förarbete när de samlar idéer till vad de ska 
skriva om i klasstidningen, fältarbeten som exempelvis intervjuer med olika 
personer, startpunkten för att börja skriva utkast till tidningstexterna och 
samtal i grupp och klass om genrer i de texter de skrivit. Förgrunden i 
kärnspåret och spåret i sin helhet är väl sammanhållet och bakgrunden är 
också utvecklad så att den underbygger förgrunden. 

Hur reliefen i satellitspåret ska tolkas är inte självklart. Olika varianter 
är möjliga. En tolkning är att se på hela satellitspåret som del av bak-
grunden eftersom det är en utarbetning av kärnspåret. Någon elev kanske 
upplever det på ett sådant sätt och därför inte ser specifika delar i satellit-
spåret som särskilt viktiga. En annan tolkning som är möjlig är att minsta 
funktionella kontextenhet i varje block på tredje kontextnivån uppifrån, de 
17 likställda konjunktionerna, betraktas som förgrund. Det är den tolk-
ningen som valts i analysen. I denna sistnämnda tolkning framträder 
många kontextenheter i förgrunden, en från varje block på tredje nivån. En 
elev som gör en sådan tolkning upplever att i varje skrifthändelse i under-
visningen finns en kärna som är viktig och som därför framträder i en 
förgrund, vilket kanske i stor utsträckning kan göra att engagemanget för 
satellitspåret kan upprätthållas. En sådan tolkning kan jämföras med elev-
textanalyserna av de sekvenskopplade texterna – många enheter i förgrun-
den som breder ut sig genom de konjunktionella relationerna. Kärnspåret 
liknar däremot de hierarkikomponerade texterna, med färre enheter i för-
grunden och bilden framhäver snarare djup än bredd genom att kontexten 
hålls samman genom kärn- och satellitrelationer på varje kontextnivå. Med 
den tolkningen framträder förgrunden dels i ett par kontextenheter där 
eleverna skriver sina texter och dels i 20 kontextenheter som konstitueras 
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av samtal eller lärarens genomgångar. Totalt sett visar analysen att cirka 
hälften av kontextenheterna, 24 av 51, är placerade i förgrunden och att 17 
av de 24 kontextenheterna i förgrunden är styrda av läraren genom lärar-
genomgångar eller lärarsamtal. I kärnspåret är 4 av 11, cirka en tredjedel, 
av kontextenheterna i förgrunden och i satellitspåret 18 av 38, cirka 
hälften. Två kontextenheter, 50 och 51, utgör kärnor i förgrunden på den 
översta kontextnivån som ligger över de två spåren.  

Så långt har vi sett resultatet av RST- och reliefanalysen. Här följer en 
sammanfattning av resultatet av kontextenheternas inriktning på undervis-
ningsvariabler och ämnesvariabler (se bilaga 15). Totalt sett visar analysen 
av de funktionella kontextenheterna i projektet Klasstidning att den idea-
tionella metafunktionen (undervisningsfält) klart dominerar inriktningen 
på undervisningen och att inriktningen på ämnesvariabler visar en jämnare 
fördelning mellan de tre metafunktionerna; här inriktar sig eleverna mest 
på den interpersonella (ämnesröster) och ideationella (ämnesinnehåll), 
medan läraren också aktualiserar den textuella (ämnestextualitet). Sett till 
relationer mellan kontextenheterna dominerar de interpersonella och de 
textuella, som är ungefär lika många till antalet. De textuella dominerar det 
lärarstyrda satellitspårets tredje kontextnivå. 

I projektet Klasstidning skriver Faraz tillsammans med kamrater texten 
om en fotbollsklubb. Texten bygger på en intervju, och den visas och ana-
lyseras i sin helhet i avsnitt 4.1.2. 

5.1.3 Frideborgs inriktning i praktiken 
Den bild av undervisningen som analyserna ovan ger, visar en del av 
Frideborgs inriktning i den diskursiva praktiken. I undervisningen ingår 
hon som en av deltagarna och exponerar där tillsammans med eleverna sin 
inriktning i praktiken. I samtal utanför klassrummet kompletterar hon 
bilden av den praktik hon deltar i och ansvarar för. Följande redogörelse 
och analys bygger på både observationer och intervjuer. 

Undervisningspraktiken 
Liksom rektor inte tydligt svarar på frågan om vilket av de två svensk-
ämnena eleverna undervisas i, har även Frideborg en pragmatisk hållning i 
undervisningspraktiken. I klassrummet har hon kursplanen i svenska upp-
satt på väggen, men när hon bedömer de nationella proven går hon i prin-
cip efter kursplanen i svenska som andraspråk, men hon säger också att 
hon gör lite olika. ”Jag är ju grym mot Faraz om jag skulle gå efter svens-
kans kriterier. [… Men] när jag rättar Fjonas prov får jag ju höja ribban, 
annars är det inte rättvist mot henne” (IF2:1). Om ämnet svenska som 
andraspråk säger Frideborg att det är bra för nyanlända elever, men att de 
sedan ”får släppa det. […] De måste få utmaningar och bli betrodda” (IF2 
2:1). Den syn Frideborg ger uttryck för visar att hon, förutom för nyan-
lända, ifrågasätter att skolan särskiljer de både svenskämnena eftersom 
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både elever med modersmålssvenska och elever med andra modersmål har 
samma målspråk, nämligen svenska språket.  

Frideborg talar mycket om att hon vill att eleverna ska känna sig trygga 
när de skriver och ”det viktigaste är att de tycker att det är roligt!” (IF2:1). 
Eleverna har inte svenska som modersmål, och många hör inte svenska 
talas som modersmål mer än av lärare. Därför är det svårt för dem, menar 
Frideborg, och månar om att skapa och upprätthålla intresse för språket. 
Det språk och de texter hon bidrar med i klassrummet blir viktiga för elev-
ernas språkutveckling, något Frideborg betonar. Hon vill att de ska få 
rikligt med tillfällen att uttrycka sig i tal och skrift och att intresse ska 
väckas för språk och texter i andra kontexter, så som medier och tidningar. 
För att skapa och bevara skrivglädje är Frideborg mån om att inte ”korri-
gera meningsbyggnad och så […] man får inte gå in och härja för mycket i 
det [språket och texterna]” (IF1:1), och hon anser att även om inte alla 
tycker att det är så roligt att skriva, så har hon inte kompakt motstånd från 
någon. 

För att eleverna ska få ”bada i språk” (IF2:3) och hålla dialogen levande 
med dem är Frideborg ständigt i samtal med eleverna i grupp och indivi-
duellt, och hon ”leker och skojar gärna med ord […] och använder ord-
språk och dylikt” (IF2:1). På så sätt försöker hon bilda en språklig och 
kunskapsmässig bro mellan den sociala praktik eleverna befinner sig i, och 
den praktik Frideborg och skolan kan erbjuda.  

Undervisningsrösterna 
För att upprätthålla glädjen och motivationen vill Frideborg att eleverna 
ska känna sig dugliga. Ett sätt att göra det är att alla elever ofta får visa för 
varandra vad de åstadkommit: 

Det finns en mening med att någon annan ska lyssna. Jag försöker 
oftast att ha något syfte för att få dem att inte bara skriva för att sätta in 
i en pärm. Ofta är ett syfte att kamraterna ska läsa det. Ibland skriver vi 
för att det ska bli en fin bok som vi kan hänga upp på väggen så andra 
som kommer in i klassrummet kan se. Jag vill att det hela tiden ska 
finnas något mer än att man bara skriver för sin egen skull. Den 
[texten] får inte bara hamna i en pärm eller bara skrivas för att jag ska 
ha den. Jag läser förstås också […]. Jag ska få se hur duktiga ni är och 
jag ska tala om det för er sen, säger jag till dem. Det är viktigt att det 
hela tiden finns en mottagare, så arbetar jag alltid. Det är de nog väl 
medvetna om, och jag försöker att uppmuntra dem i att de är duktiga 
och att de kan. Jag betonar att det är viktigt för deras kommande 
arbeten. Grunden läggs ju här. Och [här ska de] få den självkänslan att 
jag kan! (IF1:2) 

För att utvecklas och bevara engagemanget vill hon att de ska vara aktiva 
och gärna arbeta och diskutera tillsammans i grupper. Delaktigheten i 
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gruppen och i arbetet tillsammans i klassen är mycket viktigt, anser 
Frideborg. I arbetet med klasstidningen har ”Fakim åkt med [inte själv bi-
dragit med så mycket] och han har varit så glad och han fick gå med mig 
till Falkgårdens sporthall och det var väl bra” (IF2:4)66. Frideborg hoppas 
och tror att eleverna utvecklar kunskaper även om de inte alltid verkar vara 
så produktiva. Utan engagemanget tror hon inte att de lär sig.  

Vidare talar Frideborg ofta om att skolan måste ”höja ribban” (IF1:1, 
2:1, 2:3 och 2:4) för elever med annat modersmål som går i skolor med 
många flerspråkiga elever. Men hon ser det som en balansgång: 

De är små fortfarande och därför är risken att om jag lägger mig för 
högt kommer de att tycka att det är för svårt. Då blir det inte kul. Jag 
vill hellre ha dem med mig och inte lägga ribban för högt, även om jag 
inte lägger den lågt nu. (IF1:1) 
Det gäller ju att man mäktar med. För känner man att man inte mäktar 
med så slår man [det vill säga att misslyckandet tar sig fysiska uttryck]. 
(IF2:1) 

Det är många av eleverna som är rädda av olika anledningar – även för att 
inte förstå och lyckas med skoluppgifter – och många som har frustrationer 
inom sig, menar Frideborg, och verkar vilja att skolan både måste förstå 
det och vara en positiv motvikt. 

Som resonemanget ovan visar, pekar analysen mot att Frideborg främst 
är inriktad mot undervisningsröster, den interpersonella metafunktionen i 
den diskursiva praktiken. Som redan påpekats flera gånger samverkar de 
tre variablerna i den diskursiva praktiken dock hela tiden, men lärarens sätt 
att tala om praktiken säger något om hennes inriktning i meningsskap-
andet. 

Undervisningsformen 
Undervisningsrösterna samverkar mycket tydligt med undervisnings-
formen. Observationerna visar att Frideborg är flexibel och hon kan 
spontant ändra formen på undervisningen om så behövs. Observationerna 
visar också att Frideborg generellt styr över undervisningsformen successivt 
genom lektionerna. Hon säger också att hon behöver ”hålla i dem ganska 
mycket” (IF1:2). Det innebär att hon bestämmer vad eleverna ska göra. 
Inom den ram som hon anger har eleverna ofta stora möjligheter att 
formera sig. Exempelvis kan hon ha delat in klassen i grupper och angett 
en uppgift som de ska lösa, men inom den ramen får de stort inflytande 
över hur de ska gå tillväga om hon anser att det verkar lämpligt. Oftast får 
de arbeta tillsammans. Frideborg säger att hon inte är ”rädd för att de sitter 
                                                        
66 Fakim, Faraz och Fikri är de tre elever i klassen som enligt Frideborg inte når målen för svenska som 
andraspråk i årskurs 5. Alla tre får specialundervisning två lektioner i veckan (brev 2 från Frideborg). 
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i grupper och pratar, gärna två och två. Jag har det mycket så, så är det 
nog” (IF2:3). Observationer och intervjuer tyder på att Frideborg lägger 
mycket tid på att planera sina lektioner men att hon under lektionstid är 
känslig för hur situationen utvecklar sig och att hon vid behov förändrar 
och anpassar planen efter uppstådda behov. Hon verkar också ganska 
spontan och säger att hon under arbetet med klasstidningen var mån om 
att kunna fullfölja projektet på ett bra sätt även för forskningsprojektets 
skull – ” [jag har] tvingats följa processen hela vägen ut” (IF2:4).  

Frideborg är processtödjande pedagog i sitt arbetslag, vilket innebär att 
hon bedriver utveckling i sitt arbetslag som rör språk- och textundervis-
ning. Hon har tillsammans med andra processtödjande pedagoger fått följa 
en fortbildningskurs om genrepedagogik som de i sin tur förmedlat till sina 
kolleger i arbetslagen. Det är numera tänkt att alla lärare på skolan ska 
arbeta medvetet med språkliga processer och texter i alla ämnen. Både 
Frideborg och rektor nämner att lärarna förväntas arbeta utifrån Pauline 
Gibbons böcker (2006; 2010). För Frideborg innebär det att hon ser 
skrivandet som en process och att hon lägger upp skrivundervisningen 
utifrån att eleverna ska arbeta växelvis med att samla idéer och stoff, läsa 
texter, skriva och bearbeta texter, diskutera texters innehåll och språkliga 
strukturer samt arbeta både tillsammans och självständigt (IF2:3; 
OF2:passim). 

I våra samtal utvecklar hon tankar om undervisningsform mer generellt 
i samband med att hon talar om undervisningsröster. Däremot talar hon 
inte så mycket om hur hon gör sina didaktiska val i fråga om undervis-
ningens metoder med koppling till de aktuella skrivprojektens specifika 
innehåll. 

Undervisningsfältet 
Om undervisningsfältet framhåller Frideborg att ämnesrösterna i texterna 
är viktiga. 

Det är viktigt med funktionen och jag tycker ofta att skolan missar 
detta. […] Vi uppehåller oss gärna vid form och innehåll, men missar 
funktionen. Vi öppnar inte bara dörren till parallellklassen och säger 
”Fjona har skrivit en sådan bra text om hur elever i årskurs 9 tänker. 
Hon kan väl få komma in och läsa för er!” Så enkelt skulle det kunna 
vara. (IF2:4) 

På så sätt vill Frideborg visa eleverna att deras röster, ämnesröster, är 
intressanta för andra personer som vill läsa eller lyssna på texterna, 
personer som har sina ämnesröster och som kan reagera. I de texter som 
eleverna skriver vill Frideborg att det alltid ska finnas ett syfte så att det i 
texten finns en riktning mellan skribent och läsare: ”Det ska hela tiden 
finnas en mottagare, så arbetar jag alltid” (IF1:2). De hänger exempelvis 
upp texter på väggarna så att kamrater och andra som kommer in i klass-
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rummet kan läsa; de skriver aldrig bara för skrivandets skull, menar 
Frideborg. I det sammanhanget som gäller röster i texterna, ämnesröster, 
kommer arbetet med genrer in. På önskemål från eleverna överväger 
Frideborg tillsammans med rektor om de ska trycka upp klasstidningen 
och låta eleverna sälja några exemplar var till hugade läsare.  

Frideborg talar en hel del om språkliga och textuella aspekter, ämnes-
textualitet i undervisningsfältet. De har arbetat mycket med hur berättel-
ser, sagor och argumenterande texter börjar och slutar. Före Lek med genrer 
skrev de gemensamt en argumenterande text till vaktmästaren (ämnesröst). 
Under hösten i årskurs 4 studerade klassen svensk grammatik: ”hur böjer 
man verben, adjektiven. Och nu jobbar vi med satsdelar. De [eleverna] hör 
ju inte svenska språket så […]. Här måste grammatiken in” (IF1:1). Hon 
arbetar med grammatik som en separat del i svenskan och när de sedan 
skriver i olika genrer hoppas hon att deras grammatikkunskaper ska vara 
till nytta. Däremot är hon mycket försiktig med att korrigera deras språk 
när de skriver egna texter. Då läser hon ofta meningar högt för dem och 
försöker få dem att höra hur det låter så att de kan korrigera sig själva. 
Enligt observationerna diskuterar läraren och eleverna ofta språkliga val 
och formuleringar på lokala textnivåer, mer sällan det som rör textbindning 
och globala textnivåer. När de skriver intervjuerna under arbetet med klass-
tidningen säger läraren om genren, i enlighet med det läromedel de 
använder (Hydén, Schubert m. fl. 2003:4 f), att de ska skriva intervju-
frågorna med fet stil före intervjusvaren som skrivs med mager stil, ett sätt 
att skriva som ibland används även i tidningar. 

Frideborg anser vidare (IF2:4) att de i skolan skulle kunna ”spänna 
bågen mer för att få ett djupare innehåll”, för att kunna konkurrera med 
det enorma utbud som finns utanför skolan som engagerar eleverna. Det 
ämnesinnehåll hon specificerar i våra samtal handlar om sagor, olika 
tidningsgenrer och andra genrer, olika delar i skrivprocessen som att förbe-
reda intervjuerna och bearbeta text samt grammatik. Om Klasstidningen 
säger Frideborg: 

Det handlade inte om att göra en riktig tidning, utan att försöka skriva 
olika texter och bli duktig på det. [Det handlade om att] hitta det man 
behöver för att kunna skriva de olika texterna och hitta det man ska ha 
med i en faktatext eller ett reportage. Det var också viktigt att eleverna 
fick lära sig hur man förbereder en intervju och hur man renskriver. Det 
tycker jag vi har lyckats med. (IF2:4) 

Eftersom Frideborg så starkt betonar att eleverna måste vara engagerade i 
det de skriver om, verkar ämnesinnehållet i texterna ofta vara väldigt elev-
nära och ofta valt av eleverna själva – fotboll, elever i årskurs 9, deras stads-
del, skolmatsalen, skolsköterskan och så vidare. Frideborg initierar och dis-
kuterar ofta med eleverna om olika idéer med koppling till vårt samhälle 
för att vidga deras vyer. Det kan handla om att visa en vacker fotobok av en 
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prisbelönt fotograf som kom från ett annat land till Sverige och tala lite om 
bilderna och om fotografyrket: ”Jag tänkte att jag ville visa er för om man 
inte är så bra på att skriva så finns det så mycket annat man kan bli bra på” 
(OF2:3). När de talar om yttrande- och pressfrihet i projektet Klass-
tidningen har hon gjort en liten installation i klassrummet, en kudde med 
bibeln och koranen på (OF2:3). Många av eleverna har ett nära förhållande 
till koranen som lag, och hon för ett samtal där hon jämför med Sveriges 
rikes lag om yttrande- och pressfrihet. Dessa iakttagelser som har med 
ämnesinnehåll att göra, vilket också kan kopplas till den sista delen av ana-
lysen av Frideborgs inriktning i den diskursiva praktiken, nämligen hennes 
riktning ut mot en vidare social praktik. 

Diskursdimensioner 
Utifrån Faircloughs modell med diskursdimensioner i tre lager (figur 4) är 
det relevant att granska lärarens inriktning mot text, diskursiv praktik och 
social praktik. Analysen ovan har utgått från de förstnämnda dimension-
erna, text (de tre ämnesvariablerna i undervisningsfältet) och diskursiv 
praktik (de tre undervisningsvariablerna) och hur Frideborg är inriktad i 
dessa diskursdimensioner. Resultatet av ovanstående analyser och en över-
gripande tolkning av observationerna och intervjuerna med Frideborg visar 
att hennes inriktning mot andra sociala praktiker är tydlig. Med det avses 
sociala praktiker i andra sammanhang än skolans med sina undervisnings-
praktiker och sina texter. 

I Lek med genrer har Frideborg skrivit exempeltexter i de tre genrerna. 
Insändaren handlar om gator och parker i staden där skolan ligger, och 
hon uppmanar eleverna att skriva om något de vill ändra på. Någon skriver 
om att det är för få parkeringsplatser i området, medan de andra skriver om 
olika förhållanden på skolan. 

I Klasstidningen är denna inriktning mot sociala praktiker ännu 
tydligare. Frideborg anger inledningsvis vad tidningen ska innehålla i nio 
punkter varav fem är inriktade på sociala praktiker som finns i elevernas 
närhet, nämligen” nyheter från stadsdelen”, ”stadsdelen förr och nu”, ”om 
bibliotek, vårdcentral och polis”, ”sport” och ”föreningar inom stadsdelen”. 
I undervisningen ingår att klassen gör studiebesök på stadens stora tid-
ningsredaktion, fyra av sex grupper intervjuar idrottsledare och poliser i 
närsamhället, och en grupp skriver om och fotograferar konst i bostads-
området. Frideborg lägger ner mycket arbete på att stötta eleverna så att de 
kommer ut och kan genomföra sina arbeten på ett lämpligt sätt i dessa 
sociala praktiker. Hon tar, utan att eleverna vet om det, först kontakt med 
personer hon tror kan vara lämpliga att intervjua. Sedan ser hon till att 
eleverna själva tar kontakt och arrangerar intervjuerna, och om Frideborg 
bedömer att det behövs följer hon med eleverna till intervjuerna som sker 
efter skolans slut.  
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Elever i en grupp undrar hur man kan formulera en fråga så det låter 
”artigt”, vilket tyder på att de i sin diskursiva praktik också ser sitt skriv-
ande och sin text som en del av en vidare social praktik utanför klass-
rummet. Frideborg ser också möjligheter för eleverna att utvecklas socialt 
när de är utanför skolan och träffar människor:  

Man kan inte bara stövla fram till människor. Jag hoppas att de rent 
socialt har lärt sig detta, för de har ju träffat andra människor, inte bara 
dem i skolan som kan fördra dem, utan det har ju varit personer 
utanför. (IF2:4) 

Frideborg var lite orolig att det inte skulle fungera med alla arrangemang 
runt aktiviteterna utanför skolan och att eleverna därför skulle tröttna: 

att de skulle komma tillbaka från intervjuerna och ”öhh, dom var inte 
där” och sedan tappa sugen. Men så blev det inte. De har visat att de 
har varit ansvarsfulla och uthålliga och det gladde mig! (IF2:4) 

Andra exempel på Frideborgs riktning ut mot sociala praktiker i samhället 
är att hon säger sig ofta påpeka att de kommer att hamna i situationer där 
de måste kunna skriva: ”om du krockar eller om elementet går sönder; livet 
är hårt där ute och det talar jag om för dem” (IF2:4). Dessutom vill hon 
gärna använda autentiska texter i undervisningen och inte förenkla och 
anpassa för mycket. Hon säger om texter inom klasstidningsprojektet att 
”de fick hålla i de tjocka böckerna och de fick skriva ut texterna från nätet 
med den svåra svenskan och se vad de kunde få ut – jag vill inte förenkla” 
(IF2:4).  

Sammantaget visar analysen av Frideborgs inriktning i den diskursiva 
praktiken att hon är klart inriktad på den interpersonella metafunktionen i 
både text (ämnesröster) och kontext (undervisningsröster). Den analysen 
samverkar också med hennes tydliga inriktning ut mot sociala praktiker i 
samhället – en inriktning mot att elevers texter och röster ska röra sig i 
både diskursiv och social praktik.  

5.2 Svanskolans skriftpraktiker 
I Svanskolan genomförs den första vårterminen skrivprojektet Insändare om 
miljöfrågor och den andra vårterminen Samhällsorienterande ämnestext. 
Eftersom klassen är åldersblandad, är det cirka två tredjedelar av eleverna 
som är med i båda projekten, först i årskurs 4 och 5, och sedan i årskurs 5 
och 6. En tredjedel är med antingen i årskurs 6 den första vårterminen eller 
i årskurs 4 den andra vårterminen. 
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5.2.1 Perspektiv i Insändare om miljöfrågor 
Under forskningsprojektets första vårtermin förväntas eleverna skriva en 
insändare och argumentera i en miljöfråga. Klassen har tidigare under ter-
minen arbetat med miljöfrågor i orienteringsämnena och resonerat om 
näringskedjor, återvinning och miljöförstöring. Med utgångspunkt i detta 
ämnesinnehåll genomförs ett skrivprojekt. Målet är att eleverna individu-
ellt ska skriva en insändare där de tar ställning och argumenterar i en 
miljöfråga. Läraren ger eleverna stöd för hur insändaren ska utformas och 
varje elev avgör själv vilken miljöfråga som ska behandlas i texten.   

Skrifthändelserna 
Som tabellen nedan visar är skrivprojektet uppbyggt av tio skrifthändelser 
och dessa består av 43 funktionella kontextenheter med talade och skrivna 
texter. Skrivprojektet pågår under sex lektioner då alla i klassen arbetar 
med projektet. Den sista skrifthändelsen genomförs individuellt, eftersom 
eleverna där arbetar vid olika tidpunkter tills de är klara med sina texter. 
 
Tabell 26. Skrifthändelser och textkedjor – Insändare om miljöfrågor 
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67 Som jag redan tidigare nämnt räknar jag tyst läsning och eget skrivande till talkedjan eftersom jag ser 
det som ett inre tal. 
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2.  
Skriva en 
egen text 
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68 Se fotnot 57. 
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2 Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen, se vidare nästa avsnitt. 
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6.(4) 
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intext 
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2 Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen, se vidare nästa avsnitt. 
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Skriftkedjan i klassrummet består av följande typer av texter: 
 

• Elevtexter i form av tankekartor, anteckningar i skrivböcker samt 
egen text i olika skrivstadier 

• Texter och bilder på tavlan: tankekartor, modell för genren, an-
teckningar och webbsidor 

• Exempeltexter: fem insändare från lokaltidningen, en från Kam-
ratposten, en från nättidning och en i läroboken, Skrivarskolan 
(Hydén, Redin m. fl. 2006) 

• Information om insändare i läroboken Skrivarskolan (Hydén, 
Redin m. fl. 2006) 

• Lärarinstruktioner på papper ”Arbetsgång” och ”Bearbeta 
insändare”  

 
Alla texter i skriftkedjan är tydligt relaterade till elevernas uppgift att skriva 
en egen insändare. Texterna de läser visar och informerar dem om genren 
och utgör underlag för analyser och samtal. Texter de skriver är intexter på 
väg mot slutprodukten som uttext. Flera av exempeltexterna kommer från 
stora diskurser, inte en vetenskaplig diskurs med koppling till ett skolämne, 
men från diskurser som finns i offentliga mediers sociala praktik. De 
aktualiseras i undervisningen genom autentiska texter hämtade från olika 
tidningar. Eleverna verkar under skrivandet tänka på sina egna texter som 
om de skulle kunna publiceras i en tidning. Många elever säger att de 
tänker sig att alla, både barn och vuxna, ska kunna läsa deras texter. En 
elev säger under lärarsamtalet i kontextenhet 13 att ”om man blir nöjd med 
sin insändare kan man väl skicka in den till en tidning”. Flera av de skrivna 
texterna tillhör en skoldiskurs. Några aktualiserar insändaren som genre 
och berör främst ämnestextualitet, exempelvis i läroboken om insändare 
och modellen för genren. Men en del anteckningar och tankekartor på 
tavlan och i elevernas skrivböcker har som funktion att samla tankar och 
idéer till ämnesinnehåll. De skrivna lärarinstruktionerna rör framför allt 
undervisningsform, hur de ska arbeta, men inriktar sig också på under-
visningsfältets olika variabler som vad de ska granska när de ger respons 
och bearbetar texterna. 

Talkedjan konstituerar de funktionella kontextenheterna som är 43 till 
antalet.69 De fördelar sig så att ungefär hälften av kontextenheterna är 
lärarstyrda genom lärargenomgång och lärarsamtal och nästan lika många är 
elevstyrda genom gruppsamtal, eget skrivande och tyst läsning. I fem kon-
textenheter, klassamtal, styr lärare och elever på mer lika villkor. De lärar-
styrda och elevstyrda texterna i talkedjan fördelar sig ganska jämt genom 
                                                        
69 Analysen visar att ett fåtal kontextenheter tillhör mer än en kategori, som både gruppsamtal och 
lärarsamtal eftersom läraren varit delaktig och mer styrande i delar av samtalet. Därför uppgår 
förekomsterna av kategorierna till fler än 43. 
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de olika skrifthändelserna; de två sista när eleverna skriver klart sina texter 
är tydligt elevstyrda. Det är bara i de två sista och ytterligare en skrift-
händelse som läraren inte har en tydlig genomgång. I varje skrifthändelse 
ges möjligheter till eget skrivande eller tyst läsning, och i sju av de tio ges 
också tid till gruppsamtal eller klassamtal. Om vi lägger samman dessa fyra 
kategorier med lärarsamtal visar det sig att i 86 % av kontextenheterna 
förväntas eleverna vara aktiva i egen skriftlig eller muntlig produktion eller 
i reception av skrivna texter, antingen i egna eller gemensamma transak-
tioner och meningsskapanden.70 Om vi istället bara ser till de tre samtals-
kategorierna, utgör de tillsammans 53 % av kontextenheterna. 

I tabellen i bilaga 16 visas analysen av kontextenheternas metafunk-
tioner. Här ser vi att undervisningsfältet är den starkt dominerande under-
visningsvariabeln genom hela projektet. Fältet är i fokus i 39 av de 43 kon-
textenheterna. I en kontextenhet är det uppenbart att elever intresserar sig 
för annat fält än undervisningens, under gruppsamtal i kontextenhet 30. 
Naturligtvis kan elever även vid andra tillfällen vara inriktade på andra fält, 
men det finns inga belägg för det. De ämnesvariabler som dominerar 
undervisningsfältet genom att explicitgöras är ämnestextualitet och ämnes-
röster. Inledningsvis diskuterar de i klassen dock ämnesinnehållet i två in-
sändare publicerade i Kamratposten och den lokala tidningen. Ämnesinne-
hållet inriktar eleverna sig även på i den femte skrifthändelsen då de samlar 
idéer till vad de ska skriva om i sin egen insändare. I den hämtar de inne-
hållet från tidigare undervisningsprojekt om miljö i orienteringsämnena. 
För övrigt finns noteringar om att det är många kontextenheter som har 
inriktning på undervisningsfältet, men där eleverna arbetar i grupper eller 
individuellt och att ämnesvariablerna därför varierar. Dessa är markerade 
med ”X” i tabellen i bilaga 16 eftersom de i analysen inte kan definieras. 

Undervisningsformen aktualiseras i sex skrifthändelser, i åtta kontext-
enheter, genom lärargenomgångar och lärarsamtal när läraren klargör hur 
de ska arbeta. Läraren styr undervisningsformen och eleverna verkar ha 
förtroende för hennes sätt att undervisa. Så tolkas undervisningspraktiken 
genom observationerna och elever uttrycker också det i intervjuer. Set talar 
om att han tycker läraren lägger upp undervisningen på ett bra sätt och 
betonar att han tycker att Siglinda gör ”helt rätt” (4:3),  

I några fall, i sex kontextenheter framträder undervisningsrösterna och 
skiljer sig då från ämnesrösterna. Det blir tydligt när läraren kommenterar 
hur de arbetar, som i skrifthändelse 7 när Siglinda påpekar att ”nu är det 
många som är någon helt annanstans och jag är inte säker på att jag vill 
hjälpa er sen när ni kommer och ber om hjälp” (OS1:4) eller när hon utan 
att alls låta arg eller fördömande säger till två elever att ”nu lyssnar inte ni 
och då kanske ni ska gå ut istället och göra jobbet”; hon visar tydligt och 
                                                        
70 Jag är medveten om att elever förväntas skapa mening hela tiden i undervisningspraktiken, men de 
måste inte under lärargenomgångar visa sig muntligt eller skriftligt aktiva. 
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vänligt vad som gäller i den diskursiva praktiken och anger realistiska 
alternativ för dem som inte följer diskursens normer (OS1:4). Sådana till-
fällen kan alltså karaktäriseras som kollisioner mellan lärarens idé om 
undervisningen och elevers agerande. Under nästa lektionstillfälle kom-
menterar läraren deras arbetssätt i annan riktning som visar på matchning 
dem emellan:  

Det var himla roligt att se hur ni gjorde. Det ni visade när ni sa att ni 
ville sitta och diskutera igen, var att ni verkligen gjorde det som stod på 
pappret [om att bearbeta insändare]. (OS1:5) 

Sammanfattningsvis visar de sex text- och undervisningsvariablerna att 
undervisningsfältet tydliggörs genom hela projektet med tydlig inriktning 
på ämnestextualitet och ämnesröster. De explicitgörs i cirka två tredjedelar 
av kontextenheterna. Ämnesinnehållet talar man bara om i en sjättedel av 
kontextenheterna. 

Retoriska strukturer och relief 
Av de båda skrivprojekten på Svanskolan är Insändare om miljöfrågor 
kortast med sina 43 kontextenheter. RST-bilden av projektet visas i figur 
36. Alla skrifthändelser är inriktade på genren insändare och hela skriv-
projektet förefaller väl sammanhållet kring undervisningsfältets tema. 
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Figur 36. RST-bild av kontexten Insändare om miljöfrågor 
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RST-analysen visar på den översta kontextnivån att kontextenheterna 1–20 
är en förberedelse för projektets kärna, nämligen att skriva en egen insändare 
med ett innehåll som varje elev själv fått välja inom miljötemat. I kontext-
enhet 21 börjar arbetet med den texten och pågår sedan till slutet. I kon-
textenhet 43 blir dessa texter färdigskrivna och denna kontextenhet tolkas 
som den översta kärnan i hela projektet, nämligen den minsta funktionella 
kontextenheten som är kärna i det översta kärnblocket.  

Projektet består av 6–8 kontextnivåer. Den djupaste delen utvecklar sig 
från det översta kärnblocket, kontextenheterna 21–43, den del av projektet 
där den egna insändaren om miljö skrivs, närmare bestämt i den skrift-
händelse där eleverna arbetar med responser och bearbetar texter, kontext-
enheterna 28–34. De fyra översta kontextnivåerna kännetecknas av att 
merparten av de retoriska relationerna har en interpersonell metafunktion 
(röd skuggning i figur 36) både i det översta kärnblocket och i satellit-
blocket. En sådan tolkning av kontexten borde, som redan tidigare konsta-
terats, innebära goda möjligheter för elever och lärare att skapa mening 
tillsammans i undervisningen. Eftersom de interpersonella relationerna är 
tydliga bör eleverna kunna bli engagerade och motiverade. Från översta 
kärnblocket och vidare i sex kontextnivåer och från satellitblocket i fyra 
kontextnivåer överväger de interpersonella relationerna. Därunder domi-
nerar ideationella (blå skuggning i figur 36) relationer. Den textuella meta-
funktionen (gul skuggning i figur 36) framträder i fem relationer, mesta-
dels på lägre kontextnivåer.  

Av de interpersonella relationerna framträder många förberedelser fram-
för allt på de övre kontextnivåerna, vilket innebär att elever på en överord-
nad nivå förbereds för nästa steg i arbetet med texterna. På mellanliggande 
kontextnivåer förekommer också flera orienteringar. Skillnaderna mellan de 
två kategorierna är att den förstnämnda förbereder för elevens möjligheter 
att förstå hur texten ska produceras, medan orienteringen ger ökade möj-
ligheter att förstå kontexten i den relaterade kärnan, men inte nödvändigt-
vis med koppling till skrivandet av texten. Det är troligt att de övre nivå-
erna fungerar som förberedelser för textproduktionen i sin helhet och att 
undervisningen i mindre delar fördjupar förberedelserna genom att orien-
tera sig mer specifikt inför nästa fas. Exempelvis ingår lärarsamtalet om 
modellen för genren i kontextenhet 17 som en övergripande förberedelse 
för eget skrivande av insändaren, men mer specifikt som en orientering för 
att elevernas ska förstå hur de ska granska insändarna från lokaltidningen, 
när de genomför arbetet i de direkt efterföljande kontextenheterna 18–20.  

Undervisningen kan sägas fungera väl om eleverna dels upplever att 
undervisningen genomgående på överordnade nivåer håller samman och 
förbereder dem för det som är kärnan i projektet, att skriva en egen text 
om något de anser är meningsfullt, dels upplever att de inom skrift-
händelserna blir orienterade så att de kan förstå nästa steg i arbetet. Med 
sådana förutsättningar är det troligt att även de ideationella och textuella 
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relationerna på de lägsta kontextnivåerna fungerar när eleverna är inne i 
arbetet och rör sig i lätt och djupt. Om de redan är engagerade kan de 
lättare skapa mening när innehållet i undervisningen utvecklas ideationellt, 
så som genom utarbetning och tolkning eller när ett moment läggs till ett 
annat med textuell koppling, som konjunktion, som är mer öppen för tolk-
ning.  

En preliminär tolkning av kontextens relief sker utifrån en helhetssyn 
av undervisningen. En sådan tolkning visar att det i första hand är produk-
tionen av elevtexterna som undervisningen och dess deltagare är inriktade 
på. Därför är det skäligt att kontextenheter med ”Eget skrivande” i tal-
kedjan bildar förgrund, nämligen kontextenheterna 10, 23, 27, 37 och 43. 
Nummer 10 utgör den text de inledningsvis skriver som ett svar på en 
annan insändare och de fyra andra kärnorna rör skrivandet i olika faser av 
den egna insändaren, som är klar i kontextenhet 43.  

Dessutom visar observationerna att den modell som de skapar för struk-
turen på insändaren, är mycket viktig i arbetet med de egna insändarna. 
Därför är det inte förvånande att RST-analysen pekar mot att en kontext-
enhet där klassamtal med inriktning på modellen för genren insändare 
utgör en del av förgrunden, nämligen nummer 20.  

Denna förgrund kan alltså fastställas genom att samordna iakttagelser 
från observationernas preliminära tolkning med tolkningen av RST-ana-
lysen i figur 36. Förgrunden konstitueras dels av kontextenheter från 
översta nivåns kärnblock, där kontextenhet 43 är kärna på näst översta 
nivån. Kontextenhet 37 går som kärna genom varje kärnblock. Enheterna 
23 och 27 kommer också från översta kärnblocket men genom satelliten på 
näst översta nivån. Dessa fyra kärnor från översta kärnblocket framträder i 
praktiken som elevernas skrivande av insändare om en miljöfråga. De 
övriga två kontextenheterna i förgrunden, 10 och 20, kommer från det 
översta satellitblocket. De är sedan minsta kärnorna från kärnblocken i de 
två underliggande kontextnivåerna.  

RST-analysen visar att kontexten Insändare om miljöfrågor i sin helhet 
är hierarkikomponerad. Hela skrivprojektet är tydligt sammanhållet genom 
att det bildar två block på översta kontextnivån och fyra på näst översta 
nivån. Den övre halvan av kontextnivåerna karaktäriseras av relationer 
mellan kärnor och satelliter, inte likställda relationer mellan flera kärnor. 
Både kärnor och satelliter fördjupas i flera nivåer och ett fåtal kärnor, 7 av 
totalt 43 (15 %), framträder i reliefens förgrund enligt ovan.71 Även kärn-
orna i förgrunden är tydligt sammanhållna – eget skrivande och klasssamtal 
om genremodellen – vilket också visar att kontexten är hierarkikompo-
nerad. 

                                                        
71 Se även kapitel 3.6.1, 4.3, 5.1.1 och 5.1.2 om principerna för definition av förgrunden enligt RST. 
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I projektet Insändare om miljöfrågor skriver Sara texten om skogen som 
visas och analyseras i sin helhet i avsnitt 4.1.1. 

5.2.2 Perspektiv i Samhällsorienterande ämnestext 
I det andra skrivprojektet i Svanskolan skriver eleverna en text där de ska 
bearbeta ämnesinnehåll från historie- och religionsundervisningen. Klassen 
har under hösten arbetat med tidsperioden runt 1500-talet och fördjupat 
sina kunskaper om upptäckten av Amerika, Gustav Vasa, Dackefejden och 
reformationen. Läraren tänker sig att eleverna i skriven text ska resonera 
och argumentera i ämnet och på så sätt visa hur långt de har kommit i sin 
kunskapsutveckling. I kursplanen för de samhällsorienterande ämnena 
(Skolverket 2000:71 och 80) står det att eleverna ska kunna ”bearbeta 
information”, ”berätta om och jämföra” och ”redogöra för viktiga händelser 
och känna till gestalter, idéer och förändringar i den historiska utveck-
lingen”. Siglinda vill att de ska få möjligheter att skriva en text som inte är 
ren reproduktion, utan där de tvingas välja, ta ställning till och bearbeta 
information. Undervisningen ska också vara inriktad på textens strukturer 
och Siglinda ser den delen av undervisningen som en utveckling av skriv-
projektet Insändare om miljöfrågor som ungefär två tredjedelar av eleverna 
deltagit i, de som nu går i årskurs 5 och 6. De ska i arbetet med denna text 
välja ut delar av 1500-talets historia som de finner intressant och viktig, 
och i texten ska de redogöra och argumentera för sitt urval. På så sätt 
hoppas Siglinda att de ska kunna engagera sig och göra texten personlig 
och få möjlighet att utveckla sina tankar i text med hjälp av funktionella 
textstrukturer. Inom skrivprojektet ser Siglinda dessutom möjligheter att 
pröva metoder för att stödja eleverna att i skrift och tal utveckla tankar och 
skapa mening. Därför introducerar hon ”Reflektionsboken” där de skriver 
intexter och har skriftliga gruppdiskussioner.  

Under föregående termin arbetade de med 1500-talet i den samhälls-
orienterande undervisningen. Skrivprojektet kan ses som en fortsättning på 
1500-tals-projektet, som inte ingår i min studie. 

Skrifthändelserna 
Skrivprojektet pågår under tio undervisningstillfällen och består av 16 
skrifthändelser som delas in i 80 funktionella kontextenheter med tal- och 
skriftkedjor enligt tabell 27. I de tre sista kontextenheterna arbetar eleverna 
individuellt med att färdigställa sina texter. Nummer 80 utgör det tillfälle 
då de lämnar in den färdiga texten till Siglinda, vilket en del elever gör när 
observationerna upphört. Nedanstående tabell och även figur 37 och 38 
visar att detta skrivprojekt är relativt omfattade. 
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Tabell 27. Skrifthändelser och textkedjor – Samhällsorienterande ämnestext 
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72 Se fotnot 57. 
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1 Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen, se vidare nästa avsnitt. 
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51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

 3
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8. (6) 
Inledning 
till att skriva 
egen text 

Tavlan: 
modell för 
texten 

Lärarsamtal  
Lärargenomgång 
Lärarsamtal  

60 
61 
62 

9.  
Börja skriva 

Elevtext 
Andra texter: 
ev. läsa i 
läroboken i 
SO och i egna 
texter som 
skrivits 
tidigare 

Eget skrivande, gruppsamtal och lärarsamtal 
 

63 

10. (7) 
Revidering 
och fortsatt 
gemensamt 
tänkande 

Tavlan: 
modellen för 
texten 
 
 

Lärarsamtal 
 

64 

11. 
Fortsatt eget 
skrivande 

Elevtext: 
skriva och läsa 
egen text 
Andra texter: 
ev. läsa i 
läroboken i 
SO och i egna 
texter som 
skrivits 
tidigare 

Lärargenomgång 
Eget skrivande, gruppsamtal och lärarsamtal 
Lärarsamtal  

65 
66 
67 

12. (8) 
Exempel-
text: 
inledning 

Exempeltext: 
läroboken i 
SO 
Tavlan: figur 
för text-
hierarki. Två 
alternativ för 
textupp-
byggnad 

Lärargenomgång  
Tyst läsning av inledning 
Högläsning 
Lärarsamtal  

68 
69 
70 
71 

8. (6) 
Inledning 
till att skriva 
egen text 

Tavlan: 
Modell för 
texten 

Lärarsamtal  
Lärargenomgång 
Lärarsamtal  

60 
61 
62 

9.  
Börja skriva 

Elevtext 
Andra texter: 
Ev. läsa i 
läroboken i 
SO och i egna 
texter som 
skrivits 
tidigare 

Eget skrivande, gruppsamtal och lärarsamtal 
 

63 

10. (7) 
Revidering 
och fortsatt 
gemensamt 
tänkande 

Tavlan: 
modellen för 
texten 
 
 

Lärarsamtal 
 

64 

11. 
Fortsatt eget 
skrivande 

Elevtext – 
skriva och läsa 
egen text 
Andra texter: 
Ev. läsa i 
läroboken i 
SO och egna 
texter som 
skrivits 
tidigare 

Lärargenomgång 
Eget skrivande, gruppsamtal och lärarsamtal 
Lärarsamtal  

65 
66 
67 

12. (8) 
Exempeltext 
– inledning 

Exempeltext: 
Läroboken i 
SO 
Tavlan: Figur 
för text-
hierarki. Två 
alternativ för 
textupp-
byggnad 

Lärargenomgång  
Tyst läsning av inledning. 
Högläsning 
Lärarsamtal  

68 
69 
70 
71 

 4
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13. 
Fortsatt eget 
skrivande 

Elevtext: 
skriva och läsa 
egen text 

Eget skrivande, gruppsamtal och lärarsamtal 72 

14. (9) 
Exempel-
text: 
avslutning 

 
 
Tavlan: 
exempel på 
avslutning 

Lärarsamtal  
Gruppsamtal  
Lärarsamtal  
Gruppsamtal  
Lärarsamtal  

73 
74 
75 
76 
77 

15. 
Fortsatt eget 
skrivande 

Elevtext: 
skriva och läsa 
egen text 

Eget skrivande, gruppsamtal och lärarsamtal 78 

16. (10) 
Fortsatt eget 
skrivande 
och bli klar 
med texten 

Elevtext: 
skriva och läsa 
egen text 
Texten är klar

Eget skrivande, gruppsamtal och lärarsamtal 
 
 

79 
 
 
80 

 
Följande typer av texter ingår i skriftkedjan: 
 

• Intexter som eleverna skriver i sina reflektionsböcker  
• Argumenterande elevtexter: utkast som de skriver utan att bearbeta 

vidare 
• Argumenterande och förklarande elevtexter som de arbetar med 

från första idéskissen till en slutprodukt som lämnas in till läraren 
för bedömning (uttexter) 

• Elevtexter från tidigare undervisning om 1500-talet som de läser 
och kan inspireras av i arbetet med den egna texten 

• Instruktioner av läraren 
• Text på tavlan: tankekartor, modell för genren, frågor och 

anteckningar 
• Lärobok, Globen. Historia – religion 2 (Lindh & Söderberg 1991) 
 

Observationerna och analysen av skrifthändelserna visar att skriftkedjan 
genomgående är tydligt inriktad på elevernas texter. Fram till kontextenhet 
60 skriver elever texter i alla skrifthändelser utom en, nämligen nummer 5. 
Framför allt skriver de i reflektionsboken. Genom dessa intexter avser lära-

 5
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– avslutning 

 
 
Tavlan – 
exempel på 
avslutning 

Lärarsamtal  
Gruppsamtal  
Lärarsamtal  
Gruppsamtal  
Lärarsamtal  
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77 

15. 
Fortsatt eget 
skrivande 

Elevtext – 
skriva och läsa 
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ren att eleverna ska utveckla tankar och uttrycka dem i skrift, med andra 
ord är dessa texter inriktade på att utveckla ämnesinnehåll. Eleverna är, 
enligt Siglinda (OS2:3), sedan tidigare vana vid att ofta diskutera muntligt 
både tillsammans med läraren och med kamrater i hela klassen och i 
grupper. Inför att de ska skriva en text med samhällsorienterande ämnes-
innehåll, bestämmer sig Siglinda för att de inledningsvis ska få arbeta med 
att formulera sina tankar i skrift och kombinera med muntliga samtal. På 
så sätt gör de växelvis transaktioner i skrift och tal, individuellt och i grupp. 
Från kontextenhet 60 är de tydligt inriktade på den egna argumenterande 
uttexten som ska lämnas in i kontextenhet 80. 

Övriga texter i skriftkedjan är antingen relaterade till arbetet med 
elevernas intexter eller till deras argumenterande och resonerande uttexter. 
Texterna på tavlan är mestadels inriktade på ämnestextualitet som i skrift-
händelse 6 och 12 där modellen för genren aktualiseras. Ämnesinnehållet 
till elevernas egna uttexter utvecklar de med hjälp dels av texter de tidigare 
skrivit inom historie- och religionsämnena, dels av läroboken. Lärarens 
skriftliga instruktioner på tavlan eller lösblad har oftast inriktning på 
undervisningsform och undervisningsröster: ”Börja ditt arbete med att läsa 
det som du och kompisarna skrev i reflektionsboken” (lösblad 2:4). Dessa 
kan också vara inriktade på ämnesinnehåll: ”Hur var det på 1500-talet? 
Vad hände?” (lösblad 2:2) och på ämnesröster: ”Vad gjorde barn på 1500-
talet? […] Vad skulle du göra om det inte fanns tv och datorer?” (lösblad 
2:2). 

Texterna i skriftkedjan får alla anses tillhöra en skoldiskurs. Som exem-
pel på hur inledning kan skrivas granskar och diskuterar de tillsammans 
hur inledningar i läroboken (Lindh & Söderberg 1991) är skrivna. I många 
elevtexter syns sedan spår från läroboken och de samtalen. 

Talkedjan karaktäriseras av att i drygt hälften, 45 av 80, av kontext-
enheterna finns en tydlig lärarstyrning genom lärargenomgångar och lärar-
samtal. Nästan lika många, 44, är tydligt elevstyrda, närmare bestämt 14 
gruppsamtal, 26 eget skrivande och 4 tyst läsning. Alla skrifthändelser utom 
en, nummer 10, har en ganska jämn fördelning mellan lärar- och elevstyrda 
kontextenheter. Till nyss nämnda elevstyrda kontextenheter kan läggas 
klassamtal och lärarsamtal. Då kan vi få en uppfattning om antalet kontext-
enheter där elever förväntas vara aktiva i muntlig eller skriftlig produktion 
eller i reception av skriven text. Summan av dessa blir 69. Det innebär att i 
86 % av kontextenheterna förväntas eleverna vara aktiva i textproduktion 
eller i reception av skriven text, och det är rimligt att tänka sig att i de 
resterande 14 % förväntas de vara aktiva i reception av talad text. De tre 
samtalskategorierna förekommer i nästan hälften av kontextenheterna. 

I tabellen i bilaga 17 presenteras analysen av undervisnings- och ämnes-
variablerna. Undervisningsfältet är den dominerande undervisningsvaria-
beln, vilket är förväntat, och det explicitgörs i 69 av de 80 kontextenhet-
erna. Inom undervisningsfältet är det en tydlig dominans av inriktning mot 
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ämnesinnehåll i den första halvan av skrivprojektet, fram till skrifthändelse 
8 då de med kontextenhet 60 inleder skrivandet av den egna samhälls-
orienterande ämnestexten. Inledningsvis, i skrifthändelserna 1–7, arbetar 
de intensivt med att etablera ett ämnesinnehåll som de sedan, i skrift-
händelserna 8–16, förväntas transformera i egen text. I skrifthändelse 6 
introduceras ämnestextualitet explicit för första gången i projektet. Då ska 
de skriva en argumenterande text och aktualisera genrer genom att samtala 
om textmönster i sagor och insändare, som de flesta elever har skrivit tidig-
are. Ämnestextualitet återkommer sedan explicit från kontextenhet 62 i 
skrifthändelse 8, fram till slutet av skrivprojektet i alla skrifthändelser utom 
nummer 9, 13, 15 och 16. I dessa fyra arbetar eleverna på egen hand och 
ämnesvariablerna tydliggörs inte. Ämnesröster aktualiseras explicit i 6 av de 
16 skrifthändelserna. Det sker i tre kontextenheter i skrifthändelse 2–3, 
innan de börjar skriva egen text, och i 6 kontextenheter i skrifthändelserna 
6, 8, 12 och 14, när de har börjat skriva egna texter. Enligt observationerna 
under det andra skrivprojektet är Siglinda tydligt inriktad på att få eleverna 
att genom transaktioner skapa mening individuellt och tillsammans, fram-
för allt om ämnesinnehåll och ämnestextualitet genom talade och skrivna 
intexter. 

I skrifthändelserna 6 och 9 samt från 11 till slutet, är undervisnings-
fältet framträdande men inriktningen uttalas inte, vilket markeras med ”X” 
i tabellen i bilaga 17. Det rör framför allt kontextenheter då eleverna arbe-
tar på egen hand. 

De elva enheter där undervisningsfältet inte aktualiseras finns i 
skrifthändelserna 1 och 4–7, i den första halvan av skrivprojektet. Det kan 
förklaras av att ju längre in i projektet man kommer desto mer förståelse 
kan eleverna ha fått för vad arbetet innebär. Det verkar föra med sig att 
eleverna successivt kan ta mer ansvar för undervisningsform och sina 
undervisningsröster, så att dessa inte i samma utsträckning explicit behöver 
tydliggöras i separata kontextenheter.  

Vi kan konstatera att undervisningsformen framträder i var och en av de 
första elva skrifthändelserna och mest frekvent i skrifthändelserna 4 och 6–
8. Första gången läraren talar om undervisningsformen är när eleverna ska 
lära sig genomföra skriftliga diskussioner. Då argumenterar de i skrift som 
en uppföljning på läxan i religion och historia (kontextenhet 4). Formen 
skriftlig diskussion har de aldrig tidigare erfarit. Undervisningsformen talar 
de också om när elevernas sedan ska skriva i reflektionsboken för att samla 
tankar till den egna samhällsorienterande texten och inleda produktionen 
av den. I de fem sista skrifthändelserna framträder inte undervisnings-
formen alls. 

Undervisningsrösterna påtalas i 30 av de 59 kontextenheterna i de första 
sju skrifthändelserna, då de framför allt arbetar med att utveckla och 
transformera kunskaper från den samhällsorienterande ämnesundervis-
ningen i historia och religion, för att sedan kunna använda i de egna 
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texterna. Läraren verkar alltså inledningsvis arbeta intensivt och explicit 
med att aktivera elevernas röster i undervisningen inför det egna skriv-
andet. I observationsanteckningarna finns flera noteringar om Siglindas 
tydliga inriktning mot undervisningsrösterna. Hon verkar ständigt sträva 
efter att stödja alla elever att samordna sina undervisnings- och ämnes-
röster, med andra ord att eleverna ska vara inriktade på undervisningsfältet; 
”Siglinda håller hårt men mjukt i eleverna”, står det i observations-
anteckningarna (OS2:5). Hon ser till att undervisningen blir effektiv 
genom att på ett respektfullt sätt ha höga och realistiska krav på alla elever, 
som hon också ger lämpliga stödstrukturer både individuellt och i grupp så 
att alla ska ha möjligheter att lyckas.   

Sammanfattningsvis visar analyserna att i den första halvan av skrivpro-
jektet Samhällsorienterande ämnestext, fram till och med kontextenhet 59, 
förekommer flest kontextenheter med inriktning på undervisningsform och 
undervisningsröster. Här kan vi konstatera en tydlig orientering mot ämne-
sinnehåll, som explicitgörs i 80 % av kontextenheterna, medan de andra två 
ämnesvariablerna är otydliga eftersom de endast synliggörs vid ett fåtal 
tillfällen. Den andra halva av skrivprojektet skiljer sig från den första 
genom att undervisningsfältet oftare är ensam undervisningsvariabel och då 
med inriktning inte bara på ämnesinnehåll (80 % av kontextenheterna) 
utan också på ämnestextualitet (80 % av kontextenheterna) och ämnesröster 
(cirka 50 % av kontextenheterna). De två sistnämnda ämnesvariablerna 
explicitgörs i undervisningen i samtliga fall i lärargenomgångar och 
lärarsamtal. Så är det också oftast framför allt med undervisningsform, 
men även med undervisningsröster. Därmed förefaller ämnesinnehållet 
framträda tydligare i de kontextenheter där eleverna har störst inflytande i 
talkedjan. Totalt sett har detta skrivprojekt tydlig inriktning mot alla 
ämnesvariabler och ganska tydlig inriktning även på undervisningsvariab-
lerna.  

Retoriska strukturer och relief 
Skrivprojektet Samhällsorienterad ämnestext är uppbyggt av 80 funktionella 
kontextenheter i 16 skrifthändelser. Skrivprojektet har många kontexten-
heter och bilden av RST-analysen ryms därför inte på en sida. Därför visas 
den analysen i två bilder i figur 37 och 38. Den översta nivån i hela skriv-
projektet bildas av ett kärnblock i kontextenhet 80, som också är hela 
projektets kärna. Ett satellitblock med alla tidigare kontextenheter är en 
överordnad förberedelse till de färdiga elevtexterna i kontextenhet 80. Alla 
kontextenheter är inriktade på att vara funktionella i relation till kontext-
enhet 80, så att kontextenheterna i alla skrifthändelser erbjuder olika möj-
ligheter för eleverna att kunna skriva en väl fungerande text att lämna in i 
kontextenhet 80. På näst översta kontextnivån sker uppdelningen i det för-
beredande satellitblocket i kontextenheterna 1–59, där framför allt ämnes-
innehållet till de efterföljande elevtexterna utvecklas. På dessa två översta 
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nivåer är projektet alltså väl sammanhållet i kärnor och satelliter som är 
interpersonellt relaterade genom kategorin förberedelse. Den interpersonella 
metafunktionen (röd skuggning i figurerna av RST-analysen) genomsyrar 
hela skrivprojektet på nästan alla kontextnivåer och utgör totalt cirka 65 % 
av relationerna jämt fördelade över projektet.  

Analysen i sin helhet visar att bland kategorierna med interpersonell 
metafunktion är förberedelse den i särklass vanligaste relationen genom hela 
projektet. Övriga interpersonella relationer är sammanfattning och värde-
ring.  

Av resterande relationer är det ungefär dubbelt så många ideationella 
(blå skuggning) som textuella (gul skuggning), också dessa är jämnt 
fördelade över skrivprojektet. Nästan alla ideationella relationer tillhör 
kategorin utarbetning, och de textuella kategorin konjunktion.  

Om eleverna tolkar kontexten i enlighet med denna analys borde de 
genom alla interpersonella relationer, känna sig väl förankrade i projektet. I 
så fall borde även de ideationella och textuella relationerna kunna fungera, 
eftersom de är jämt fördelade både vertikalt och horisontellt genom pro-
jektet. 

I RST-bilden av första spåret (figur 37) visas analysen av de första 59 
kontextenheterna, satelliten på näst översta kontextnivån. Denna del av 
skrivprojektet kan sägas utgöra en brygga mellan tidigare undervisning om 
1500-talet i historie- och religionsämnet och den undervisning som börjar 
i kontextenhet 60 och är direkt inriktad på texten som eleverna själva ska 
skriva i ämnet. Den tidigare undervisningen har försiggått under höst-
terminen och markeras med X på den översta kontextnivån i figurerna.73 
Undervisningen i kontextenheterna 1–59 kan betraktas som en utarbetning 
av X, eftersom den undervisningen innebär en vidareutveckling av det 
ämnesinnehåll de tidigare arbetat med under hösten. Under kontext-
enheterna 1–59 är undervisningen inriktad på transaktioner i talade och 
skriva intexter, medan kontextenheterna 60–80 är mer tydligt inriktade på 
att med hjälp av transaktionerna i tidigare kontextenheter skapa mening i 
den uttext de slutligen förväntas lämna in. Bilden av det första spåret visar 
att den delen av projektet byggs upp i 11 kontextnivåer, medan antalet 
nivåer i den andra delen är 8. 

                                                        
73 Skrivprojektet Samhällsorienterande ämnestext är helt beroende av denna tidigare undervisning och 
därför är det rimligt att på detta sätt infoga den undervisningen i skrivprojektet. Även de andra tre 
skrivprojekten skulle på liknande sätt kunna relateras till tidigare undervisning, men de är inte 
beroende av sådan lika tydligt och det är inte heller något som vare sig lärare eller elever aktualiserar. 
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Figur 37. RST-bild av första spåret i Samhällsorienterande ämnestext 
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Figur 38. RST-bild av andra spåret i Samhällsorienterande ämnestext 
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Kontextenheterna 1–59 är väl sammanhållna och de presenteras därför 
tillsammans i figur 37. Bilden kan vara svårläst eftersom inte alla kontext-
enheter av platsbrist kunde placeras i våg med andra kontextenheter på 
samma nivå. Därför är vissa block placerade längre ner än de borde och 
sammankopplade med längre linjer, vilket förhoppningsvis tydliggör hur 
nivåerna i förekommande fall är relaterade.  

RST-bilden av det andra spåret i Samhällsorienterande ämnestext (figur 
38) innehåller inte lika många kontextenheter som det första spåret. Den 
första delen av projektet, kontextenheterna 1–59, syftar som tidigare 
nämnts till att utveckla kunskaper och idéer som eleverna behöver för att 
skriva den egna samhällsorienterande texten, och den delen av projektet är 
alltså mer omfattande både vertikalt och horisontellt. Det kan tolkas som 
om eleverna när de väl börjar med den andra delen av projektet, är så väl 
förberedda att själva skrivandet inte kräver samma utrymme. Under denna 
senare del av skrivprojektet är eleverna tydligt inriktade på skrivandet av 
sina egna samhällsorienterande texter. Satelliten på den tredje kontext-
nivån uppifrån är en utarbetning till kärnan, där skrivandet av den egna 
texten pågår. Denna utarbetning är ett initiativ från läraren att särskilt 
uppmärksamma och fördjupa transaktionerna om hur inledning (kontext-
enheterna 68–41) och avslutning (kontextenheterna 73–77) kan skrivas.  

I kontextenhet 60 får eleverna veta att de ska skriva en egen argumen-
terande och resonerande text om 1500-talet. Det innebär att de inte 
känner till kontextenhet 80 förrän då, och att de således inte heller tidigare 
kan börja uppfatta relationerna på de översta kontextnivåerna. I detta fall är 
det snarare läraren som bygger upp undervisningen utifrån sitt menings-
skapande om hur kontextenheter och skrifthändelser ska kopplas samman 
till en fungerande enhet. Ett sådant resonemang för med sig funderingar 
om hur RST-relationerna ska kunna värderas. Om eleverna inte är invol-
verade i projektet i sin helhet eller medvetna om syfte och mål, har de 
knappast möjlighet att förstå projektet i sin helhet. Då är de beroende av 
RST-relationerna på de lägre kontextnivåerna, de som i situationen är 
omedelbara och rör det som händer just då. De interpersonella relationerna 
som framträder på de lägre nivåerna, liksom många av relationerna i kon-
textenheterna 1–59 i Samhällsorienterande ämnestext, skulle kunna vara en 
förklaring till elevers engagemang i och förståelse av undervisningen. Jag 
återkommer till detta resonemang i den sammanfattande kommentaren i 
avsnitt 5.4. Ett annat sätt att uttrycka ovanstående är att skrivprojektet i sin 
helhet kan betraktas som två separata kontexter, 1–59 respektive 60–80, 
vilket motiverar att förgrunden i reliefen framträder från kärnblock från de 
tre översta kontextnivåerna, inte bara från de två översta nivåerna som i de 
andra tre skrivprojekten (jfr Torvatn 2004:110).  

I de båda figurerna 37 och 38 ovan är förgrunden markerad med fet-
stilta ramar och siffror. Förgrunden är även markerad i tabell 27 och bilaga 
17. Analysen av reliefen är att kontextenhet 80, den egna färdiga texten, i 
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första hand ingår i förgrunden. I förgrunden framträder också flera kon-
textenheter där elevernas eget skrivande och modellen för genren aktuali-
seras. Skrivandet i förgrunden rör dels intexter i olika faser där eleverna ut-
trycker transaktioner som i kontextenhet 5, 21 och 47, dels skrivande av 
den nästan färdiga texten som i kontextenheterna 72, 78 och 79. I för-
grunden framträder även talade texter där klassen samlar ihop sina trans-
aktioner som i kontextenhet 2, 18, 72, 78 och 79. Förgrunden konstitueras 
nästan enbart av kontextenheter där eleverna är muntligt och skriftligt 
aktiva. Endast två kontextenheter är mer styrda av läraren, nämligen lärar-
samtalen i kontextenhet 71 och 77, där modellen för genren och trans-
aktioner om texternas inledningar och avslutningar aktualiseras. Detta 
samtal spelar en betydande roll för strukturerna i de egna texterna. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 39. Text på tavlan: Att skriva avslutning 
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Alla kontextenheter i förgrunden kan härledas till kärnor i RST-ana-
lysen och samma mönster finns i analyserna av de övriga skrivprojekten (se 
5.1.1, 5.1.2 och 5.2.1).  

I figur 39 ovan visas en bild av text på tavlan som utgjorde underlag för 
genomgång av hur eleverna skulle kunna avsluta sina texter.  

Som exempel på en elevtext som skrevs inom detta skrivprojekt och 
som analyseras i avsnitt 4.1, visas Set text i figur 40 nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 40. Sets text i Samhällsorienterande ämnestext 

5.2.3 Siglindas inriktning i praktiken 
I ovanstående analyser finns Siglinda med som en av deltagarna i den 
diskursiva praktiken och visar sin inriktning. Under projekten samtalar vi i 
klassrummet och vid de halvstrukturerade intervjuerna. Siglinda skriver 
också reflektionsanteckningar under Insändare om miljöfrågor som jag får ta 
del av. På så sätt tydliggör hon sin inriktning i den diskursiva praktiken 
både muntligt och skriftligt.   
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Undervisningspraktik 
Siglinda undervisar klassen i de flesta skolämnen, och i de båda skriv-
projekten integrerar hon orienteringsämnena med svenskämnet. I Insän-
dare om miljöfrågor hämtar de ämnesinnehållet från både samhällsorien-
terande och naturorienterande ämnen, och i Samhällsorienterande ämnestext 
bygger elevtexterna på ämnesinnehåll från historieämnet.  

Eleverna som har annat modersmål följer klassens undervisning i 
svenska och får dessutom undervisning i svenska som andraspråk cirka 40 
minuter två gånger i veckan. Där arbetar de enligt Siglinda framför allt 
med vardagliga begrepp och med det som pågår i klassundervisningen. När 
Siglinda ska bedöma dessa elevers kunskaper gör hon det utifrån kurs-
planen i svenska som andraspråk.  

Siglindas undervisningspraktik karaktäriseras av många samtal i den 
samlade klassen och individuellt med varje elev. I schemat finns tid för 
elevernas eget arbete då de arbetar med sådant de behöver för att bli klara 
med veckans beting, som i princip är lika för alla elever men som kan 
anpassas individuellt vid behov, så att arbetsbördan blir rimlig för varje 
elev. Siglinda har höga krav på eleverna, och de ska hinna med det som är 
sagt. Om så behövs kan de stanna kvar efter skoltid på fredagseftermid-
dagen. För att alla ska klara att genomföra arbetena med goda resultat är 
Siglinda noga med att ge dem förutsättningar i form av stödstrukturer och 
tid. Alla är väl införstådda med rutinerna under eget arbete, och eftersom 
eleverna vet vad och hur de ska studera, får Siglinda tid att samtala 
individuellt med dem. Det innebär till exempel att elever med svenska som 
andraspråk kan få fördjupade förklaringar och stöd utifrån sina specifika 
språkliga behov. På så sätt skapar Siglinda möjligheter att anpassa under-
visningen till varje elevs förutsättningar och behov. En annan typ av 
anpassning sker i helklass när Siglinda ”ser i deras ögon och hör på ljud-
nivån” att de inte pratar om det hon hade tänkt. Då förändrar hon något i 
undervisningen så att den eller de elever som blivit okoncentrerade inte ska 
behöva misslyckas och tappa intresset, och så att de andra eleverna inte ska 
behöva bli störda och också tappa koncentrationen (IS1:1).   

Undervisningspraktiken under skrivprojekten karaktäriseras av klass-
undervisning där gemensamma samtal i klass eller grupper varvas med 
skrivande och läsning av texter individuellt och i grupper. Sådana skrift-
händelser är uttryckligt lärarstyrda. Dessutom har eleverna under eget 
arbete ett påtagligt ansvar för att driva skrivprojekten vidare.   

Undervisningsrösterna 
Siglinda är liksom Frideborg tydligt inriktad mot undervisningsrösterna. 
Redan i det första skrivprojektet var hennes intention att elevernas röster i 
undervisningen skulle tydliggöras: ”Vi har tidigare jobbat mycket en till en 
[med texter], men nu funderar jag över hur man kan göra tillsammans” 
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(IS1:1). I det första projektet kom alla in i arbetet på ett bra sätt, vilket 
Siglinda anser bland annat beror på att hon medvetet såg till att vissa elever 
samarbetade, som kanske inte skulle ha valt varandra på eget initiativ. 
Under det andra skrivprojektet initierar Siglinda skriftliga diskussioner 
mellan elever i den anteckningsbok som de kallar Reflektionsboken. Där-
igenom blir de successivt vana att ofta formulera sina tankar i skrift i lugn 
och ro. Siglinda ser mot slutet av forskningsprojektet tydligt att allt fler 
elever blir aktiva i muntliga diskussioner: 

Nu är reflektionsboken en naturlig del i undervisningen. Vi använder 
den till mycket. Alla tar reflektionsboken på allvar. […] Jag märker att 
en del elever som var rätt tysta nu tar större del i muntliga diskussioner. 
Det tror jag är tack vare den boken. Många elever i 4:an exempelvis var 
väldigt försiktiga förut, men de kommer mer och mer. (IS2:3) 

Siglinda säger att hon förväntar sig att eleverna ska ta ansvar för sitt 
lärande: ”det handlar om människosyn och filosofi” (IS2:3). Analysen tyder 
på att de visar att de tar ansvar genom att använda sina undervisningsröster 
som ämnesröster, och att Siglinda ser som sitt ansvar att se till att orga-
nisera undervisningsrösterna genom undervisningsformen så att de bildar 
ämnesröster. Det är ett sätt att visa hur de kontextuella metafunktionerna 
sammanfaller i praktiken.  

Förutom att Siglinda organiserar rösterna i undervisningen så att 
eleverna ofta får bryta sina idéer mot varandra, ser hon också till att elev-
erna individuellt får möjlighet att samtala med henne om texter och lär-
ande: 

Jag pratar mest individuellt om vad som sker med deras lärande för att 
medvetandegöra. ”Så här skrev du först och nu skrev du så här. Med 
den ansträngning du gjorde så […]” , så talar jag ofta med dem. (IS2:3) 

Observationerna visar att Siglinda har en stark känsla för hur rösterna fun-
gerar i undervisningen – hur elever relaterar till och skapar mening i ämnet 
och undervisningen, och hur relationerna dem emellan ser ut och påverkar 
undervisningen och lärandet. Exemplet i föregående avsnitt om en situa-
tion då framför allt en elev hade tappat koncentrationen visar på hennes 
känslighet för elevers meningsskapande och att hon också agerar på ett 
relevant sätt:  

Då stoppar jag. Nu räcker det, annars kommer vi ifrån ämnet och det 
tar så lång tid att komma tillbaka. Hålla koncentrationen, inte sväva 
iväg, hålla intresset vid liv. Annars tröttnar de […] Det blir så tröttsamt 
för alla annars. Nu är det lagom. Alla är inte färdiga, men det är okej. 
(IS1:1) 

På så sätt ser Siglinda ofta att hennes tolkning av hur undervisnings-
rösterna fungerar måste få konsekvenser för undervisningsformen. Hon 
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visar sin känslighet för undervisningsrösterna genom att vara flexibel i hur 
hon styr undervisningsformen. Det gäller både elevernas och hennes egen 
röst i undervisningen. Hon betonar flera gånger att de i undervisningen har 
börjat tala mer tillsammans om hur man kan tänka när man skriver (IS2:3). 
Hon ser det som en utmaning att hitta de rätta orden som gör att ”det går 
in, nyckeln till deras förståelse” (IS2:2). Orden ”förklara och förtydliga” är 
sådana ord, som eleverna och Siglinda använder: ”Eleverna ger mig exem-
pel på att de har förstått vad orden innebär” (IS2:2). Siglinda berättar att 
hon frågade en av eleverna under det andra skrivprojektet hur det kom sig 
att hon skrivit en text som ”inte var likt henne [eftersom den var så avan-
cerad]”, och att eleven svarade att hon hade tänkt på att ”förklara och för-
tydliga” (IS2:2). 

Siglinda betonar vikten av att undervisa om skrivande och texter:  
Jag har allt mer börjat tänka på hur viktigt det är att prata med eleverna 
om hur man kan tänka när man ska skriva texter. Det gör att det blir 
stor skillnad på texterna och det säger eleverna också. När jag frågar 
dem varför, säger de att det var för att vi talade om hur man kunde 
tänka. […] Att undervisa om skrivandet, vilket påtalig skillnad det blir. 
Det är så grundläggande, men man glömmer det för man tar det för 
givet. (IS2:2) 

Siglinda är också inriktad på sin egen undervisningsröst och hur den påver-
kar eleverna i undervisningen: 

[Det har varit] spännande att se det som sker i klassrummet samtidigt 
som jag har haft ett väldigt fokus på hur det jag säger landar hos 
gruppen. (Siglindas reflektionsanteckningar) 

Om hon märker att en diskussion i klassen inte blir så bra, kan hon söka 
orsaken hos sig själv:  

Jag var väldigt trött och seg och det påverkade helt klart min entusiasm, 
så min genomgång kändes inte riktigt bra.[…] Trots det kom nästan 
alla barn igång. Det överraskade mig eftersom jag inte trodde att 
genomgången hade gett dem inspiration. (Siglindas reflektionsanteck-
ningar) 

Vid ett annat tillfälle under det andra skrivprojektet känner Siglinda att 
eleverna inte uppfattade hennes genomgång som hon hade tänkt sig, vilket 
gör att hon dagen efter förändrar sin planering. Hon tolkar deras under-
visningsröster, och när hon förstår att de rösterna inte sammanfaller med 
ämnesrösterna, med andra ord när det blir oroligt i klassrummet, söker hon 
orsaken i sin egen undervisningsröst och i undervisningsformen. 

Siglinda är tydligt inriktad mot egna transaktioner om undervisning, 
och hon påpekar vid flera tillfällen att diskussionerna med mig inom detta 



 206

aktionsforskningsprojekt har betytt mycket för hennes tankar om skriv- 
och textundervisning:  

Jag har fått massor av idéer. Våra samtal har hela tiden genererat nya 
tankar och lösningar. Inte bara om undervisning, utan också om 
bedömning och underlag för bedömning. […] Jag ser nu aktionsforsk-
ningens enorma styrka. Idéer har vuxit fram och iscensatts. (IS2:3) 

Undervisningsformen 
Siglinda är tydligt inriktad mot undervisningsformen. Hon säger att hon 
genom de båda skrivprojekten har blivit mer medveten om sin inriktning 
på undervisningsformen. ”Jag ville genomföra hela projektet väldigt med-
vetet och verkligen tänka en struktur hela vägen” (IS1:1). Det innebär att 
hon har noggranna planeringar som hon i princip följer, men som hon 
också kan göra avsteg från om hon märker att situationen, undervisnings-
rösterna, kräver det (se ovanstående avsnitt). Hon betonar att hon försöker 
samordna många syften i undervisningen. Därför arbetar hon i det andra 
skrivprojektet med flera mål från både historieämnet, svenskämnet och 
övergripande mål från läroplanen (Skolverket 2011). Den text de skriver 
och sådan skrivundervisning passar mycket bra för därigenom får eleverna 
använda kunskaper som rör många mål, menar Siglinda. Hon inriktar sig 
också på att forma undervisningen så att eleverna får utveckla strategier för 
att tänka, läsa och skriva (IS2:2), och hon kan konstatera att eleverna lär 
sig: ”Jag tror att det handlar om undervisningen. Om vi arbetar medvetet 
så kan eleverna förstå och lära sig” (IS2:1). Observationerna visar att 
Siglinda genom sina skrivprojekt arbetar parallellt med att skriva och läsa 
texter, och att samtala, skriva och tänka tillsammans och individuellt om 
texter. Hon betonar att hon ser att eleverna lär sig, ”och det förväntar man 
ju sig”, men hon ser framför allt att hon själv har lärt sig mycket: ”Det har 
nog skett mer med min utveckling än med barnens [genom de två 
skrivprojekten]” (IS2:3). Siglinda har sedan tidigare arbetat mycket med 
muntliga diskussioner i helklass. I det andra skrivprojektet initierade hon 
skriftliga diskussioner. Först tvivlade hon på att det skulle fungera, men 
prövade och insåg att det var en användbar strategi för eleverna att utveckla 
tankar och också dela dem med andra i skriven text eller muntlig diskus-
sion. Enligt observationerna skapar hon en undervisningsform där det ofta 
finns möjligheter för henne att samtala med eleverna om deras texter, 
individuellt och i mindre grupper.  

Undervisningsfältet 
I undervisningsfältet är Siglinda i de båda skrivprojekten tydligast inriktad 
mot ämnesröster och ämnestextualitet. Både observationer och intervjuer 
visar att hon månar om att alla elever ska få möjligheter att använda och 
utveckla ämnesröster och språk i ämnet. Ett exempel på det är när de i det 
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första skrivprojektet tillsammans i klassen hade talat om hur de skulle 
bygga upp texten: 

Jag fick känslan av att många fastnade i formen […] Att de inte riktigt 
förstod vad åsikt och argument var. Ingen sa det, men jag fick för mig 
att en del fastnade där. Inledning och avslutning har nog varit svårast. 
(IS1:1) 

Siglinda visar således känslighet för att uppfatta elevernas transaktioner, 
och hon stävar medvetet efter att alla ska kunna och våga använda sina 
röster i ämnesundervisningen och därigenom utveckla sina ämnesröster. 
Hon betonar både i undervisningen och under intervjuerna flera gånger att 
eleverna är kloka, och hon visar dem att de måste och kan tänka själva och 
använda sina ämnesröster: 

Jag tänker inte svara förrän du har tänkt själv […] Det kan vara svårt för 
dem att tänka själva [om insändare som exempeltexter] för att se hur 
texterna är uppbyggda. Det var många steg. Men de var kloka och kom 
på mycket. (IS1:1) 

Genom reflektionsboken får de ofta göra sina ämnesröster hörda. Den har 
hjälpt dem att utveckla språket i ämnet: ”Nu talar vi samma språk. Det är 
inte bara jag som äger orden” säger Siglinda (IS3:3). Hon efterfrågar ofta 
deras tankar i undervisningen, vilket visar sig i hennes reflektionsanteck-
ningar: ”Vi började med att barnen fick fundera över om de tänkt några 
tankar under de dagar som gått [sen sist], som de kunde använda sig av i 
sitt skrivande idag”. 

Att Siglinda kopplar samman undervisningsröster och undervisnings-
form visades i ovanstående avsnitt. Där nämndes även att hon strävar efter 
att undervisningsröster och ämnesröster ska sammanfalla i undervisningen. 
Ett exempel på att Siglinda är tydligt inriktad på ämnesrösterna är när hon 
omformulerar skrivuppgiften i det andra skrivprojektet. Först hade hon 
angett att uppgiften var: ”Vad behöver vi veta om X74 och varför?”, men 
efter genomgången förstod hon att den formuleringen inte fungerade för 
eleverna och ändrade till ”Vad tyckte du var intressant? Motivera!” (IS2:2). 
Den första formuleringen verkar inriktad på ämnesfältet och den andra på 
elevens egen ämnesröst.  

Siglinda är tydligt inriktad mot elevernas ämnesröster. Hon strävar efter 
att alla elever ska formulera sig muntligt och skriftligt i ämnet, men ser 
svårigheter i att kunna erbjuda dem möjligheter att vara i dialog med andra 
ämnesröster, som de kan rikta sig till i sina texter. Med andra ord är det 
svårare att hitta faktiska läsare utanför klassrummet: 

                                                        
74 Eleverna kunde välja tema från historieundervisningen och skriva om händelser eller personer från 
1500-talet: Gustav Vasa, Nils Dacke, uppfinningar eller liknande. 
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Vi pratar hela tiden om en tänkt läsare, men vi uttalar inte alltid vem 
den läsaren är. Men jag upplever inte att det finns någon frustration 
över att det inte finns någon faktisk läsare. (IS2:3) 

Observationer och intervjuer tyder på att Siglinda är van vid att vara 
inriktad på elevernas ämnesröster. Den ämnesvariabel som hon under dessa 
skrivprojekt dessutom tydligt inriktar sig på i undervisningsfältet är ämnes-
textualitet. Hon säger att det är nytt för henne att undervisa så ingående 
och medvetet om text, textstrukturer och skrivande. ”Det är ett bekymmer 
att man fastnar i sina mönster för sättet att skriva. Man skriver ungefär 
samma typ av texter [berättelser]” (IS1:1). Nu vill hon ”förtydliga formen” 
på texter, vilket hon menar att de ”inte alls är tränade i” [eftersom de inte 
har aktualiserat det i undervisningen] (IS1:1).  

Siglinda betonar också att hon genom dessa skrivprojekt blivit mer 
medveten om språkets betydelse i alla ämnen: 

Jag märker vad som händer i mitt klassrum nu, jag ser så mycket 
möjligheter som har med språk att göra i undervisningen hela tiden. 
(IS2:2) 

Ämnesvariabeln ämnestextualitet tydliggörs framför allt genom att läraren 
tillsammans med eleverna skapar en modell för hur elevtexterna ska struk-
tureras där textsekvensen definieras som bestående av inledning, åsikt eller 
tes, argument, avslutning. De arbetar även explicit med att hitta exempel 
på hur en inledning och avslutning kan skrivas. Siglinda ser också olika 
typer av avslutningar där vissa är enklare och andra mer avancerade att 
skriva (se figur 39 i 5.2.2), vilket hon menar kan relateras till olika mål och 
betygskriterier tillhörande Lpo 94 (Skolverket 2000) och nivåer på kun-
skapskrav i Lgr 11 (Skolverket 2011). I responsarbetena aktualiseras text-
uella aspekter i elevtexterna på olika textnivåer, men Siglinda talar mest om 
de globala nivåerna. 

När eleverna hade skrivit slutversionen av insändaren i det första skriv-
projektet fick de värdera sina texter med hjälp av frågor som läraren hade 
formulerat och skriva-matrisen i Språket på väg (Skolverket 2008b).75 På så 
sätt hoppas hon att de tillsammans ska utveckla ett gemensamt metaspråk 
och även kunna utveckla sitt skrivande ännu mer. Siglinda anger att hon 
värderade texterna utifrån hur innehållet och formen fungerade tillsam-
mans, hur de lyckats med textbindning, om det fanns omotiverade ”tanke-
luckor som behövde förklaras och förtydligas” och i vilken utsträckning de 
hade följt den modell som de utformat tillsammans i klassen. Styckeindel-
ning hade de poängterat i undervisningen, vilket hon också uppmärksam-

                                                        
75 Referensen är till den upplaga som ligger på Skolverkets hemsida och som är reviderad efter Lgr 11. 
Den version Siglinda och hennes klass arbetade med var en tidigare upplaga som inte längre finns 
tillgänglig. 
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made i texterna. Siglinda anger att hon anpassade kraven som rör textuella 
aspekter i texterna efter varje elev:  

Jag försökte känna av hur mycket motivation eleven hade kvar och vilka 
krav som var rimliga att ställa på just den eleven. De krav jag ställer på 
var och en blir olika, men tanken är att alla ska kunna befinna sig i sin 
möjliga utvecklingszon. För att alla ska kunna nå så långt som är möj-
ligt. (Siglinda reflektionsanteckningar) 

Ämnesinnehållet hämtas i båda skrivprojekten från orienteringsämnena. 
De har tidigare arbetat med ämnesinnehållet, och därför förutsätts eleverna 
var väl insatta i dessa ämnen. Observationer och intervjuer tyder på att det 
stämmer. Siglinda inleder båda skrivprojekten med att inrikta undervis-
ningen på ämnesinnehållet, vilket hon också skriver är lämpligt i sina 
reflektionsanteckningar. Även om innehållet är i fokus när eleverna formu-
lerar sina texter och även ofta i diskussioner i klassen, är det ändå tydligt 
att skrivundervisningen är inriktad mot röster och textualitet. I det andra 
skrivprojektet verkar ämnesinnehållet ändå uppfattas som centralt av både 
eleverna och läraren, och Siglinda använder deras texter för att bedöma 
vilka kunskapskrav texterna visar prov på i både historia, religion och 
svenska. Hon visar därmed tydligt att de tre ämnesvariablerna i under-
visningsfältet hänger samman och att hon prövar att forma en undervis-
ning där alla tre variablerna explicitgörs även för eleverna. I intervjuer talar 
Siglinda om målen i historia och att elevernas genom sina texter visar hur 
de kan använda kunskaper från orienteringsämnena. Hon försöker få dem 
att hitta jämförelser mellan händelser på 1500-talet och idag: ”bara en 
sådan enkel sak som Vasaloppet” (IS2:2).  

5.3 Elevers rörlighet i praktik 
I detta avsnitt redovisas elevers rörlighet i praktikerna. En skillnad mellan 
att undersöka elevers rörlighet i text och praktik, är att texten är artefaktisk 
och under samtal om den har eleven möjlighet att se, läsa och överblicka 
artefakten i sin helhet, medan praktiken inte är artefaktisk för eleverna. 
Den går inte att i efterhand beskåda eller läsa som en text, utan kan 
antingen under pågående skrivprojekt upplevas eller i efterhand återkallas i 
minnet. Det innebär att analysen inte alltid kan kopplas till det specifika 
skrivprojektet på samma sätt som analysen av textrörligheten. Liksom i 
analysen av textrörlighet antas eleverna inta en position i relation till prak-
tiken vid det specifika tillfälle då de visar sin rörlighet, och detta sker alltså 
kontinuerligt under studien – de agerar ständigt i undervisningen under 
observationerna, och de talar om praktiken vid flera tillfällen. Med stöd i 
synen på att diskurser manifesteras i tre dimensioner (se figur 2) och att det 
är ett flöde mellan text och praktiker, är det givet att analyserna av 
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rörlighet i praktiker och rörlighet i texter ibland överlappar varandra. 
Analysverktygen är dock olika, vilket motiverar olika analyser, även om de 
har tydliga beröringspunkter. Det visar också figurerna med trianglar som 
sammanfattar resultaten i detta avsnitt och avsnitt 4.2. 

Analysverktygen för analyserna av elevernas rörlighet i praktikerna är 
desamma som för lärarnas inriktning i praktikerna, nämligen undervis-
ningsvariablerna undervisningsfält, undervisningsröster och undervisnings-
form samt ämnesvariablerna ämnesinnehåll, ämnesröster och ämnestextua-
litet. 

Här får de fyra eleverna Faraz, Fjona, Sara och Set i nämnd ordning 
visa exempel på rörlighet i praktik. Dessa elever visar, som redan tidigare 
nämnts, på olikheter och spridning i de olika klasserna. Fjona och Set 
intervjuar jag under deras andra skrivprojekt, medan Faraz och Sara får 
möjlighet att visa sin rörlighet både under deras första och andra skriv-
projekt. 

De olika variablerna för rörligheten kan åtminstone delvis vara bero-
ende av varandra, så att elevers engagemang för ämnesinnehållet också kan 
visa sig som ett engagemang för olika ämnesröster och ett intresse av att 
uttrycka sig på ett för ämnet funktionellt sätt. Därför verkar det lämpligt 
att redovisa rörligheten för några elever i sin helhet så att liknande sam-
band i rörligheten framgår. Jag har intervjuat och observerat totalt 25 
elever för att kunna karaktärisera deras rörlighet i praktiken, vilket sam-
manfattas i figur 41–45. Där anges i siffror hur många elever i de båda 
skolorna som uppvisar tydlig rörlighet med svart fet stil, otydlig rörlighet 
med ljusgrå stil och med normal stil anges antalet elever som uppvisar ett 
mellanting mellan tydlig och otydlig rörlighet.  

Nästa avsnitt är uppbyggt utifrån två rubriker: Undervisningsfält samt 
Undervisningsröster och undervisningsform. I det första avsnittet ryms de tre 
ämnesvariablerna: ämnesinnehåll, ämnesröster och ämnestextualitet. I varje 
avsnitt beskrivs först rörligheten övergripande med hjälp variablerna (se 
även 3.1 och 3.5.2) och avslutas med ytterligare specificeringar av rörlig-
heten och sammanställningar i figur 41–45, som sammanfattar hur elev-
erna rör sig och verkar skapa mening i den diskursiva praktiken. De är 
uppbyggda så att elevernas namn är markerat med svart fet stil för tydlig 
rörlighet, ljusgrå för otydlig rörlighet och normal stil för rörlighet som 
ligger däremellan. Jag är medveten om att detta sätt att sammanställa kva-
liteters komplexitet kan kritiseras, eftersom det är en förenkling. Ändå gör 
jag ett försök att på detta sätt tydliggöra hur rörligheten i praktiken kan 
variera. 

5.3.1 Undervisningsfält 
Undervisningsfältet utgörs av de tre ämnesvariablerna ämnesinnehåll, 
ämnesröster och ämnestextualitet. I de fyra skrivprojekten förefaller alla 
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elever röra sig tydligt i åtminstone någon del av undervisningsfältet, i 
synnerhet i variabeln för ämnesinnehåll. 

Faraz visar ett mycket stort intresse för ämnesinnehållet fotboll. Det är 
det ämne hans grupp skriver om både i årskurs 4 och 5. Detta ämnesinne-
håll aktualiseras på initiativ av eleverna; kursplanen pekar inte ut detta 
ämnesinnehåll som ett undervisningsfält i svenska eller samhällsorienter-
ande ämnen. Frideborg har i sin målbeskrivning för arbetsområdet i års-
kurs 5 angett att de ska lära sig om olika genrer, skriva så att andra vill läsa 
och kan förstå texterna, se sin stadsdel med nya ögon och bland annat 
skriva om sport i stadsdelen. Observationer visar att Faraz är ytterst moti-
verad för uppgiften, vilket även läraren påpekar. Frideborg säger att han 
”har verkligen spänt bågen i detta arbete. Inte skrivmässigt, men rent 
arbetsmässigt har han höjt sig oerhört” (IF2:4). Faraz har en egen tydlig 
ämnesröst eftersom han tränar fotboll och identifierar sig som fotbolls-
spelare.  I elevtexten i årskurs 5 framträder eleverna ämnesröster i intervju-
frågorna och i svaren är det rösten från den fotbollstränare som de interv-
juar, som hörs genom hela texten mer eller mindre ordagrant. Faraz är 
intresserad av den rösten, eftersom han verkar se tränarna som auktoriteter 
inom området. Det innebär att han tydligt rör sig inom ämnesvariablerna 
ämnesinnehåll och ämnesröster. Däremot visar inte Faraz att han tänker på 
textens läsare som en röst som kan reagera på texten på ett annat sätt än 
Faraz själv. En rimlig förklaring är att han helt enkelt har svårt att sätta sig 
in i läsarens situation. Ämnestextualitet är ett mer problematiskt område 
för Faraz. Han har inte formulerat de två texterna och när vi talar om 
skrivandet säger han att han skrev lite på datorn när de skrev rent texten. 
Han berör stavning och ordval vid ett par tillfällen. För övrigt hänvisar han 
frågor om textens uppbyggnad till den kamrat som formulerade texten. 
Visserligen visar Faraz att han tycker det är mycket viktigt att skriva, men 
han kan knappast sägas röra sig inom ämnesvariabeln ämnestextualitet. 
Under våra samtal kan jag knappast få honom att fördjupa sig i frågor om 
texternas strukturer. När jag försöker komma in på frågan om språkliga 
strukturer i texterna inleder han med en paus, och sedan talar han om 
arabiska och svenska, språk han använder och förstår, men han säger inget 
om språkliga strukturer.  

Fjona har enligt både observationer och intervjuer ofta idéer som hon 
engagerat dryftar med andra och hon talar också flera gånger om att hon är 
idérik. Hennes rörelser i undervisningsfältet pågår ofta i ämnesinnehållet. 
Hon talar om läraren som blev polis med stor entusiasm. Även intervjun 
med eleverna i årskurs 9 engagerar Fjona. Hennes klass har utvecklat en 
atmosfär som sporrar elever att studera och få höga betyg, vilket intresserar 
Fjona. Hennes rörlighet i ämnestextualitet är inte lika tydlig, men hon 
talar om att hon brukar placera det som är viktigast först i sina texter, och 
hon har idéer om hur bilder kan komplettera texterna i tidningen. Hon 
visar ett stort intresse för språk genom att tala om sin uppmärksamhet mot 
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ord, och hon både säger och visar att hon prövar att använda ord som är 
ovanliga för henne, men hon visar inte specifik rörlighet i textuella aspekter 
i texterna. Hennes grupp liksom de andra grupperna i klassen som gjorde 
intervjuer, skrev texterna på samma sätt som intervjuerna muntligt genom-
förts, deras fråga följs av informantens svar: ”Vi läste först den frågan när vi 
intervjuade och skrev bara svaret. […] Sen när vi skrev texten la vi till 
frågan” (5:2). Det innebär också att deras egna och intervjupersonens 
ämnesröster är de som kommer till tals i texterna. Fjona visar också att hon 
tänker på att läsaren är viktig i texten:  

Jag vill locka dom som ska läsa det. Ibland när jag läser något på datorn 
blir jag lockad för jag vill veta, men några andra texter vill jag inte läsa. 
Jag vill göra samma sak. Jag vill locka dom andra. (5:1) 

Sett med min analysmodell skulle man kunna säga att under vårt samtal 
om att locka läsaren, märks det att Fjona förstår att de interpersonella 
relationerna i en text har samband med textualiteten. Däremot har hon 
svårt att uttrycka sig om det, och under observationerna för hon inga 
resonemang om detta i gruppen annat än att de ska skriva intervjufrågorna 
med fet stil så att de syns väl och lätt kan skiljas från svaren. 

Sara som går i Svanskolan har en tydlig rörlighet inom undervisnings-
fältet. Under arbetet med sina texter koncentrerar hon sig framför allt på 
att utveckla ämnesinnehållet. I texten från årskurs 5, insändaren, utgår hon 
från sin egen ämnesröst och visar stort intresse för skogen, men hon tar 
också hjälp av internet, lärare och föräldrar för att hitta innehåll och språk 
som hon kan använda. Hon har inte själv så stora kunskaper om skogen 
och därför behöver hon låna andras ämnesröster. Hon förefaller i första 
hand tala med sig själv i texten eftersom hon upprepade gånger talar om att 
hon ”har tänkt en massa” (5:2) och sedan påpekar att ”nu förstår jag allt” 
(5:3). Hon säger visserligen att texten är skriven ”för alla” (5:1), men 
skrattar samtidigt på ett sätt som verkar betyda att hon inte tror riktigt på 
att det. I årskurs 6 utgår hon från det innehåll hon lärt sig i ämnesunder-
visningen och framför allt det hon läst i läroboken, det vill säga andras 
ämnesröster. I årskurs 5 visas hennes rörlighet i ämnestextualitet genom 
hennes intresse av att hitta ord för det hon vill uttrycka, på både arabiska 
och svenska, och engagemang för meningsbyggnad som fungerar för det 
hon vill skriva på svenska. Hon talar redan i årskurs 5 om att läraren har 
sagt att ”orden måste hålla i varandra” (5:1). Sara ger exempel på metatext 
som hon lagt dit för att binda ihop sin text med den insändare hon svarade 
på: ”jag håller inte med insändaren som skrev” (5:1). Sara säger att ”allt ska 
hålla ihop” och ”man måste först hitta orden och sedan ha en mening – jag 
tänker det” (5:1). Siglinda menar att Sara först var inställd på att förstå vad 
en insändare är och sedan på sitt eget ämne, skogen. Hon visar inte så 
tydlig rörlighet i ämnestextualitet i årskurs 5. I årskurs 6 talar hon mer om 
textuella strukturer. Sara visar hela tiden en stark drivkraft att lära sig 
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svenska och när hon talar om det i årskurs 5 så verkar det i första hand 
handla om att lära sig ord och sätta samman dem till meningar, alltså från 
delen till helheten (jfr Vygotskij 1934/1999:404 ff). När hon i årskurs 6 
talar om sina texter och sitt skrivande visar hon tydligt sitt engagemang för 
textuella strukturer och sin starka vilja att utveckla sitt språk. Det verkar 
som om Sara hela tiden rör sig i ämnestextualitet. I årskurs 5 talar hon mer 
om de lokala textnivåerna och i årskurs 6 mer om de globala. 

Set, också elev i Svanskolan under det andra skrivprojektet då han går i 
årskurs 4, rör sig tydligt inom undervisningsfältet. Han arbetar ofta 
koncentrerat och talar med lätthet om ämnesinnehållet – 1500-talets histo-
ria; han visar att han vill inta en kritisk hållning till Gustav Vasa genom att 
inrikta sig på Dackefejden. Set säger att han vill tala om en ”en dålig sida 
hos Gustav Vasa. Jag tror många vet om Gustav Vasas bra sidor, men jag 
ville också visa en annan sida” (4:3). Han talar vid flera tillfällen om sin 
morfars historieintresse, vilket också verkar vara en inspirationskälla till 
historieämnet. Set visar också rörlighet inom variabeln ämnesröster. Han 
säger att han skrev om Peder Svart i den första texten för att därigenom 
aktualisera att texter kan vara vinklade genom att en viss röst kommer till 
tals – i det här fallet genom Gustav Vasas egen historieskrivare Peder 
Svart. Orsaken är att Set vill komma med en annan mer kritisk röst. Han 
betonar också att han diskuterat ämnet med sin morfar, och på så sätt finns 
också morfars ämnesröst med i undervisningsfältet. Set nämner även läro-
boken och den tidigare historieundervisningen som källor, ämnesröster, 
när han talar om sin första text och en film de sett innan de skrev den 
andra texten. Det gäller inte bara innehållsmässigt utan även textuellt: 

När jag skulle skriva tesen hade jag nytta av det som stod i Globen 
[läroboken]. Framför allt har jag sett hur de har gjort fast de har inte så 
mycket argument. Jag tänker på både innehåll och hur de har lagt upp 
det [när jag läser boken]. (4:3) 

Att Set tänker på läsaren som en röst i texten visar han när han säger:  
[J]ag skrivit inom citattecken för att visa att det är jag som tycker så. Jag 
ändrade lite så det blir enklare att läsa. Jag gjorde också sånt här 
mellanrum [markering av nytt stycke]. (4:2)  

Att se till texters strukturer, ämnestextualitet, förefaller vara nytt för Set: 
”Vi gjorde inte så mycket sånt i 1-3:an” (4:4). Men nu visar han stort 
intresse för textuella aspekter genom att tala mycket om hur texterna är 
uppbyggda och då använda ett metaspråk som till exempel argument, tes 
och styckeindelning. I samband med att han talar om språkliga strukturer 
konstaterar han också att skrivandet i sig ”är som ett eget skolämne” och 
det är ju ”väldigt viktigt att kunna skriva”. Det märks också, särskilt när 
han skriver den sista texten, att han tydligt bygger upp den i enlighet med 
det han tidigare lärt sig om strukturer i argumenterande texter. Han 
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betonar flera gånger att han lärt sig mycket om text nu. Set visar alltså att 
han rör sig tydligt i alla tre ämnesvariablerna: ämnesinnehåll, ämnesröster 
och ämnestextualitet. 

Sammanfattningsvis åskådliggörs i figur 41–45 elevernas rörlighet i 
undervisningspraktikerna. I figurerna anges i trianglarna de aktuella variab-
lerna, som specificeras i kursiv text. Tydligheten i elevernas rörlighet anges 
med namnen markerade tydligt (svart fet stil), otydligt (ljusgrå stil) eller 
något däremellan (normal stil). Dessutom anges på samma sätt hur många 
av de 25 eleverna som uppvisar en viss grad av tydlighet. Siffrorna är upp-
delade på de båda skolorna där ”F” står för Falkskolan och ”S” för Svan-
skolan.  

Figur 41 nedan visar elevernas rörelser i ämnesinnehåll i undervisnings-
fältet mer specificerat. Den visar att de flesta eleverna rör sig tydligt eller 
ganska tydligt i ämnesinnehållet. I båda skrivprojekten i Falkskolan och 
första projektet i Svanskolan är ämnesinnehållet inriktat på elevernas egna 
intressen, eftersom de har stora möjligheter att själva välja innehåll. I Svan-
skolan rör sig eleverna även i ett ämnesinnehåll som är tydligt förankrat i 
orienteringsämnenas kursplaner, vilket innehållet i Falkskolans tidnings-
projekt inte är.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 41. Rörlighet i praktiken – ämnesinnehåll i undervisningsfältet 
 
I tidningsprojektet finns förankring i svenskämnenas kursplaner, men den 
förankringen hänförs till ämnestextualitet, inte till ämnesinnehåll, eftersom 
deras texter handlar om exempelvis fotboll och polisyrket.  

Figur 42 visar hur eleverna specifikt rör sig i ämnesröster i undervisnings-
fältet. Nästan alla elever, inklusive de fyra namngivna, rör sig tydligt intra-
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personellt: de framträder med en egen ämnesröst. Sara och Set, och de 
flesta elever på Svanskolan, rör sig tydligt också i andras ämnesröster, 
interpersonellt. Sara rör sig i sina föräldrars, och Set i sin morfars, men 
också i lärobokens. Andras ämnesröster är inte lika tydliga hos de andra två 
eleverna, Faraz och Fjona, och inte heller hos de andra eleverna på Falk-
skolan. Visserligen är deras texter fyllda av rösten från dem de intervjuat, 
men i praktiken verkar de inte röra sig så tydligt i dessa. När Faraz talar 
om sin text är det som om han tänker att alla förstår den som han själv gör. 
Sara talar mycket om att hon lär sig och förstår mer efterhand som hon 
skriver. På så sätt verkar deras texter fungera som intexter för dem. Det 
visar inte Fjona och Set på samma sätt. De visar snarare att de har en tänkt 
läsare, och de talar om denna läsare, och texterna fungerar som uttexter för 
dem, liksom det gör för många andra elever på Svanskolan. Samtidigt visar 
Fjona och Set indirekt att deras texter även fungerar som intexter, eftersom 
de med lätthet talar om dem. Därför verkar det som om de rör sig tydligt i 
ämnesrösterna i texterna som intexter. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 42. Rörlighet i praktiken – ämnesröster i undervisningsfältet 
 
Sammanställningen av elevernas specifika rörelser i ämnestextualitet i 
undervisningsfältet visas i figur 43. Faraz rör sig otydligt i detta undervis-
ningsfält och Fjona tydligt på lokal textnivå, men även en del på global 
nivå. Sara rör sig tydligt på båda textnivåerna och Set bara på global. Dessa 
rörelser har inte att göra med hur de skriver, utan hur de talar om och 
agerar i den diskursiva praktiken i det som rör ämnestextualitet – språkliga 
strukturer som gäller allt från stavning och interpunktion på lokal nivå till 
styckeindelning, och hur man skriver en inledning på global textnivå. Vi 
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kan notera att ingen av eleverna på Falkskolan uppvisar tydlig rörlighet på 
global textnivå, men flertalet elever på Svanskolan gör det. Totalt sett visar 
de flesta eleverna otydlig rörlighet på lokal textnivå. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 43. Rörlighet i praktiken – ämnestextualitet i undervisningsfältet 
 

5.3.2 Undervisningsröster och undervisningsform 
Eleverna uppvisar rörlighet i undervisningsvariablerna undervisningsröster 
och undervisningsform på olika sätt. 
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kan ibland handla om sådant som egentligen inte rör undervisningen. 
Faraz talar knappast om undervisningen i sig. På frågan från mig om hur 
han tycker undervisningen ska läggas upp, svarar han att det inte är viktigt 
hur läraren gör. 
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rummet och är rörlig inom undervisningsrösterna. Det uttrycker hon expli-
cit när hon talar om Frideborg: ”Hon säger sånt så jag får idéer, eller så 
brukar jag ta hennes idéer”. Uttalandet kan ses som ett exempel på att 
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Fjona rör sig tillsammans med Frideborgs röst både i ämnet och i ett vidare 
sammanhang, eftersom Frideborg verkar fungera som en förebild för Fjona 
i olika avseenden.  

Fjona säger att det inte spelar någon roll för henne hur undervisningen 
är upplagd. Hon verkar anpassa sig utan att fundera så mycket över alter-
nativa lösningar för undervisningsformen i skolan. I tidningsprojektet 
grupparbetar eleverna, vilket ibland innebär att inte alla vet vad de ska 
göra. En elev kanske skriver på datorn och de andra, hittar på något annat 
som de ser som meningsfullt. Det händer vid ett tillfälle att två flickor 
skriver rent vid en dator, och Fjona och en annan flicka vet inte vad de ska 
göra, vilket ger dem idén att gå ut på Facebook istället för att ägna sig åt 
det som rör skolämnet. På så sätt tar de initiativ att forma undervisnings-
tiden i skolan – meningsskapande sker alltid. Samtidigt visar de tidigare 
under projektet på rörlighet i en annan riktning i undervisningsformen, då 
de tar initiativ till att arbeta hemma för att komma vidare i sitt arbete med 
intervjun genom att först sammanställa och skriva rent intervjufrågorna 
och sedan skriva rent svaren. Men observationerna visar inga konstruktiva 
initiativ som går utanför lärarens plan. 

Saras rörlighet i undervisningsröster verkar framför allt vara intraper-
sonellt inställt i årskurs 5. Hon tänker och arbetar intensivt på egen hand 
och diskuterar en hel del med läraren. Hennes sociala relationer är mesta-
dels riktade mot läraren och en annan elev som är ny i Sverige, Silva. 
Redan i årskurs 5 talar hon om att andra personers åsikter om hennes text 
är viktiga för henne, och i årskurs 6 rör hon sig tydligt interpersonellt och 
flera kamrater är involverade under skrivandet. Hon visar i årskurs 5 inte 
något särskilt engagemang för röster i undervisningen som inte rör under-
visningsfältet, men i årskurs 6 visar hon tydligare intresse olika röster. 

Undervisningsformen talar hon inte om och hon anpassar sig till lära-
rens upplägg i klassrummet. Däremot arbetar hon i årskurs 5 intensivt även 
hemma, och formar därmed ett sätt att lära även utanför klassrummet. 

Sets rörlighet i undervisningsröster är tydligt intrapersonellt inriktad. 
Han sitter för sig själv och tänker när han arbetar med sina texter. Han 
visar sig inte intresserad av att diskutera med kamrater:  

Jag ville eller behövde inte fråga nån kompis. Jag ville tänka först själv, 
för det är ju jag själv som ska lära mig, så jag satt mycket ensam och 
tänkte och det tyckte jag var bra. Ingen kompis har läst den. (4:3) 

Under mina observationer visar han aldrig att han tycker om att samarbeta 
med klasskamrater om sina texter. Inledningsvis ville han knappast heller 
ta intryck från läraren, men den inställningen förändras efter hand. Obser-
vationer och intervjuer tyder på att Set gärna arbetar själv för att kunna visa 
att han på egen hand kan producera unika texter som inte liknar någon 
annans. Han betonar också att: 
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man kan ju inte bara skriva av boken, då kopierar man ju egentligen. Så 
man måste ju sätta egna ord på saker […]. Det viktigaste för mig är att 
inte kopiera och att sätta egna ord på det. (4:3) 

Det verkar också som om undervisningen ger honom verktyg att både 
kunna skapa mening i egen text och kunna visa att han gör det. Den sista 
texten blev han fort klar med, och läraren valde att visa den för klassen som 
ett exempel på en väl fungerade och tydligt uppbyggd argumenterande 
text.  

Undervisningsformen talar inte Set om på annat vis än att han lovordar 
lärarens upplägg och förhållningssätt. För Set är det viktigt att inte bli för 
styrd för han vill gärna göra på sitt sätt: ”Jag tycker inte det är så bra om 
läraren säger vad man ska skriva. Läraren kan ge goda råd möjligtvis” (4:3). 
Han verkar tycka att Siglinda i undervisningen ger redskap att tänka och 
skriva med genom att vara styrande på ett konstruktivt och positivt vis. Set 
har mestadels arbetat i skolan med texterna, hemma har han, som jag 
redan tidigare konstaterat, diskuterat ämnet med sin morfar. 

Figur 44 sammanfattar och specificerar elevernas rörelser i under-
visningsröster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 44. Rörlighet i praktiken – undervisningsröster 
 
Av de namngivna eleverna visar alla utom Faraz tydlig intrapersonell 
rörlighet genom att som Set, ofta sitta tyst i sin bänk för att tänka och 
skriva eller genom att som Fjona tala mycket om hur hon själv tänkte 
under skrivandet. Faraz är däremot tydligt interpersonellt rörlig i undervis-
ningsrösterna genom att oftast tala med kamrater, men också med läraren. 
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Set visar däremot inte alls sådana rörelser med kamrater, men något med 
läraren. Läraren förefaller viktig för de flesta elever eftersom de ofta rör sig 
interpersonellt med Frideborg eller Siglinda.  

Många elever på båda skolorna uppvisar tydlig rörlighet i 
undervisningsrösternas alla tre kategorier. Vi kan notera att eleverna i båda 
skolorna rör sig tydligt eller ganska tydligt interpersonellt tillsammans med 
sin lärare. 

Slutligen går vi över till elevernas rörelser i undervisningsform i figur 45. 
Av de fyra namngivna eleverna skiljer sig Set något från de andra. Han 
visar inte i Svanskolans andra skrivprojekt att han tar egna initiativ till hur 
arbetet ska genomföras utan accepterar och hyllar lärarens idéer. Det gör 
även de andra men de tar också egna initiativ, som Sara som talar om att 
hon har arbetat med uppgiften hemma eller Faraz som tar fram sin egen 
dator som gruppen kan använda för att kunna arbeta mer effektivt. Kreati-
vitet som Faraz och Sara visar enligt ovan, har kategoriserats som skol-
anpassad i analysen.  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 45. Rörlighet i praktiken – undervisningsform 
 
Ibland visar de på skolutmanande kreativitet, som i Fjonas grupp när de är 
ute på Facebook under en lektion. Eleverna på båda skolorna visar tydligt 
att de har tillit till lärarens kreativitet och hennes sätt att forma under-
visningen. Påtagligt många elever på Svanskolan visar inte på skol-
utmanande kreativitet.  

Elevernas rörelser i diskursiv praktik har att göra med deras trans-
aktioner och meningsskapande i skolan. In i skolans praktiker bär eleverna 
med sig sociala och kulturella erfarenheter som påverkar deras rörelser. Det 
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är en sida av meningsskapandet, men en annan sida handlar om den speci-
fika diskursiva praktiken med sina deltagare och meningserbjudanden. 
Elevernas tidigare erfarenheter undersöks inte här. Däremot är det relevant 
att relatera resultatet av elevernas rörelser i praktiken till undervisningen 
och lärarens inriktning i praktiken. 

5.4 Jämförande sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att de båda skolornas första 
skrivprojekt, Lek med genrer och Insändare om miljöfrågor, kännetecknas av 
att undervisningen är väl sammanhållen i ett väl integrerat spår. Projekten 
har tydliga retoriska strukturer och kan karaktäriseras som hierarkikom-
ponerade med distinkta förgrunder och väl utvecklade bakgrunder. De 
andra båda skrivprojekten är större, mer komplexa och består av två spår i 
vartdera projektet. Svanskolans Samhällsorienterande ämnestext har två 
separata spår där det första spåret syftar till att utveckla tankar och intexter 
om ämnesinnehållet som eleverna sedan ska skriva uttexter om, och det 
andra är mer direkt inriktat på att producera dessa uttexter. De två spåren 
är alltså separerade och har såväl hierarkikomponerande som sekvens-
kopplande drag. I Falkskolans Klasstidning löper två spår parallellt där det 
ena är sekvenskopplat och styrt av läraren och det andra är hierarki-
komponerat och i större utsträckning styrt av eleverna. I lärarspåret har 
läraren genomgångar om olika teman med koppling till tidningstexter och 
i elevspåret arbetar eleverna med sina texter till klasstidningen. 

Båda lärarna är inriktade på interpersonella relationer och uppvisar 
dialogistisk syn på undervisning, vilket också visar sig i analysen av skrift-
händelserna. De funktionella kontextenheterna i de fyra skrivprojekten 
byggs upp och hålls samman av talkedjan där elevers och lärares röster ofta 
är i dialog. Skriftpraktikerna karaktäriseras av att alla ämnesvariabler expli-
citgörs mer eller mindre i undervisningsfältet.  

Undervisningsfältet genomsyrar de flesta kontextenheterna i alla fyra 
skrivprojekten. Undervisningsröster och undervisningsform är inte lika 
frekvent explicitgjorda, i mellan cirka 20 och 40 % av kontextenheterna. 
Genom att explicitgöra undervisningsformen visar läraren strukturer för 
skrivande och respons, och därmed borde möjligheterna öka för elever att 
utveckla lärstrategier och metakunskaper som rör lärprocesser och skrift-
praktiker. Undervisningsröster explicitgörs ofta när eleverna talar om annat 
än det aktuella ämnet eller beter sig på ett sätt som läraren inte accepterar. 
Undervisningsröster samverkar tydligt med undervisningsform, och när 
läraren leder undervisningen blir ofta båda variablerna explicitgjorda i 
samma yttrande, som i Lek med genrer när Frideborg säger: ”Vi ska ha en 
liten tävling” (OF1:1). Genom att säga så anger hon både vilka som ska 
delta med sina röster och något om hur det ska gå till. 
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En slutsats är att i de båda skolorna är likheterna större än skillnaderna 
i fråga om hur tydligt ämnesvariabler och undervisningsvariabler tydliggörs 
i klassrummen. Däremot framställs de på olika sätt. I fråga om ämnes-
textualitet är Siglinda mer inriktad på globala textnivåer och Frideborg på 
lokala textnivåer. Svanskolans elever rör sig tydligt i ämnestextualitet i 
fråga om globala textnivåer. Ämnesinnehållet i dessa projekt är på Svan-
skolan tydligare knutet till kursplaner i orienteringsämnen än på Falk-
skolan, där det i större utsträckning inriktar sig på elevers egna intressen 
och på sociala praktiker utanför skolan. I båda klassrummen finns en 
strävan att synliggöra ämnesrösterna och elevtexternas funktion som om de 
vore delar av en stor diskurs. Men i realiteten är funktionen begränsad till 
den egna diskursiva praktiken.  

Båda lärarna är inriktade på interpersonella relationer och uppvisar 
dialogistisk syn på undervisning, vilket också visar sig i analysen av 
skrifthändelserna och i RST-analysen. Frideborg är mest inriktad på 
variablerna undervisningsröster och olika ämnesröster samt på sociala prak-
tiker utanför skolan. Siglinda är däremot mer inriktad på elevtexternas 
ämnesröster och ämnestextualitet samt på den diskursiva praktikens tre 
undervisningsvariabler. 

Om Frideborg kan sägas att hon med Faircloughs modell med 
diskursdimensioner i tre lager (se figur 2), är inriktad mot sociala praktiker 
utanför skolan, som i skrivprojektet är relaterade till undervisningsprak-
tiken och elevtexterna. Analysen av lärarens inriktning i den diskursiva 
praktiken handlar framför allt om det innersta lagret i Faircloughs modell, 
text (de tre ämnesvariablerna i undervisningsfältet) och det mellersta lagret, 
diskursiv praktik (de tre undervisningsvariablerna). Siglinda aktualiserar 
social praktik i undervisningen när hon och klassen granskar insändare från 
den lokala tidningen och när de talar om hur de ska formulera sig i sina 
insändare så att läsare utanför skolan kan förstå. Men sammantaget visar 
analysen av Siglindas undervisning att hon explicit i undervisningen är tyd-
ligt inriktad på text och att hon i sitt eget meningsskapande är tydligt 
inriktad mot den diskursiva praktiken. Det innebär att hon uppvisar en 
strävan efter att hantera de tre undervisningsvariablerna: undervisnings-
röster, undervisningsform och undervisningsfält som inkluderar de tre 
ämnesvariablerna ämnesröster, ämnestextualitet och ämnesinnehåll.  

I fråga om elevers rörlighet kan vi konstatera att alla eleverna rör sig 
tydligt i undervisningsfältet, framför allt i ämnesinnehåll och ämnesröster. 
I fråga om ämnestextualitet skiljer sig resultatet mellan eleverna. Vissa rör 
sig tydligt på både globala och lokala textnivåer medan andra inte gör det. 
För ämnestextualitet noterar jag likheter mellan elevernas rörlighet och 
respektive lärares inriktning. På Falkskolan framträder lokala textnivåer 
mer och på Svanskolan globala. Även i fråga om rörligheten i undervis-
ningsröster visar eleverna på olika tydlighet. En del verkar mest inriktade 
på andras röster och andra på den egna rösten. Fler elever visar tydlig rör-
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lighet i undervisningsform vid vissa tillfällen då de tar egna initiativ till att 
forma sitt arbetssätt, men eleverna i båda klasserna anger att de har förtro-
ende för sin lärares sätt att forma undervisning. 

Skrifthändelserna 
En central slutsats om de funktionella kontextenheterna i skrifthändelserna 
är att talkedjan håller samman skrifthändelserna och skriftpraktiken i sin 
helhet. Skriftkedjan måste betraktas som inkluderad i talkedjan, eftersom 
analyserna av de funktionella kontextenheterna i skrifthändelserna visar att 
det är de talade texterna som konstituerar undervisningens kontext. De 
skrivna texterna i skriftkedjan kan jämföras med citat eller bilder som förs 
in i en text, där de förväntas bli kommenterade av skribenten för att på så 
sätt integreras i texten. På samma sätt verkar det fungera i undervisnings-
praktiken. Skriftkedjan måste integreras muntligt i kontexten, omges av 
talad text för att knytas till tid och rum. På så sätt integreras skriftkedjan 
med talkedjan till en sammanhållen kontext. Talkedjan kan sägas utgå från 
och samtidigt konstituera den diskursiva praktiken.  

Om vi sätter in talkedjan i boxmodellen med diskursdimensionerna 
(figur 2) kan den sägas bilda en bro mellan skrivna texter i det innersta 
lagret och sociala praktiker i det yttersta, genom att talkedjan utgör en 
plats för transaktioner om text och social praktik. Ibland går rörelsen 
genom alla tre lagren, som när Siglinda och klassen talar om lokaltid-
ningens insändare, som konstituerar en social praktik i det yttersta lagret 
och drar paralleller till de egna elevtexterna i mittenlagret. Om vi i figur 2 
tänker oss elevtexterna som centrerade i det innersta lagret, kan vissa av de 
andra texterna som ingår i skriftkedjan sägas enbart tillhöra den specifika 
diskursiva praktiken i mellanlagret, så som exempeltexter från läroböcker 
eller uppgiftsbeskrivningar som läraren skrivit. Däremot kan exempeltexter 
från lokaltidningen eller från offentliga webbsidor, sägas ingå i andra 
sociala praktiker än skolans i det yttersta lagret i boxmodellen. I alla fyra 
skriftpraktikerna finns kopplingar till genrer från andra sociala praktiker, så 
som insändare, tidningsartikel med intervju samt historisk facktext. 

Om vi övergår till att utifrån transaktionscirkeln (figur 5) granska 
skrifthändelserna, kan jag konstatera att det är i talkedjan som transaktion-
erna pågår, och den representeras av pilarna i figuren. I talkedjan pågår 
transaktioner och meningsskapande genom skrivande, läsning, skrivförstå-
else och läsförståelse. Inom talkedjan lyfter elever och lärare sig således till 
en metanivå. Skriftkedjan kan sägas utgöra instanserna mellan pilarna i 
yttercirkeln. Det är i skriftkedjan eleverna läser och skriver texter och 
således är i texterna. Alla fyra skriftpraktikerna karaktäriseras av omfatt-
ande talkedjor som är tätt relaterade till respektive skriftkedjor. Talkedjan 
är i alla projekten omfattande, vilket borde ge många tillfällen till trans-
aktioner och fortlöpande meningsskapande. 
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Elevernas röster är aktiva i majoriteten av de funktionella kontext-
enheter som ingår i talkedjan i alla fyra skriftpraktikerna. I Falkskolans 
båda praktiker förefaller lärarstyrningen i talkedjan vara något mer marke-
rad, cirka 70 % av kontextenheterna mot cirka 50 % i Svanskolan. Således 
är både lärares och elevers röster ofta aktiva. 

Som man kan förvänta sig i undervisning, genomsyras de funktionella 
kontextenheterna av undervisningsfältet – man talar och skriver om det 
som rör undervisningens ämne. Fördelningen mellan de tre ämnesvariab-
lerna skiljer sig mellan de olika skriftpraktikerna. I Lek med genrer är det en 
jämn fördelning. I Klasstidning explicitgörs framför allt ämnesinnehåll och 
ämnesröster. I Insändare om miljöfrågor talar de mycket lite om ämnes-
innehåll i klassen, men ämnesröster och ämnestextualitet är tydligare. Där-
emot tydliggörs ämnesinnehåll ofta i Samhällsorienterande ämnestext. Vid 
närmare granskning av observationsanteckningarna kan jag konstatera att i 
Falkskolan rör ämnestextualitet ofta de lokala textnivåerna, medan Svan-
skolan uteslutande explicitgör ämnestextualitet för de globala textnivåerna.  

Det kan tyckas något förvånade att så stor andel som tre fjärdedelar av 
kontextenheterna i Samhällsorienterande ämnestext är inriktade på ämnes-
innehåll och bara en åttondel vardera på ämnesröster och ämnestextualitet, 
eftersom analysen av Siglindas inriktning i praktiken visar att hon är tydligt 
inriktad på ämnesröster och ämnestextualitet. Här tycks alltså finnas en 
brist på överensstämmelse, men den förklaras av att Samhällsorienterande 
ämnestext egentligen består av två delar; i kontextenheterna 1–59 bygger de 
upp den del av undervisningsfältet som rör ämnesinnehållet. Först i 
kontextenhet 60 påbörjas skrivandet av de egna texterna, och då inleds 
också ett intensivt arbete med inriktning på ämnestextualitet, som explicit-
görs tillsammans med ämnesrösterna. När ämnestextualitet aktualiserades 
hade läraren och klassen ofta ganska omfattande genomgångar om struk-
turer i texterna, men den tid som varje kontextenhet och skrifthändelse 
upptar har inte mätts, vilket är en svaghet i analysen. 

Diskursvariablerna undervisningsröster och undervisningsform mani-
festeras inte så tydligt i artefaktiska texter som undervisningsfältet gör. De 
texter som visar på undervisningsröster och undervisningsform är ofta 
muntliga, men de kan också vara skriftliga, som i lärarens instruktioner och 
elevernas skrivna kamratrespons. Variabeln undervisningsröster fungerar 
ofta som bindning mellan de andra variablerna, vilket kan förklaras av att 
lärare och elever använder sina undervisningsröster för att skapa mening 
om och samband mellan de andra variablerna. Undervisningsröster är av 
två slag. Det finns de som handlar om meningsskapande processer som rör 
undervisningsfältet. Dessa kan sägas sammanfalla med ämnesrösterna. 
Men det finns också aspekter av undervisningsröster som inte primärt rör 
undervisningsfältet, men som finns där för att deltagarna är människor och 
inte bara elever och lärare. Dels talar elever, och ibland också lärare, om det 
som inte alls rör undervisningsfältet eller skolan, dels talar läraren ibland i 



 224

sin fostrande roll som kan vara skild från ämnet. Det sker vid några 
tillfällen under Klasstidning då man reder ut händelser och konflikter som 
inte har med skolarbetet alls att göra. Det sker också i Svanskolans 
skriftpraktiker när man talar om det som pågår i klassrummet, som visser-
ligen har med skolarbetet att göra, men inte med någon av ämnesvariab-
lerna, som när de talar om hur en skriftlig diskussion går till i reflektions-
böckerna.  

Retoriska strukturer 
I detta avsnitt följer en sammanställning av de fyra skrivprojektens 
fördelning av kategorierna av RST-relationer i tabell 28. I kolumnerna 
anges för varje skriftpraktik antalet förekomster av de olika kategorierna, 
som är sorterade efter de tre metafunktionerna. Underlaget för nedanstå-
ende tabell är hämtat från kontextanalyserna (tabell 24 och bilaga 15–17). 

Sammanställningen tydliggör att de interpersonella relationerna är mest 
frekventa, cirka 50–75 % av relationerna. Det kan ses som ett bevis på att 
de båda lärarna är inriktade på att förankra undervisningen i dialog med 
eleverna. Den största kategorin är förberedelse. Den kategorin visar att det 
som försiggår har en funktion för det som ska komma sedan, vilket borde 
kunna verka motiverade för de elever som i grunden tror att undervis-
ningen kan vara givande: de vet kanske inte riktigt vad som ska komma 
sedan, men de upplever att de förbereder sig genom lärarens sätt att han-
tera undervisningens variabler och skapa funktionella relationer mellan 
kontextenheterna.  
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Tabell 28. RST-relationer i skriftpraktikerna 

 Lek med 
genrer 

Klasstidning Insändare 
om 
miljöfrågor 

Samhälls-
orienterande 
ämnestext 

Interpersonella 
relationer 

 

Orientering – 1 9 – 

Värdering 1 – 3 5 

Motivation 1 1 – – 

Förberedelse 4 15 8 36 

Offentliggörande 1 3 – – 

Sammanfattning – 3 – 6 

Samspråk – 1 – – 

Ideationella 
relationer 

 

Utarbetning – 2 7 15 

Medel – 3 5 1 

Tolkning – 1 4 – 

Textuella 
relationer 

 

Konjunktion – 18 5 11 

Linje 2 1 1 7 

Koppling – 2 – – 

Totalt antal 
relationer 

9 51 42 77 
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Vi noterar att i Insändare om miljöfrågor är kategorin orientering också 
vanlig. Skriftpraktiker där de interpersonella relationerna inte bara är 
direkta förberedelser, utan också omfattar en variation av andra kategorier, 
skulle kunna vara ett tecken på att kontexten söker kontakt och försöker 
engagera på olika vis. Det är troligt att en sådan variation kan vara stimu-
lerande. 

De andra två metafunktionerna fördelar sig lite olika i de olika prak-
tikerna. I Lek med genrer framträder inte ideationella relationer alls. De är 
inte särskilt framträdande i Klasstidning heller, som istället har många 
textuella relationer. I Insändare om miljöfrågor är det tvärtom. Där finns 
många ideationella relationer och inte så många textuella. 

I Samhällsorienterande ämnestext är fördelningen mellan dessa båda 
metafunktioner lika. Många ideationella relationer skulle kunna tyda på att 
ämnesinnehållet framträder mer i undervisningen. Det är värt att notera att 
i både Klasstidning och Samhällsorienterande ämnestext framträder flest 
andel textuella relationer i de delar av undervisningen som är mest lärar-
styrda, nämligen satellitspåret och det första spåret, den förberedande 
delen där klassen arbetar med ämnet innan de börjar skriva sina texter. De 
textuella relationerna i undervisningen skulle kunna vara problematiska för 
elever som inte själva skapar mening genom dessa, men i studien har ett 
sådant samband inte undersökts. 

En jämförelse mellan de båda längsta skrivprojekten, Klasstidning och 
Samhällsorienterande ämnestext, visar en större variation för de inter-
personella relationerna i det först nämna projektet, medan det andra 
snarare visar på likhet sinsemellan. Det kan bero på att Klasstidning genom 
de många textuella relationerna kräver fler typer av interpersonella rela-
tioner för att undervisningen ska fungera. Samhällsorienterande ämnestext 
har istället en större mängd av ett fåtal kategorier interpersonella rela-
tioner. Möjligen kan en struktur som eleverna lär sig känna igen och upp-
lever som enkel och funktionell, bidra till att grundlägga förtroende mellan 
deltagarna som främjar matchning mellan lärarens och elevernas inriktning 
på meningsskapandet.  Orsakssamband i fråga om funktionella relationer 
har inte undersökts. 

I analysen av Klasstidning (5.1.2) resonerar jag om skillnaden mellan 
kategorierna förberedelse och medel i RST-analysen och konstaterar att båda 
typerna av relationer kan förekomma mellan samma kontextenheter efter-
som de har olika metafunktioner. Jag ska här utveckla resonemanget om de 
olika metafunktionerna i undervisningen. Kontexten både skapas (jfr 
skrivs) och tolkas (jfr läses) av elever och lärare. Kontexten kan sägas 
utgöra deras meningsskapande, och dess syfte är att deltagarna ska förstå 
och göra sig förstådda. Det är deras meningsskapande som är relevant att 
studera. Ändå är det jag som tolkar och analyserar denna kontext, och jag 
strävar efter att försöka förstå deltagarnas meningsskapande, vilket inte 
nödvändigtvis är samma som mitt. Varje deltagare har sitt meningsskap-
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ande som kan skilja sig från andras, och framför allt är det troligt att elever 
och lärare utifrån sina olika perspektiv skapar mening på olika sätt. När 
RST-analysen av praktiken görs är skrivprojektet genomfört, och jag kan 
granska kontexten i sin helhet, vilket ingen kan under tiden den formas 
och blir till. Eftersom läraren ansvarar för utformningen av undervisningen 
bör det vara eleverna som primärt är uttolkare av kontexten, även om det är 
elever och lärare som tillsammans både skapar och tolkar undervisningen. 
Däremot är det knappast sannolikt att eleverna är medvetna om och förstår 
kontexten på ett genomgripande och distanserat sätt. 

I första hand söker jag i RST-analysen efter interpersonella relationer. 
Sådana relationer fungerar bara om den som tolkar kontexten, i det här 
fallet eleverna, uppfattar relationen som interpersonell, annars är den per 
definition icke-funktionell för dem. Jag ser alltså de interpersonella rela-
tionerna som överordnade de andra två kategorierna, vilket hänger sam-
man med det dialogistiska synsättet på språk och lärande som denna studie 
bygger på. I studiet av praktiken som text innebär en dialogistisk syn på 
lärande en inriktning på funktion (jfr Smidt 2010). De interpersonella rela-
tionerna i RST-analysen är kopplade till dialogen som pågår mellan elever 
och lärare, och utgår som redan nämnts från elevens meningsskapande. I 
de fall en interpersonell relation inte tydligt framgår söker jag i andra hand 
efter en ideationell. Genom en sådan relation flyttas fokus från dialogen 
och meningsskapandet i sig till ämnesinnehållet i undervisningsfältet. Här 
ser jag också att perspektivet flyttas från att i de interpersonella relation-
erna utgå från elevens meningsskapande i tolkningen, till att istället övergå 
till den ansvarige läraren skapar innehållet i undervisningen. Därför är det 
troligt att en ideationell relation fungerar väl för eleverna om de tack vare 
tidigare erfarenheter i undervisningen har ett engagemang som de bär med 
sig in i det fortsatta meningsskapandet. Vi kan föreställa oss att en lärare 
kan bygga upp en kontext där innehållet utvecklas och hänger väl samman 
i ideationella relationer, men där eleverna inte förstår eller utvecklar 
kunskaper eftersom de interpersonella relationerna mellan kontexten-
heterna helt enkelt saknas. En fortsättning på detta resonemang leder till 
funderingen: Om ett undervisningsförlopp ska karaktäriseras som lyckat 
borde de funktionella kontextenheterna primärt byggas upp genom väl 
fungerande interpersonella relationer, som skapar engagemang så att 
undervisningsfältet genom ideationella relationer kan fördjupas. De inter-
personella relationerna borde vara särskilt viktiga för elever som inte i 
utgångsläget redan har ett engagemang. 

Elevtextanalyserna visar att de textuella relationerna påvisar flödet i 
texten utan att specificera kohesionen. Det innebär att textens strukturer 
inte explicit vägleder läsaren i meningsskapandet (jfr med resonemanget i 
4.3). På samma sätt kan man diskutera hur konjunktioner och andra text-
uella relationer fungerar i undervisningsflödet. I ljuset av RST är en fråga 
hur eleverna som uttolkare av undervisningspraktiken, uppfattar att kärn-
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orna som är relaterade till varandra genom konjunktioner hänger samman i 
projektet Klasstidning.  

Det är också relevant att fundera över om samma slutsatser kan dras om 
praktiken som om de sekvenskopplade och hierarkikomponerade texternas 
bredd respektive djup på globala och lokala textnivåer. I så fall skulle man 
kunna kategorisera kontexten i Klasstidning som sammansatt av en sek-
venskopplad del, det som kallas satellitspåret och en hierarkikomponerad 
del som benämns kärnspåret. Om man kan överföra resonemanget från 
texter till kontexter, skulle de djup som finns i satellitspårets konjunk-
tionellt relaterade kontextenheter fungera på lokal kontextnivå, men inte 
självklart på global nivå. Det borde i så fall innebära att eleverna som 
tolkare av det lärarstyrda satellitspåret kan uppfatta de konjunktionellt rela-
terade kärnorna som sekvenser där enhet läggs till enhet, utan att de för 
den skull fördjupar projektet Klasstidning i sin helhet. 

Lärarnas inriktning och elevernas rörlighet 
En jämförelse mellan undervisningen och lärarna i de båda klassrummen 
visar en tydlig inriktning på interpersonella metafunktioner både i elever-
nas texter och i praktiken. Det är en rimlig tolkning att båda lärarna strävar 
efter att på olika sätt möjliggöra för eleverna att kommunicera och skapa 
mening genom språk och texter så att de kan fungera både i och utanför 
skolan. De förefaller se interpersonella relationer i text och kontext som 
utgångspunkten för arbetet med språk, texter och meningsskapande i en 
vidare bemärkelse. Båda verkar alltså genomsyras av en dialogistisk syn 
som också tar gestalt i undervisningens praktik. 

I Falkskolan är läraren tydligt inriktad på att skapa engagemang hos 
eleverna och förståelse för att skolan är en del av ett större sammanhang i 
det omgivande samhället. Frideborg är inriktad på att alla elever ska bli 
motiverade och uppleva att de har möjligheter att verka i olika samman-
hang även utanför skolan nu och i framtiden. Denna inriktning kan med 
andra ord sägas visa ett flöde från den diskursiva praktiken ut mot andra 
sociala praktiker än skolans(se figur 4 i 3.2).  

Vid en jämförelse med Svanskolan verkar Siglinda i högre grad än 
Frideborg vara inriktad på texten. Därigenom uppvisar hon en inåtgående 
rörelse från den diskursiva praktiken in mot texten, om man ser till 
boxmodellen med diskursdimensioner i figur 4. På så sätt verkar hon tänka 
att eleverna får redskap för egen tanke- och kunskapsutveckling. Genom 
att eleverna skriver för tänkta läsare och för faktiska läsare såsom läraren 
och kamrater i klassen, utvecklar de också redskap för att effektivt kunna 
kommunicera med andra.  

Figurerna nedan är ett försök att gestalta ovanstående resonemang. 
Figur 46 visar Frideborgs och figur 47 Siglindas inriktning i diskursiv 
praktik. Ju svartare text och mörkare bakgrund desto tydligare inriktad är 
läraren på de olika variablerna i text och diskursiv praktik, ämne och 
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undervisning. Den yttersta triangeln representerar social praktik och den 
mellersta diskursiv praktik, här undervisningspraktiken. Triangeln i mitten 
representerar den inriktning läraren har när hon talar om ämnet: texter i 
undervisningsfältet där ämnet uttrycks. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 46. Frideborgs inriktning i undervisningspraktikerna 
 
Figur 46 visar att Frideborg är tydligast inriktad på undervisnings- och 
ämnesröster samt sociala praktiker utanför den diskursiva praktiken. 
Siglinda däremot är tydligare inriktad på alla tre undervisningsvariablerna: 
undervisningsfält, undervisningsröster och undervisningsform (figur 47). 
Undervisningsfältets är tydligt inriktad på ämnesröster och ämnes-
textualitet. Istället för att som Frideborg peka ut mot sociala praktiker 
pekar Siglindas inriktning in mot text och diskursiv praktik. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 47. Siglindas inriktning i undervisningspraktikerna 
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Varje kategori av elevernas rörlighet i praktiken har redan sammanfattats 
med hjälp av figurerna i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2. Därför kommenteras 
denna del av analysen översiktligt här och sätts i relation till analysen 
skriftpraktikerna och av lärarnas inriktning i praktiken. 

I fråga om undervisningsfältet rör sig alla eleverna tydligt i 
ämnesinnehåll, vilket ingen av lärarna är specifikt inriktad på. Det kan för-
klaras av att lärarna tar detta för givet, och därför inte talar om det. 
Dessutom vet lärarna att min studie inte är inriktad på just denna aspekt. 
Däremot är båda lärarna tydligt eller ganska tydligt inriktade på ämnes-
röster, vilket eleverna också är; de har en egen ämnesröst som de framträder 
med och de är mer eller mindre tydligt i dialog med andras ämnesröster. 
Siglinda är tydligt inriktad på ämnestextualitet och hennes elever rör sig 
också tydligt på globala textnivåer och ibland också på lokala textnivåer. 
Frideborg är inte lika tydligt inriktad på denna aspekt och inte heller 
hennes elever rör sig särskilt tydligt här. När de gör det är det på lokala 
textnivåer. 

Analysen av skrifthändelserna visar att i Falkskolans skrivprojekt fram-
träder ämnesinnehåll och ämnesröster i flest kontextenheter. I Svanskolan 
explicitgörs ämnesinnehåll frekvent i det andra skrivprojektet, och framför 
allt ämnesröster och ämnestextualitet i det första projektet.  

Lärarna är tydligt inriktade på undervisningsröster, och eleverna visar på 
olika sätt sin rörlighet i undervisningsrösterna mer eller mindre inriktade 
på den egna eller andras röster. I fråga om undervisningsform är eleverna 
stundtals aktiva med att forma sitt arbete, och de verkar alla ha stor tillit 
till att deras lärare är bra på att forma undervisningen på ett för dem väl 
fungerande sätt. Siglinda är något tydligare inriktad på undervisningsform 
än Frideborg. Analysen av skrifthändelserna visar att undervisningsröster 
och undervisningsform inte explicitgörs lika frekvent som undervisnings-
fältet, men undervisningsrösterna används frekvent för att binda samman 
de andra variablerna.  

Sammanfattningsvis kan den diskursiva praktiken i Lek med genrer, 
Insändare om miljöfrågor och Samhällsorienterande ämnestext sägas vara 
tydligt inriktad på elevers kunskapsutveckling som erfarenhet i text, medan 
praktiken i Klasstidning snarare är inriktad på sociala praktiker och elevens 
erfarenheter utanför text som kunskapsutveckling. 

 



 231

6 Texter och praktiker – slutdiskussion 
Analyserna och resultaten har redovisats i kapitel 4 och kapitel 5. De be-
handlar elevtexter och elevers rörlighet i texterna och skriftpraktikerna i de 
fyra skrivprojekten samt lärares och elevers meningsskapande i praktiken. 
Båda kapitlen har avslutats med sammanfattningar där resultaten jämförs i 
avsnitt 4.3 och 5.4.76  

I det följande diskuteras några centrala resultat om texterna och prak-
tikerna som framkommit i studien. I undersökningens syfte finns en tydlig 
inriktning på meningsskapande. Dock kan meningsskapandet i sin helhet 
aldrig fullt ut fångas. Men i texter och praktiker samt i skrivna och talade 
texter om texter och kontexter, kan vi förstå något om det menings-
skapande som försiggår. Diskussionerna i avsnitt 6.1 och 6.2 är relaterade 
till forskningsfrågan om textstrukturer och hur eleverna talar om sina 
texter. Där resonerar jag först om det meningsskapande som kan försiggå 
hos eleverna som skribenter och sedan om textstrukturernas kommunika-
tiva potentialer. I avsnitt 6.3 är diskussionen inriktad på forskningsfrågan 
om strukturer i undervisningspraktikerna och hur deltagarna talar om och 
agerar i dessa. Slutligen följer några tankar om elevers och lärares menings-
skapande i både text och praktik, och därför griper avsnitt 6.4 över alla 
forskningsfrågorna.  

6.1 Skribenters meningsskapande och texters 
strukturer 

Studien har visat hur eleverna skapar mening i sina texter genom att bygga 
upp textstrukturer som visar på relationer mellan textenheter: hierarkier, 
relief och textsekvenser. Jag kan genom RST-analysen konstatera att 

                                                        
76 Elevers rörlighet i sina texter och i praktiken sammanfattas dessutom för varje typ av textrörlighet i 
slutet av avsnitt 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3, och för praktikrörlighet i slutet av avsnitt 5.3.1 och 5.3.2.  
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interpersonella, ideationella och textuella metafunktioner framträder med 
varierande tydlighet i relationerna mellan olika textenheter. Två olika 
mönster visade sig i elevtexterna: hierarkikomposition och sekvens-
koppling. En relevant fråga är hur strukturer i texter fungerar. Den frågan 
måste kopplas till syftet med texten och skrivandet, för vem och för vad 
texten ska fungera. Dess syfte kan vara att en läsare ska förstå och reagera 
på den, och syftet kan också vara att skribenten själv ska förstå något 
genom att skriva den. Med en dialogistisk syn på språk och lärande som 
denna studie bygger på, är båda dessa syften rimliga i fråga om skoltexter. 
Meningsskapandet hos skribenten är således kopplat både till den egna 
förståelsen under textproduktionen och till en läsares möjligheter till 
reception.  

Scardamalia och Bereiter (1987) talar om att skribenter kan ha 
kunskapstransformerande eller kunskapsberättande förhållningssätt till 
texten och skrivandet. Genom kunskapstransformerande förhållningssätt 
produceras kunskap i texten, och skribenten utvecklar successivt sin 
förståelse och anlägger lämpliga retoriska strategier (se 3.3.2). Kunskaps-
transformerande texter är därför att föredra om syftet är att eleverna ska 
utveckla förståelse genom sina texter. Det kunskapsberättande förhåll-
ningssättet innebär att kunskaper som texten ger uttryck för är reprodu-
cerade. Ett sådant berättande kräver inte att skribenten på samma sätt 
förstår eller själv skapar sin mening i texten. Kunskapsberättande kan vara 
ett steg på vägen innan skribenten klarar av att skriva kunskapstransform-
erande (Scardamalia & Bereiter 1987:151). 

En slutsats utifrån analyserna av elevernas rörlighet i texterna är att de 
hierarkikomponerade texterna är kunskapstransformerande och de 
sekvenskopplade kunskapsberättande. Studien visar att även de yngsta 
skribenterna, 10-åringarna, kan skriva hierarkikomponerade texter om de 
får stödstrukturer för hur de ska bygga upp sådana texter. De hierarkikom-
ponerade texterna kräver att skribenten greppar över texten i sin helhet och 
rekursivt utvecklar innehåll och strukturer. I de sekvenskopplade texterna 
kan skribenten återge eller skriva av ett innehåll, mer eller mindre sam-
manhållet, och successivt lägga textenhet till textenhet utan att visa på 
övergripande samband, vilket kan jämföras med det kunskapsberättande 
förhållningssättet.  

När eleverna talar om de hierarkikomponerade texterna visar de att de 
transformerar kunskaper. Under intervjuerna om de sekvenskopplade 
texterna framgår det att eleverna i texten har återgivit vad deras 
informanter sa, men en del elever transformerar informationen under 
intervjun, vilket tyder på att ett berättande kan vara ett förstadium till att 
transformera kunskaperna, eller med andra ord att de imiterar med för-
ståelse (jfr Dale 1998). 

Om eleverna i klasstidningsprojektet hade kunnat skriva hierarkikom-
ponerade texter ger inte studien svar på. Men eftersom en del elevers 
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rörlighet i de sekvenskopplade texterna visar på transformation av kun-
skaper verkar det högst troligt att de hade kunnat hierarkikomponera sina 
texter om de hade fått stödstrukturer för det. Det framkommer inte heller 
om det primära syftet med texterna i klasstidningen var att skriva kun-
skapstransformerande eller kunskapsberättande. Syftet verkar framför allt 
ha varit att eleverna skulle möta företeelser och människor i närområdet 
och kommunicera muntligt och funktionellt med dem, och därigenom få 
positiva bilder av Falkgården som en motvikt till negativa bilder som för-
medlats via medier. Frideborg betonade flera gånger vikten av att upprätt-
hålla elevernas intresse och glädje i undervisningen. Med ett sådant synsätt 
kan det vara rimligt att ibland nöja sig med kunskapsberättande skrivande 
som ett steg på vägen. Studien visar ändå att det är möjligt för dessa elever 
att också skriva kunskapstransformerande om de får stödstrukturer, som de 
fick i skrivprojektet Lek med genrer. Genrer som till sin övergripande karak-
tär är berättande, kräver inte alltid ett kunskapstransformerande förhåll-
ningssätt, och exempelvis intervjuer kan refereras i återberättande text. 
Men om syftet med skrivandet är att tranformera kunskaper, verkar hier-
arkikomponering vara ett funktionellt sätt att bygga texter på. I läroplanen 
finns tydligt stöd för att eleverna ska utveckla kunskapstransformerande 
förhållningssätt (Skolverket 2011). Dessutom brukar även genrer som 
bygger på intervjuer vara hierarkiskt strukturerade, vilket även 10–12-
åringar skulle kunna skriva om de får stöd. 

En central slutsats är att en undervisning där elever skriver argumen-
terande och förklarande texter som de upplever som meningsfulla, främjar 
deras meningsskapande och kunskapstransformering. Om undervisningen 
är inriktad på övergripande textstrukturer, nämligen relief, hierarkier och 
sekvenser, lär sig eleverna att skriva hierarkikomponerade texter. En 
undervisning som däremot inte uttryckligen aktualiserar övergripande text-
strukturer, främjar skrivande av sekvenskopplade texter, och sådana texter 
erbjuder inte strukturer som fördjupar meningsskapandet som de hierarki-
komponerade texterna gör. En förklaring till att avsaknad av textunder-
visning leder till att elever skriver sekvenskopplade texter kan vara att barn 
redan tidigt lär sig att vårt skriftsystem är linjärt (Kress 1997:58 ff). Med 
en sådan förståelse av skriftsystemet verkar det rimligt att elever skriver 
sekvenskopplade texter, om de inte blir uppmärksammade på möjlig-
heterna med hierarkikomponering. För att förstå att tankar kan utvecklas 
genom att organisera och uttrycka dem hierarkiskt, verkar det behövas 
explicit undervisning om hierarkikomponerade texter. 

De hierarkikomponerade texterna skrivs i en undervisning som 
företrädesvis också är hierarkikomponerad. Det är inte förvånande efter-
som möjligheterna att skriva fördjupade, hierarkikomponerade texter 
kräver förståelse av texternas innehåll och textuella strukturer. Det är rim-
ligt att sådan fördjupning kräver en undervisning som successivt demonst-
rerar och fördjupar förståelsen och utvecklingen av texterna, vilket hierarki-
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komponerad undervisning kan erbjuda. I skolan skrivs däremot ofta texter 
som är reproducerade, vilket främjas i en praktik som är reproducerande 
(jfr Anward 2005). 

En annan fråga som väcks när syftet med skrivandet förs på tal rör de 
elever som knappast skriver texter själva, som exempelvis Faraz. Genom 
studien kan inget sägas om hans möjligheter till eget skrivande, vilket inte 
heller ingår i undersökningens syfte. Han har under båda skrivprojekten 
behållit sin entusiasm och på sitt sätt varit delaktig hela tiden i skrift-
praktiken och skapat mening om text och skrivande. Hans rörlighet i text 
är ganska tydlig, åtminstone i det första skrivprojektet. Därför är det 
rimligt att föreställa sig att han har fått en del kunskaper om texter och 
skrivande, som kanske har varit de mest lämpliga stödstrukturerna inom 
den närmaste utvecklingszonen och som både lärare och kamrater byggt 
för honom. Det är omöjligt att veta hur han hade reagerat om krav hade 
ställts på honom att skriva text på egen hand.  

Min studie visar att elever som lär sig att hierarkikomponera sina texter, 
däri får ett verktyg som kan användas för kunskapsutveckling. Det ger dem 
också ett alternativ till att skriva av andras talade eller skrivna texter. 
Eleverna har tydligt visat att de uppskattar ett sådant alternativ och blir 
därmed mer delaktiga i skrivandet. Ett exempel på det är när Sol ett par 
månader efter skrivprojektet Samhällsorienterande ämnestext stolt kommer 
till skolan med en argumenterande text (se bilaga 18) som hon på eget 
initiativ skrivit hemma istället för att bara läsa på en läxa på sedvanligt sätt. 
I marginalen har hon angett vad som är inledning, tes, argument och 
avslutning. Genom texten visar hon att hon har ett verktyg för att trans-
formera och utveckla kunskaper (jfr Papoulia-Tzelepi 2004:250). På för-
frågan om varför hon skrivit texten anger hon att ”det är bra att skriva ner 
så, för jag ser att jag kan mycket mer än jag tror” (OS2:13). Sols lärare, 
Siglinda, har under båda skrivprojekten varit tydligt inriktad på ämnes-
röster och ämnestextualitet. I undervisningen har klassen arbetat aktivt 
med både texternas innehåll och textstrukturer. På så sätt har möjligheter 
att skriva hierarkikomponerade texter grundlagts. 

En slutsats är att genom att skriva hierarkikomponerade texter kan 
elever utveckla framgångsrika strategier för lärande i ett längre perspektiv 
och även utanför skolan. Man kan säga att skribentens meningsskapande 
försiggår i de hierarkikomponerade texterna; transaktioner pågår i texten 
under skrivandet genom transformering av talad och skriven text. Genom 
att inrikta uppmärksamheten på globala textnivåer, som vid hierarkikom-
ponering, ges skribenten större möjligheter till att koncentrera sig på över-
gripande tankar och erfarenheter (jfr t.ex. Hillocks 1987; Truscott 1999; 
Kronholm-Cederberg 2009).  

Meningsskapandet verkar i de sekvenskopplade texterna snarare försig-
gå utanför texten, men inte blivit linjäriserade i texten på ett sätt som 
underlättar förståelsen av texten i sin helhet. I intervjutexterna skapades 
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mening hos eleverna innan de skrev sina texter, när de formulerade 
intervjufrågorna och när intervjupersonerna svarade på frågorna. Vilka 
transaktioner som försiggått i skribenterna är osäkert, eftersom det kan 
handla om en överföring av någon annans idéer istället för transformering 
av egna kunskaper, men om de har imiterat med förståelse har trans-
aktioner pågått som främjar meningsskapandet. Det är också möjligt att 
skribenterna inte alls har uppmärksamheten på de globala textnivåerna 
utan snarare på lokala nivåer genom att formulera enskilda tankar som 
läggs till varandra utan en genomgripande tanke om helheten. Frideborg är 
tydligt inriktad på ämnesröster och ganska tydligt inriktad på ämnes-
textualitet. I klasstidningsprojektet, där de sekvenskopplade texterna skrivs, 
arbetar eleverna inte så uttalat med textstrukturer under skrivandet, även 
om Frideborg och läroboken tar upp frågan om genrer och texters globala 
strukturer. 

Enligt Vygotskij (1934/1999:351–356; Dale 1998) utvecklar barnet den 
inre, semantiska sidan av språk från helheten till delarna, medan den yttre, 
formella sidan av språk utvecklas i motsatt riktning, från delar till helhet. 
Den teorin borde kunna överföras till att förklara meningsskapandet i text. 
Om man gör det skulle de hierarkikomponerade texterna, som bygger på 
förståelse av helheter, utgå från den semantiska sidan av språk och text, 
från skribentens förståelse av innehållet på global textnivå. De sekvens-
kopplade texterna skulle däremot kunna sägas utgå från delarna, textuella 
aspekter på mer lokal nivå, och förståelse av enskilda delar snarare än av 
hela sammanhang (se 3.3.2).  

Men skribenter arbetar parallellt både lokalt och globalt i texterna. De 
behöver ord och begrepp, semantik på lokal textnivå, som de kan använda 
när de ska formulera sin förståelse av helheten, semantik på global textnivå. 
Men man kan också tänka sig att deras förståelse av helheter är beroende 
av vilka ord de har tillgång till. En konsekvens av ovanstående är därför att 
elever kan behöva stödstrukturer för såväl globala som lokala textnivåer för 
att utveckla kunskaper genom texter. En didaktisk implikation är att alla 
elever i först hand behöver stöd för globala textnivåer för att därigenom 
utveckla kunskaper, men att elever ibland, framför allt elever med annat 
modersmål, också behöver stöd för lokala textnivåer. Kanske kan en och 
samma lärare erbjuda stöd från båda håll i texttriangeln, på globala och 
lokala textnivåer. Annars behöver lärare med olika kompetenser involveras 
i elevers lärande. Ämneslärare i alla ämnen måste kunna ge stöd på text-
uella strukturer på global textnivå och för ideationella aspekter av ämnet på 
alla textnivåer (jfr Kronholm-Cederberg 2009:282; Skolverket 2011). 
Modersmålslärare kan ge stöd i att transformera kunskaper och utveckla 
begreppslig förståelse på modersmålet. Svenska som andraspråkslärare vet 
oftast bättre än andra lärarkategorier vilka språkliga strukturer på lokala 
textnivåer deras elever behöver. Textens interpersonella aspekter, som har 



 236

att göra med dess syfte och funktion i relation till läsaren, behöver den 
lärare som leder arbetet med texten hantera. 

I en undervisning som främjar skrivning av sekvenskopplade texter 
förefaller det som om alla elever kan skriva långa texter, vilket är något de 
själva talar om som något eftersträvansvärt. Men de utvecklar knappast 
några komplexa eller längre tankegångar i sina texter. En del texter är på 
lokala textnivåer väl fungerande, medan andra uppvisar lokala språkliga 
begränsningar, vilka dock inte undersöks i denna studie.  

Om texter ska värderas måste det ske utifrån vilken praktik de skapats i. 
Värderingen måste också relateras till syftet med texten, för vem och för 
vad texten ska fungera. Syftet med skrivandet kan vara att utveckla 
meningsskapande genom texten, men det kan också vara att delta och 
kommunicera muntligt i en social praktik för att sedan återge de talade 
texterna i skrift.  

I de sekvenskopplade texterna är förgrunderna utbredda i texten, vilket 
signalerar att allt som står där är lika viktigt. Bakgrunderna är däremot inte 
särskilt utvecklade. Därmed fördjupas inte förgrunden, vilket i allmänhet 
försvårar läsarens meningsskapande. I sekvenskopplade texter breddas men 
fördjupas knappast innehållet. En text med minimal bakgrund är inte 
särskilt fördjupad eller med Evensens uttryck, invecklad (Evensen 2006:19 
ff). I hierarkikomponerade texter är förgrunden är koncentrerad och 
distinkt och stöds av en utbyggd bakgrund. 

I en skrivundervisning som främjar utveckling av hierarkikomponerade 
texter verkar alla elever kunna skriva texter med tydlig relief där förgrunden 
är distinkt och väl utvecklad. I en undervisning som aktualiserar texters 
strukturer så att elever utvecklar förståelse för hierarkier, relief, textsekven-
ser och texters funktioner kan de också skriva hierarkikomponerade texter 
som utvecklar deras kunskaper och som även läsare kan skapa mening i. En 
jämförelse mellan analyserna av undervisningspraktikerna och textanalys-
erna visar tydliga samband mellan undervisningen och elevtexterna i fråga 
om hur interpersonella, ideationella och textuella aspekter har behandlats i 
undervisningen och hur de tar sig uttryck i texterna. Slutsatsen blir att 
kvalitet i undervisning ger kvalitet i text. 

6.2 Texters kommunikativa potentialer 
Textens uppbyggnad påverkar meningsskapandet hos läsaren. Den 
hierarkikomponerade texten hjälper läsaren att skapa en sammanhängande 
bild av innehållet och i texten framstår den viktigaste informationen tydligt 
genom att vara placerad högt upp i hierarkin. Den sekvenskopplade texten 
verkar generera flera små bilder hos läsaren – mer eller mindre oberoende 
av varandra, och vad som är den viktigaste informationen framgår inte tyd-
ligt. På så sätt kan den hierarkikomponerade texten karaktäriseras som mer 
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stringent med en distinkt röd tråd. Texter där hierarkierna är tydliga och 
visas genom en distinkt förgrund underbyggd av en väl utvecklad 
bakgrund, borde ha stora potentialer att stödja skribenten, och i förläng-
ningen även läsaren, att transformera kunskaper för att skapa mening i och 
utanför texten (jfr Torvatn 2004:260 f).  

På de globala textnivåerna framträder interpersonella och ideationella 
relationer i de hierarkikomponerade texterna, och i de sekvenskopplade 
framträder de textuella relationerna. Resultatet ska inte uppfattas som att 
textuella relationer aldrig kan visa på hierarkiska förhållanden eller före-
komma på globala nivåer i hierarkikomponerade texter. Men det förefaller 
troligt att diskursiva texter som byggs upp med många textuella relationer, 
där interpersonella eller ideationella relationer inte är tydliga, kan göras 
mer funktionella så att läsarens meningsskapande därigenom främjas.  

I de sekvenskopplade texterna finns tankegods som av skribenten skulle 
kunna bearbetas och hierarkikomponeras, eller kanske på annat sätt ut-
arbetas om man vill använda texterna i kunskapstransformerande syfte. 
Man skulle kunna påstå att de sekvenskopplade texterna verkar vara ett 
slags intexter, som skribenten alltså skriver mest som ett led i det egna 
meningsskapande och inte för en läsare. Att komponera texter hierarkiskt 
innebär att skribentens meningsskapande tydligt gestaltar sig i texten som 
helhet, och ju mer ämnet fördjupas i texten desto fler lokala transaktioner 
krävs. Genom att de hierarkikomponerade texterna kräver att skribenten 
greppar över texten i sin helhet utifrån alla tre metafunktionerna och där-
igenom skapar mening både för sig själv och för läsaren, kan de hierarki-
komponerade texterna fungera som uttexter som kan stödja en läsares 
meningsskapande. 

Utifrån ovanstående resonemang förefaller det troligt att hierarki-
komponerade texter är svårare att skriva, men lättare för läsaren att begripa 
på ett djupare plan och förstå sambanden i, eftersom skribenten grundlagt 
logiken i texten. Texten styr meningsskapandet för läsaren. 

Sekvenskopplade texter förefaller vara lättare att skriva. De borde också 
kunna vara lättare att läsa på ett ytligare plan, i enskilda textenheter på 
lokal textnivå, eftersom varje textenhet mer eller mindre står för sig själv. 
Däremot kan de vara svårare att begripa på global nivå, alltså att tolka på 
ett djupare plan och därigenom förstå samband och logik i texten som hel-
het. Om texten handlar om ett för läsaren svårt ämne borde sekvens-
kopplade texter vara ytterligt utmanande att förstå på ett djupare plan. Ett 
annat sätt att uttrycka det är att texten kan sägas leva sitt eget liv och 
läsaren får göra jobbet för att skapa övergripande mening (Byrman 
1995:159 ff; Byrman 1998:125). Resonemanget kan jämföras med Jan 
Svenssons (1995) granskning av texter som kan förväntas vara diskursiva, 
men som inte uppvisar diskursiva drag i sin helhet genom att vara struk-
turerade på ett sätt så att textens enheter skulle kunna ”stuvas om tämligen 
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fritt utan att texten för den skull hade blivit mindre sammanhängande. 
[…] Textens organisering leder tankarna till ’lösgodisprincipen’” (a.a.:181).  

Samma princip gäller för de sekvenskopplade texterna. Dessa texter 
verkar alltså främja många transaktioner på lokala nivåer, men begränsa 
förståelsen och därmed meningsskapandet hos både skribent och läsare (jfr 
Gunnarsson 1982:81 ff). För att kunna säga något mer bestämt om vad 
som är lätt och svårt för elever att skriva och läsa behöver frågan studeras 
vidare. Begreppen lätt och svårt är dessutom mindre lämpliga, eftersom de 
är relativa och omöjliga att entydigt definiera. Det som först upplevs som 
svårt är lätt när man väl lärt sig. Det är troligt att skribenter som inte får 
något stöd med textuppbyggnader skriver sekvenskopplade texter, eftersom 
det förefaller lättare om skribenten bara har en begränsad skrivrepertoar 
sedan tidigare.  

6.3 Kontexters kommunikativa potentialer 
I studien utvecklar jag analysmetoder för kontexter utifrån textanalytiska 
verktyg.  Metoderna har inte tidigare tillämpats på detta sätt. Genom RST 
och reliefteori granskas undervisningen som en text, vilket enligt min me-
ning är ett relevant sätt att från ett språkvetenskapligt perspektiv granska 
praktiker. Därigenom har studien möjliggjort likartade analyser av både 
texter och kontexter, med den bredd som det innebär. Eftersom analys-
verktygen utvecklas ur gemensamma teorier, kan komplexiteten förhopp-
ningsvis fångas på ett begripligt och koncentrerat sätt.  

En dialogistisk tolkning av skriftpraktikerna innebär att varje skrift-
händelse är både ett svar på tidigare skrifthändelser och ett nytt inlägg som 
i sin tur får svar i kommande skrifthändelser (jfr Kronholm-Cederberg 
2009:300 f). Samma sak gäller för kontextenheterna. Ett resultat av analy-
sen av skrifthändelserna rör relationen mellan tal- och skriftkedjorna. 
Analysen visade att talkedjan är överordnad genom att den bildar den sam-
manhängande kontexten, och de skrivna texterna är inslag i kontexten som 
är beroende av de omgivande talade texterna. Den insikten får didaktiska 
konsekvenser för skrivundervisningen, eftersom de talade texterna därmed 
ligger till grund för de skrivna texterna. Muntligheten håller alltså samman 
kontexten där de skrivna texterna utgör delar som inte kan stå för sig själva. 
Kvaliteten i de talade texterna har därför betydelse för de skrivna texterna. 
Tal- och skriftkedjan bildar tillsammans en textkedja där transaktioner 
pågår. Kontexter kan liksom texter betraktas utifrån den dubbla dialogen 
(jfr Evensen 2004b). Elever och lärare upprättar en fungerande kommuni-
kation vid varje specifikt tillfälle, och i meningsskapandet utgår de från 
kända mönster från tidigare erfarenheter. Det innebär att de har med sig 
vissa förväntningar och föreställningar om undervisning som bildar tolk-
ningsram. Ibland har elever och lärare samma tolkningsram och samma 
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förståelse av undervisning. Men de kan också ha olika erfarenheter och 
förväntningar. Det är rimligt att anta att det finns större skillnader i fråga 
om föreställningar om undervisning i klasser där det finns elever som själva 
eller genom sina föräldrar har erfarenheter från andra skolsystem och 
kulturer. I sådana fall kan läraren explicit behöva tydliggöra undervisnings-
form och undervisningsröster. Det sker vid vissa tillfällen i båda klassrum-
men som ingår i undersökningen. 

I bästa fall fungerar de interpersonella relationerna i kontexten, så att 
eleverna förstår undervisningens syfte och funktion. Om eleverna inte 
uppfattar sådana relationer utan istället de ideationella borde de fungera för 
de elever som engagerar sig i ämnesinnehållet, men kanske inte för alla 
elever. Om de inte heller uppfattar de ideationella relationerna utan bara 
de textuella kanske de ändå kan fungera för elever som har en grundlagd 
tilltro till läraren som ansvarig för undervisningen. Dock borde det sist-
nämnda bara fungera om läraren annars ofta ser till att interpersonella och 
ideationella relationer upprättas. Här väcks frågan om läraren kan förbe-
reda för en viss sorts relationer mellan kontextenheter och därigenom 
underlätta för eleverna att förstå undervisningen och skapa mening som 
överensstämmer med lärarens intentioner. Resonemangen är antaganden 
om skriftpraktiken och behöver undersökas ingående. 

RST-metoden och reliefteorin förefaller ha stora potentialer inte bara 
för textanalys utan också för att få fördjupad förståelse av undervisning som 
är knuten till text. Förgrunderna framträder på olika sätt i de olika prak-
tikerna. I de hierarkikomponerade är förgrunden mer distinkt och tydligt 
inriktad på elevernas texter och skrivande. Med analysverktygets metaspråk 
borde den lärare som förstår hur reliefen skapas i undervisningen ha stora 
möjligheter att låta förgrunden framträda tydligt och se till att den under-
byggs med en stabil och relevant bakgrund.  

I analysen av kontexterna identifieras skriftpraktikernas undervisnings- 
och ämnesvariabler och redovisas i tabell 24 och bilagorna 15–17. Projektet 
Klasstidning är till stor del sekvenskopplat genom lärarspåret. De andra 
skrivprojekten är hierarkikomponerade. Vid en granskning av kontext-
analyserna i tabellerna väcks funderingar som leder till följande spekula-
tioner. Det förefaller som om lärare som skapar hierarkikomponerade kon-
texter i sitt klassrum generellt målar sin undervisning med längre och 
tjockare penseldrag genom att variablerna ofta förekommer i kluster och 
bildar större ytor där färg och mönster hålls samman och framträder i rena 
och lugna ytor. I de kontexter som är sekvenskopplade verkar läraren 
snarare måla med kortare och tunnare penseldrag där färgerna går in i 
varandra och därmed blir mattare och mindre distinkta. Sådana iakttag-
elser kan jämföras med reliefanalyserna, där jag konstaterar att hierarki-
komponering ger distinkt förgrund som underbyggs av väl utbyggd bak-
grund, medan sekvenskoppling ger en otydligare förgrund som breder ut 
sig över en outvecklad bakgrund. Om sådana spekulationer kan relateras 
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till elevernas meningsskapande och textproduktion kan inte undersök-
ningen ge svar på, men det förefaller inte orimligt.  

Undervisningen granskas i studien med textanalytiska verktyg och 
betraktas som en språklig produkt, som kan liknas vid en text. Läraren kan 
ses som ansvarig skribent av denna text, som eleverna förväntas kunna läsa 
och skapa mening i. Eleverna bidrar också till texten, men läraren är 
ansvarig för utformningen. Langers (2011) fem faser för meningsskapande 
kan vara ett sätt att beskriva förståelsen av elevers rörlighet i både texter 
och kontexter. Om man ser till mitt resultat kan man med hennes teori 
sammanfatta förståelsen av elevers meningsskapande i transaktionscirkeln 
på så sätt att alla eleverna i studien rör sig i den andra fasen i kontext-
läsningen – de är inne i undervisningens föreställningsvärld och skapar 
mening genom den. För att komma till den tredje fasen, nämligen att stiga 
ut ur undervisningens kontext och tänka igenom det man vet om det som 
har skett där, kan eleverna behöva lärarens stöd så att de tillsammans kan 
resonera och göra återkopplingar för att fördjupa förståelsen av sitt lärande. 
Den fjärde fasen, att stiga ut och objektifiera erfarenheten, innebär ett mer 
analytiskt förhållningssätt och också att undervisningen värderas. Denna 
fas går lärarna själva igenom, inte minst under intervjuerna med mig. Den 
femte fasen, att lämna undervisningens föreställningsvärld och gå bortom 
den, är väl det som hela idén med skolgång går ut på – att lära för livet, så 
att vi tar med oss lämpliga lärstrategier in i nya lärsituationer.  

6.4 Elevers och lärares meningsskapande 
Elevernas och lärarnas meningsskapande fångas i undersökningen framför 
allt genom intervjuer där deras rörlighet och inriktning framkommer.  

Elevernas rörlighet i sina texter är överlag tydlig eller ganska tydlig, 
särskilt i fråga om textbaserad textrörlighet. Det resultatet skiljer sig från af 
Geijerstams (2006), eftersom hennes studie visade stora skillnader i text-
rörlighet mellan hög- och lågpresterande elever. Sådana skillnader finns 
även i denna undersökning, men de verkar inte vara lika stora. I af 
Geijerstams avhandling är undervisningen inriktad på de talade texterna, 
men eleverna får inget stöd i att utveckla de skrivna texterna, och elev-
texterna är genremässigt inte särskilt väl utvecklade vare sig för hög- eller 
lågpresterande elever. En del elever i hennes undersökning har skrivit 
texter med många expansioner, vilket kan jämföras med väl utvecklade 
bakgrunder. Dessa elever uppvisar högre textbaserad textrörlighet.  

En slutsats från min studie är att den hierarkikomponerade undervis-
ningen har gett eleverna stöd i att utveckla sina texter funktionellt i fråga 
om såväl textsekvenser och hierarkier som reliefer med distinkt förgrund 
och utvidgad bakgrund. Denna undervisning har också främjat deras möj-
ligheter att röra sig i texterna. Undervisningen verkar alltså kunna ge alla 
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elever stöd i att skriva genremässigt väl fungerande eller åtminstone ganska 
väl fungerande texter.  

De allra flesta elever uppvisar tydlig eller ganska tydlig textrörlighet, 
och undersökningen visar inga påfallande skillnader i fråga om elevernas 
textrörlighet i hierarkikomponerade respektive sekvenskopplade texter. I 
min licentiatavhandling konstaterar jag att det framför allt är undervis-
ningen och inte elevernas ålder som verkar avgöra kvaliteter i elevtexterna. 
Den här undersökningen visar inte heller påtagliga skillnader i textrörlighet 
mellan de olika åldersgrupperna. Visserligen uppvisar något större andel 
elever i årskurs 6 tydligare rörlighet än andelen elever i årskurs 4 inom 
Svanskolans båda åldersintegrerade skrivprojekt, men det kan lika väl för-
klaras av att de har fått mer text- och skrivundervisning än eleverna i års-
kurs 4 hunnit få. Eftersom det är så få elever i de olika åldersgrupperna 
som fått samma undervisning i de två skrivprojekten på Svanskolan, kan 
ingen säker slutsats dras. Antagandet om att ålder inte avgör elevers möj-
ligheter till rörlighet i text behöver därför prövas i vidare forskning.  

En annan slutsats är att lärarnas inriktningar i praktikerna i stor ut-
sträckning överensstämmer med de inriktningar som de olika skriftprak-
tikerna faktiskt uppvisar. Båda lärarna inriktar sig på elevernas undervis-
ningsröster. Genom de många samtalen om de tre ämnesvariablerna skapas 
möjligheter för transaktioner så att eleverna utifrån tidigare kända 
diskurser, primära och sekundära, successivt kan förstå och delta i olika 
stora diskurser (Gee 2012). En skillnad dem emellan är att Siglinda och 
hennes undervisning har en tydligare inriktning mot ämnestextualitet. 
Frideborg visar visserligen en tydlig vilja att aktualisera ämnestextualitet i 
satellitspåret i klasstidningsprojektet. Men hennes vilja får inget genomslag 
i kärnspåret, som eleverna har stort inflytande över, och inte heller i den 
text- och praktikrörlighet som eleverna uppvisar. Siglindas inriktning på 
ämnestextualitet matchas däremot i större utsträckning av elevernas rörlig-
het i text och praktik. En tolkning är att lärarna har inriktningar i sin 
undervisning som de successivt anpassar efter vad de finner möjligt, vad 
som ligger inom klassens gemensamma möjliga utvecklingszon (jfr 
Vygotskij 1934/1999:351; Molloy 2007:20). I fråga om matchning eller 
kollision (McCormick 1994) mellan elevers och lärares meningsskapande i 
undervisningen kan jag i så fall konstatera att lärarna i enlighet med läro-
planen strävar efter att anpassa undervisningen efter elevernas olikheter 
och möjligheter (jfr Skolverket 2011:8).  

Frågan om matchning eller kollision mellan elevers utveckling av texter 
och diskurser, och lärares avsikter och förväntningar väcker tankar om 
undervisning och lärande. Möjligheter till matchning handlar om att bygga 
upp den diskursiva praktiken så att elever och lärare utvecklar en gemen-
sam förståelse av undervisningsfältets tre textvariabler. För att göra det 
behöver variablerna explicit lyftas fram i undervisningen, något som avses 
ske i transaktionscirkelns delar som handlar om produktions- och recep-
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tionsförståelse (se figur 5). Skriftpraktiker i denna studie har visat exempel 
på stödstrukturer som förklaras utifrån transaktionscirkeln. Genom att 
samtala om texter har elever och lärare i studien utvecklat ett gemensamt 
metaspråk som har främjat deras möjligheter att skriva och förstå texter 
och texters strukturer. Stödstrukturerna har erbjudit eleverna möjligheter 
att skriva relativt avancerade och väl fungerande texter, vilket de troligen 
inte hade förmått göra utan lärarens stödstrukturer.  
 



 243

7 Didaktiska diskurser och kritiska 
notiser 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka skrivundervisning och 
diskursiva texter skrivna av elever i grundskolans årskurs 4–6 för att förstå 
det meningsskapande som pågår under fyra skrivprojekt. Ett annat syfte är 
att med utgångspunkt i språkvetenskapliga teorier utveckla metoder och 
analytiska begrepp som kan användas för studier av kommunikativa verk-
samheter som undervisning. 

I detta kapitel lyfter jag först fram och diskuterar diskurser så som de 
framträder i studien. Därefter följer ett avsnitt där jag diskuterar materia-
lets, metodernas och teoriernas möjligheter och begränsningar. Där pre-
senterar jag också tankar om studiens möjliga tillämpning och uppslag till 
vidare forskning. Avslutningsvis ger jag ett tentativt svar på frågan: Var är 
meningen? 

7.1 Diskurser  
Vid en jämförelse mellan textanalyserna, praktikanalyserna, analyserna av 
elevernas rörlighet i text och lärarnas inriktning i undervisningsfältet visar 
sig vissa samband.  

I Svanskolan skrivs argumenterande och förklarande texter, och de 
flesta är hierarkikomponerade och vertikalt fördjupade. Några har dock 
inslag av sekvenskoppling och horisontell bredd. Undervisningen har av 
både lärare och elever aktualiserat alla tre ämnesvariablerna77 som rör inne-
håll, röster och textuella strukturer, och deltagarna har tydliggjort argu-
mentativa och förklarande textsekvenser. Ämnesinnehållet har hämtats 
från kursplanerna. Ämnesröster från läromedel har varit i dialog med elev-

                                                        
77 Begreppet ämnesvariabler används i avhandlingen som ett samlingsbegrepp för de tre variablerna: 
ämnesinnehåll, ämnestextualitet och ämnesröster. Med andra ord kan man säga att dessa tre variabler 
motsvaras av innehåll, form och funktion i ämnets texter (se 3.1). 
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ers egna ämnesröster och ämnestextualiteten har framför allt rört globala 
textnivåer. Många elever har tydlig eller ganska tydlig textrörlighet, och 
många talar med lätthet om textuella strukturer i sina texter. Läraren 
Siglinda är tydligt inriktad på ämnesröster och ämnestextualitet. De elever 
med annat modersmål som är nya i svenska språket uppvisar rörlighet i 
ämnestextualitet på både lokala och globala textnivåer, och tillsammans 
med dem inriktar Siglinda undervisningen på alla textnivåer. 

I Falkskolan skrivs argumenterande och hierarkikomponerade texter i 
det första skrivprojektet och förklarande texter som är sekvenskopplade i 
det andra projektet. Undervisningen har framför allt aktualiserat elevers 
och intervjupersoners ämnesröster och ämnestextualitet, som mestadels har 
berört lokala textnivåer. Bland eleverna finns en spridning i fråga om tyd-
lighet i textrörlighet som generellt är något otydligare än i Svanskolan. 
Flera elever talar inte om textuella strukturer. Läraren Frideborg är tyd-
ligast inriktad mot ämnesröster. 

I fråga om elevers rörlighet i och lärares inriktning på undervisnings-
form och undervisningsröster78 finns likheter mellan skolorna. Eleverna 
uppvisar tillit till lärarens sätt att forma undervisningen och leda rösterna i 
klassrummet, och anpassar sig därför i stor utsträckning till lärarens inrikt-
ning. Det finns tillfällen då eleverna i skolan uppvisar egen kreativitet både 
i anpassad och utmanande inriktning, som i det sistnämnda fallet kolli-
derar med undervisningens inriktning.  

Sammantaget visar alltså analyserna starka samband mellan å ena sidan 
texter och praktik och å andra sidan elevers rörlighet och lärares inriktning 
inom respektive praktik. 

Diskurserna i de båda klassrummen kännetecknas av att skrivande 
kopplas tätt till språkligt meningsskapande, dels skriftligt genom skrivande 
och läsning, dels muntligt genom samtal i grupper och i hela klassen. Båda 
lärarna strukturerar och leder arbetet tydligt, samtidigt som de involverar 
eleverna, med sina röster, framför allt i undervisningsfältet, men också mer 
eller mindre tydligt i undervisningsformen (jfr Hillocks 2008). Under-
visningen i båda skolorna är inriktad på skrivprocesser och genremed-
vetenhet, och kännetecknas av ett synsätt som innebär att texter och elever 
ingår i sociala praktiker i och utanför skolan. Samvaron i klasserna bildar 
grunden för meningsskapandet i text och praktik. I båda klassrummen 
finns en uttrycklig strävan att eleverna ska erbjudas möjligheter och utma-
ningar så att de ska kunna göra sina röster hörda i tal och skrift i olika 
sociala sammanhang på ett väl fungerande sätt. Därför relateras under-
visningsfältet till undervisningsformen i den diskursiva praktiken och till 
                                                        
78 Begreppen undervisningsform, undervisningsröster och undervisningsfält kallas i avhandlingen för 
undervisningsvariabler. Dessa tre motsvaras av undervisningens form, funktion och innehåll. 
Undervisningsfältet utgörs av de tre ämnesvariablerna (se fotnot 77 och 3.1). 
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sociala praktiker utanför skolan (jfr Seixas 1999; Ivanič 2004; Liberg & 
Säljö 2010). I Svanskolan framstår tydligt en betoning på lärarens möjlig-
heter att utveckla skriftpraktiker och elevtexter i kommunikation mellan 
praktiska erfarenheter i klassrummet och teorier från didaktisk forskning. 
Läraren framhåller aktionsforskningens möjligheter. I Falkskolan framstår 
betoningen tydligare på att utveckla skriftpraktiker med ett påtagligt flöde 
mellan dels skolans texter och diskursiva praktik, dels det omgivande sam-
hällets texter och sociala praktiker.  

Diskurser som klarlagts i studien och som beskrivits ovan, har stöd i 
skolans läroplan med kursplaner och tillhörande kommentarmaterial 
(Skolverket 2011 & 2012). I samtliga kursplaner finns skrivningar om 
språkets betydelse i ämnet och Skolverket framhåller att: 

[o]avsett var i utbildningssystemet en lärare arbetar så har hon eller han 
[…] alltid ett uppdrag att bidra till att ge barnen eller eleverna 
förutsättningar för att utveckla sitt språk så långt det är möjligt. Det är 
viktigt eftersom goda språkkunskaper underlättar elevernas lärande, 
utveckling och deltagande i olika situationer och sammanhang genom 
hela livet. (Skolverket 2011:4 f) 

Diskurserna i de båda klassrummen verkar ligga i linje med Skolverkets 
signaler om att all undervisning ska bidra till elevers språkutveckling, och 
språkforskning som säger att fokusering på de globala textnivåerna är att 
föredra. I undervisningen i de båda klassrummen har funnits en strävan att 
låta de tre ämnesvariablerna i undervisningsfältet – innehåll, röster och 
textuella strukturer – samspela för att tillsammans bilda en funktionell 
enhet. Traditionellt har ämnesinnehållet dominerat undervisning i andra 
ämnen än svenska och främmande språk, och man har därigenom särskiljt 
ämnesinnehållet från de andra funktionerna. Om lärare behåller en sär-
skiljande syn på de tre ämnesvariablerna finns risk att de genom Skol-
verkets signaler om språk i alla ämnen, satsar på att undervisa om ämnets 
språkliga aspekter isolerat, vilket vore olyckligt. Även för svensk- och 
språkämnena kan det vara en utmaning att integrera undervisning i ämnets 
innehåll, textualitet och röster, eftersom språkämnen av tradition ofta har 
isolerat språkfärdigheterna från ett meningsfullt innehåll (Malmgren 
1996). Textuella strukturer kan inte heller särskiljas från deras funktion, för 
samma text kan uppfattas på olika sätt i olika sammanhang och om en text 
används i ett nytt sammanhang ”[måste den] därför i ett interaktionellt 
perspektiv […] sägas vara en annan” (Karlsson 2007b:23). Ett sätt att 
motverka ett särskiljande av ämnesvariablerna är att som lärarna i studien, 
arbeta med texter i sin helhet och bedriva text- och skrivundervisning 
integrerat med ett för ämnet centralt innehåll. Studien belyser också vikten 
av att i skrivundervisningen explicitgöra ämnesröster och undervisnings-
röster för att göra texterna funktionella och undervisningen engagerande 
för eleverna.  
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I fråga om skrivundervisning och diskursiva texter i skolan, finns det 
skäl att förorda undervisning som möjliggör skrivande av hierarkikompo-
nerade texter eftersom strukturerna i sådana texter främjar kunskapstrans-
formering. Svensson (1995) drar slutsatsen att ett samhälle behöver offent-
liga diskursiva texter som kännetecknas av: 

utförlighet, sammanhang och tankereda [… dels för att få] förutsätt-
ningar för ett fungerande offentligt samtal och en fungerande informa-
tionsspridning i viktiga samhälleliga angelägenheter, dels [för] att få 
mönster för en meningsfull skrivundervisning på olika nivåer i utbild-
ningssystemet. Det blir då också fortsättningsvis meningsfullt att säga 
att det diskursiva skrivandet ”är poängen med skriftspråk i det moderna 
komplicerade samhälle som skolan utbildar för”. (a.a.:185) 

Utifrån Svenssons definition av diskursiva texter som organiserade så att 
delarna hänger samman och inte låter sig stuvas om, drar jag slutsatsen att 
det är det jag kallar hierarkikomponerade texter han avser.  

I studien ser jag tydliga tecken på att elever som skriver texter med ett 
för dem meningsfullt innehåll som de vill kommunicera med en läsare, är 
motiverade att arbeta med textens strukturer, eftersom det hjälper dem att 
utveckla sina tankar till en text där läsaren kan följa och förstå deras 
tankegångar. Om de får möjlighet att fördjupa tankegångarna och hitta 
lämpliga textstrukturer verkar det resultera i hierarkikomponerade texter. 
Elever som hierarkikomponerat är påfallande ofta glada och stolta över 
sina texter. Många verkar också förstå att sådant skrivande innebär att de 
transformerar kunskaper och utvecklar idéer, vilket i sin tur hjälper dem att 
hitta ett nytt meningsfullt innehåll att kommunicera, som kanske behöver 
nya textstrukturer. En sådan ständigt pågående rörelse ligger i linje med en 
dialogistisk grundtanke.  

Den undervisning som har studerats här och som möjliggjort skrivande 
av diskursiva texter i skolan bygger på en förståelse av att lärande alltid sker 
tillsammans med personer eller artefakter från den sociala omgivningen 
(Linell 2011:437). Med en sådan syn kan knappast texterna ses som indivi-
duella utan snarare som kollektiva skapelser. Resultatet antyder att i en 
didaktiskt välfungerande praktik anpassar läraren undervisningens inrikt-
ning till klassens kollektiva möjliga utvecklingszon, vilket motiverar att 
undervisningen utformas olika i Falkskolan och Svanskolan. 

Om man ser textproduktion som ett gemensamt projekt, som man 
oftast gör i yrkeslivet, kan man ifrågasätta om texter i skolan ska ses som 
individuella produkter.  I en diskursiv praktik där läraren är didaktiskt 
medveten och kvalificerad att hantera text- och kontextvariablerna så att 
eleverna utmanas inom den möjliga utvecklingszonen, kan eleverna produ-
cera kvalificerade och kunskapstransformerande texter som de också kan 
röra sig tydligt i. Att på detta sätt se på elevers texter som kollektiva pro-
dukter är en utmaning för dagens skolsystem eftersom mycket tyder på att 
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texter måste ses som individuella produkter. Läraren ska utifrån talade och 
skrivna texter bedöma och betygsätta resultaten som om de vore indivi-
duella prestationer snarare än produkter skapade i kollektiva processer i 
undervisningen. Resultaten ska också kommuniceras i individuella skrift-
liga omdömen, individuella utvecklingssamtal och individuella utvecklings-
planer, med fokus på individuella elever snarare än på diskursiva praktiker 
där elever och lärare med sina röster och texter är en del. 

En annan aspekt av den individualiserade skolan handlar om vilken roll 
utbildningssystemet spelar för elevernas sociala identiteter. Dagens system 
bygger på att elevernas texter värderas, och resultatet av värderingen place-
ras i den individuella eleven. Vi talar om förmåga som inneboende hos 
individen. Ett sådant utbildningssystem bygger på att relationerna i klass-
rummet är ojämlika. Sociala skillnader reproduceras genom att understödja 
att eleverna i sitt identitetsskapande kan känna sig lyckade, misslyckade 
eller som medelmåttor (Rose 2005). I ett system som liknar det lärarna 
skapar i denna studie, kan undervisningen istället ses som en möjlighet där 
alla elever lyckas nå högt ställda kunskapskrav genom att läraren ansvarar 
för att i första hand ge klassen kollektiva stödstrukturer inom den möjliga 
utvecklingszonen, och därutöver vid behov ge elever individuella stödstruk-
turer. Stödstrukturerna kan bestå av olika exempel på hur man kan skriva 
och hur texter kan byggas upp.  

I grundskolans läroplan (Skolverket 2011) och dess kursplaner skrivs på 
flera ställen att undervisningen ska vara elevnära, vilket kan ses som ytter-
ligare ett uttryck för att möjligheter och begränsningar placeras i individen. 
Lärare som inriktar sig på de tre ämnesvariablerna och låter de tre under-
visningsvariablerna samspela på ett för eleverna funktionellt och menings-
fullt sätt, borde kunna demokratisera undervisningen så att risken att 
reproducera sociala skillnader åtminstone minskas. Frågan är om en sådan 
undervisning istället för att bara kallas elevnära också borde benämnas 
ämnesnära. Det vore att vidga perspektivet. I denna studie undersöks inte 
frågan så långtgående, men här står det klart att undervisningen har avgör-
ande påverkan på elevernas texter och meningsskapande. Vad det kan 
betyda i ett vidare perspektiv är relevant att undersöka i framtiden, gärna 
tvärvetenskapligt utifrån ämnesdidaktiska och pedagogiska forskningsfält.  

Frågor om diskurser, meningsskapande och synsätt på texter som indi-
viduella eller kollektiva produkter kan kopplas till frågor som rör makt, 
kunskap och identitet (jfr Foucault, se t.ex. Nilsson 2008). Sådana aspekter 
är relevanta i den kritiska diskursanalysen och i samhället i stort. Nya 
frågor kan väckas om varför eleverna gör som de gör i texterna och i klass-
rummet, och hur makt konstitueras i texterna och i den diskursiva prak-
tiken. Resonemang om sådana frågor kan relateras till sociologiska teorier 
om samhällets utveckling som rör individualiseringsprocesser (se t.ex. 
Beck, Bauman och Giddens enligt Winther Jørgensen & Phillips 2000:142 
ff). Enligt dessa teorier har medier och politiker skapat en bild som gör 
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individen personligt ansvarig för lösningar av allehanda problem i världen, 
från klimatförändringar till val av el-leverantör. Den ökade fokuseringen 
på personligt ansvar är en del av en individualiseringstendens och new 
manegementideologin som genomsyrar vårt samhälle och som också verkar 
ha tagit sig in i skolans värld och exponeras på olika sätt. Denna diskurs 
om individualisering står i kontrast till en diskurs om skolan som antytts 
ovan där utveckling inom undervisningsfält och undervisningsform sker 
genom undervisningsrösternas gemensamma meningsskapande. Men den 
styrning som finns med individuella betyg, individuella utvecklingsplaner 
och individuella skriftliga omdömen, pekar tydligt på den individualisering 
som genomsyrar vårt samhälle. Man kan ifrågasätta hur en sådan bild av 
verkligheten stämmer med en socialkonstruktionistisk syn där individ och 
socialt sammanhang ömsesidigt påverkar varandra. Om socialkonstruk-
tionistiska diskurser ska få genomslag i skolan, behöver skolans sociala 
praktik med sin politiska styrning och den diskursiva praktiken med lärare 
och elever som främsta aktörer, ha en grundläggande gemensam förståelse 
för kunskaps- och språkutveckling som kollektiva processer. Jag ser det 
som en utmaning för skolan att hantera frågor som rör hur vi ser på 
lärandets kollektiva och individuella processer och produkter.  

En kritisk diskursanalys avser att förändra samhällsförhållanden. Som 
ett resultat av denna forskning kan några möjliga förändringsområden 
skönjas. Följande områden kan vara relevanta för samhället och skolan att 
utveckla: 

 
• Synen på språkutveckling ur ett dialogistiskt perspektiv 
• Möjligheter för lärare i olika skolämnen att utforma undervisning 

med inriktning på ämnets röster, innehåll och textualitet 
• Skolpolitiska idéer med förankring i en dialogistisk syn på språk, 

elevtexter och språkutveckling 
 

Föreslagna förändringsområden rör framför allt skolan och dess olika 
ämnen, men också forskning i svenska med didaktisk inriktning och annan 
ämnesdidaktisk forskning. 

7.2 Kritik och tillämpning 
Undersökningen kan ses som fallstudier av fyra skrivprojekt. Klasserna och 
skolorna som ingår i undersökningen bedömer jag visserligen som olika, 
men de avviker inte specifikt från andra klasser eller skolor i storstäder och 
mellanstora städer som ligger i bostadsområden med motsvarande förut-
sättningar. Många elever går i stadsskolor, och de flesta klasser har elever 
med olika förutsättningar och sociala, kulturella och språkliga bakgrunder. 
Klasserna i studien visar på mångfald och olikheter i svensk skola, en skola 
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som förväntas bedriva likvärdig undervisning. Därför antar jag på 
analytiska grunder att resultatet kan vara giltigt även för andra texter och 
skribenter. I slutdiskussionen har jag klargjort vilka slutsatser om samband 
mellan elevtexter, undervisning samt lärares och elevers meningsskapande 
som framgår ur studiens resultat. En del slutsatser kan ses som antaganden 
som kan undersökas i kommande studier. Studien har i första hand rele-
vans för språk- och textforskare, i synnerhet sådana med didaktisk inrikt-
ning, och resultaten borde genom popularisering kunna tillgängliggöras för 
lärare, som arbetar med kunskapsutvecklande skriv- och textundervisning. 

Text- och kontextanalyserna med RST-metoderna var mest krävande 
att genomföra. Att RST som textanalysmetod har stora potentialer och att 
den inte är lätt att använda, har redan konstaterats i tidigare textforskning 
(O’Brien 1995:474 ff). Även texterna i detta material är ibland svåra att 
analysera, till exempel Saras i Insändare om miljöfrågor, Sets i Samhälls-
orienterande ämnestext och Florins i Lek med genrer. Genom de olika text-
analysmetoderna, kunskaper om textens sammanhang och välvillig läsning 
har jag tolkat och analyserat texterna. O’Brien menar att vissa texter inte 
låter sig analyseras eftersom de är inkoherenta, och kanske skulle hon ha 
karaktäriserat de ovan nämnda texterna som sådana. Texter där syftet inte 
kan identifieras är svåra att analysera (O’Brien 1995:475). I sådana texter 
är riktningen och hierarkin otydlig. Mina analyser i studien visar att 
detsamma gäller för analysen av undervisningskontexterna. 

Begreppet text kan vara problematiskt att definiera. Enligt den teori 
som är central i elevtextanalyserna, rhetorical structure theory, menar man 
att ”[t]o be recognized as a text, the writing must create a sense of overall 
unity to which every part contributes” (Mann, Matthiessen m. fl. 1992:43). 
De menar alltså att det finns en enda övergripande struktur, inte flera, i en 
text. Detta ifrågasätter Torvatn (2004:83 f) för lärobokstexter som kan vara 
sammansatta och ge intryck av att ha mer än en enda övergripande 
struktur. Men för de diskursiva elevtexter som undersöks här anser jag att 
ovanstående definition är funktionell, vilket också understöds av de 
instruktioner som eleverna fått inför skrivandet i texterna. Jag kan dock 
konstatera att i skrivprojektet Samhällsorienterande ämnestext var den 
inledande instruktionen sådan att eleverna hade svårt att uppfatta syftet 
med texten de skulle skriva, vilket också läraren förstod och därför revide-
rade instruktionen. Trots det var dessa elevtexter bitvis svåra att analysera, 
något som kan vara ett tecken på otydlig struktur eller trubbiga analys-
verktyg. Analyserna av textsekvenserna i dessa texter visar att de omfattar 
både argumenterande och förklarande textsekvenser, vilket kan försvåra 
läsarens tolkning och kanske också skribentens meningsskapande. Jag drar 
slutsatsen att lärarens tvetydiga instruktion kan vara en orsak till texternas 
komplexa eller otydliga strukturer.  

De sekvenskopplade texterna innehåller många textuella relationer, 
vilka inte ger läsaren ett riktat stöd i meningsskapandet. Om en text 
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kännetecknas av att den uppfattas som en sammanhållen enhet, kan man 
ställa frågor om de textuella relationernas inverkan på texten. Fortsatt 
forskning skulle kunna pröva om det finns en undre gräns för hur stor 
andel textuella relationer en text tål för att kunna uppfattas som en sam-
manhållen enhet. 

Syftet med att analysera elevtexterna och undervisningskontexterna, har 
inte varit att värdera texter och kontexter, utan snarare att försöka förstå 
det meningsskapande som pågår i undervisningen. Om analyserna hade 
ingått i ett aktionsforskningsprojekt i syftet att eleverna skulle utveckla sina 
texter, hade det varit lämpligt att diskutera tolkningen och textens syfte 
med respektive skribent. Därefter hade undervisningen kunnat anpassas så 
att eleverna fått stöd för att kunna bearbeta sina texter och upprätta väl 
fungerande textuella strukturer, med lämpliga textsekvenser samt tydlig 
hierarki och relief. Slutliga analyser av texterna hade sedan varit lättare att 
genomföra än i det befintliga materialet.  

Text- och kontextanalyserna i studien är funktionella och inte i första 
hand strukturella. Det innebär att jag som läsare och forskare tolkar texten 
och kontexten. Tolkningen av kontexten formulerar jag till text som sedan 
analyseras. För att som läsare kunna kontrollera analyserna av kontexterna 
fullt ut behöver man troligen ha deltagit i undervisningen eller åtminstone 
ha tillgång till observationsanteckningarna. När jag analyserar elevtexterna 
gör jag det med insikter om den specifika skriftpraktiken, och jag använder 
också mina tidigare lärar- och forskarerfarenheter av elever och skoltexter. 
Jag strävar efter att tolka och analysera texter och kontexter på sätt som 
liknar det jag tror lärare, elever och andra eventuella läsare skulle kunna ha 
gjort (jfr Torvatn 2004:83). Som läsare intar jag en position där jag inte 
aktivt söker efter brister i texterna, utan visar istället genom analysen hur 
jag skapar mening i texterna. Ibland är olika tolkningar möjliga, men en 
möjlighet har efter noga överväganden valts.  

Det kan ses som ett vetenskapligt problem att studien omfattar text- 
och kontextanalyser som kanske skulle ha tolkats annorlunda, eller till och 
med karaktäriserats som icke analyserbara, av någon annan. Men jag gör 
bedömningen att mina analyser är rimliga. Jag vill utifrån en dialogistisk 
grundsyn hävda att det är orimligt att tro sig kunna hitta ett verktyg som 
kan stabilisera tolkningen på ett oomtvistligt vis.  

Ett sätt att hantera detta dilemma är att använda metoder som kombi-
nerar olika teorier. Retorisk strukturteori, reliefteori och teori om textsek-
venser kompletterar varandra och de olika sätten att granska texterna stär-
ker varandra. Analysförloppet med de olika verktygen pågår parallellt så att 
dels relationerna mellan textblocken beskrivs med RST-verktyg, dels relief 
och textsekvenser i texterna definieras. På så sätt växer successivt den mest 
rimliga tolkningen av texterna fram.  

I fråga om pålitlighet av analyserna har alla analyser granskats och 
diskuterats mer eller mindre ingående av kolleger och vid seminarier. Jag 
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har gått igenom analyserna flera gånger och ju fler analyser som har 
genomförts desto säkrare anser jag att tolkningarna blev, eftersom jag lärt 
mig att behärska och operationalisera metoderna efter hand. Jag har också 
haft stor nytta av att jämföra mina tolkningar av de olika kategorierna och 
relationerna mellan textblocken med tidigare gjorda textanalyser som pub-
licerats (Mann, Matthiessen m. fl. 1992; Mann & Taboada 2005–2010). 
Därför ser jag analyserna som väl underbyggda. Att kombinera RST med 
reliefteori och teori om textsekvenser måste också ses som en styrka. Vissa 
tolkningar fick jag revidera efter att ha analyserat med de olika verktygen. 
Triangulering har följaktligen utförts både genom att kombinera olika 
analysmetoder och genom att låta fler personer granska analyserna. 

Reliefteori och RST kan vara mer eller mindre lämpade för olika 
sammanhang. Utifrån samtal med lärare och elever förstår jag att såväl 
reliefteorin som teorierna om textsekvenser är lättillgängliga och därmed 
didaktiskt användbara i skolan i arbetet med textstrukturer. Reliefteorin 
kan förstås relativt intuitivt och begrepp för framställningar i textsekvenser 
känner många igen. Resultaten från dessa textanalyser bör därför i förläng-
ningen kunna populariseras och didaktiseras, så att de kan användas i 
skolan. Reliefteorins analysverktyg är enklare men trubbigare än RST. 
RST måste betraktas som ett mer komplext språkvetenskapligt verktyg 
som kanske inte är lätthanterligt för lärare och elever att använda i skriv- 
och textundervisningen. Däremot kan RST-analyserna ge forskare för-
djupade kunskaper om text och språkvetenskapliga insikter, som via språk-
didaktiker borde kunna nyttiggöras för lärare och i förlängningen också för 
elever i skolan. 

RST-analysen erbjuder ett antal kategorier av funktionella relationer (se 
3.6.1). Man kan ifrågasätta om dessa kategorier verkligen kan karaktär-
iseras som antingen interpersonella, ideationella eller textuella, eftersom 
alla tre metafunktionerna alltid verkar samtidigt i varje yttrande. Detta 
dilemma har här hanterats på följande sätt. I första hand har inter-
personella och i andra hand ideationella relationer sökts. När texten vänder 
sig direkt till mig som läsare så att jag uppfattar att ett yttrande görs expli-
cit för min skull, har jag inriktat mig på interpersonella kategorier. Sådana 
yttranden kan också syfta till att visa hur skribenten ordnar upp tankarna 
för sig själv. Interpersonella relationer innebär att texten explicit visar hur 
mening skapas av skribenten och därmed hur den ska tolkas av läsaren. 
Om jag som läsare inte uppfattar en sådan riktning utifrån textens innehåll 
mot mig, har jag vänt mig till de ideationella kategorierna för att söka 
lämplig relation för att förstå vad som sägs i texten som sådan och hur 
logiken framställs. Om jag inte kunnat finna en sådan relation har jag 
istället definierat vilken textuell relation som är skapad mellan de aktuella 
textenheterna. Genom de textuella relationerna visas slutligen hur de 
språkliga strukturerna signalerar flödet i texten och därmed pekar ut en 
riktning för meningsskapandet. Därigenom är det rimligt att använda sig 
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av de tre olika typerna av kategorier för relationer mellan funktionella 
textenheter på olika textnivåer.  

Resonemanget ovan visar att relationerna mellan textenheter kan ses 
utifrån tre olika metafunktioner. Kategorierna är beroende både av hur 
man som läsare tolkar texten och vad man som analytiker väljer att studera, 
men valet av kategori behöver inte utesluta ett annat val. Samma sätt att 
tänka har använts vid granskningen av relationer mellan funktionella 
kontextenheter i undervisningen – alla tre metafunktionerna finns ständigt, 
men i analyserna visas de som jag tolkar som explicit omtalade i under-
visningen. Ur språkvetenskaplig synvinkel vore det värt att forska vidare 
om hur de tre metafunktionerna samverkar i varje relation mellan text- och 
kontextenheter. 

Med hjälp av RST har 22 olika funktionella relationer identifierats i 
elevtexterna och 13 i undervisningskontexterna (se tabell 17 och 18).  
Dessa kategorier används alltså i studien som analysverktyg för att beskriva 
de retoriska strukturerna mellan textenheter. Från en didaktisk synvinkel 
kan man diskutera hur väsentligt det är att undervisa om dem för att med-
vetandegöra eleverna. För elever i grundskolan är det knappast funktionellt 
att använda ett så komplext verktyg, men om läraren är medveten om de 
olika kategorierna, finns säkert möjligheter att diskutera utveckling av 
förgrunder och framför allt bakgrunder i elevernas texter på olika sätt med 
koppling till kategorierna. I analysen av elevtexterna förefaller det ur 
didaktisk synvinkel som om själva relationerna mellan textenheter i text-
erna borde vara mer relevanta än benämningen på dem. Men genom att få 
en bild av vilka relationer som finns i texten får man en uppfattning om 
textkvalitet, eftersom variationen blir tydlig. Analyserna av de olika katego-
rierna av relationer är dessutom ett analytiskt steg som möjliggör analys av 
de tre metafunktionerna. Kommande forskningsprojekt skulle kunna 
undersöka hur de tre metafunktionerna, och de specifika kategorierna av 
funktionella relationer mellan text- och kontextenheter påverkar eleverna 
och deras meningsskapande. 

RST- och reliefmetoden är sedan tidigare etablerade för textanalys, 
men har inte använts som analytiska redskap för praktiker. Denna studie är 
bred och därför har det inte funnits utrymme för att utforska de RST- och 
reliefmetodernas möjligheter för analys av praktikerna fullt ut, men min 
bedömning är att metoderna har mer att ge. Jag ser dessa analyser som 
explorativa. Verktygen har utvecklats under studiens gång, och om jag 
hade haft det klart redan när jag började materialinsamlingen kanske jag 
hade kunnat se på praktiken med delvis andra ögon. Noteringarna hade då 
kanske blivit delvis annorlunda, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet. 
Utifrån gjorda analyser ser jag att dessa verktyg har stor potential till att ge 
en djupare förståelse av undervisningspraktiker. Jag har kommit en bit på 
väg, men det finns sådant som kan förfinas genom att diskuteras och 
prövas i andra studier. Exempelvis borde det vara möjligt att utifrån RST- 
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och reliefanalyser definiera typiska kontextsekvenser i olika praktiker och 
därigenom också att beskriva och definiera framgångsrika undervisnings-
praktiker. 

Analysen av praktikerna har skett i två steg. Först har en text om prak-
tiken upprättats med hjälp av fältanteckningarna. Den texten har skrivits i 
tabellform med skrifthändelserna i löpande ordning. Med tabellen som 
grund har därefter RST-analysen genomförts, vilket innebär en tolkning av 
en tolkning. En annan uttolkare skulle kunna uttyda praktiken på andra 
sätt, liksom det alltid finns olika uppfattningar och vittnesbörder om 
skeenden. Men gjorda analyser är enligt min mening rimliga, och jag har 
försökt att genomföra analyserna av alla fyra skriftpraktikerna på ett 
likvärdigt sätt.  

RST-analysen av skriftpraktikerna väcker tankar om hur elever tolkar 
undervisning. Det skulle vara klargörande att utifrån gjorda analyser inter-
vjua elever om deras tolkningar, men det ingår inte i denna studie. Men ett 
kvalificerat antagande är att en elev i första hand möter undervisningen 
skrifthändelse för skrifthändelse linjärt och att det i mötet uppstår antingen 
en lyckad matchning eller en kollision. Det innebär i så fall att eleven i 
första hand tolkar de lägsta kontextnivåerna så som de framträder i RST-
analysen. Om eleven är insatt i de övergripande föreställningarna om skriv-
projektets syfte och mål och hur det är tänkt att löpa, är däremot chanserna 
större till tolkning även av de övre kontextenheterna. Därför kan lärare 
behöva ta ställning till från vilket håll elever ska kunna läsa undervisnings-
kontexten, uppifrån eller nerifrån – om de får ta det bit för bit som det 
kommer (läsa från de lägre kontextnivåerna) eller om de har fått möjlighet 
att förstå undervisningen från ett övergripande perspektiv (läsa från de övre 
kontextnivåerna). Det kan vara en fråga som påverkas av elevernas ålder, ju 
äldre de är desto lättare borde de kunna förstå de överordnade relationerna 
i de övre kontextnivåerna.  

En annan fråga som gäller elevers meningsskapande i praktiken handlar 
om hierarkikomponerad och sekvenskopplad undervisning. Det är rimligt 
att föreställa sig att det är lättare för eleverna att skapa mening i en 
hierarkikomponerad undervisning än i en sekvenskopplad, om man be-
tänker att hierarkikomponering innebär att undervisningen fördjupas med 
hjälp av många interpersonella relationer mellan kontextenheterna. 
Dessutom pekar observationerna i den riktningen genom att sekvens-
kopplad undervisning är lärarstyrd och domineras av lärarens röst, medan 
elevernas röster ofta är tydligare i det hierarkikomponerade. Men under-
sökningen ger inte svar på hur eleverna tolkar de två typerna av kontexter, 
och inte heller ger den svar på frågan om det är svårare för eleverna att på 
en överordnad nivå se samband och logik i sekvenskopplad undervisning 
eller om det är svårare för läraren att skapa en hierarkikomponerad under-
visning. Observationerna visar att Siglinda formar en hierarkikomponerade 
undervisning i det omfattande skrivprojektet Samhällsorienterande ämnes-
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text. Hon är hela tiden mycket engagerade i att successivt anpassa under-
visningen utifrån elevernas reaktioner, vilket kräver arbete med planering 
och framförhållning och förmåga att snabbt ändra om något undervis-
ningsmoment inte verkar fungera.  

Utifrån ett dialogistiskt perspektiv är det också relevant att studera 
närmare hur interpersonella relationer i kontexterna påverkar elevers 
meningsskapande och förtroende för lärarens sätt att forma undervisningen 
i ett längre perspektiv. En slutsats i både denna studie och licentiatavhand-
lingen är att kvalificerad undervisning om skrivande och textuella struk-
turer resulterar i väl utvecklade texter. I enlighet med en sådan slutsats 
borde meningsskapandet i kontexten kunna öka om läraren tydliggör de 
kontextuella strukturerna i undervisningen.  

Antaganden som rör interpersonella, ideationella och textuella 
relationer samt hur hierarkikomponerad och sekvenskopplad undervisning 
fungerar för elever och lärare skulle behöva prövas i framtida forskning.  

De analysmetoder som använts i studien är väl förankrade i teorier. 
Metoderna bygger på RST och reliefteori samt teorier om textsekvenser 
och textrörlighet. Även teorier från den systemisk-funktionella lingvistiken 
och den kritiska diskursanalysen ligger till grund. Det kan tyckas komplext 
och i analyserna används många begrepp. Men sammantaget är analys-
metoderna starka genom att de samspelar väl med varandra, och de ger rika 
möjligheter till djup förståelse av texter och kontexter.  

Styrkan med RST-analysen anser jag vara att den tydliggör relationer 
mellan textenheter i texterna och mellan kontextenheter i undervisning 
samt hierarkier i texter och kontexter. Genom att illustrera analysstruk-
turen grafiskt blir resultatet också visuellt. Sammantaget fångar undersök-
ningens analysverktyg texterna och praktikerna i sin helhet samt lärares 
och elevers meningsskapande i dessa. Därigenom bidrar metodutveck-
lingen till utveckling av både det språkvetenskapliga och det didaktiska 
forskningsfältet. 

Jag inser att min närvaro i klassrummet och mitt deltagande i Svan-
skolans undervisning, tillsammans med elevers och lärares medvetenhet om 
inriktningen på min forskning kan ha påverkat inriktningen på under-
visningen och informanternas svar under intervjuerna. Lärarna har till 
exempel vetat att jag är intresserad av språk och texter och kanske har de 
därför inte, mer eller mindre medvetet, talat så mycket om ämnesinne-
hållet. Jag har strävat efter att ha en öppen, utforskande och inte en värde-
rande attityd både i klassrummet och under intervjuerna. Därför har sam-
talen under intervjuerna i stor utsträckning styrts av informanten. Intervju-
guiden har funnits som stöd, och tjänat syftet att få samma frågor belysta 
av båda lärarna respektive alla eleverna. Vid några tillfällen fick jag en 
känsla av att elever gav svar som de trodde jag ville höra. I sådana fall 
återvände jag till samma fråga vid ett senare tillfälle utifrån en något 
annorlunda vinkel för att försöka fånga informantens tankar. Jag är också 
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medveten om att intervjutillfällena, liksom alla samtal, i sig innebär möjlig-
heter till transformation av kunskaper och meningsskapande som kanske 
inte annars skulle ha genererats. 

Trovärdigheten i analyserna stärks av att jag har mångårig erfarenhet av 
undervisning i grundskolan, och jag har genom min långa praktik i skolan 
utvecklat kunskaper om undervisningspraktikers komplexitet som har varit 
användbara i analysarbetet. Dessutom var jag också tillräckligt länge i de 
olika praktikerna för att hinna utveckla en känslighet för och förtrogenhet 
med dem. Vidare anser jag att studiens material är rimligt stort, och 
djupare analyser har genomförts tills analyserna blivit mättade. Urvalet av 
elever och texter är genomtänkt för att visa på spridning och variation så 
att hela materialet speglas. Eftersom undersökningen i första hand är 
inriktad på texter och undervisning, behöver det inte ses som en svaghet att 
eleverna inte fokuseras som individer eller att det bara är två lärare som 
ingår. Studien bygger alltså på en ingående beskrivning, omfattande och 
aktivt deltagande samt en djupt teoretiserande etnografi (Lillis 2008).79 
Resultatet ser jag därför som pålitligt, och metoden som högst relevant 
som ett sätt att med språkvetenskapliga resurser få fördjupade kunskaper 
om undervisning. 

Efter noggranna överväganden valde jag att presentera textanalyserna i 
kapitlet före analyserna av praktikerna. Ett alternativ hade varit att göra 
tvärtom. Två motiv fick avgöra ordningen. För det första bygger analyserna 
av praktiken på metoder från textanalyserna, och eftersom jag drar paral-
leller till textanalyserna är det lämpligt att dessa redan är presenterade. För 
det andra bygger den kritiska diskursanalysen på att man med utgångs-
punkt i textanalys analyserar och upptäcker samband med diskursiva och 
sociala praktiker. 

7.3 Var är meningen? 
Att språk och tanke är tätt sammanlänkade är känt. Formuleringen: 
”Tanken uttrycks inte i ordet, utan fullbordas i ordet” (Vygotskij 
1934/1999:404) betyder att meningsskapandet pågår i texter under skriv-
andet och att tankar och formuleringar växer fram i ett samspel. Det bety-
der också att mening skapas i det pågående samspelet mellan de elever, 
lärare och andra ämnesröster som deltar i undervisningen. Det innebär att 
meningsskapande kan studeras genom texter och kontexter. I diskursiva 
texter och praktiker framställs och diskuteras idéer. Skribenten exponerar 
sitt meningsskapande i formulerandet av textens idéer, och de som deltar i 
undervisning exponerar sitt meningsskapande i undervisningens utform-
ning av undervisningsfältet. 
                                                        
79 Här avses ”thick description”, “thick participation” och “deep theorizing” (Lillis 2008, se även 2.2). 
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Meningsskapandet såsom det framstår i avhandlingen kan samman-
fattas med hjälp av transaktionscirkeln i figur 48. Meningsskapandet i 
skolan förväntas framför allt pågå i texter och undervisningsfält. I figuren 
representerar triangeln de tre aspekterna av text, nämligen interpersonella, 
ideationella och textuella. I undervisningsfältet utgörs aspekterna av 
ämnesvariablerna: ämnesröster, ämnesinnehåll och ämnestextualitet. 
Meningsskapandet i text handlar om att 

 
• skribenten har något att kommunicera med läsaren – ideationell 

och interpersonell inriktning vid produktion. 
• skribenten förstår hur det ska framställas så att läsaren förstår – 

textuell och interpersonell inriktning vid produktionsförståelse. 
• läsaren förstår vad som kommuniceras i texten – ideationell och 

interpersonell inriktning vid reception. 
• läsaren förstår hur det framställs och varför det framställs på sådant 

sätt – textuell och interpersonell inriktning vid receptionsförstå-
else. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 48. Var är meningen i text och kontext? 
 

Punkterna i listan är ett annat sätt att uttrycka det som transaktionscirkeln 
visar. Transaktionscirkeln kan även användas för att förstå meningsskap-
andet i diskursiv praktik. Triangelns hörn representerar därför också de tre 
undervisningsvariablerna: undervisningsfält, undervisningsröster och 
undervisningsform.  Undervisning handlar om kommunikation mellan del-
tagarna i undervisningen, lärare och elever. Elever visar sig mer eller 
mindre rörliga i undervisningsvariablerna, men det är trots allt lärarens 
uppdrag att ansvara för att undervisningens röster och form främjar 
meningsskapandet i undervisningsfältet. Om man tänker sig undervis-
ningen som text, vilket jag har föreslagit i avhandlingen, kan man se 
läraren som ansvarig skribent och eleverna som läsare. Ovanstående figur 
och punkter kan därför även gälla meningsskapande i undervisnings-
kontexter: Läraren har något att kommunicera med eleverna (produktion) 
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och behöver därför förstå hur undervisningsfältet ska framställas så att 
eleverna förstår (produktionsförståelse). Precis som skribenter kan förut-
sättas utvecklas genom läsning, kan lärare utvecklas genom att själva erfara 
undervisning (reception) och sätta sig in i hur eleverna uppfattar och varför 
de svarar på undervisningen så som de gör (receptionsförståelse). Menings-
skapandet om text och kontext innebär att man som skribent och lärare kan 
distansera sig från texten eller kontexten som produkt och inta ett meta-
perspektiv. 

Både lärares och elevers meningsskapande pågår i texter och praktiker. 
De kan tala om och vara mer eller mindre inriktade på de tre ämnesvariab-
lerna och de tre undervisningsvariablerna. En fråga som behöver studeras 
mer är hur elevers meningsskapande påverkas om undervisningsröster och 
undervisningsform tydliggörs i undervisningen. Precis som elever behöver 
stödstrukturer för att utveckla sitt meningsskapande i texter, behöver lärare 
stödstrukturer för att utveckla sitt meningsskapande i undervisningen, 
något som kan ske tillsammans med kolleger och didaktisk forskning. Att 
lära sig skapa mening i olika diskurser och att förstå meningsskapandet i 
texter och kontexter, innebär för både elever och lärare att de i någon 
mening tar makten över det egna lärandet.  

Denna avhandling berör inte primärt maktfrågor, men resultatet visar 
att det är möjligt för elever i mellanåren att genom erfarenheter i undervis-
ningen få kunskaper om diskurser som kan utgöra verktyg för dem att 
effektivt skapa mening i text och praktik. God undervisning kännetecknas 
av ett produktivt maktspel på så sätt att läraren genom sitt ledarskap 
formar en undervisning som ger eleverna ”videre handlemuligheder end de 
ellers ville have fået” (Krogh 2003:286).  

Titeln på denna bok är formulerad som en fråga. Det avslöjar att jag 
genom studien söker efter svaret på frågan. Så var är då meningen? Mitt 
svar är att den skapas genom språk av människor i en praktik. Meningen är 
placerad som en rörelse mellan meningsskapare och olika referenspunkter i 
tid och rum. Sådana referenspunkter kan vara sammanhang, idéer, texter 
och andra artefakter, men också människor med sina avsikter, begär och 
erbjudanden utgör referenspunkter. I mellanrummen är meningen och där 
ryms oändliga möjligheter. 
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Sammanfattning 
Skolans uppdrag är att vägleda barn i deras lärande och sociala utveckling. 
Därför behövs kunskaper om hur elever och lärare skapar mening i skolan. 
Avhandlingen handlar om 10–12-åringars argumenterande och förklar-
ande texter och hur eleverna och deras lärare skapar mening i undervis-
ningen och utvecklar texterna. 

Syftet är att undersöka skrivundervisning och diskursiva texter skrivna 
av elever i två klasser i grundskolans årskurs 4–6. Undervisningspraktiker, 
elevtexter samt elevers och lärares sätt att tala om praktik och texter ana-
lyseras med uppgångspunkt i frågorna: 

 
1. Vilka textstrukturer finns i elevernas texter? 

• Hur talar eleverna om sina texter? 
2. Vilka strukturer finns i undervisningspraktikerna? 

• Hur talar lärarna om undervisningspraktiken? 
• Hur talar eleverna om sitt skrivande och hur agerar de i 

undervisningspraktiken? 
 

Ett annat syfte är att utifrån språkvetenskapliga teorier, utveckla metoder 
och analytiska begrepp för studier undervisningspraktiker. 

Materialet utgörs av undervisningspraktikerna, lärarna, eleverna och 
elevtexterna vid Svanskolan och Falkskolan. Fältstudierna pågick under två 
läsår, genom observationer av två skrivprojekt i varje klass. Tolv texter 
djupanalyseras. Lärarna och 25 elever studeras närmare; alla informanterna 
intervjuas om meningsskapande i undervisningen. Även elevernas sätt att 
tala om sina texter undersöks. Metodologiskt bygger studien på lingvistisk 
etnografi och på Svanskolan också på aktionsforskning. 

Teoriramen i studien utgår från systemisk-funktionell lingvistik 
(Halliday 1978) och kritisk diskursanalys (Fairclough 1995a) samt dialog-
istisk språkteori (Bachtin 1981; Linell 2007) och skriftbruksforskning (Gee 
1990; Barton 2007). En central utgångspunkt är förståelsen att tänkande 
tar form i världen, och även om tänkande och lärande uppkommer inom 
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individer sker det alltid tillsammans med resurser från den sociala omgiv-
ningen (Linell 2005). Det innebär att människor skapar mening i samspel 
med andra; transaktioner verkar ske i dialog genom språkliga aktiviteter 
och andra uttryck. Produktion och reception av text är aktiviteter som 
ingår i meningsskapandet och kan kopplas till metaförståelsen av att skriva 
och läsa texter. Produktion, reception och metaförståelse ses här inte som 
åtskilda kompetenser, utan de tre tillsammans bidrar till meningsskapandet 
i text.  Sådan förståelse av skriftbruk kräver transaktioner av deltagarna (se 
figur 1 och 5, s. 9 och 56). 

Utifrån den systemisk-funktionella lingvistiken och den kritiska dis-
kursanalysen utvecklas resonemang och analytiska verktyg. Hallidays inter-
personella, ideationella och textuella metafunktioner i text är en bas för 
analys av elevtexter och undervisningspraktiker, men också för undersök-
ning av lärares och elevers sätt att tala om undervisningspraktik och texter. 
Även Faircloughs boxmodell med diskursdimensionerna text, diskursiv 
praktik och social praktik är en gemensam utgångspunkt för undersök-
ningen (se figur 2, s. 37). Elevernas texter ingår i ett sammanhang med de 
tre lagren. Med den kritiska diskursanalysens språk kan man säga att den 
diskursiva praktiken, i denna studie undervisningspraktiken, är som en bro 
mellan elevtexterna och de sociala praktiker där elevtexterna är tänkta att 
fungera. Elevernas sätt att tala om sina texter utifrån diskursdimensionerna 
visar deras rörlighet i texterna. 

Ett antagande om skolan som diskursgemenskap, är att elever och 
lärare parallellt rör sig med sex olika variabler när de skapar mening i text 
och praktik (se figur 3, s. 40). I undervisningspraktiken ryms tre undervis-
ningsvariabler: undervisningsfält, undervisningsröster och undervisningsform. 
Undervisningsfältet bildas av tre ämnesvariabler: ämnesinnehåll, ämnesröster 
och ämnestextualitet. De rör ämnet i sin helhet genom talade och skrivna 
ämnestexter (se uppställningen nedan). De tre undervisnings- respektive 
ämnesvariablerna kopplas i avhandlingen till den systemisk-funktionella 
lingvistikens tre metafunktioner, och de används för analys av undervis-
ningspraktiken och deltagarnas meningsskapande i denna praktik. I upp-
ställningen nedan anges metafunktionerna inom parentes. 
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Undervisningsvariabler  Ämnesvariabler – texterna i ämnet 

Ämnesinnehåll (ideationell) 

Ämnesröster (interpersonell) 

Undervisningsfält (ideationell) 
 

Ämnestextualitet (textuell) 

Undervisningsröster (interpersonellt)

Undervisningsform (textuellt)  

 

 
Undervisningen i de fyra skrivprojekten studeras också med verktyg från 
skriftbruksforskning. Med utgångspunkt i skrivprojektens skrifthändelser 
definieras kontextenheter, som bildar skrift- och talkedjor. Relationerna 
mellan kontextenheterna i skriftpraktikerna undersöks med språkveten-
skapliga verktyg, och på så sätt betraktas praktiken som en text. Resultaten 
från analyserna presenteras översiktligt i tabeller och figurer i avsnitten 
5.1–5.2.    

Denna studie bygger på min licentiatavhandling om argumenterande 
texter skrivna av elever i grundskolans årskurs 4–6 (Bergh Nestlog 2009a), 
där reliefteori (Evensen 1992; Evensen 2005) tillämpas för analys av 
texterna. Här kompletteras metoden med rhetorical structure theory (RST) 
(Mann & Thompson 1988; Mann, Matthiessen m. fl. 1992) och teori om 
textsekvenser (Adam 1992; Ledin 2000). Genom att parallellt använda de 
olika analysmetoderna tydliggörs reliefens för- och bakgrund, textsekvenser 
samt hierarkier och relationer mellan textenheter i elevtexterna. RST och 
reliefteori har anpassats och tillämpas även i undersökningen av undervis-
ningspraktikerna. 

Textanalyserna uppvisar två olika kategorier av elevtexter: hierarkikom-
ponerade och sekvenskopplade. De hierarkikomponerade texterna känneteck-
nas av hierarkier som berör hela texten, och de präglas även av många 
interpersonella relationer mellan textenheterna. Texterna verkar vara bygg-
da utifrån skribentens meningsskapande på global textnivå. De sekvens-
kopplade texterna däremot kännetecknas av många textuella relationer på 
globala nivåer, och skribentens meningsskapande förefaller utgå från lokala 
textnivåer, eftersom de globala, överordnade relationerna i texten framstår 
som otydliga. I de hierarkikomponerade texterna framstår förgrunden som 
distinkt genom att den är koncentrerad i färre textenheter, och bakgrunden 
utvecklar förgrunden i fler textenheter. Däremot är förgrunden i de 
sekvenskopplade texterna otydlig genom att den omfattar stora delar av 
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texten och bakgrunden är outvecklad. De hierarkikomponerade texterna 
framhäver tydlighet och tankedjup, och de sekvenskopplade mängd och 
bredd. Textanalyserna redovisas i avsnitt 4.1. 

I stort sett alla elever har tydlig textbaserad rörlighet i sina texter och 
många uppvisar ganska tydlig utåtriktad textrörlighet i skrivprojekten. Den 
transaktiva textrörligheten, som rör textens syfte och funktion, är däremot 
totalt sett otydligare (se 4.2). Mellan elever finns det inga avgörande skill-
nader i textrörlighet i de två ovan nämnda typerna av texter, men det före-
faller som om elever tar makten över de hierarkikomponerade texter 
genom att greppa över texterna i sin helhet på ett sätt som de inte gör i de 
sekvenskopplade.  

Undersökningen av skrivprojekten (se 5.1 och 5.2) visar att i Falk-
skolans Lek med genrer, och i Svanskolans båda projekt, Insändare om miljö-
frågor och Samhällsorienterande ämnestext, skrivs hierarkikomponerade 
texter. I Falkskolans andra projekt, Klasstidning, är texterna däremot sek-
venskopplade, vilket kan ha att göra med hur eleverna har arbetat med att 
intervjua personer i skolans närområde för att få tag i fakta till texterna. De 
tre förstnämnda projekten är hierarkikomponerade praktiker, liksom de 
texter som skrivs där. I de två förstnämnda är undervisningspraktiken en 
väl sammanhållen helhet med distinkta förgrunder och välutvecklade och 
relevanta bakgrunder. De två sist nämnda projekten är längre och mer 
komplexa. Klasstidning uppvisar två spår som löper parallellt, dels ett 
sekvenskopplat som styrs av läraren och som uppvisar många kontexten-
heter i förgrunden, dels ett hierarkikomponerat där eleverna har större 
inflytande och där förgrunden är distinkt och stöds av en omfattande 
bakgrund. Samhällsorienterande ämnestext består av två separata delar: först 
ett undervisningsblock som leds av läraren, sedan ett block där eleverna 
skriver texter och där de har större inflytande. Interpersonella relationer 
mellan kontextenheter är den mest frekventa typen av relation i alla skriv-
projektens praktiker. Det stämmer väl med lärarnas inriktningar i prak-
tikerna och deras dialogistiska syn på undervisning.  

De fyra skriftpraktikerna karaktäriseras av många talade texter som är 
tätt relaterade till de skrivna texterna. I talkedjorna är både lärare och 
elever ofta aktiva med sina röster, vilket ger många tillfällen till trans-
aktioner och fortlöpande meningsskapande. Alla skrivprojekten erbjuder 
kopplingar till genrer från andra sociala praktiker såsom insändare, tid-
ningsartikel med intervju och historisk faktatext.  

Båda lärarna är inriktade på och talar om interpersonella relationer i 
texter och praktik (se 5.1.3 och 5.2.3). En skillnad dem emellan är att 
läraren på Svanskolan, Siglinda, är inriktad på texters globala strukturer, 
vilket också visar sig i undervisningen, medan läraren Frideborg och hen-
nes undervisning på Falkskolan, snarare är inriktad på lokala textnivåer. En 
annan skillnad är att Frideborg är inriktad på rösterna i undervisningen 
(undervisningsröster) och på sociala praktiker utanför skolan. Siglinda där-
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emot inriktar sig mer på text och i synnerhet på röster och textuella struk-
turer i ämnets texter (ämnesröster och ämnestextualitet) samt på den dis-
kursiva praktiken i sin helhet.  

Alla elever är engagerade i undervisningen och visar sin rörlighet i 
praktiken (se 5.3), särskilt i undervisningsfältets ämnesinnehåll och ämnes-
röster. Eleverna som har skrivit hierarkikomponerade texter, framför allt på 
Svanskolan, rör sig tydligt i ämnestextualiteten genom att tala om texternas 
globala textnivåer. Många talar om både innehåll, funktioner och struk-
turer i texterna, det vill säga alla tre metafunktionerna. När eleverna på 
Falkskolan talar om sina sekvenskopplade texter talar de framför allt om 
innehållet. I den mån de överhuvudtaget rör sig inom variabeln ämnes-
textualitet talar de om språk och textualitet på lokala textnivåer. I fråga om 
elevers rörlighet i praktikens undervisningsröster och undervisningsform 
visar de i båda klasserna förtroende för lärarnas sätt att forma undervis-
ningen och organisera rösterna. 

En slutsats är att eleverna i de hierarkikomponerade texterna utvecklar 
kunskaper under skrivandet. De tar grepp över textens helhet och skapar 
mening rekursivt när de skriver. Men för eleverna som skriver sekvens-
kopplade texter verkar kunskapsutveckling snarare ske innan de skriver 
texterna, nämligen när de är ute och intervjuar olika personer och samlar 
materialet till texten. Jämförda med varandra kan de hierarkikomponerade 
texterna därför ses som kunskapstransformerande och de sekvenskopplade 
som kunskapsberättande (Scardamalia & Bereiter 1987). Många elever 
visar glädje och stolthet över sina hierarkikomponerade texter, och de 
verkar förstå att sådant skrivande hjälper dem att transformera kunskaper 
och utveckla idéer som de vill kommunicera med en läsare. En slutsats är 
också att 10–12-åringar kan skriva hierarkikomponerade texter om under-
visningen stöttar en sådan textproduktion.  

Resultatet kan tolkas som att elever i första hand behöver undervisning 
om globala textnivåer för att därigenom utveckla textkunskaper, men att de 
ibland också kan behöva stöd för lokala textnivåer. Det gäller inte minst 
elever med annat modersmål. En central slutsats är att en undervisning där 
elever skriver argumenterande och förklarande texter som de upplever som 
meningsfulla främjar deras meningsskapande. Om undervisningen är inrik-
tad på övergripande textstrukturer lär sig eleverna att skriva hierarkikom-
ponerade texter. De får därigenom ett verktyg dels för att i text utveckla 
kunskaper, dels för att skriva så att läsarens meningsskapande i texten 
främjas. En undervisning som däremot inte uttryckligen aktualiserar över-
gripande textstrukturer resulterar i studien i produktion av sekvenskopp-
lade texter, vilka inte erbjuder strukturer som fördjupar meningsskapandet 
på samma sätt som de hierarkikomponerade texterna. Det ska åter poäng-
teras att de hierarkikomponerade texterna skrivs i en undervisning som 
även den är hierarkikomponerad, vilket skulle kunna leda till slutsatsen att 
en hierarkikomponerad undervisningspraktik främjar produktion av hier-
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arkikomponerade texter. Dessa kan i sig tur sägas stödja elevernas lärande 
och utveckla deras skriv- och textkunskaper genom kunskapstransfor-
mering i text. 

Skriftpraktikerna i studien har visat exempel på stödstrukturer som kan 
förklaras utifrån transaktionscirkeln (se figur 1 och 5, s. 9 och 56) Sådana 
stödstrukturer har erbjudit eleverna möjligheter att skriva relativt avan-
cerade och väl fungerande diskursiva texter, som de troligen inte hade för-
mått göra utan lärarens stöd och de många samtalen om text. Samman-
taget visar studien på starka samband mellan texter, praktiker samt hur 
eleverna och lärarna talar om texterna och praktikerna. Praktikerna har 
formats utifrån förståelsen att lärande sker med resurser från det sociala 
sammanhanget. I en praktik med sådan grundsyn kan knappast elevtex-
terna ses som individuella utan snarare som kollektiva skapelser. 

I undersökningen har de analytiska verktygen för praktikerna utvecklats 
under studiens gång. Den delen av undersökningen får ses som explorativ. 
Även om studien är inriktad på undervisning och elevtexter i årskurserna 
4–6 kan resultatet bidra med generella kunskaper om texter och under-
visningspraktiker. Om analysverktygen utvecklas och förfinas förefaller de 
att ha potential att ge fördjupad förståelse också av andra kommunikativa 
verksamheter, där lärande och textproduktion är en essentiell del av verk-
samheten.  
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Summary 
The school’s assignment is to guide children in their learning and social 
development. Consequently there is a need for knowledge about how 
pupils and teachers make meaning in school. The dissertation is about 10–
12-year-olds’ argumentative and explanatory texts, and how pupils and 
their teachers make meaning in the teaching activities and develop texts.  

The aim of the study is to investigate the teaching and learning of 
writing and discursive texts written by pupils in two classes in years 4 to 6 
of compulsory school. The professional teaching practices, pupils’ texts and 
the way pupils and teachers talk about practices and texts are analysed. In 
order to achieve this aim, my investigation seeks answers to the following 
research questions: 

 
1. What textual structures can be found in the pupils’ texts? 

• How do the pupils talk about their texts?  
2. What structures are there in the teaching practices? 

• How do the teachers talk about their teaching practices? 
• How do the pupils talk about their writing and how do they act 

in their teaching? 
 

Another aim is to use linguistic theories and develop methods and 
analytical concepts for studying teaching practices. 

The empirical material consists of the teaching practices, teachers, the 
pupils and pupils’ texts at two schools, Svanskolan and Falkskolan. The 
field studies lasted for two school years, through observations of two 
writing projects in each class. Twelve texts are studied in depth and so are 
the teachers and 25 pupils; all of them were interviewed about meaning 
making in the teaching and learning contexts at school. The pupils’ way of 
making meaning in their own texts is also studied. As regards methodo-
logy, the study draws on linguistic ethnography and at Svanskolan also on 
action research. 
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The theoretical framework is based on systemic functional linguistics 
(Halliday 1978) and critical discourse analysis (Fairclough 1995a) and also 
on the dialogical conception of language  (Bachtin 1981; Linell 2007)  and 
new literacy studies (Gee 1990; Barton 2007). A key concept is the 
understanding that thinking takes shape in the world, and even if thinking 
and learning take place in individuals, this always happens together with 
resources from the social environment (Linell 2005). This assumption 
implies that people make meaning in interaction with others; transactions 
seem to take place in dialogue through linguistic activities and other 
expressions. The production and reception of texts are activities that are 
involved in the making of meaning and can be related to the metaunder-
standing of writing and reading texts. Production, reception and meta-
understanding are seen here not as separate skills, but the three together 
contribute to meaning making in text. This understanding of literacy 
requires transactions of the participants (see figures 1 and 5, pp. 9 and 56). 

Systemic functional linguistics and critical discourse analysis are used to 
develop the reasoning and analytical tools used in the study. The meta-
functions in text – interpersonal, ideational and textual (Halliday 1978)  – 
are a basis for the analysis of texts and teaching practices, but also for the 
study of pupils’ and teachers’ ways of talking about teaching and texts. 
Moreover, the model of discourse dimensions text, discursive practice and 
social practice (Fairclough 1995a) is an essential point of reference for the 
survey (see figure 2, p. 37). Pupils’ texts are included in the context of the 
three layers of discourse dimensions. With the concept of discourse dimen-
sions, one can say that the discursive practice, in this study the teaching, is 
like a bridge between the pupils’ texts and the social practice in which the 
texts are intended to work. Pupils’ ways of talking about their texts show 
their mobility in the texts.  

An assumption about the school as a discourse community is that pupils 
and teachers have six different variables in their meaning making in texts 
and practices (see figure 3, p. 40). The teaching consists of three practice 
variables: practice field, practice voices and practice form. The practice field is 
constituted by three subject variables: subject content, subject voices and subject 
textuality. The subject variables concern the subject as a whole through oral 
and written texts belonging to the subject (see the table below). The prac-
tice variables and the subject variables are related in the dissertation to the 
three meta-functions of systemic functional linguistics, and they are used 
for the analysis of the teaching practices and the meaning making of the 
participants in the professional practice. The table below shows the meta-
functions in brackets.  
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Practice variables  Subject variables  

– texts in the subject 

Subject content (ideational) 

Subject voices (interpersonal) 

Practice field (ideational) 
 

Subject textuality (textual) 

Practice voices (interpersonal) 

Practice form (textual)  

 

 
The teaching in the four writing projects is also analysed with tools from 
new literacy studies. The literacy events in the projects are defined and 
divided into minor context entities, which constitute written and oral 
chains. The relation between context entities are investigated with linguis-
tic analytical tools, and thus the practice is considered a kind of text. The 
results of the analysis are presented briefly in tables and figures in section 
5.1–5.2. 

This study is based on my former study on argumentative texts written 
by pupils in years 4 to 6 of compulsory school (Bergh Nestlog 2009a), 
where relief theory (Evensen 1992; Evensen 2005) is applied in the ana-
lysis of the texts. Here the method is supplemented with rhetorical 
structure theory (RST) (Mann & Thompson 1988; Mann, Matthiessen et 
al. 1992) and the theory of text sequences (Adam 1992; Ledin 2000). By 
using the different analytical methods in parallel, the foreground and 
background in the relief and text sequences, as well as hierarchy and rela-
tions between text entities, are clarified. RST and relief theory have been 
adapted and are also applied in the analysis of the teaching practices. 

The text analyses show two different categories of pupils’ texts: 
hierarchically composed and sequentially coupled texts. The hierarchically 
composed texts are characterized by hierarchies concerning the entire text 
and many interpersonal relations between text entities. The texts appear to 
be composed in accordance with the writer’s meaning making at a global 
text level. The sequentially coupled texts, on the other hand, are charac-
terized by many textual relations at the global text level, and the writer’s 
meaning making seems to emanate from local text levels, as the global, 
superior relations in the text only appear vaguely. In the hierarchically 
composed texts the foreground emerges distinctly by its concentration in a 
small amount of text entities, and the background develops the foreground 
through a range of text entities. However, the foreground in the sequen-
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tially coupled texts is indistinct in that it covers large parts of the text and 
the background is undeveloped. The hierarchically composed texts bring 
out clarity and depth of thought, while the sequentially coupled ones reveal 
quantity and breadth. The text analyses are presented in section 4.1. 

Almost all pupils have clear text-based mobility in their texts and many 
of them exhibit fairly clear outgoing text mobility in the writing projects. 
The transactive text mobility, however, which concerns the aim and the 
function of the text, is generally less clear (see 4.2). There are no crucial 
differences between pupils regarding text mobility in the two types of text 
mentioned above, but pupils seem to take control of the hierarchically 
composed texts by grasping the text as a whole in a way they do not in the 
sequentially coupled ones. 

The study of the writing projects (see 5.1 and 5.2) shows that Play with 
genres at Falkskolan, Letters to the editor about environmental issues and 
Subject text in social science at Svanskolan develop hierarchically composed 
texts. In the project Class newspaper at Falkskolan, however, the texts are 
sequentially coupled, which could be explained by the circumstance that 
the pupils have carried out interviews with people in the local area to 
collect facts for their texts. The first three projects are hierarchically 
composed practices, as are the texts that are written there. In the first two 
the teaching is a cohesive whole with distinct foregrounds and well-
developed and suitable backgrounds. The last two projects are longer and 
more complex. Class newspaper presents two tracks running parallel: one is 
sequentially coupled, controlled by the teacher and with many context 
entities in the foreground, and the other is hierarchically composed, where 
pupils have greater influence and the foreground is distinct and supported 
by an extensive background. Subject text in social science consists of two 
separate parts: first a teaching block led by the teacher, then a block in 
which students write texts and have more influence. Interpersonal relations 
between context entities are the most frequent type of relations in the 
professional practices. This corresponds to the teachers’ approaches and 
their dialogical view of teaching practices. 

The four writing practices are characterized by many spoken texts 
which are closely related to the written ones. In the oral chains teachers 
and pupils are often active with their voices, providing many opportunities 
for transactions and ongoing meaning making. All the writing projects 
offer connections to genres from other social practices, such as letters to 
the editor, newspaper article with interviews and historical factual text. 

Both teachers focus on and talk about interpersonal relations in texts 
and practices (see 5.1.3 and 5.2.3). One difference between them is that 
the teacher at Svanskolan, Siglinda, focuses on global structures in texts, 
which is also manifested in the teaching, while the teacher Frideborg in 
her practice at Falkskolan rather focuses on local text levels. Another 
difference is that Frideborg focuses on voices in the classroom (practice 
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voices) and the social practices outside of school. Siglinda, however, 
focuses more on text and in particular the voices and textual structures in 
subject texts (subject voices and subject textuality) and the discursive 
practice in its entirety. 

All students are engaged in the classroom and they show their mobility 
in practice (see 5.3), particularly in the practice field of subject content and 
subject voices. Pupils who have written hierarchically composed texts, 
especially at Svanskolan, move clearly in subject textuality by talking about 
the global text levels in the texts. Many of them talk about the content, 
functions, and structures of texts, that is to say, all three meta-functions. 
When students at Falkskolan talk about their sequentially coupled texts 
they speak primarily about the content. To the extent that they move 
within the subject variable textuality, they talk about language and textual-
lity at local text levels. In terms of pupils’ mobility in the practice voices 
and the practice form, in both classes they show confidence in the teacher’s 
way of forming the teaching and organizing the voices. 

One conclusion is that the students in the hierarchically composed texts 
develop knowledge during writing. They take hold of the whole text and 
they make meaning recursively when writing. Pupils who write sequentially 
coupled texts, on the other hand, seem to develop knowledge mostly before 
they write the text, namely when they are out interviewing people and 
collecting material for the text. Compared with each other, the hierarchi-
cally composed texts can therefore be seen as “knowledge transforming” 
and the sequentially coupled texts as “knowledge telling” (Scardamalia & 
Bereiter 1987). Many pupils show joy and pride in their hierarchically 
composed texts, and they seem to understand that this kind of writing 
helps them to transform knowledge and develop ideas that they want to 
communicate with a reader. One conclusion is that 10–12-year-olds can 
write hierarchically composed texts if the teaching supports this form of 
text production. 

The result can be interpreted as showing that pupils primarily need 
education about global text levels in order to develop text knowledge, but 
sometimes they also need support for local text levels. This especially 
concerns pupils with another mother tongue. A key conclusion is that 
practices where pupils write argumentative and explanatory texts that they 
find meaningful promote their meaning making. If teaching is focused on 
the overall text structure, pupils learn to write hierarchically composed 
texts. They thereby acquire a tool to develop knowledge in texts during 
writing, and also to write so that the meaning making of the reader is 
promoted by the text structure. In this study, teaching that does not 
explicitly highlight global text structures results in the writing of sequen-
tially coupled texts, which do not offer structures that deepen the making 
of meaning in the same way as the hierarchically composed ones do. 
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It should be emphasized that the hierarchically composed texts are 
written in a professional teaching practice which is also composed hier-
archically, which could lead to the conclusion that a hierarchically com-
posed teaching promotes the production of hierarchically composed texts. 
These can in turn be said to support pupils’ learning and to develop their 
writing and textual knowledge. 

The writing practices in this study have shown examples of scaffolding 
that can be explained by the transaction cycle (see figure 1 and 5, pp. 9 and 
56). Such supporting structures have offered opportunities to the pupils to 
write fairly advanced and functional discursive texts, which they probably 
would not have been able to do without the support of the teacher and the 
many conversations about texts. Overall, the study shows the strong links 
between texts, practices and how students and teachers talk about the texts 
and practices. The professional practices have been shaped by the under-
standing that learning takes place with resources from the social context. 
In a practice with this basic view, the pupils’ texts can hardly be seen as 
individual, but rather as collective products. 

The analytical tools used to analyse the practices were developed as the 
study progressed. This part of the study may be viewed as exploratory. 
Although the investigation is focused on teaching and pupils’ texts in 
grades 4–6, the result can contribute general knowledge about texts and 
professional teaching practices. If the analytical tools are developed and 
refined, they appear to have the potential to provide deeper understanding 
of other communicative activities where learning and text production are 
an essential part. 
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Bilagor och sak- och termregister





Bilaga 1  
Fikris text i Lek med genrer 
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Bilaga 2  
Florins grupptext i Lek med genrer 
 
  
 
 



Bilaga 3  
Florins grupptext i Klasstidning 
 
 
 
 
 



Bilaga 4  
Fjonas grupptext i Klasstidning 
 
 
 

 



Bilaga 5  
Firmesks grupptext i Klasstidning 
 
 
 
 



Bilaga 6  
Faraz grupptext i Klasstidning 
 
 
 
 



Bilaga 7  
Sivs text i Insändare om miljöfrågor 
  
 
 

 



Bilaga 8  
Sams text i Insändare om miljöfrågor 
  
 
 



Bilaga 9  
Saras text i Insändare om miljöfrågor 
 
  
 
 



Bilaga 10  
Sets text i Samhällsorienterande ämnestext 
 
  
 
 



Bilaga 11  
Sivs text i Samhällsorienterande ämnestext 
 
  
 
 

 



Bilaga 12  
Saras text i Samhällsorienterande ämnestext 
 
  
 
 



Bilaga 13  
Sets miljötext 
 

  
 
 



Bilaga 14  
Sols läxa 
 
 
  
 
 



Bilaga 15 
Analys av kontextenheter i Klasstidning 
 
Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen. 
Kontextenheter med grå skuggning över siffra tillhör kärnspåret och övriga 
siffror tillhör satellitspåret enligt RST-analysen (se kap. 5.1.2). X anger 
kontextenhet som inte kan kategoriseras eftersom elevernas arbete här ser olika 
ut. 

Skrifthändelser 
(Lektion inom parentes) 

Talkedjans  
inriktning på 
undervisnings-
variabler 

Talkedjans 
inriktning på 
ämnesvariabler  

Funk-
tionella 
kontext-
enheter 

1. (1) 
Mål för skrivprojektet 

undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

1 

2. 
Inledning av grupparbetet 

undervisningsfält 
 
undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsfält 
 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll  
ämnesröster 

2 
 
3 
 
4 

3.  
Tankar om lektionen 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsform 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 
 

5 
 
6 
 
7 

4. (2) 
Dagens arbete 

undervisningsfält 
undervisningsform 
 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster  
ämnesinnehåll 
ämnesröster 
 

8 
 
 
9 

 



5. 
Jämföra två tidningar 

undervisningsfält 
 
 
undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster  
ämnestextualitet 

10 
 
 
11 

6. 
Arbete med rubriker och 
gruppförberedelser 
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eller annat fält 
 
undervisningsfält 
undervisningsform 
 

ämnestextualitet 
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ämnesinnehåll 
ämnesröster 
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13 
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Tidningsproduktion i 
samhället 
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ämnesröster 
ämnesröster 
ämnesinnehåll 
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15 
16 

8. 
Egen argumenterande text 

undervisningsfält 
 
undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

Ämnesröster 
 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll  

17 
 
18 
 
19 

9. (4)  
Olika tidningsgenrer 
 

undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält 

 
ämnesröster 
 
ämnestextualitet 
ämnesröster 
ämnestextualitet 

20 
21 
 
22 
 
23 

10. 
Egna intervjufrågor 

undervisningsfält 
eller annat fält 

ämnesinnehåll     24 

11. (5) 
Granska förstasidor 

undervisningsfält ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 

25 



12. 
Skissa förstasidor 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsfält  

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
 
ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

26 
 
 
27 
 
28 

13.  
Fasa ut en skrifthändelse  

undervisningsröster  29 

14. (6) 
Hålla ihop skrivprojektet 

undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 

30 

15. 
Skriva egna texter 

undervisningsform 
undervisningsfält 
undervisningsröster 

 
ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

31 
32 

16. (7) 
Klassen i praktiken 

undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsröster 

 33 
 
34 

17. 
Bildtexter 

undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesröster 35 

18. 
Skriva bildtexter 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsfält 

X 
 
X 

36 
 
37 

19. 
Publicera sina bildtexter 

annat fält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

 38 

20. (8) 
Synen på Falkgården 

undervisningsfält ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

39 
 

21. 
Skriva tidningstexter 

undervisningsfält 
undervisningsfält 
eller annat fält 

ämnesröster 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 

40 
41 

 



22. (9) 
Vad har vi gjort? 

undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsröster 

ämnestextualitet 
ämnesröster 

42 

23. 
Granska insändare 

undervisningsfält 
undervisningsfält 
 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
eller annat fält 

X 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 
 
 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 

43 
44 
 
45 
 
46 

24. (10) 
Målen 

undervisningsfält ämnesinnehåll 47 

25. 
Gator i Falkgården 

undervisningsfält 
 

ämnesinnehåll 48 

26. 
Insändare 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 

49 

27. 
Slutföra skrivarbetet med 
texterna till klasstidningen 

undervisningsfält 
 
 

X 50 

28. 
Klasstidningen 

undervisningsfält X 51 

 
 
 



Bilaga 16 
Analys av kontextenheter i Insändare om miljöfrågor 
 
Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen. X 
anger kontextenhet som inte kan kategoriseras eftersom elevernas arbete här 
ser olika ut. 

 Skrifthändelser 
(Lektion inom parentes) 

Talkedjans  
inriktning på 
undervisnings-
variabler 

Talkedjans 
inriktning på 
ämnesvariabler  

Funk-
tionella 
kontext-
enheter 

1. (1)  
Om två texter 

undervisningsfält  
undervisningsform  
undervisningsfält 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält  

X 
 
X  
ämnesinnehåll  
ämnestextualitet 
ämnestextualitet  
ämnesröster 
ämnestextualitet  
ämnesröster 
ämnestextualitet  
ämnesröster 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

2.  
Skriva en egen text 

undervisningsfält  
undervisningsform 
undervisningsfält  
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 

ämnestextualitet  
ämnesröster 
X 
X 
X 
X 
X 

7 
 
8 
9 
10 
11 
12 

3. (2) Granska och revidera egen text undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsröster 

ämnestextualitet  
ämnesröster 
X 
X 
 

13 
 
14 
15 
16 

 



4. Granska annans text undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält 

X 
X 
ämnestextualitet  
ämnesröster 
ämnestextualitet  
ämnesröster 

17 
18 
19 
 
20 

5. (3) 
Bygga upp idéer och strukturer för 
egen text 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält 
 
 
 
 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
 
ämnestextualitet 
ämnesröster  
X 
 
 
 
 
 
X 
ämnesinnehåll 

21 
 
22 
 
23 
 
 
 
 
24 
25 

6.(4) 
Enskild intext 

undervisningsröster 
undervisningsfält 

 
X 

26 
27 

7. Respons och bearbeta egen och 
annans text 

undervisningsform 
undervisningsröster 
 
 
 
undervisningsfält 
undervisningsfält  
eller annat 
undervisningsfält 
undervisningsfält  
undervisningsform 
 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält  
undervisningsfält  
undervisningsröster 

 
 
 
 
X  
X 
 
ämnestextualitet 
ämnesröster 
 
ämnestextualitet 
ämnesröster 
X 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

28 
 
 
 
 
29 
30 
 
31 
 
 
32 
 
33 
34 



 

8. (5) 
Bearbeta egen text. 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster  
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsform  

ämnestextualitet 
ämnesröster 
 
X 
X 

35 
 
36 
37 
38 

9. (6) 
Bearbeta egen text 

undervisningsfält 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält 
undervisningsfält 

X 
ämnestextualitet 
ämnesröster 
X 
X 

39 
40 
41 
42 
 

10. 
Slutprodukten 

undervisningsfält X 43 
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Analys av kontextenheter i Samhällsorienterande ämnestext 
 
Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen. X 
anger kontextenhet som inte kan kategoriseras eftersom elevernas arbete här 
ser olika ut. 

Skrifthändelser 
(Lektion inom parentes) 
 

Talkedjans  
inriktning på 
undervisnings-
variabler 

Talkedjans 
inriktning på 
ämnesvariabler  

Funk-
tionella 
kontext-
enheter 

1. (1) 
Intexter i tal och skrift 
 

undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsform 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
 
 

1 
2 
3 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 

 



2. (2) 
Läxan i religion och historia– 
muntlig diskussion 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält 

ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 

12 
 
 
13 
 
14 

2. (2) 
Läxan i religion och historia– 
muntlig diskussion 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält 

ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 

12 
 
 
13 
 
14 

3. 
Argumentation i skrift och tal 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsfält 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 

15 
 
 
16 
 
17 
 
18 
19 
20 
 
 
21 
22 



4. (3) 
Skriftlig diskussion 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält  
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
 

23 
 
 
24 
 
25 
 
 
26 
27 
 
 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

5. 
Om skriftlig diskussion 

undervisningsform 
undervisningsröster  

 34 

6. (4) 
Skriva egen argumenterande text 

undervisningsform 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsfält 

 
X 
 
 
ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 
 
 
X 
X 

35 
36 
 
 
37 
 
 
38 
 
39 
 
40 

 



7. (5) 
Tillsammans och individuellt 
utveckla tankar i tal och skrift 

undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 

ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll  
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
 
 
 
 
ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 

41 
42 
 
 
43 
44 
 
45 
46 
 
47 
48 
 
 
49 
 
50 
51 
 
52 

Forts. 7. (5) 
Tillsammans och individuellt 
utveckla tankar i tal och skrift 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 

ämnesinnehåll 
 
 
ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 
ämnesinnehåll 

53 
 
 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

8. (6) 
Inledning till att skriva egen text 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsfält 
 
undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesinnehåll 
 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 

60 
 
61 
 
 
62 



9.  
Börja skriva 

undervisningsfält X 63 

10. (7) 
Revidering och fortsatt gemensamt 
tänkande 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 

64 

11. 
Fortsatt eget skrivande 

undervisningsfält  
undervisningsform 
undervisningsfält 
undervisningsfält 

ämnesinnehåll  
ämnestextualitet 
X 
ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 

65 
 
66 
67 

12. (8) 
Exempeltext - inledning 

undervisningsfält 
 
 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 
X 
X 
ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

68 
 
 
69 
70 
71 

13. 
Fortsatt eget skrivande 

undervisningsfält X 72 

14. (9) 
Exempeltext - avslutning 

undervisningsfält 
undervisningsröster 
 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsfält 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 
X 
ämnestextualitet 
X 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

73 
 
 
74 
75 
76 
77 

15. 
Fortsatt eget skrivande 

undervisningsfält X 78 

 



16. (10) 
Fortsatt eget skrivande och bli klar 
med texten 

undervisningsfält 
undervisningsfält 

X 
X 
 
 

79 
80 

 
 
 
 

 
 
 
 



Bilaga 18 
Guide för elevintervjuer – punkter att tala med eleverna om, lite i taget vid 
olika tillfällen: 
 
Inledning 

• Jag inleder med ett samtal för att lära känna eleven lite. Hon eller han 
får berätta lite om sig själv och sin språkliga bakgrund. 

 
Rörlighet i praktiken 
Under skrivprocessen 

• Hur har det gått till när du har skrivit den här texten? När, var, hur, 
vad, vem, varför? 

• Vad tänkte du först att du skulle skriva om? Vad tänkte du om hur du 
skulle skriva texten? Hur kom du på det? 

• Vad gjorde ni i klassen (skrivaktiviteter)? Klass, grupper, par, enskilt? 
• Vad gjorde läraren som har med texten och skrivandet att göra? Vad 

tänkte du om det? Syns det i texten?  
• Vad gjorde ni elever som har med texten och skrivandet att göra? Vad 

tänkte du om det? Syns det i texten? 
• Vilka har du talat med om texten och skrivandet i skolan? Lärare, 

kamrater? Vad tänkte du om det? Syns det i texten? 
• Vilka har du talat med om texten och skrivandet hemma eller på 

fritiden? Vad tänkte du om det? Föräldrar, syskon, kamrater, andra? 
Syns det i texten? 

• Vad var viktigt och bra av det du gjorde i skolan eller på fritiden, 
hemma? Hur då? 

• Har du skrivit på lektioner? Hur kom du på då vad du skulle skriva? 
Hur kom du på hur du skulle skriva? 

• Har du skrivit hemma? Hur kom du på då vad du skulle skriva? Hur 
kom du på hur du skulle skriva? 

 



Frågor när texten är klar 
• Mer enligt de sista sex punkterna ovan 
• Hur skulle du bedöma denna text? 
• Varför blev den sådan? Är det något du tror skulle kunna göra texten 

ännu bättre? Vad? 
Frågor om skrivande 

• Om du tänker på när du skriver texter, kan du förklara vad som är 
viktigt för dig för att det ska bli en bra text? Vad får du innehållet ifrån 
– ge exempel? Hur vet du hur du ska bygga upp texten och hur du ska 
skriva? 

• Vad tror du att du kan göra för att utveckla ditt skrivande? 
• Vad tror du att andra kan göra för att utveckla ditt skrivande? 

Vem/Vilka? 
• Brukar du tänka på hur det går till när du skriver texter? Hur gjorde 

och tänkte du om det när du var mindre? Hur gör du och tänker du 
nu? 

• Vad tycker du är bra när du skriver texter? Vad tycker du är mindre 
bra? 

• Spelar det någon roll hur läraren lägger upp undervisningen när du ska 
skriva en text? Vad är då bra och inte bra? 

• När du läser texter, händer det då att du tänker på hur texten är 
uppbyggd och skriven? Exempel? Händer det då att du lär dig något 
som du kan ha nytta av när du skriver? 

• Brukar du prata med någon där hemma om dina texter? Vem? Vad 
säger hon/han – exempel?  

• Brukar du få hjälp av någon där hemma om dina texter? Vem? Vad 
hjälper hon/han till med – exempel?  

• Är det viktigt att skriva texter? Varför? 
 

  



  

Rörlighet i text 
• Vad handlar texten om? 
• Är det något speciellt du kommer ihåg från texten? 
• Skulle du kunna sammanfatta texten? 
• Vad tycker du om texten? Varför?  
• Be eleven förklara något ur texten (inkl. mellan raderna). 
• Hur är texten uppbyggd? Vilka delar består den av? Hur är språket? 

Hur är meningarna? Hur är orden? 
• Om eleven associerar till egen erfarenhet – skolerfarenhet eller 

personlig erfarenhet – när de t.ex. motiverar sig när jag ställer frågor 
som ”Varför…?” och ”Vad menas med…?” 

• Ställa frågor utifrån deras specifika text för att försöka förstå hur de 
kopplar ihop texten med skolkunskaper och egna erfarenheter.  

• Pröva om de kan röra sig utanför texten framåt och bakåt. Hur 
kommer det sig att du skrev om detta ämne? Har du varit med om 
något som har med texten att göra? Vad tror du händer om det blir 
som du vill i din text – Hur blir det då? 

• Varför skrev du så [ge exempel ur texten]? 
• Vad kan man ha den här texten till? Vad kan den användas till? Vem 

tror du/tänker du ska läsa texten? Varför? 
• Hur tror du läsaren tänker om och förstår texten? 
• Stämmer texten med det du tänkte och menade? Tror du att den är 

skriven så att det du tänkte framgår? Kom du på något nytt under 
tiden du skrev texten? Vad i så fall? 

• Hur kommer det sig att du skrev om detta ämne? Skolan? 
Hemma/Fritiden? Har du varit med om något som har med texten att 
göra? Vad tror du händer om det blir som du vill i din text – Hur blir 
det då? 



Bilaga 19 
Guide för lärarintervjuer – punkter att tala med lärarna om vid ett eller 
flera tillfällen: 

 
• Värdera undervisningen. Något som förvånade dig positivt/negativt? 
• Hur tänkte du när du la upp det här lektionspasset? Hur stämde det du 

tänkte med hur det blev? 
• Är det så ni brukar göra? Vad ger det? Hur tycker du det har gått idag? 
• Hur brukar eleverna få arbeta med sina texter? 
• På vilket sätt bidrar undervisningen till elevernas textkompetens? 
• Vad tycker eleverna om att skriva? 
• Tankar om skrivundervisning? Hur ser du på din roll i 

skrivundervisningen? 
• Tankar om processen i undervisningen och elevernas skrivprocesser. 
• Vad behöver dessa elever bli medvetna om tror du? 
• Vilken kursplan för svenska följer ni? Hur ser du på de två 

svenskämnena? 
• Ledstjärnor för hur du tänker om ditt arbete? 
• Vad har du för tankar om progression genom de år du har eleverna, när 

det gäller skrivande och texter? 
• Vilka mål från de nationella kursplanerna har du arbetat mot i detta 

projekt? Svenska? So?  
• Tankar om innehåll, form, funktion i elevernas texter och vilken roll 

dessa aspekter spelar i undervisningen. 
• Tankar om elevernas medvetenhet om process och produkt. 
• Har du tänkt något nytt eller lärt dig något? 
• Hur tror du min närvaro har påverkat eleverna? 
• Idéer du fått och tankar du blivit klar över. Frågor som väckts inom dig 

under projektet? Vad är det viktigaste i detta skrivprojekt? 
• Vad vill du gå vidare med och utveckla? 

 





Sak- och termregister 
Detta sak- och termregister ger sidhänvisningar enligt principerna: 
avhandlingens introduktion av begreppet, första gången det förekommer i 
teori- och resultatkapitlen samt sidor där begreppet definieras och beskrivs. 
Kursivering anger sidor med definitioner och beskrivningar. Efter 
sakregistret finns ett separat termregister för RST-relationer. 

Sakregister  
aktionsforskning 31 f 
argumentativ textsekvens 94, 102 ff 
argumenterande text 5, 128 
artefaktisk 37, 52 f, 135, 145 
bakgrund 73, 74 f, 91–95, 152 ff 
bottenupp 75, 122 
deep theorizing 31, 255 
dialogistisk 6, 17 f, 34 f, 49, 53, 60 
f, 141, 227 f 
diskursdimensioner 37f, 47f, 177 f, 
221f 
diskursiv praktik 9 f, 37 f, 177 
diskursiva texter 6 f, 9, 51, 
dubbla dialogen 53, 63 f 
funktionella kontextenheter 73, 96, 
145 ff 
funktionella relationer 73, 78–91, 
103, 224 
interpersonell rörelse 65 

funktionella textenheter 73, 77 ff, 
95 f 
föreställningsvärld 62 f, 240 
förgrund 73, 74 f, 91–95, 102 ff 
147 ff 
förklarande text 5, 115 f  
förklarande textsekvens 94 f, 109 ff 
förståelse 8, 50 ff 
global textnivå 59, 142, 215 f 
hierarkikomponerad 5, 100 ff, 171 f 
icke-funktionell relation 90, 227 
ideationell relation 79, 82 f 104, 
227 
inriktning i diskursiv praktik 61, 67 
ff, 172 ff 
interaktion 35, 52 
interkontextuell rörelse 65 
interpersonell relation 79, 104, 152 
okänd relation 90 



intertextualitet 49 f 
intertextuell 50 
intertextuell rörelse 65 
intext 52 f, 135, 193–201 
intrakontextuell rörelse 64 
intrapersonell rörelse 63 f 
intrapersonell rörlighet 218 
intratextuell rörelse 63 ff 
knowledge telling 54, 268  
knowledge transforming 54, 268 
kommunikativa verksamheter 6, 46 
kontextenhet 67, 96 f, 145 ff, 178 ff 
kontextnivå 81–93, 152 ff 
kontextnivå, global och lokal 59, 
228 
kritisk diskursanalys 6, 34, 36 
kunskapsberättande 54, 232 f, 262 
kunskapstransformerande 54, 232 
ff 
kärna 73, 76–95, 102 ff, 152 ff 
kärnspåret 157 ff 
likställda relationer 88, 110, 187 
linguistic ethnography 10, 30 f 
lingvistisk etnografi 30 f 
lokal kontextnivå 83 ff 
lokal textnivå 59, 105 ff, 176 ff 
meningsskapande 6ff, 35 
metafunktion 6, 34, 40–44, 105 ff, 
149 ff 
metodologi 30 f, 46 
möjlig utvecklingszon 241, 246 f 
new literacy studies 9 f, 46  
närmaste utvecklingszon 55 f 
textkedjor 47, 147 

perspektivdimension 75 f 
praktikrörlighet 61, 66f 
primära diskursen 36 
produktion 35, 50 ff, 183 
produktionsförståelse 56 f, 59 f 
reception 35, 50–60, 183 
receptionsförståelse 56–58 
reliefteori 74–76, 91–93, 100 ff 
retorisk strukturteori 75–91, 100 
rhetorical structure theory 14, 75–
91 
rörlighet i praktik 16, 67–70, 126, 
145, 209 ff 
satellit 73, 76–95, 102 ff, 152 ff 
satellitspåret 157, 164 ff 
sekundära diskurser 36 ff 
sekvenskopplad 5, 100, 106–114, 
171, 232 ff 
situationskontext 36, 44, 67 ff 
skrifthändelse 10, 40, 46 ff, 130 ff, 
145 ff 
skriftkedja 97, 145, 156 f,  
skriftpraktik 9 f, 46 f, 95 f, 145 ff, 
230 
små diskurser 36 f, 61  
social praktik 6, 36 ff, 47 f, 177 f 
socialkonstruktionistisk 18, 36 
sociosemiotisk 50, 54 
stora diskurser 36 f, 161 f   
stödstruktur 12 f, 34, 145, 232 ff 
systemisk-funktionell lingvistik 12 
talkedja 96 f, 145 ff  
textbaserad textrörlighet 63 f, 127 ff 
textenheter 73 ff, 100 ff 
 

 



textnivå 15, 59, 102 ff  
textproduktion 12, 50 ff , 130, 147 
textreception 50 ff, 55–67 
textuell relation 79, 89 f, 104, 152 
thick description 31, 255 
thick participation 31, 255 
tjock beskrivning 31 
tjockt deltagande 31 
toppner 75 
transaktion 8 f, 35, 60 ff, 148, 194 
ff 
transaktionscirkeln 9, 34 f, 55–59 
transaktionskedjor 47 
transaktiv textrörlighet 61, 65, 127 
undervisningsform 39 f, 42–45, 68, 
70, 72, 97 f, 150 f 
undervisningsfält 39 f, 42–45, 97 f, 
149 ff 
undervisningsröster 39 f, 42–45, 97 
f, 150 ff 
undervisningsvariabler 28 f, 39–44, 
72 f, 97, 149 ff 
uttext 52 f, 135, 154 
utåtriktad textrörlighet 63, 64 f, 
129 ff 
variabler för skoldiskurser 40, 67 
virtuell text 51 ff, 62, 145  
ämnesinnehåll 39–44, 69 f, 97 f, 
150 ff 
ämnesröster 39–44, 69 f,  97 f, 150 
ff 
ämnestextualitet 39–44, 69 f, 150 ff 
ämnesvariabler 29, 39–44, 68, 72 f, 
97 f, 148 ff 

  

 



 

Termregister för RST-relationer 
 
Bevis 84, 120, 
Disjunktion 89, 109, 110 f, 116, 
118 
Effekt 82, 102, 103, 115, 118, 120 
Förberedelse (text) 85, 93, 104, 
115–121, 139 f 
Förberedelse (undervisning) 86 f, 
153 f, 165 ff, 169 ff, 185 f, 196 f, 
198 f, 224 ff 
Förutsättning eller villkor 82, 118 
Konjunktion (text) 89, 103 ff, 109 
f, 111, 115 f, 118, 119 ff,  
Konjunktion (undervisning) 89, 
166–171, 185, 187, 197 ff, 225, 
227 f 
Kontrast 79, 88, 118, 120 
Koppling (text) 90, 118, 120 
Koppling (undervisning) 90, 166 f, 
170, 225 
Linje (text) 88, 111, 118, 120 
Linje (undervisning) 89, 153 f, 166 
f, 185, 198 f, 225 
Lista 89, 109 ff, 116, 118 f 
Medel (text) 82, 120 
Medel (undervisning) 83, 87, 166 f, 
169 ff, 185, 198 f, 225, 226 
Medgivande 84, 116 ff 
Motivation 86, 153 f, 166 f, 170, 
225 

 
 
Motivering 85, 103 ff, 115, 118, 
120 f, 139, 141 
Offentliggörande 87, 93, 153 f, 165 
ff, 169 ff, 225 
Omständighet 82, 118 f 
Orientering (text) 84, 87, 93, 116–
121, 139 
Orientering (undervisning) 86, 87, 
166 f, 170, 185 f, 225 f 
Orsak 82, 102 f, 105, 115–118, 120 
f 
Parafras 85, 118, 120 f, 140 
Sammanfattning (text) 85, 93, 103 
ff, 115, 120 f, 139 
Sammanfattning (undervisning) 87, 
166 f, 170 f, 197 ff, 225 
Samspråk 87, 166 f, 170, 225 
Syfte 82, 109 f, 111, 116 ff 
Tolkning 83, 166 f, 171, 185, 187, 
225 
Utarbetning (text) 82, 87, 103 ff, 
109 f, 111 f, 115, 116–121 
Utarbetning (undervisning) 83, 87, 
166 ff, 171, 185, 187, 197 ff, 200, 
225 
Värdering (text) 84, 120 
Värdering (undervisning) 86, 153 f, 
185, 197 ff, 225 

 



 

 

Linnaeus University Dissertations 
 
Nedan följer en lista på skrifter publicerade i serien Linnaeus University Disser-
tations. För fler titlar och mer information se Linnaeus University Press sidor 
på Lnu.se 

 

44. Maria Mikkonen, 2011. Internal Migration, Labour Market Integration, and 
Job Displacement: An Ethnic Perspective (nationalekonomi, economics), ISBN: 
978-91-86491-72-7. 

45. Johan Vessby, 2011. Analysis of shear walls for multi-storey timber buildings 
(byggteknik/civil engineering), ISBN: 978-91-86491-73-4. 

46. Anna Augustsson, 2011. Climate change and metal mobility in an environ-
mental risk perspective (miljövetenskap/environmental science), ISBN: 978-91-
86491-74-1. 

47. Mia Berglund, 2011.  Att ta rodret i sitt liv. Lärande utmaningar vid långva-
rig sjukdom (vårdvetenskap/caring science), ISBN: 978-91-86491-76-5. 

48. Eva Pettersson, 2011. Studiesituationen för elever med särskilda matematiska 
förmågor (matematik med didaktisk inriktning/mathematics education), ISBN: 
978-91-86491-77-2. 

49. Veronica Lundgren, 2011. Phytoplankton defense mechanisms against grazing: 
the role of grazing infochemicals (akvatisk ekologi/aquatic ecology), ISBN: 978-
91-86491-78-9. 

50. Eva Gustafsson, 2011. Characterization of particulate matter from atmospheric 
fluidized bed biomass gasifiers (bioenergiteknik/bioenergy technology), ISBN: 
978-91-86491-80-2. 

51. Ulla Gadler, 2011. En skola för alla – gäller det alla? Statliga styrdokuments 
betydelse i skolans verksamhet (pedagogik/education), ISBN: 978-91-86491-81-9. 

52. Mikael Hilmersson, 2011. Establishment of Insidership Positions in Institu-
tionally Distant Business Networks. -The entry of medium sized multinational ex-
porters in emerging markets (företagseknomi/business administration), ISBN: 
978-91-86491-82-6. 

53. Joakim Stoltz, 2011. L’alternance codique dans l’enseignement du FLE. Étude 
quantitative et qualitative de la production orale d’interlocuteurs suédophones en 
classe de lycée (franska/french), ISBN: 978-91-86491-83-3.  

54. Fredrik Håkansson, 2011. Standing up to a Multinational Giant. The Saint-
Gobain World Council and the American Window Glass Workers' Strike in the 



 

American Saint Gobain Corporation in 1969 (historia/history), ISBN: 978-91-
86491-87-1. 

55. Henning Henschel, 2011. Towards Macromolecular Systems for Catalysis (or-
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