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Ewa Bergh Nestlog

Hierarki-komponerad
skrivundervisning – en fråga om
relationer

The article is about the teaching and learning of writing in years 4 to 6 of compulsory

schooling, where the pupils write argumentative and explanatory texts. Methods and

concepts from linguistic theories of text analysis (Fairclough, 1995; Halliday, 1978;

Mann, Matthiessen & Thompson, 1992) have been further developed for the analysis

of the teaching practice. These methods and analytical tools have not previously been

applied to teaching practices.

My aim is to show how teaching practice can be understood as a linguistic activity

and analysed as a kind of text. Alongside this, the paper seeks to understand the creation

of meaning in teaching activities and how text analysis can be understood in relation

to pupils’ meaning-making. A comparison between text and practice becomes possible

as the analytic tools are the same.

The results show that text and practice analysis can be linked to the analysis of the

teacher’s meaning making. One conclusion is that the pupils develop knowledge during

writing; they take hold of the whole text and they make meaning recursively when

writing. The study shows that just as the pupils take a comprehensive approach to

their texts, so the teacher takes a comprehensive overview of the teaching practice. The

teacher takes charge, in a positive sense, of the practice so that pupils can understand

and take responsibility for transforming knowledge into and through their texts.

I artikeln kommer jag att diskutera en studie om skrivundervisning med
fokus på undervisningspraktik samt elevtexter som skrivits och den under-
visande lärarens inriktning i praktiken.1 Eleverna går i årskurs 4–6 och har

1 Artikeln bygger på min doktorsavhandling (Bergh Nestlog, 2012). Referenser används spar-

samt i denna artikel men finns i avhandlingstexten. För fördjupade resonemang kan den

intresserade läsa mer i avhandlingen som finns tillgänglig i fulltext (http://lnu.diva-portal.org/

smash/get/diva2:562114/FULLTEXT01.pdf).
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svenska som modersmål eller andraspråk, och de skriver argumenterande
och förklarande texter. En argumenterande elevtext får tjäna som illustra-
tion i artikeln. Med utgångspunkt i de språkvetenskapliga teorier (Fairc-
lough, 1995; Halliday, 1978; Mann, Matthiessen & Thompson, 1992) som
används för textanalyserna har metoder och analysbegrepp vidareutveck-
lats för att användas vid analys av undervisning, något som inte tidigare
har gjorts. Jag vill visa hur undervisningspraktiken kan förstås som språk-
lig verksamhet, som ett slags text, och hur den kan analyseras som sådan.
Dessutom vill jag visa hur textanalysen kan relateras till elevers menings-
skapande. Det gemensamma analytiska verktyget för texter och praktik tyd-
liggör hur relationerna mellan enheter i text respektive praktik kan förstås
av läsare och deltagare i praktiken. Samma analysverktyg brukas för text
och praktik och möjliggör därigenom en jämförelse dem emellan. Text-
och praktikanalyser kan kopplas till analyserna av lärarens inriktning. Däri-
genom tydliggörs konsekvenserna av en medveten skrivundervisning som
hjälper eleverna till meningsskapande tillsammans med läraren och andra
elever i klassen.

Bakgrund
I skolan möts och kommunicerar lärare och elever varje dag, och skapar
mening genom språk och texter. I den praktik som undervisningen utgör
kan i bästa fall alla elever utveckla och fördjupa sin förståelse av världen,
andra människor och sig själva – kunskaper som vanligen utvecklas genom
skrivna och talade texter. I läroplanen, Lgr 11, konstateras att «[s]kolan
ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som
är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem» (Skolverket, 2011,
s. 13). För att kunna uppfylla målen behöver eleverna transformera kun-
skaperna och därmed göra dem till sina, så att de kan användas i olika situ-
ationer och sammanhang.

Marlene Scardamalia och Carl Bereiter (1987) framhåller två typer
av förhållningssätt när man skriver: «knowledge telling» (kunskapsberät-
tande) och «knowledge transforming» (kunskapstransformerande). Det
förstnämnda skrivandet är linjärt och reproducerande, medan det sist-
nämnda är rekursivt och kunskapsbyggande.

Mitt intresse för kunskapstransformerande handlingar i text präglar
denna studie, och en viktig utgångspunkt är transaktionscirkeln (se figur
1 nedan) som ett sätt att gestalta det ständigt pågående meningsskapande
som sker genom transaktioner i sociala sammanhang när man skriver och
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talar (textproduktion) samt, läser och lyssnar (textreception). Meningsska-
pandet kan fördjupas i samtal med andra – och med sig själv – (transakti-
oner) så att man ökar sin kunskap om världen och om att skriva och tala
(produktionsförståelse) samt om att läsa och lyssna (receptionsförståelse),
det vill säga sin kunskap om texter.

Den undervisningspraktik som här studeras kännetecknas av att elever
och lärare ständigt rör sig i transaktionscirkeln genom att de växel-
vis skriver, läser och samtalar om texter och skrifthändelser i prakti-
ken.

I artikeln redogör jag för delar av resultatet av studien i ett klassrum. De
forskningsfrågor som fokuseras är följande:

• Vilka strukturer finns i undervisningspraktiken?
• Hur talar läraren om undervisningspraktiken?

För att tydliggöra hur ovanstående frågeställningar är kopplade till analysen
av elevtexter och elevers transaktioner i texterna aktualiseras först en elev-
textanalys i syfte att klarlägga textstrukturer i den. Genom att visa en text-
analys blir förhoppningsvis analyserna av undervisningspraktikerna lättare
att förstå.

Figur 1. Transaktionscirkel – meningsskapande i text och praktik (Bergh Nestlog, 2012,

s. 56).
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Teorier och metoder
Studien är förankrad i dialogism (se t.ex. Evensen, 1998) och systemisk-
funktionell lingvistik (SFL) (Halliday, 1978). Det innebär att texter ses som
yttranden som skapas i specifika sociala och diskursiva sammanhang (Fairc-
lough, 1992) och att texter kan betraktas utifrån sina interpersonella, idea-
tionella och textuella metafunktioner (Halliday, 1978), det vill säga utifrån
att det i texter försiggår kommunikation mellan skribent och läsare om ett
innehåll som framställs genom språk och textstrukturer. De tre metafunkti-
onerna är centrala i artikeln och tillämpas på både text och praktik.

Med stöd i tidigare studier (se Bergh Nestlog, 2009) förutsätts att en
kvalificerad undervisning kan göra det möjligt för alla elever i en klass
att skriva väl fungerande och mer eller mindre avancerade och komplexa
texter. Genom att undersöka undervisningspraktik och de elevtexter som
produceras inom praktiken med nämnda teorier som grund blir studien
en kritisk diskursanalys (Fairclough, 1995). Studien av elevtexterna och
undervisningspraktiken är inriktad på vad som framställs (ideationell meta-
funktion), hur det framställs (textuell metafunktion) och varför det frams-
tälls på det sätt det görs (interpersonell metafunktion). Det innebär att både
texter och praktik undersöks med övergripande språkvetenskapliga analys-
verktyg vilka gestaltas i nedanstående figur 2.

Figuren är ett sätt att visa att texter alltid är relaterade till och förstås utifrån
den diskursiva praktik där de framställs och brukas (jfr Fairclough, 1992 &
1995). I skolan utgör undervisningen den diskursiva praktiken med elev-
texter och andra texter i ämnet. Figuren visar också att texterna (talade och
skrivna) i ett ämne konstituerar själva ämnet i sin helhet.

Figur 2. Variabler för skoldiskurser (Bergh Nestlog, 2012, s. 40; jfr Fairclough, 1992 &

1995; Halliday, 2002).
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De tre metafunktionerna (ideationell, textuell och interpersonell meta-
funktion) som varje text har enligt SFL (se t.ex. Halliday, 2002), kan också
appliceras på varje skolämne med sitt specifika innehåll samt sina specifika
texter och språkliga uttryck som framställs genom olika röster. Den ideati-
onella aspekten rör idéinnehållet, den textuella rör språk- och textformen
och den interpersonella aspekten berör interaktionen mellan människor i
texter och praktiker. Rösterna kan utgöras av experter och auktoriteter som
exempelvis skriver läroböcker och av läraren med sina kunskaper i ämnet,
men också av eleverna själva när de skriver och talar i ämnet. På samma
sätt som ämnet kan förklaras utifrån metafunktionerna kan också under-
visningen betraktas utifrån tre metafunktioner. Undervisningens innehåll
består av ett ämne med sin triadiska helhet som framställs i en viss struktur
genom lärarens retoriska och metodiska val. I undervisningen deltar lärare
och elever med sina röster och därigenom formar de tillsammans undervis-
ningens innehåll. Detta resonemang kan med begreppen i figur 2 uttryckas
på följande sätt:

Undervisningspraktiken utgör alltså studiens diskursiva praktik med
tre undervisningsvariabler : undervisningsfält (ideationell metafunktion),
undervisningsform (textuell metafunktion), och undervisningsröster (inter-
personell metafunktion). Det innebär att undervisningens innehåll frams-
tälls genom att undervisningen organiseras på ett visst sätt och kommuni-
ceras genom lärare och elever (den yttre triangeln med de tre hörnen i figur
2). Undervisningsfältet utgörs av skolämnet med sina muntliga och skrivna
texter, vilka i sin tur byggs upp av tre ämnesvariabler (den inre triangeln
med sina tre hörn i figur 2): ämnesinnehåll (ideationell metafunktion), som
framställs språkligt genom ämnestextualitet, det vill säga språkliga struktu-
rer på alla textnivåer (textuell metafunktion), i kommunikationen mellan
ämnesröster2 (interpersonell metafunktion). Med hjälp av dessa begrepp
kan både text och praktiker analyseras som språkliga aktiviteter. Därför
använder jag dem på all data jag har i denna text- och praktikstudie. Det
står klart att det mesta som sker i klassrum överallt är kopplat till språkliga
aktiviteter.

Studien är etnografiskt grundad (se t.ex. Lillis, 2008) och relaterad till
new literacy studies (se t.ex. Barton, 2007; Street, 1995). Från den sist-

2 Ämnesröster och undervisningsröster sammanfaller när elever och lärare talar och skriver
om ämnet, men undervisningsrösterna uttrycker sig stundtals om sådant som inte rör ämnet.

Lärare ägnar sig exempelvis ibland åt uppfostran och elevers samtalsämnen kan röra fritid-

sintressen frikopplade från ämnet. Lärarens strävan är oftast att elevernas undervisningsröster

och ämnesröster ska sammanfalla.
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nämnda traditionen hämtas begreppen skriftpraktik och skrifthändelser.
Skriftpraktiken utgör de sociala förväntningar och «common patterns in
using reading and writing in a particular situation» (Barton, 2007, s. 36).
Den byggs upp av skrifthändelser: avgränsade muntliga och skriftliga obser-
verbara aktiviteter som är relaterade till skrivna texter (jfr Barton, 2007,
s. 35; Bergh Nestlog, 2012, s. 9 f; Karlsson, 2007). I studien granskas skrift-
praktiken genom analys av hur kedjor av talade och skrivna texter (jfr
Holmberg & Wirdenäs, 2010) i skrifthändelserna är relaterade till varandra.

För att undersöka hierarkier och relationer mellan sekvenser i texter
och skriftpraktiker används Rhetorical Structure Theory (RST) (Mann,
Matthiessen & Thompson, 1992; Mann & Taboada, 2005–2010; Mann &
Thompson, 1988; O’Brien, 1995; Torvatn, 2004). Analyserna inleds med att
funktionella textenheter definieras i texterna respektive kontextenheter för
praktikernas del, det vill säga mindre enheter som fungerar och förstås som
enkla och avgränsade delar i text respektive undervisningspraktik. I under-
visningspraktiken är en kontextenhet en länk i tal- eller skriftkedjan (se figur
5 nedan). RST har använts för textanalys tidigare, men aldrig i praktikana-
lys.

Det centrala i detta analysverktyg är relationerna. Här gäller det relatio-
nerna mellan funktionella textenheter i texterna respektive kontextenheter
i praktikerna. Text- och kontextenheter benämns som kärnor eller satelliter.
Kärnorna, vilka är överordnade, är relaterade till sina underordnade satelli-
ter. Kärnor och satelliter noteras som block och relationerna visas med pilar
och bågar i figur 4 och 6 nedan. Vissa relationer utgörs av likställda kärnor,
det vill säga utan satellit. Relationerna kategoriseras slutligen med hjälp av
de tre systemisk-funktionella metafunktionerna, utifrån om den huvudsak-
liga funktionen är ideationell, interpersonell eller textuell, även om alla tre
alltid är samtidigt verkande. De tre metafunktionerna används här för att
göra en syntes av analysen.

Genom analysen av elevtexten nedan vill jag tydliggöra metodiken för
RST-analysen.

Material
Eleven Sara, vars text presenteras i artikeln, har arabiska som modersmål.
När hon skriver texten (se figur 3) har hon gått i svensk skola i drygt ett år.
Som nyanländ har hon varit i en förberedelseklass, innan hon successivt har
slussat ut i vanlig klass. Ett par månader innan hon skrev texten om skogen
hade hon börjat i den studerade klassen.
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Läraren Siglinda är mycket engagerad i att utveckla en avancerad och
kvalificerad skrivundervisning. Min bedömning är att hon är uppskattad av
sina elever och att hon har personliga relationer till dem.

I projektet Insändare om miljöfrågor, som pågick under cirka sex lektio-
ner i två veckors tid, skrev eleverna på Svanskolan argumenterande texter
om olika miljöfrågor, något som de tidigare hade arbetat med i orientering-
sämnena.

Jag deltog i skrivprojektet och observerade i stort sett alla lektioner och
förde fältanteckningar. Under vissa lektioner gjorde jag dessutom ljudupp-
tagningar. Allt material som användes i undervisningen samlades in. För
att få en djupare förståelse av undervisningens utformning genomförde jag
halvstrukturerade intervjuer med Siglinda, och vi samtalade ibland spon-
tant i klassrummet. Intervjuerna transkriberades utifrån gjorda ljudupp-
tagningar och samtalen noterades i fältanteckningarna. Dessutom fick jag
ta del av de reflektionsanteckningar Siglinda förde under skrivprojek-
tet.

Textanalys
I skrivprojektet Insändare om miljöfrågor skriver Sara nedanstående text
(figur 3).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Skogen är också natur3

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 3. Saras insändare om en miljöfråga indelad i funktionella textenheter (Bergh

Nestlog, 2012, s. 102).

3 Rubriken räknas inte in i analysen av funktionella textenheter. För övrigt består texten av 9

funktionella textenheter.
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Det funktionella och dialogistiska perspektivet på text innebär att en text är
funktionell om läsaren tolkar texten på lämpligt sätt, det vill säga om skri-
benten har anlagt strukturer så att läsarens tolkning samspelar med textens
syfte och skribentens avsikt. Analysen är således kopplad till hur jag som
läsare uppfattar texten. För att öka reliabiliteten har textanalyserna grans-
kats av kolleger och processats på seminarier.

Under analysprocessen arbetade jag först med bottenupp-metod genom
indelningen i funktionella textenheter och sedan med toppner-metod vid
RST-analysen. I RST-analysen, där relationerna mellan textenheter är cen-
trala, analyseras relationerna steg för steg från den översta textnivån, ned till
de minsta funktionella kontextenheterna (se figur 4). Enligt samma process
genomfördes analysen av praktiken (se nästa avsnitt).

Nedanstående analys är samtidigt en genomgång av metodiken. Läsa-
ren rekommenderas att parallellt under läsningen studera figur 3 och
4.

I klassen är elevernas uppgift att skriva insändare. Därför tolkar jag Saras
text som en argumenterande text. RST-analysen börjar på den översta text-
nivån, det vill säga högst upp i figuren. Där utgör textenheterna 1–6 en
motivering till textenheterna 7–9. Relationen markeras med en pil, som
går från satelliten och pekar mot kärnan; satelliten är alltså en moti-
vering till kärnan. På nästa textnivå kan texten delas upp i två kärnor
(1–4 och 8). Dessa två kärnor tolkar jag som textens argument respek-
tive tes, och de markeras med fetstilta ramar i figuren. Satelliten 5–6 är

Konjunktioner 

2 3 4

5–6 

1–6 7–9 

Sammanfattning 

Motivering 

Utarbetning 

1–4 

651 2–4

Effekt 

8 9

Utarbetning 

Orsak 

7

Figur 4. RST-analys av Saras text (a.a., s. 105).
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en sammanfattning av 1–4. Textenhet 7 är en orsak till och 9 en effekt av
8. Analysen av satelliten i 1–6 fördjupas därefter i ytterligare två nivåer
genom två utarbetningar av kärnorna 1 och 5. På den nedersta textnivån
är textenheterna 2, 3 och 4 likställda kärnor genom att de tre enheterna
är en uppräkning av likvärda stödargument. Relationerna mellan dessa
kallas konjunktioner och markeras med bågar (Bergh Nestlog, 2012, s. 104
f).

I figur 4 ovan är de olika relationerna markerade med olika färger som
representerar de tre metafunktionerna i text. Varje relation kan i första hand
ses som inriktad antingen mot läsaren eller som riktad mot annat inne-
håll i texten. Så kan en motivering och en sammanfattning ses som i första
hand riktade mot läsaren för att övertyga eller som en service (interperso-
nell relation; röd markering). En utarbetning eller ett orsakssamband kan
snarast ses som att innehållet i texten utökas (ideationell relation; blå mar-
kering).4 Därutöver finns relationer som är mer öppna för tolkning och
som inte primärt riktar sig till läsaren och inte heller kan ses som en utök-
ning av ett innehåll som behandlas i annan textenhet. Dessa är alltid rela-
terade som likställda kärnor och säger inget om relation till vare sig läsare
eller innehåll, utan är primärt textuellt relaterade till varandra (gul marke-
ring).

Texten visar sig genom RST-analysen vara hierarkikomponerad. En
sådan text kännetecknas av att texten utvecklar sig från den översta
nivån med en enda kärn- och satellitrelation, som sedan fördjupas suc-
cessivt. Den översta nivån består således av två block på den översta
nivån. Saras text utvecklar sig i fyra nivåer från satelliten och två nivåer
från kärnan. En hierarkikomponerad text är i sin helhet väl samman-
hållen uppifrån och ner, och hierarkin i texten är tydligt framställd
och skapar tydliga samband mellan delarna som leder till ökad förstå-
else för innehållet de skriver om, det vill säga till kunskapstransforme-
ring.

En slutsats jag drar i min avhandling är att elever utvecklar kunska-
per under skrivandet av hierarkikomponerade texter. Det visar de genom
att i intervjuer om texterna och om hur skrivandet gick till tala om glo-

4 Kategorierna är en tolkning av det Mann, Thompson och Taboada (Mann & Taboada,

2005–2010; Mann & Thompson, 1988) kallar «presentational relations» (interpersonell meta-

funktion) och «subject matter relations» (ideationell metafunktion).
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bala textnivåer och peka på exempelvis argumenten och säga att de skrev
dem först och att de sedan fick fundera vidare på hur de skulle förklara
och förtydliga sina argument. Observationerna visar också att de succes-
sivt med hjälp av textstrukturen utvecklade tankarna efterhand när de
uppmärksammande att vissa textsekvenser inte var tillräckligt tydliga eller
omfattande. En elev som några månader tidigare lärt sig hierarkikom-
ponera skrev på eget initiativ en hel sida argumenterande text organise-
rad i hierarkier, som ett sätt för henne att utveckla ett resonemang som
svar på en fråga. Läraren var mycket imponerad och hade aldrig tidigare
sett något liknande, vilket återigen pekar mot att hierarkikomponerade
texter förefaller vara kunskapstransformerande (jfr Scardamalia & Berei-
ter, 1987). Eleverna tar ett helhetsgrepp över texten och skapar mening
rekursivt under skrivandet. Eleverna verkar också förstå att sådant skri-
vande hjälper dem att transformera kunskaper och utveckla idéer som
de vill kommunicera med en läsare. Resultatet kan tolkas som att ele-
verna i första hand behöver undervisning om globala textnivåer för att
utveckla kunskaper genom skrivandet. Och framför allt elever med annat
modersmål, som Sara, behöver också stöd för lokala textnivåer. Det före-
faller således funktionellt och effektivt att skriva hierarkikomponerade tex-
ter om man har som syfte att transformera kunskaper genom skrivan-
det.5

Analys av undervisningspraktiken
I skrivprojektet skriver eleverna texter individuellt, och de arbetar både på
egen hand och tillsammans i grupper eller helklass. Tidigare under ter-
minen har de arbetat med miljöfrågor i orienteringsämnena och inne-
hållet till sina texter hämtar de därifrån. De läser och analyserar auten-
tiska insändare från olika tidningar och skapar tillsammans en modell
för hur denna genre kan se ut. Därefter utvecklar de idéer och skri-
ver egna texter som de bearbetar utifrån kamratrespons, egenrespons

5 I Bergh Nestlog (2012) finns också sekvenskopplade texter som skrivs i sekvenskopplad
undervisningspraktik. Dessa vecklar snarare ut sig på bredden än på djupet, och de verkar

rymma ett kunskapsberättande förhållningssätt. Det är troligt att syftet med de sekvenskopp-

lade texterna inte i första hand är att transformera kunskaper i texten, men däremot i prakti-

ker i och utanför skolan. För djupare resonemang om dessa båda kategorier av texter hänvisas

läsaren till avhandlingen och till Bergh Nestlog (u.u.).
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och lärarrespons. Undervisningen genomsyras av samtal om text och
språk.

På samma sätt som texterna analyseras utifrån funktionella textenheter
och relationerna dem emellan ses undervisningspraktiken som ett slags text
som analyseras med samma verktyg. Utifrån observationerna definieras
skrifthändelserna i skrivprojektet. Dessa noteras i ett flöde i en tabell som
i sin tur beskrivs utifrån de ingående skrift- och talkedjorna. Länkarna i de
båda kedjorna utgör de funktionella textenheterna och numreras (se figur
5).

Skrivprojektet Insändare om miljöfrågor består av 10 skrifthändelser som
delas in i 43 funktionella kontextenheter. För att förstå hur dessa är rela-
terade till varandra granskas kontexten genom RST-analys på liknande
sätt som elevtexterna. Kategorierna för relationerna är delvis desamma (se
vidare Bergh Nestlog, 2012, s. 76–91).

Figur 5. Utdrag ur «Skrifthändelser och textkedjor – Insändare om miljöfrågor» (a.a.,

s. 179 ff).
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I denna undersökning finner jag inte de enskilda kategorierna av relatio-
ner som så relevanta som den efterföljande kategoriseringen i ideationella,
interpersonella och textuella metafunktioner.6 Ett antagande inom SFL är
att de tre metafunktionerna idéinnehåll, form och relationer är samtidigt
närvarande alltid men olika starkt framträdande i olika delar av texter och
praktiker. Just detta att en av metafunktionerna framträder på bekostnad
av de två andra är relevant vid tolkningen av analysen. I första hand har jag
under analysen sökt efter en interpersonell relation eftersom den funktio-
nella synen på text borde innebära att skribenten primärt är inriktad på att
kommunicera med läsaren. Om en sådan relation inte framträder tydligt
borde nästa behov hos skribenten vara att klargöra logiken i texten genom
att veckla ut innehållet, så att det blir begripligt för andra eller för sig själv.
Därför har jag i andra hand sökt efter en ideationell relation. Om varken
interpersonell eller ideationell relation framträder tydligt förutsätter jag att
sådana finns underliggande; varje yttrande i text borde rimligen vara kom-
munikativt ämnat och kommunikation förutsätter ett innehåll att kommu-
nicera. Om läsare antar att så är fallet följer att de skapar mening genom att
läsa in koherensen textuellt. De förstår att två enheter är likställda genom en
konjunktion eller om två likställda led står i kontrast till varandra, det vill
säga textuella relationer. Därför har jag i tredje hand sökt efter en textuell
relation när en interpersonell eller ideationell relation inte framträtt tydligt
för mig som läsare.

Figur 6 är som ett flygfoto över RST-analysen av kontexten.

6 Eftersom artikeln är inriktat på de tre metafunktionerna, inte på varje enskild RST-relation,
är det färgmarkeringarna som är mest intressanta i figur 6.

Figur 6. RST-bild av kontexten Insändare om miljöfrågor (a.a., s. 185).
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Syftet med att visa figuren är att läsaren förhoppningsvis ska få en översikt-
lig bild över analysen. Därför spelar det mindre roll att detaljerna inte går
att läsa. Bilden visar hur väl sammanhållen undervisningen är genom ett
fåtal men stora block på de övre kontextnivåerna. Varje block fördjupas i ett
antal underliggande, hierarkiskt ordnade block.7 Det tyder på att undervis-
ningens delar är väl integrerade och att läraren verkar greppa över skrivpro-
jektet i sin helhet. Precis som i textanalysen kategoriseras relationerna i de
tre metafunktionerna, som i figuren markeras med olika färger. Undervis-
ningspraktiken visar, genom de tre metafunktionerna i RST-analysen, hur
jag som läsare av praktiken tolkar inriktningen på det som sker i undervis-
ningen.

RST-analysen av kontexten Insändare om miljöfrågor visar att den översta
kontextnivån består av två block genom att kontextenheterna 1–20 är en
förberedelse för det som är skrivprojektets kärna i kontextenheterna 21–43,
nämligen att skriva en egen insändare. Kontexten hålls alltså på den översta
nivån ihop i två block, som fördjupas var för sig i 7–8 underliggande nivåer.
Det är värt att uppmärksamma att de översta nivåerna domineras av inter-
personella relationer (röd markering), att under dem finns en hel del ide-
ationella (blå markering) och att de textuella relationerna (gul markering)
inte är så många. Här visar sig alltså en hierarki där de interpersonella rela-
tionerna framstår som överordnade och de textuella som underordnade.

Genom kategoriseringen i metafunktioner framträder således en bild av
hur eleverna rimligen kan förstå undervisningen. Om analysen visar att
interpersonella relationer framträder på global nivå borde det innebära att
eleverna känner sig indragna i undervisningen i sin helhet och förstår varför
den ser ut som den gör. Om däremot textuella relationer dominerar på glo-
bala nivåer är det troligt att eleverna inte lika lätt förstår hur de olika enhe-
terna i undervisningen logiskt hänger samman och varför undervisningen
är utformad som den är, eftersom textuella relationer är mer öppna för tolk-
ning. Ideationella relationer kan förstås utifrån att innehållet i undervisnin-
gen utökas, även om eleverna inte fullt ut förstår hur de själva ska relatera
till dem.

De interpersonella relationerna mellan kontextenheter är av kategorierna
förberedelse, värdering och orientering. Vid interpersonella relationer mellan
kontextenheterna arbetar eleverna och läraren med att i ett samtal förbereda

7 I Bergh Nestlog (2012) finns också exempel på sekvenskopplad undervisningspraktik, som
på de övre kontextnivåerna består av en mängd separata block, vilket visar att undervisnin-

gen i sin helhet inte är lika sammanhållen.
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ett skrivande, värdera egen text utifrån vad man tidigare sett i exempeltex-
ter eller i ett samtal om en tidningstext orientera sig om vad som är möjligt
att vara uppmärksam på i den egna texten. Vi kan konstatera att de flesta
relationerna i kontexten är interpersonella.

De ideationella relationerna är något färre till antalet och kategoriseras
som utarbetning, medel och tolkning. En utarbetning är när eleverna först
skriver en egen reflekterande intext (Liberg, 2009, s. 59) för att sedan för-
djupa och vidga resonemangen i en gruppdiskussion. Att läsa en instruk-
tion är ett medel som eleven behöver för att sedan genomföra uppgiften. Ett
klassamtal om vad en text som läraren läst högt handlar om utgör en tolk-
ning av texten.

De textuella relationerna utgörs av konjunktioner och en linje. Sådana
relationer är mer öppna för tolkning och består av två kärnor, vilket inne-
bär att de är likställda och inte hierarkiskt ordnade som vid de interper-
sonella och ideationella kärn- och satellitrelationerna. Konjunktioner är så
att säga oberoende av varandra, som när eleverna under ett arbetspass först
ska skriva på sin egen text och oberoende av det sedan ska läsa en instruk-
tion för att kunna ge respons på en kamrats text. En linjerelation är när
två kärnor logiskt följer på varandra, som när eleverna under ett arbetspass
arbetar med att utveckla idéer och strukturer för sin text och under nästa
arbetspass inleder med att samla ihop sina tankar i en egen intext om vad
de har gjort eller tänkt om sin text sedan förra lektionen.

Bilden av denna undervisningspraktik framstår genom RST-analysen
som hierarkikomponerad, vilket precis som i textanalysen innebär att den
är väl sammanhållen uppifrån och ner. Detta resultat stämmer väl överens
med den uppfattning som jag fick genom att delta i undervisningen och
observera skrifthändelserna i praktiken. Skrivprojektet var tydligt inriktat
på att elevernas skulle skriva insändare om någon miljöfråga och under-
visningen var strukturerad så att lärare och elever hela tiden var inriktade
mot denna insändare. De skrev, läste, samtalade och var ständigt inriktade
på transaktioner i fråga om produktion och reception av insändare.

Sammantaget karaktäriseras Siglindas undervisningspraktik av många
samtal i klassen och individuellt med varje elev. Parallellt med att hon är i
ständig dialog med eleverna leder och styr hon arbetet med fast och vänlig
hand. Hon har organiserat undervisningen så att eleverna, när de inte har
gemensam och lärarstyrd undervisning, ofta arbetar självständigt. Dessu-
tom ställer hon höga krav och ger eleverna gemensamt och individuellt de
stödstrukturer de behöver för att nå upp till de höga kraven. Hon arbetar
efter principerna att alla kan lyckas om de får nödvändigt stöd och ingen
ska ens behöva oroa sig för att misslyckas. Denna bild framträder genom
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observationerna av undervisningen och genom intervjuer och samtal med
läraren (Bergh Nestlog, 2012).

Genom att undersöka hur läraren talar om undervisningen kan analysen
av undervisningspraktiken fördjupas ytterligare. Det analytiska verktyg som
använts i denna del av undersökningen bygger på den systemisk-funktio-
nella triaden (jfr figur 2). Figur 7 är ett försök att gestalta Siglindas inrikt-
ning i undervisningspraktiken. Figuren ska läsas så att ju mörkare bakgrund
desto mer inriktad är läraren på den variabeln i text och diskursiv praktik.

Intervjuerna visar att Siglinda är tydligt inriktad på undervisningsrösterna.
Exempelvis betonar hon att hon tidigare har arbetat mycket individuellt
med elevernas textproduktion, men nu funderar hon på «hur man kan göra
tillsammans» (observationsanteckningar: Intervju 1). Mot slutet av forsk-
ningsprojektet ser hon att allt fler elever är aktiva i muntliga diskussioner.
Hon betonar vikten av att eleverna tar ansvar genom att använda sina röster
i såväl undervisningen som i ämnet. Genom att själv vara inriktad på under-
visningsformen ser hon sitt ansvar att organisera undervisningsrösterna så
att de bildar ämnesröster. Hon är således mycket aktiv med att få eleverna att
engagera sig i ämnet. Inriktningen på undervisningsformen visar sig i hen-
nes mycket noggranna planeringar och hon säger att hon ville «genomföra
hela projektet väldigt medvetet och verkligen tänka [på en lämplig] struktur
hela vägen» (observationsanteckningar: intervju 1). I fråga om undervis-
ningsfältet, undervisningens ideationella aspekter, talar Siglinda mycket om
det som rör ämnesröster och ämnestextualitet. Hon understryker vikten av
att undervisa om skrivande och texter och «hur man kan tänka när man ska
skriva texter […] Att undervisa om skrivandet, vilken påtaglig skillnad det
blir» (observationsanteckningar: intervju 2). Hon visar och påtalar på flera
sätt att hon månar om att eleverna ska använda och utveckla sina ämnes-
röster och kunskaper om ämnestextualitet, det vill säga språk i ämnet. Just

Undervisnings-
röster 

Undervisnings-
fält 

Undervisnings-
form 

-innehåll 

-textualitet-röster 

Ämnes-

Figur 8. Siglindas inriktning i undervisningspraktiken (a.a., 2012, s. 229).
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variabeln ämnestextualitet tydliggörs särskilt genom att Siglinda tillsam-
mans med eleverna skapar en modell för hur en insändare kan struktureras
genom att läsa och samtala om olika insändare. De granskar också ingående
hur man kan inleda en insändare.

Diskussion och slutsatser
I denna praktikstudie är kommunikationen och relationen mellan olika
enheter i fokus, framför allt hur dessa relationer formerar sig och med vil-
ket resultat. Det gäller såväl skrivandet av texter som lärarens och elevernas
relationer i undervisningsförloppet.

En viktig utgångspunkt för Sara och kamraterna i hennes klass när de ska
skriva är att de behöver vara inriktade på ett för dem meningsfullt innehåll
som de vill kommunicera i text. Genom studien förstår jag skrivproces-
serna på följande sätt: När eleverna utgår från något de ser som menings-
fullt och verkligen vill att kommunikationen i texten ska fungera, tänker de
på läsaren. De förstår att textens strukturer är viktiga för läsarens menings-
skapande i texten. Behovet av att visa läsaren hur tankarna hänger samman
ger dem ett behov av att hierarkikomponera sin text. När de lär sig detta
verkar de kunna utveckla mer kvalificerade tankar och texter än de tidigare
gjort. Kunskaper transformeras alltså genom skrivandet, vilket ger skriben-
ten tankar om ett för dem nytt meningsfullt innehåll att kommunicera. En
undervisning som främjar sådant skrivande stöder samtidigt eleverna i att
inte skriva av och reproducera text.

Hierarkikomponerad undervisning är, liksom hierarkikomponerad text,
uppbyggd så att ett grepp tas om kontexten i sin helhet. I sådan undervis-
ning finns en övergripande struktur där den översta kontextnivån hålls sam-
man av en satellit som är interpersonellt relaterad till en kärna. De inter-
personella relationerna dominerar på de övre kontextnivåerna och följs av
många ideationella relationer på de underliggande nivåerna. Studien tyder
på att också eleverna uppfattar strukturerna som interpersonellt präglade
och ideationellt utvecklande. Den tolkningen gör jag eftersom eleverna
under hela skrivprojektet verkar mycket engagerade och motiverade, och
de talar gärna och mycket om hela undervisningsfältet: vad deras insändare
handlar om och hur de tänker om miljön, hur de ska uttrycka sig för att
övertyga läsaren samt vilka textuella strukturer som finns i deras texter (se
vidare Bergh Nestlog, 2012, kap. 4.2 och 5.3). Precis som eleven tar ett hel-
hetsgrepp över sin hierarkikomponerade text visar studien att läraren har
en övergripande blick över den hierarkikomponerade undervisningen. Hon
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hanterar komplexiteten med de sex undervisnings- och ämnesvariablerna
(se figur 2 och 8) genom att hela tiden vara mer eller mindre inriktad på
dem. Det innebär att hon är lyhörd för elevernas förståelse och försöker
anpassa undervisningen så att alla elever ska vara i dialog med varandra,
med henne och med texterna i ämnet. Siglinda styr och leder undervis-
ningspraktiken så att eleverna ges goda förutsättningar att ta ansvar för
sitt lärande och utveckla kunskaper genom ämnets texter. Ett annat sätt
att uttrycka det är att läraren i positiv bemärkelse tar ledningen över de
tre undervisningsvariablerna (undervisningsfält, undervisningsform och
undervisningsröster) så att eleverna dels konstruktivt bidrar till att skapa
undervisningspraktiken, dels förstår och kan ta ansvar för att transformera
kunskaper i och genom de tre ämnesvariablerna (ämnesinnehåll, ämnestex-
tualitet och ämnesröster). Dessa slutsatser stämmer väl överens med resul-
tatet av RST-analysen av undervisningen som visar att de interpersonella
relationerna dominerar på de övre kontextnivåerna; eleverna är konstruk-
tivt delaktiga och verkar relatera till skrifthändelserna och förstå hur de
hänger samman innehållsmässigt, vilket även kan förklaras genom de ide-
ationella relationerna som framträder under de interpersonella i analysen
(se figur 6).

Om undervisningen är hierarkikomponerad, som i studien, har eleverna
varit med i en kontext där hierarkier och samband mellan kontextenheterna
troligtvis blivit tydliga för dem. Sara och hennes kamrater har inom den
hierarkikomponerade undervisningen skrivit hierarkikomponerade texter.
En fråga som vore intressant att undersöka vidare är om erfarenheterna
av den hierarkikomponerade undervisningen främjar elevernas möjlighe-
ter att skriva hierarkikomponerade texter. De är interpersonellt indragna i
undervisningen med sina röster och de vill på liknande sätt relatera till läsa-
ren i sina texter. De ideationella relationerna i undervisningen verkar fram-
stå för eleverna och de fördjupar successivt sitt meningsskapande idémäs-
sigt. Analysen visar att samverkan med tydliga kopplingar mellan läraren
och eleverna ökar förståelsen för kärnan i undervisningen och leder därmed
till kunskapstransformering i ordets bästa bemärkelse.

Den studerade undervisningspraktiken kan också förklaras utifrån tran-
saktionscirkeln (figur 1). Eleverna och läraren i studien samtalar om texter
som de har läst och skrivit. De har genom samtalen utvecklat ett gemen-
samt metaspråk som gett dem möjligheter att skriva och förstå texter och
textuella strukturer på ett mer avancerat sätt än tidigare. Det är troligt
att den hierarkikomponerade undervisningen genom sin tydliga och sam-
manhållna inriktning har spelat en viktig roll för elevernas och lärarens
meningsskapande och för hur texterna blev.
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Avslutningsvis vill jag aktualisera ett par samhälleliga frågor som denna
studie har väckt. Studien bygger på en förståelse av att lärande alltid sker
tillsammans med personer eller artefakter från den sociala omgivningen
(Linell, 2011, s. 437). Med ett sociokulturellt perspektiv på undervisning
är kunskaper inte «något som överförs mellan människor, utan snarare
något som människor blir delaktiga i genom pedagogiska förlopp» (Säljö,
2012, s. 197). Ett sådant synsätt har genomsyrat den undervisningsprak-
tik som Siglinda skapat och som framstår som kvalificerad. Undervisnin-
gen har genomsyrats av samtal mellan elever och mellan elever och lärare.
Därför finns det i elevernas texter många röster. Textproduktion i yrkesli-
vet är också oftast ett gemensamt projekt. Att se på texter som kollektiva
produkter ser jag som en utmaning för dagens skolsystem där elevers texter
bedöms och betygsätts som om de vore ett resultat av individuella presta-
tioner snarare än kollektiva processer. Vad skulle det innebära för skolan
om systemet vore mer eller lika inriktat på processer i undervisningsprak-
tikerna som på processer inom individerna? Hur skulle skolan kunna se ut
om den tydligt och otvetydigt samspelade med aktuella teorier om lärande
som kommer till uttryck i denna studie? I ett sådant skolsystem skulle det
kunna vara motiverat att elevers prestationer alltid sattes i relation till den
undervisningspraktik de deltagit i. Det skulle också vara rimligt att disku-
tera hur lärares arbetstid i större utsträckning kunde ägnas åt att inrikta sig
på de sex undervisnings- och textvariablerna.

I undervisningspraktiken som jag studerat har alla elever, oavsett språk-
lig, social och kulturell bakgrund lyckats skriva texter som de själva är nöjda
med – ingen har misslyckats. Det kan låta som en utopi, men enligt läropla-
nen ska skolan främja «alla elevers utveckling och lärande samt en livslång
lust att lära» (Skolverket, 2011, s. 7).

Sammantaget visar denna studie på en kvalificerad skriftpraktik där Sara
med det svenska språk hon för tillfället har kan kommunicera effektivt och
skriva en text med väl fungerande textstrukturer. Studien visar också att de
språkvetenskapligt grundade metoderna och analytiska begreppen lämpar
sig väl för studier av kommunikativa verksamheter, som till stora delar är
språkliga. Kvaliteten i de muntliga texterna är av betydelse för kvaliteten i
elevernas textproduktion och textreception. Lärarens inriktning på de sex
undervisnings- och ämnesvariablerna verkar ha samband med att elever
och lärare tillsammans skapar en kvalificerad undervisning.

Både texten och praktiken är hierarkikomponerad och inriktad på kopp-
lingar av olika slag, som till relationer mellan röster, idéinnehåll och form,
det vill säga till metafunktionerna inom SFL. Interpersonella relationer
mellan röster i klassrummet och i ämnet framträder tydligt. Ämnets röster
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kommer till tals både muntligt i klassrummet och skriftligt genom egna och
andras texter. Rösterna bär på idéer som framställs genom textuella struk-
turer. De muntliga rösterna som samtalar om texter håller samman under-
visningspraktiken där de skrivna texterna inte kan stå för sig själva. Med
andra ord är samtalet en förutsättning och ett kitt i undervisningen, där
texter som elever skriver och läser fogas in i meningsskapandet.
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