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Abstract 

This study is about students’ work with writing as an activity for learning in year 4, 5 and 6 in 

compulsory school. The methodology used is inspired by phenomenography and the overall 

frame of analysis is sociocultural. The purpose of the study is to describe what five students 

experience they learn when writing and on the basis of that problematize students’ work with 

writing in school. The study includes five students, three boys and two girls, as well as five 

different writing assignments. The five writing assignments are of different character; 

argumentative, reflective, structured, narrative and communicative, and they aim to include 

several of the functions writing can have in school. The main material of the study consists of 

25 interviews, five with each student, which have been conducted as closely as possible to the 

students’ work with the five different writing assignments. 

The study shows that students experience they learn differently depending on what type of 

writing assignment they are working with. In order for the students to perceive that they are 

learning a subject matter, which they are writing about, it seems the writing assignments need to 

be designed in a way that challenges the students’ thinking. Challenges of the type reflect, take a 

stand, motivate and compare seem to be effective for this purpose, even though they do not 

always seem to be sufficient for all students. 

Several students express uncertainty. They say that they learned something in general terms 

instead of giving clear examples, they ponder a long time, answer that “”you” can learn”, that 

they perhaps learned something or they don’t know. The students seem to be unfamiliar with 

reflection around writing and learning and appear to need support, not only in their learning, but 

also to conceive that they learn something when they write.   

Teachers can not take for granted that students experience that they learn when they are writing 

or that students know why they are writing in school. It appears that conscious and structured 

work with writing, and with the students’ experience of writing, is needed.         
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Förord 

 

År 2007 sprang jag Stockholm maraton. De två första milen gick lätt – solen sken, publiken 

hejade, musikbanden på lastbilsflaken spelade ”We are the champions”. Man serverades vatten, 

sportdryck, frukt och choklad och stegen kändes lätta. De två sista milen gick tyngre. Solen 

sken obarmhärtigt, publiken applåderade lite mer avmätt – andra hade ju redan gått i mål – 

musikbanden på lastbilsflaken spelade ”Ont det gör ont”. Man serverades fortfarande vatten, 

sportdryck, frukt och choklad men stegen kändes inte längre lätta. Att ta sig uppför Västerbron 

en andra gång var nästan oöverstigligt. Väl över och framme vid Stadshuset fick man kaffe – 

och plötsligt gick det att springa några kilometer igen. Så småningom skymtade målet, Stadion, 

som man dock skulle springa runt… 

Under det maraton som licentiatskrivande innebär har flera personer sprungit bredvid, hejat, 

visat väg och gett mig energi – ibland nästan burit mig – på olika sätt. 

Först och främst vill jag tacka de fem elever som deltar i undersökningen. Under några veckor i 

slutet av vårterminen 2009 utsattes ni både för skrivuppgifter av olika slag och för en mängd 

frågor. Tack alla ni fem för att ni ville vara med, för att ni funderade över mina frågor och för 

alla svar jag fick. Jag vill också tacka de andra eleverna i klassen som deltog i skrivandet och på 

så sätt är en del av undersökningen. 

Ett stort tack riktar jag till mina handledare, Boel Englund och Anna Vogel. Jag är oerhört glad 

över att ni läst mina texter, kommenterat, gett synpunkter, uppmuntrat och utmanat både i tid 

och i otid. Kommentarer såsom ”Och?” och ”So what?” har jag kanske inte alltid längtat efter, 

men de har sannerligen fyllt en viktig funktion. Jag har vid många tillfällen haft den stora 

förmånen att träffa er båda tillsammans och jag är oerhört glad över den dynamik som jag 

upplevt under dessa möten. Handledningarna har alltid gjort mig totalt utmattad och fylld av 

energi på samma gång. Än en gång: Tack! 

Under min tid som licentiand har jag haft förmånen att tillhöra en forskarskola kring elevers 

läsande och skrivande vid institutionen för Nordiska språk, Stockholms universitet. Tack alla ni 

som deltagit i denna, såväl koordinatorerna Anna Vogel, Olle Josephsson, Karolina Wirdenäs 

och Ulla Ekwall, som alla forskarskolkamrater. Ni har alla hjälpt mig framåt i arbetet, både med 

kloka synpunkter och social samvaro på nätet. Jag är mycket glad och stolt över att få vara en 

del av vår forskarskola.  

Till slut vill jag också tacka min familj, Madde, Viktor, Anton och Lisa. Ni har under denna tid 

fått stå ut med en man och far innesluten i en förvirrad och tankspridd bubbla. Tack för att ni 

stått ut! 

Hur gick det då på Stockholm maraton? Jo då, jag kom i mål till slut, även om de sista milen 

kändes som sången – Ont, det gör ont, men det går… 
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1 Bakgrund  

Den här undersökningen handlar om fem elevers erfarande av olika skrivsituationers 

lärandemöjligheter. Undersökningen grundas i frågor jag funderat över i mitt arbete som lärare 

men också i tidigare forskning kring elevers arbete med skrivande i skolan.  

I detta kapitel beskriver jag undersökningens grund och upplägg. Jag börjar dock med en kort 

tillbakablick. 

1.1 Skrivande i den svenska skolan  

Skrivande är relativt sent som allmän företeelse i Sverige. Läsande påbjöds redan i 1686 års 

kyrkolag, skrivande först ungefär 200 år senare, i samband med folkskolestadgan 1882. Den 

första skrivundervisningen riktades så gott som uteslutande mot skrivandets utförande och 

textens form. Välskrivning, rättskrivning, korrekt sittställning och korrekt pennfattning var 

viktigt (Längsjö och Nilsson 2005). Så sent som 1956 skrev Kungliga skolöverstyrelsen: 

Ibland kan det vara önskvärt att en kortare tid öva barnen i spänningsfri pennföring. (Kungliga 

Skolöverstyrelsen 1956, s. 2) 

Fri skrivning fanns inte. Så småningom infördes uppsatsskrivning, men då endast för äldre 

elever.  

Skrivandets utförande och textens form fortsatte under en stor del av 1900-talet att dominera 

skrivundervisningen i skolan. I skolans styrdokument betonas dock skrivandets funktion över 

tid alltmer.  I 1955 års undervisningsplan (Kungliga skolöverstyrelsen 1955) står till exempel att 

elevernas skrivande ska utgå från deras egna intressen, erfarenheter, upplevelser och fantasi och 

att det är viktigt att eleverna under det första skrivandet inte känner olust eller hämningar. I Lgr 

80 (Skolöverstyrelsen 1980) framhålls att elevernas egen produktion av texter ska vara 

huvudinslag i skrivundervisningen. Arbetet med stavning ska till exempel utgå från ord som 

eleverna använt i sina egna texter (jmf också Längsjö och Nilsson 2005). Skrivandets funktion 

tillskrivs sålunda allt större betydelse.  

1.2 Skrivande i nu rådande styrdokument   

Enligt nu rådande läroplan, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 2006) ska varje elev efter 

genomgången grundskola kunna uttrycka idéer och tankar i skrift. I Kursplaner och 

betygskriterier (Skolverket 2008) framhålls att elever i slutet av skolår fem ska kunna använda 

de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning, men också kunna 

producera texter i syfte att lära sig något. Både form och funktion är sålunda mål i de 

styrdokument som råder i skrivande stund. 

Styrdokument är som framgår föränderliga. Skolans nu rådande styrdokument är en del av 

undersökningens sociala och historiska kontext.  
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1.3 Skrivkompetenshjulet   

I samband med införandet av nationella prov kring skrivande i Norge utvecklade Berge (2005) 

skrivkompetenshjulet (se avsnitt 5.3.5). Detta hjul är enligt Berge ”ment å være en slags 

generalisering over alt vi kan bruke skriving til”: 

Den innerste sirkelen omfatter de fem grunnleggende skrivekompetansene selvrefleksjon, 

meningsdanning, samhandling, tekstverdenkonstruksjon, kunnskapsutvikling og 

kunnskapslagring. Den ytterste sirkelen omfatter de grunnleggende skrivehandlingene uttrycke 

egne erfaringer, hevde meninger, opprettholde kontakt mellom mennesker, finne på noe, finne 

ut noe og strukturere kunskap. (Berge 2005, s. 13) 

Skrivande kan sålunda fylla flera olika funktioner. I den empiriska delen av undersökningen 

använder jag de skrivhandlingar Berge beskriver i skrivkompetenshjulet som utgångspunkt för 

konstruktion av de fem skrivsituationer som bygger undersökningen. Jag avser med detta 

undersöka elevers erfarande av skrivandets lärandemöjligheter tvärs över skrivhandlingar, eller 

funktioner.  

1.4 Skrivandets lärande funktion 

Forskning kring elevers arbete med skrivande som aktivitet för lärande finns i begränsad 

utsträckning (Liberg 2006). Den forskning jag finner riktas främst mot äldre elevers arbete (t ex 

Dysthe 1993, Nilsson 2002) även om några undantag finns (t ex Björk 1995, Mason 2001, 

Matre 2007). Forskning kring elevers uppfattningar eller erfaranden av skrivande som aktivitet 

för lärande finner jag i än mindre utsträckning (se dock Hounsell 1986). 

Den forskning som finns kring skriva för att lära visar i huvudsak två resultat. Det första är att 

ett medvetet och strukturerat arbete med skrivande stöttar elevers lärande. Dysthe (1993) menar 

till exempel att det finns en stor läropotential i olika former av skrivande och att denna potential 

ökar då lärare använder elevers texter på ett dialogiskt sätt. Det andra huvudsakliga resultatet är 

att lärare inte tar tillvara på skrivandets lärandemöjligheter i någon större utsträckning. af 

Geijerstam (2006) menar att ett medvetet, reflekterande och aktivt förhållningssätt saknas hos 

lärare och att skrivandets lärokraft därmed inte tas tillvara i den utsträckning som är möjlig. 

Nilsson (2002) finner att elever inte betraktar skrivande som aktivitet för lärande av ett innehåll 

utan att de i stället uppfattar att de skriver för att lära sig skriva. Han finner också att många 

elever reproducerar text vilket medför att de varken förstår innehållet i de texter de skriver eller 

lär sig något. Westman (2009) menar att lärare inte reflekterar kring vad och hur elever skriver 

utan att de främst betraktar skrivande som ett sätt att göra något på.  

Skrivandet tas för givet i skolan, vilket leder till att varken elever eller lärare i någon högre 

grad reflekterar över det skrivande som sker eller ser skrivande som ett medvetet redskap för 

lärande. (Westman 2009, s. 190) 

Westmans resultat kan ses som en konkret utgångspunkt för denna undersökning.  

Liberg (2006) menar att elevers möjlighet att lära sig något genom skrivande grundas i 

skrivandets utformning. Reproduktion av text medför enligt Liberg främst konservering av 

redan existerande kunskapsstrukturer medan produktion av text ger elever förutsättningar för 

lärande. Liberg efterlyser därför mer forskning kring skrivandets betydelse för lärande. 



 

 7 

 

I den här forskningen är det av betydelse att fokusera […]  

- skrivande som ett sätt att arbeta sig in i kunskapsområden och i texter som läses […] 

- elevers lärande sedda genom skrivandet […] 

- elevers sätt att tala om sitt skrivande. (Liberg 2006, s. 83) 

Jag sällar mig till skaran lärare som arbetat relativt oreflekterat med skrivande i skolan. Jag har 

mer eller mindre tagit för givet att elever lär sig, och att de också erfar att de lär sig, då de 

skriver något. Undersökningen kan därför betraktas som en problematisering av mitt eget 

förgivettagande och min egen undervisning. Min förhoppning är att en beskrivning av elevers 

perspektiv av skrivandets lärandemöjligheter ska kunna bidra till att elevers arbete med 

skrivande i skolan problematiseras.   

1.5 Teoretiska överväganden   

Som jag nämnt bygger undersökningen i stor utsträckning på frågor som jag funderat över i mitt 

arbete som lärare. Teoretiskt perspektiv för undersökningen var därför inte bestämt på förhand.  

En mängd teorier kring lärande finns. Olika teorier betonar olika aspekter av lärande, varvid 

olika teorier är fruktbara för olika syften (Wenger 1998, Illeris 2001). Olika teorier kring 

skrivande finns också. Dessa kategoriseras av Løkensgard Hoel (1997) som antingen introverta 

eller extroverta. Till introverta hör expressiva och kognitiva teorier, till extroverta 

sociokulturella teorier. Mycket kort kan expressiv teori beskrivas vara riktad mot skribentens 

tankar och skapande, kognitiv teori mot skribentens inre mentala processer och sociokulturell 

teori mot skrivande i social och kulturell kontext (Løkensgard Hoel 1997, Blåsjö 2006). 

I undersökningen används sociokulturell teori som teoretisk tolkningsram. Till detta finns flera 

skäl. För det första riktas undersökningen mot elevers erfarande av skrivandets 

lärandemöjligheter i skolans kontext. Undersökningen riktas sålunda mot elevers erfarande 

situerat i skolan. För det andra riktas inte undersökningen mot inre mentala processer utan mot 

skrivande som social aktivitet. Fokus riktas alltså inte mot de mentala processer som sker under 

skrivande eller de mentala processer som påverkar elevers skrivande, utan istället mot elevers 

erfarande av skrivandets lärandemöjligheter i relation till fem skrivsituationer, fem 

skrivuppgifter, fem instruktioner och fem intervjuer i skolan. För det tredje stämmer min syn på 

lärande, skrivande och arbetet i skolan, precis som skolans nu rådande styrdokument tycks göra, 

väl överens med sociokulturell teori.  

Samspel mellan människor intar inom sociokulturell teori en central position (Säljö 2000). 

Samspel mellan människor är inte i främsta fokus i denna undersökning. Både skrivande och 

lärande betraktas dock som sociala aktiviteter eftersom skrivande och lärande alltid sker inom 

ramen för ett bestämt sammanhang. Skrivande och lärande sker alltid utifrån tidigare 

erfarenheter och utifrån samspel på olika sätt.  

1.6 Metodologiska överväganden 

Vilket metodologiskt perspektiv som skulle användas i undersökningen var inte heller bestämt 

på förhand. Med utgångspunkt från undersökningens fokus, mot elevers erfaranden, fann jag 
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fenomenografi som lämplig metodologisk utgångspunkt. Jag gör dock inte anspråk på att göra 

en fenomenografisk undersökning, i stället är undersökningen inspirerad av fenomenografisk 

metodologi. 

De frågor som undersökningen utgår från har utvecklats i min egen lärarpraktik. Jag genomför 

därför undersökningen i min egen klass. Detta innebär att jag i undersökningen intar 

forskarrollen lärarforskare (Løkensgard Hoel 2000). Till skillnad från den traditionella 

lärarforskarrollen riktar jag dock inte fokus mot en förändring av något slag, istället fokuserar 

jag det skrivande eleverna är vana vid. I övrigt stämmer min forskarroll väl överens med 

lärarforskarrollen. 

Fenomenografi kan enligt Kroksmark (1989) kombineras med flera olika teoretiska perspektiv. 

Fenomenografi och sociokulturell teori har kombinerats och använts tillsammans av flera olika 

forskare på olika sätt tidigare (se t ex, Thulin 2006, Williams 2001). 

1.7 Avgränsningar  

Undersökningen gör inte anspråk på att omfatta alla elever i skolans mellanår utan avgränsas till 

att omfatta fem. Två av dessa är pojkar, tre är flickor. Två är 10 år, en är 11 år, två är 12 år. 

Några tycker om att skriva, andra inte. Undersökningen gör inte heller anspråk på att omfatta 

allt skrivande som sker i skolans mellanår. De skrivuppgifter som bygger undersökningen 

omfattar i stället fem olika skrivhandlingar och fem olika typer av texter. Undersökningen riktas 

med andra ord mot fem elevers erfarande av fem olika skrivuppgifters lärandemöjligheter. 

Undersökningens resultat ska därmed betraktas som exempel på sätt som elever i skolans 

mellanår kan erfara skrivandets lärandemöjligheter på. Ett större antal elever skulle kunna ge en 

större variation av erfarande, men de fem elevernas erfarande skulle dock inte förändras. 

1.8 Erfaret lärande kontra faktiskt lärande  

Varför är då elevers erfarande av intresse? För det första menar flera forskare att det finns ett 

samband mellan erfaret lärande och faktiskt lärande. Förutsättningar för att elever ska lära sig 

det som avses ökar då elever riktar sitt erfarande mot detta (Marton och Booth 2000, Doverborg 

och Pramling 2000, Hounsell 1986).  

För att elever ska lära sig är det för det andra viktigt att de erfar arbetet i skolan meningsfullt. 

Det är därför viktigt att elever inte enbart lär sig, utan också att de erfar att de lär sig. Längsjö 

och Nilsson (2005) skriver: 

Om eleverna i skolan inte är engagerade i sitt eget lärande är det svårt att lära. De behöver 

uppleva meningsfullt lärande […]. (Längsjö och Nilsson 2005)  

Lärares uppdrag är enligt Wenger (1998) att skapa lärande miljöer. Enligt ovanstående 

resonemang är lärares uppdrag inte enbart att skapa lärande miljöer, utan också miljöer där 

elever erfar aktiviteter av olika slag i skolan som lärande. 
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2 Tidigare forskning  

Forskning kring skrivande i skolans mellanår finner jag i förhållandevis begränsad utsträckning 

(jmf Skolverket 2007). Forskning kring skriva för att lära i Norden likaså (jmf Liberg 2006). 

Forskning med fokus mot elevers uppfattningar eller erfarande av skrivande som aktivitet för 

lärande finner jag i än mer begränsad utsträckning. I USA benämns arbete med och forskning 

kring skriva för att lära writing across the curriculum (WAC) (Dysthe 1993, Liberg 2006). Inom 

WAC finns ett stort antal handböcker baserade på beprövad erfarenhet, men antalet 

systematiska studier är färre (Liberg 2006). I Norden tycks situationen vara sammaledes; flera 

handböcker finns (se t ex Dysthe m fl. 2002, Sandström Madsén 2007, Johansson 1994) men 

endast ett fåtal studier.  

Forskning kring skrivande delas av Løkensgard Hoel (1997) in i två grupper. Den första 

gruppen riktas inåt, mot skribenten och skrivandet som process, den andra gruppen utåt, mot 

skrivförlopp och skrivande i kontext. Senare års forskning kring skriva för att lära finner jag 

främst riktad utåt.  

Fokus inom forskning kring skriva för att lära riktas mot olika håll. En del undersökningar 

fokuserar skrivande som stöd vid läsning, andra skrivande i kombination med samtal, ytterligare 

andra skrivande som del av arbetsområden eller ämnen av olika slag. Flera undersökningar 

kring skrivande, till exempel skrivande som del av olika arbetsmetoder, berör också skriva för 

att lära. 

I forskning kring skriva för att lära finner jag två tendenser. Den första är att ett medvetet och 

fokuserat arbete med skrivande medför goda förutsättningar för att skrivande ska kunna fungera 

som en verksam aktivitet för lärande. Den andra är att ett medvetet och fokuserat arbete med 

skrivande i skolan saknas och att skrivandets lärandemöjligheter därför inte tas tillvara i den 

utsträckning som är möjlig. Min fortsatta framställning bygger på dessa två tendenser.  

Jag inleder detta kapitel med ett mycket kort nedslag i forskning kring skrivande i skolans 

mellanår. Därefter presenterar jag ett urval av undersökningar kring skriva för att lära. 

Översikten gör inte på något sätt anspråk på att vara heltäckande. 

2.1 Forskning kring skrivande i skolans 

mellanår   

Forskning kring skrivande i skolans mellanår riktas i stor utsträckning mot vad elever skriver, 

vilka funktioner skrivandet fyller och elevers skrivkompetens. Ledin (1998) undersöker till 

exempel hur elever bygger meningar och sätter punkt, Evensen (2005) studerar elevers förmåga 

att skapa samband mellan förgrund och bakgrund, Larsen (2007) riktar fokus mot elevers 

skrivkompetens och berättelsers innehåll. Vad elever skriver i skolan och vilken funktion 

skrivandet fyller studeras av Smidt (2007) medan elevers arbete med skrivande av 

argumenterande texter studeras av Berg Nestlog (2009).   
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2.2 Skriva, läsa och lära   

Flera tidiga undersökningar kring skriva för att lära riktas mot förhållandet mellan skrivande, 

läsande och lärande. I dessa jämförs olika former av skrivande i kombination med läsande i 

syfte att ta reda på vilken av dessa former som är bäst lämpad för lärande. Jämförelser mellan 

läsa och lyssna å ena sidan samt läsa, lyssna och anteckna å andra visar på fördelar för den 

sistnämnda kombinationen (Kuhavy, Dyer och Silver 1975). Jämförelser mellan notemaking 

och notetaking, dvs. jämförelser mellan anteckningar med egna ord och avskrivning, visar att 

notemaking innehåller en större lärandepotential än notetaking (Shimmerlick och Nolan 1976). 

Jämförelser mellan att anteckna, skriva svar på frågor samt skriva uppsats visar på fördelar för 

uppsatsskrivande. Ny information förblir isolerad då elever antecknar eller skriver svar på 

frågor, medan uppsatsskrivande leder till att elever integrerar information med tidigare 

kunskaper (Newell 1984). Ett mer medvetet och strukturerat skrivande medför större 

lärandepotential än enbart frekvent skrivande eller inget skrivande alls.  

Applebee och Langer (1987), som jämför korta svar på frågor, antecknande och 

uppsatsskrivande, menar att olika former av skrivande i kombination med läsande leder elevers 

fokus mot olika håll. Korta svar på frågor leder skribentens fokus mot ”en sak i taget”, 

antecknande mot delar av texten, uppsatsskrivande mot texten som helhet. Korta svar på frågor 

leder till sökläsande, antecknande till listor med information, uppsatsskrivande till reflektion 

kring övergripande frågor. Olika former av skrivande leder med andra ord till att läst text 

bearbetas på olika sätt och att elever därmed också lär sig olika. Appleebee och Langer (1987) 

drar slutsatsen att ju mer en text bearbetas, desto större möjligheter har elever att förstå och 

komma ihåg textens innehåll. Oavsett skrivandets form innehåller alltså skrivande större 

lärandepotential än enbart läsande.    

2.3 Skriva, samtala och lära   

Andra studier kring skriva för att lära riktas mot skrivande som del av ett arbetsområde eller ett 

ämne. I flera av dessa studeras skrivande i kombination med någon annan aktivitet, till exempel 

samtal.  

Dysthe (1993) menar att skrivandets lärandemöjligheter bäst tas tillvara i en dialogisk 

undervisning. En sådan undervisning utmärks enligt Dysthe av autentiska frågor, uppföljning 

och positiv bedömning. Autentiska frågor är frågor som inte har ett svar givet på förhand, 

uppföljning innebär att elevers svar på frågor införlivas i nästkommande frågor, positiv 

bedömning att elevers svar och tankar används i arbetet utan att bedömas eller värderas. En 

dialogisk undervisning utmärks också av att flerstämmighet, dvs. att skilda perspektiv lyfts fram 

och ställs mot varandra. Skrivandets lärandemöjligheter kan i en dialogiskt baserad 

undervisning tas tillvara på flera olika sätt. Avgörande är inte skrivandets form utan i stället den 

funktion skrivandet fyller i arbetet. Loggboksskrivande kan till exempel användas för att koppla 

tidigare kunskaper till ämnesrelaterade frågeställningar, rollskrivande för att betrakta något 

utifrån andra människors perspektiv. Dysthe understryker dock att skrivandets lärandepotential 

bäst tas tillvara då skrivande och samtal används interaktivt:  

Min huvudsakliga slutsats är att även om skrivande är ett viktigt redskap för inlärning, så ökar 

inlärningspotentialen då skrivandet sätts i samspel med samtalande och då läraren på ett 
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medvetet sätt planerar och stöder en interaktion som utgår från skriftliga texter i ett socialt 

rum. (Dysthe 1995, s. 220) 

Mason (2001), som studerar fjärdeklassares arbete med skrivande i ett temaarbete, finner att 

skrivande kan stötta elevernas lärande på flera olika sätt. Skrivande kan till exempel ge elever 

möjlighet att tydliggöra deras egen förståelse för något, göra jämförelser av olika slag och 

reflektera kring deras egen lärandeprocess. Skrivande i kombination med samtal mellan elever 

kan ge elever möjlighet att betrakta något utifrån olika perspektiv.  

Mason menar också att ett medvetet och strukturerat arbete med skrivande kan leda till att 

elever erfar skrivande som en verksam aktivitet för lärande. En elev skriver följande:  

When you write you can make your own ideas clearer to yourself because writing them is 

more difficult, you have to think about them and by writing they become clearer. (Mason 

2001, s. 323) 

Mason visar med andra ord att ett medvetet arbete med skrivande är av betydelse både för 

elevers faktiska lärande och för elevers erfarande av lärande.  

Även Björk (1995) studerar elevers arbete med skrivande i kombination med samtal. För att 

skrivandets läropotential ska tas tillvara på bästa sätt menar Björk att skrivande ska ske i 

autentiska situationer och fylla verkliga funktioner i elevernas arbete.  Skrivande kan till 

exempel användas för att utforska elevernas tänkande kring något, vad de vet och vad de inte 

vet, vilket kan utgöra grund för fortsatt arbete.    

2.4 Funktionellt skrivande    

För att finna funktionella sammanhang för elevers skrivande har flera olika arbetsformer och 

metoder utvecklats (jmf Parmenius Svärd 2007). Primärt i dessa sammanhang är inte att 

använda skrivande som aktivitet för lärande av ett innehåll utan i stället att utveckla elevers 

skriftspråkliga förmåga.  

En av dessa former, brevböcker, studeras av Matre (2007). Brevböcker beskrivs av Matre som 

skriftlig kommunikation mellan lärare och elev med syfte att ”barna gjenom meiningsfull 

kommunikasjon skal oppdaga og utforska skriftspråket og dei muligheitene som ligg i det” 

(Matre 2007, s. 192). Matre finner att elevers arbete med brevböcker i skolår två leder till att 

elever, genom att försöka skriva så som läraren, lär sig stava ord, använda skiljetecken och dela 

text i stycken. De lär sig alltså hantera flera olika skriftspråkliga regler. Matre (2007) finner 

också att eleverna lär sig skriva brev; de börjar breven med ”Hej!”, de svarar på frågor och 

ställer frågor. Dessutom utvecklar eleverna sina identiteter som elever i skolan. Jacob skriver till 

exempel att han vill ha fler läxor, vilket Matre (2007) menar är ett sätt att positionera sig själv 

som duktig skolpojke. Brevböcker fungerar med andra ord relationsbyggande mellan elev och 

lärare. Matres beskrivning av brevböcker är utgångspunkt för en av de skrivuppgifter som 

bygger den empiriska delen av mitt arbete.  

En annan form av funktionellt skrivande, och ett annat sätt att stötta andraklassares 

skriftspråkliga utveckling på, är att använda skrivande som del av ett temaarbete. Matre och 

Fottland (2005) visar att skrivande som del av ett arbetsområde kan leda till att elever inte 

enbart lär sig hantera skrift, utan att de också lär sig något om ”verdsrommet” (Matre och 

Fottland 2005, s. 39) samt att de, i likhet med ovanstående, utvecklar sina identiteter som elever.    
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2.5 Skriva utan att lära    

Ett medvetet och strukturerat arbete med skrivande kan alltså medföra att skrivande fungerar 

som en god aktivitet för lärande. Flera senare års studier visar dock att skrivandets 

lärandemöjligheter inte tas tillvara i den utsträckning som är möjlig.  

af Geijerstam (2006), som studerar elevers arbete med skrivande inom naturvetenskap i skolår 

fem och åtta, riktar med hjälp av begreppet textrörlighet fokus mot relationen mellan eleverna 

och deras texter. Begreppet omfattar tre delar; textbaserad rörlighet (elevers förmåga att förstå 

övergripande drag i texten), rörlighet utåt (elevers förmåga att relatera texten till egna 

erfarenheter) samt interaktiv rörlighet (elevers förmåga att sätta texten i relation till 

sammanhang och mottagare). De flesta elever visar en låg textrörlighet, vilket enligt af 

Geijerstam innebär att skrivandet inte fyller en lärande funktion.  

af Geijerstam (2006) undersöker också de skrivförlopp som elevernas skrivande ramas in av. De 

flesta faktorer som krävs för att skrivande ska kunna utgöra en verksam aktivitet för lärande 

finns enligt af Geijerstam med i arbetet; introduktion till ämnet, introduktion till skrivuppgiften 

och uppföljning. Problemet är i stället, enligt af Geijerstam, att de olika faktorerna inte fylls 

med ett dialogiskt innehåll och att skrivandet används utan en medveten struktur.  

Nilsson (2002) vars fokus riktas mot högstadieelevers arbete med egen forskning finner att egen 

forskning antingen leder till att elever reproducerar eller producerar text. De flesta elever 

reproducerar text, dvs. kopierar, samplar (klipper och klistrar i andras texter) och refererar, 

medan ett fåtal producerar text, dvs. sammanfattar, jämför, drar slutsatser och använder flera 

olika källor. En stor del av de reproducerade texterna är mer komprimerade än källtexterna 

vilket gör dem svåra att förstå. Nilsson menar därför att skrivandet för de flesta elever inte 

fungerar som en lärande aktivitet.  

En orsak till att de flesta elever reproducerar text är enligt Nilsson (2002) att lärare och elever 

erfar syftet med arbetet på olika sätt. Eleverna erfar skrivandet som en examinationsform, som 

ett sätt att redovisa vad de lärt sig och som ett sätt att lära sig skriva. Lärare erfar skrivandet som 

ett sätt för elever att lära sig något som de är intresserade av. Elevers erfarande av arbetet med 

skrivande och elevers erfarande av skrivandets syfte tycks alltså ha betydelse både för elevers 

sätt att hantera skrivandet på och för elevers faktiska lärande.  

Studenters uppfattningar av uppsatsskrivande och uppfattningarnas betydelse för studenters 

faktiska lärande undersöks av Hounsell (1986). Centralt i Hounsells undersökning är studenters 

uppfattningar av förberedelser inför uppsatsskrivandet, själva skrivandet och uppsatsernas 

innehåll. Hounsell finner att studenter uppfattar uppsatsskrivande på tre olika sätt; uppsats som 

diskussion, uppsats som synpunkt och uppsats som återgivning. Studenter i kategorin uppsats 

som diskussion riktar fokus mot tolkning och organisering av data, studenter i kategorin uppsats 

som synpunkt fokuserar tolkning medan studenter i kategorin uppsats som återgivning fokuserar 

återupprepning av källmaterial. Dessa skillnader beror enligt Hounsell på att studenter uppfattar 

uppsatsskrivandets funktion på olika sätt. Studenter med fokus mot uppsats som diskussion 

uppfattar uppsatsskrivande som meningsskapande, studenter med fokus mot uppsats som 

synpunkt uppfattar uppsatsskrivande på ett liknande sätt, dock utan ett tydligt samband mellan 

tolkning och data, medan studenter med fokus mot uppsats som återgivning uppfattar 

uppsatsskrivande som examination. En jämförelse mellan olika studenter och deras betyg visar 

att studenter med fokus mot uppsats som diskussion fick högst betyg, studenter med fokus mot 
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uppsats som återgivning lägst. Studenters uppfattningar av skrivandets funktion har alltså 

betydelse, både för det sätt studenterna tar itu med arbetet, för deras betyg och med all 

sannolikhet även för deras faktiska lärande (Hounsell 1986). 

Med utgångspunkt från flera av de forskare jag nämner ovan (af Geijerstam 2006, Nilsson 2002, 

Mason 2002) diskuterar Liberg (2006) skrivandets roll och funktion i skolan. Liberg utgår i 

denna diskussion från att elevers skrivande i skolan ofta grundas i läromedelstexter. Elever läser 

en text, skriver svar på frågor eller skriver ett referat. Forskning kring läromedelstexter visar att 

dessa ofta är komplicerade; informationstakten är hög, samband mellan olika referenter 

otydliga, samband mellan begrepp likaså. Detta leder enligt Liberg ofta till reproduktion av text 

i stället för produktion, vilket innebär ”ett kondenserande av redan etablerade 

kunskapsstrukturer” (Liberg 2006, s. 83). Detta leder i sin tur till att elever har svårt att förstå de 

texter de själva skrivit och därmed till att skrivandets lärandemöjligheter inte tas tillvara i den 

mån som är möjlig. Liberg efterlyser mer forskning kring skrivandets roll och betydelse för 

elevers lärande tvärs över ämnen i skolan.    

2.6 Sammanfattning    

Forskning kring skriva för att lära riktas mot olika håll. Flera undersökningar riktas mot 

förhållandet mellan skrivande, läsande och lärande, andra mot skrivande som del av elevers 

arbete inom ett bestämt arbetsområde. Forskning kring skrivande, läsande och lärande visar att 

olika former av skrivande leder till att elever riktar fokus mot olika håll och att elever därmed 

också lär sig olika. Skrivande av svar på frågor leder till att skribenter riktar fokus mot delar av 

texten, skrivande av uppsats till att skribenter riktar fokus mot textens övergripande ämne. 

Forskning kring skrivande som del av ett arbetsområde visar att skrivande kan fungera som en 

aktivitet för lärande på flera olika sätt, t ex för att tydliggöra elevers förståelse för något, göra 

jämförelser, reflektera kring idéer, betrakta något utifrån flera olika perspektiv etc. Flera 

undersökningar visar också att skrivandets lärandemöjligheter ökar då skrivande sker i 

kombination med samtal. Lärandepotentialen i skrivandet består då bland annat av möjligheten 

att reflektera kring något inför eller efter ett samtal, betrakta något utifrån olika perspektiv, 

jämföra olika perspektiv med varandra etc.  

Hur skrivande används och vilka funktioner skrivande fyller i skolarbetet framstår alltså vara av 

betydelse för skrivandets läropotential. Ett medvetet arbete med skrivande framträder vara av 

vikt. Senare års studier i Sverige tyder dock på att ett medvetet arbete med skrivande saknas i 

den svenska skolan. Skrivandets lärandemöjligheter förefaller inte tas i bruk i den utsträckning 

som är möjlig.  

En övervägande del av den forskning jag presenterar omfattar äldre elevers arbete med 

skrivande. Några undantag finns dock. Dessa visar att skrivande kan användas som en lärande 

aktivitet från skolår två, dvs. innan elever behärskar konsten att skriva fullt ut. Elever behöver 

alltså inte kunna stava, använda skiljetecken etc. för att skrivande ska kunna användas som en 

aktivitet för lärande i undervisningen. 

Min undersökning skiljer sig en del från de undersökningar jag presenterar ovan. 

Undersökningen riktas inte mot olika former av skrivande i kombination med läsande, inte 

heller mot skrivande som en del av ett bestämt arbetsområde. Flera av de funktioner som i 

tidigare forskning framträder vara av betydelse för elevers lärande, såsom reflekterande, 
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jämförande, sammanfattande, kommunicerande, tas dock i bruk i min undersökning (se avsnitt 

5.3.5). Den största skillnaden mellan min undersökning och de flesta andra är dock att jag riktar 

fokus mot elevers erfarande. Min undersökning syftar alltså inte till att beskriva vad elever 

faktiskt lär sig då de skriver, eller beskriva skrivandets faktiska läropotential, även om det tycks 

finns ett visst samband mellan elevers erfarande av lärande och faktiska lärande.   
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3. Teoretiskt ramverk  

Det finns många olika slags teorier om lärande. Var och en av dem betonar olika aspekter av 

lärandet och är därför fruktbara för olika syften. I viss mån avspeglar dessa skillnader ett noga 

övervägt val av fokusering på ett visst utsnitt av lärandets mångdimensionella problematik, 

och i viss mån avspeglar skillnaderna mer fundamentala oenigheter om kunskapens natur och 

den lärande – därmed också vad som är betydelsefullt för lärandet. (Wenger 1998, översatt av 

Illeris 2001, s. 129) 

Som synes i citatet ovan finns flera teoretiska traditioner kring lärande. Säljö (2005) och Marton 

och Booth (2000) beskriver tre; rationalism, empirism samt en sociokulturell/kulturhistorisk 

tradition. Rationalism kan mycket förenklat beskrivas vara riktad mot människors mognad och 

utveckling, empirism mot människors erfarande, sociokulturell/kulturhistorisk tradition mot 

samspel mellan människor, kollektiv och kulturella resurser. Lärande betraktas inom rationalism 

bygga på människors inre, mentala förutsättningar, inom empirism på förvärvande av kunskaper 

och färdigheter, inom sociokulturell/kulturhistorisk tradition på social, kulturell och historisk 

kontext. Företrädare för rationalism är bl. a Immanuel Kant, Jean Piaget och Noam Chomsky, 

för empirism Francis Bacon och John Locke, för sociokulturell/kulturhistorisk tradition bl. a 

Lev Vygotsky, Michail Bakhtin, John Dewey, George Herbert Mead (se vidare Säljö 2005, 

Marton och Booth 2000). 

Flera teoretiska traditioner kring skrivande finns också. Løkensgard Hoel (1997) karaktäriserar 

dessa som motsatta; antingen introverta eller extroverta. Till de förstnämnda hör expressiv och 

kognitiv teori, till de sistnämnda sociokulturell teori. Expressiv teori kan karaktäriseras vara 

riktad mot skribentens egna tankar och eget skapande, kognitiv teori mot skribentens inre 

mentala processer medan sociokulturell teori kan sägas vara riktad mot skribenten och 

skrivandet i relation till ett sammanhang. Expressiv teori företräds av bl. a Peter Elbow, kognitiv 

teori av Linda Flower och John Hayes, sociokulturell teori av bl. a Lev Vygotsky, Michail 

Bakhtin och James Wertsch (Løkensgard Hoel 1997). 

Sociokulturell teori har alltsedan slutet av 1980-talet vuxit i styrka (Marton och Booth 2000). En 

stor del av senare års forskning kring elevers skrivande och lärande bygger på detta teoretiska 

perspektiv. Min syn på mitt lärararbete och min syn på skrivande och lärande sammanfaller med 

centrala antaganden inom sociokulturell teori. Då de centrala frågeställningarna i denna studie 

grundas i tidigare forskning kring skrivandets lärandemöjligheter och i mina erfarenheter av 

arbete med elevers skrivande och lärande har sociokulturell teori framstått som ett lämpligt 

perspektiv att förstå utifrån. Sociokulturell teori används därför som teoretisk lins eller ram i 

detta arbete.  

Studiens fokus riktas mot elevers erfarande av skrivandets lärandemöjligheter som de framstår 

när skrivandet är situerat i skolans kontext. Jag söker sålunda inte beskriva elevers erfarande av 

skrivandets lärandemöjligheter i generella termer utan i stället elevers erfarande av fem 

bestämda skrivsituationer, fem bestämda instruktioner och fem bestämda skrivuppgifter i 

skolan. Centralt är alltså elevers erfarande av skrivandets lärandemöjligheter i ett bestämt 

sammanhang.  
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Undersökningen riktas också mot skrivande som social aktivitet i den meningen att elevernas 

skrivande inte sker i ett vakuum utan bygger på tidigare kunskaper, tidigare erfarenheter, 

skrivsituationer, instruktioner, förväntningar, förmodade läsare etc.  

Samspel mellan individer, kollektiv och kulturella resurser av olika slag är i fokus inom 

sociokulturell tradition (Säljö 2000, 2005). Centralt i denna undersökning är samspel mellan 

elever å ena sidan och de sociala och kulturella resurser som tas i bruk under skrivande 

(instruktioner, skrivverktyg etc.) å den andra.  

Sociokulturell teori företräds i Sverige av bl. a Roger Säljö. Jag utgår främst från Säljö (2000, 

2005), men också i någon mån från Wertsch (1991) och Wenger (1998).  

I detta kapitel positionerar jag två centrala begrepp i studien; lärande och skrivande. Jag 

beskriver alltså hur jag ser på dessa begrepp och hur de ska betraktas i undersökningen. 

Samtidigt presenterar jag också flera begrepp som jag använder som lins eller ram för att 

analysera, tolka och förstå elevernas erfaranden utifrån. Kapitlet fyller sålunda två övergripande 

funktioner (dvs. positionering av två centrala begrepp samt presentation av andra begrepp som 

används i analys och tolkning).  

3.1 Lärande och skrivande som del av handling   

Sociokulturell teori riktas mot det som är sociokulturellt specifikt. Fokus riktas inte mot 

människor eller världen i sig utan mot de handlingar människor utför inom olika sociala, 

kulturella och historiska praktiker. Handling intar därför en central position (Wertsch 1991).  

Människors handlingar betraktas inom sociokulturell teori alltid vara av social karaktär. Wenger 

(1998) skriver: 

The meanings of what we do are always social. By ´social´ I do not refer just to family 

dinners, company picnics, school dances, and church socials. Even drastic isolation – as in 

solitary confinement, monastic seclusion or writing (min kursivering) – is given meaning 

through social participation. (Wenger 1998, s. 57) 

Lärande betraktas som en oundviklig del av handling. Människor har alltid möjlighet att lära sig 

något (Säljö 2000, 2005). Vad, hur och hur mycket människor lär sig grundas i människors 

handlingar, människors erfaranden och de kulturella redskap som finns till hands.  

Handling leder inte alltid till lärande. Skillnaden mellan handling och lärande är att lärande 

förändrar människors möjlighet att handla (Wenger 1998). Handlingar, och därmed lärande, är 

inte heller alltid av konstruktiv art. Likväl som människor lär sig vårda sin hälsa, verka för en 

god miljö etc., lär de sig använda droger, tillverka vapen etc.  

Valet står inte mellan att huruvida människor lär sig något eller inte, utan vad de lär sig i de 

situationer de ingår i. Lärande i sig är inget problem. (Säljö 2000, s. 28) 

Skrivande betraktas i mitt arbete som en form av handling. En första utgångspunkt är därför att 

elever ständigt har möjlighet att lära sig något då de skriver. Vad elever erfar att de lär sig då de 

skriver är centralt i undersökningen.    
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3.2 Kunskap knuten till handling   

Kunskap betraktas inom sociokulturell teori inte spegla en sann eller objektiv bild av världen så 

som den är. Kunskap betraktas i stället vara knuten till handling och till de perspektiv 

människor handlar och erfar utifrån. Något som för en utomstående person kan uppfattas som en 

och samma handling kan därför leda till olika kunskaper (Säljö 2000).  

Kunskap betraktas vidare vara föränderlig. Nya situationer skapar nya förutsättningar för 

handling, nya förutsättningar för handling skapar nya förutsättningar för lärande, nya 

förutsättningar för lärande skapar nya förutsättningar för kunskap (Säljö 2005). Handling, 

lärande och kunskap påverkar varandra. 

Att betrakta kunskap knuten till handling innebär att kunskap inte är något människor har utan 

något människor använder. Säljö skriver att ”kunskap är en resurs att se och agera med i 

konkreta situationer” (Säljö 2000, s. 27).  

En andra utgångspunkt i undersökningen är att ”en och samma handling” kan erfaras på olika 

sätt och därmed leda till olika kunskaper. Undersökningen utgår med andra ord från att elever 

kan erfara skrivande på olika sätt, lära sig olika saker och erfara att de lär sig olika.     

3.3 Medierande redskap för lärande och 

skrivande    

Människors kontakt med världen betraktas inom sociokulturell teori inte vara direkt. I stället 

hanterar och erfar människor världen utifrån redskap av olika slag. Säljö skriver att ”de 

medierande redskapen hjälper oss konstituera omvärlden enligt specifika mönster” (Säljö 2005, 

s. 27). Medierande redskap hjälper människor förstå något som något (ibid.) 

Vygotsky (2000) delar medierande redskap i två grupper; språkliga/intellektuella respektive 

fysiska. Bokstäver, ord, begrepp etc. är exempel på språkliga/intellektuella redskap, cykel, 

penna dator etc. exempel på fysiska. Wartofsky (1979) delar medierande redskap i tre grupper; 

primära, sekundära och tertiära artefakter. Primära artefakter används i handling, sekundära 

artefakter beskriver handling, tertiära artefakter beskriver, framställer och analyserar världen. 

En penna är en primär artefakt, ett recept en sekundär artefakt, en tavla en tertiär artefakt. 

Praktisk taget alla medierande redskap består av både språkliga/intellektuella och fysiska 

aspekter. En karta är till exempel ett fysiskt redskap byggt av symboler, tecken, ord och 

begrepp, ett recept likaså. Jag menar därför att det är svårt att avgöra var gränsen mellan 

språkliga/intellektuella och fysiska redskap går (jmf Säljö 2005). I analys och tolkning av 

elevernas erfarande (kapitel 7) använder jag därför Wartofskys kategorisering. 

Medierande redskap byggs genom externalisering av erfarenhet och kunskap. Externalisering 

innebär att erfarenhet och kunskap läggs ut och lagras i redskap av olika slag utanför den 

mänskliga kroppen (Säljö 2005). Kunskap kring platsers lägen kan externaliseras i kartor, 

kunskap kring matlagning i recept.  

Externalisering grundas i reifiering (Wenger 1998). Reifiering innebär att erfarenhet och 

kunskap förtingligas i tecken och symboler av olika slag (Säljö 2005). Reifiering i text sker 

genom bokstäver och ord, i kartor genom symboler och tecken.  
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Genom reifiering fixeras mening i medierande redskap (Kress 2003). Fixering av mening 

innebär att olika medierande redskap används utifrån en bestämd betydelse (Säljö 2005). 

Medierande redskap kan dock hanteras, erfaras och förstås på olika sätt, varför:  

[…] den som stöter på symboler måste kunna läsa in mening i dem på ett relevant sätt i en 

situerad praktik. Detta innebär att användning av medierande redskap bygger på ett subtilt 

samspel mellan en fixerad mening och en situerad uttolkning av denna. (Säljö 2005, s. 53) 

Externalisering av erfarenhet och kunskap innebär inte att medierande redskap innehåller 

färdigförpackad information redo att hämtas ut. I stället bidrar medierande redskap med 

meningserbjudanden (Englund 2004). De vägleder, föreslår etc. men är också öppna för 

tolkningar.  

Mellan människor och medierande redskap finns en dubbelriktad relation. Människor handlar, 

erfar och lär i förhållande till medierande redskap, medierande redskap förändras och utvecklas i 

förhållande till människors hantering. Människors möjlighet att handla, erfara och lära förändras 

därför då medierande redskap förändras.  Lärande blir därför dels en fråga om att lära sig 

hantera och förstå de redskap som finns till hands, dels en fråga om att förändra gamla och 

utveckla nya redskap.  

Medierande redskap medierar inte av sig själva. Först då de används träder deras medierande 

funktion i kraft (Säljö 2005). 

The claim that mediational means are inherently related to action is fundamental […]. Only by 

being part of action do mediational means come into being and play their role. They have no 

magic power of themselves. (Wertsch 1991, s. 119) 

Medierande redskap kan hanteras på olika sätt. I paritet med handling (se avsnitt 3.2) kan därför 

medierande redskap erfaras olika och leda till olika kunskaper. Marton och Säljö (1976) har till 

exempel visat att elever som läser text för att memorera lär sig andra saker än elever som läser 

för att förstå. 

Medierande redskap är av betydelse för skrivande på två olika sätt. Dels byggs skrivande av 

medierande redskap av olika slag (penna, papper, dator, tecken, bokstäver, ord etc.), dels 

utvecklar skrivande genom externalisering och reifiering medierande redskap. Vad elever erfar 

att de lär sig då erfarenheter och kunskaper externaliseras i text är centralt i undersökningen.   

3.4 Lärande och skrivande är språkliga 

verksamheter   

Skrivande är i stor utsträckning en språklig verksamhet. Lärande likaså. Språk kan därför sägas 

vara en del av undersökningen.  

Språk intar en särställning bland medierande redskap. Säljö menar att: 

[…] språk är den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning och, mer generellt, i 

vår förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med varandra. Ord och språkliga utsagor 

medierar således världen för oss och gör att den framstår som meningsfull. (Säljö 2000, s. 82)  

Språk ger människor möjlighet att utföra en mängd olika aktiviteter. Vi kan beskriva fenomen 

som inte existerar fysiskt, kommunicera erfarenheter, föra inre samtal etc. Säljö (2005) menar 

att Vygotsky betraktar språk som ”redskapens redskap”.  
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Språk grundar också människors medvetande. Språk medierar erfarenheter och kunskaper och 

avgör vad människor erfar (Säljö 2005). Människor med god förståelse för språkliga begrepp 

har större möjligheter att förstå fenomen och företeelser på nyanserade sätt än andra. Någon 

med förståelse för begrepp som frispark, offside etc. har till exempel större möjligheter att förstå 

en fotbollsmatch än någon som saknar förståelse för dessa begrepp. Språk perspektiverar 

världen (Säljö 2005). Människors erfarande är därför selektivt.  

All användning av språk innebär […] att vi i en mening tvingas välja och abstrahera. Ingen 

språklig beskrivning av ett objekt eller en händelse kan någonsin vara helt uttömmande […] 

Vi beskriver i stället föremålet eller händelsen på det sätt som är intressant för oss i den 

specifika situation vi befinner oss och i det verksamhetssystem där vi handlar. (Säljö 2000, s. 

194) 

Språk finns inte naturgivet i världen. Språk är konstruktioner som skapas, utvecklas och 

förändras av människor tillsammans över tid i olika sociala, kulturella och historiska praktiker 

(Säljö 2005).     

3.5 Begrepp som förutsättning för lärande och 

skrivande    

Begrepp och begreppssystem är på flera olika sätt förutsättningar för skrivande. Begrepp som 

inledning, handling, avslutning etc. används till exempel för att beskriva olika delar av 

skrivande, medan begrepp som prins, trollspö, önskningar etc. kan vara centrala delar av 

innehållet i en saga. Begrepp och begreppssystem är därför mer eller mindre direkt en del av 

undersökningen.  

Begrepp utvecklas och används på olika sätt inom olika verksamheter. Begrepp inom en 

verksamhet formar tillsammans begreppssystem eller diskurser vilka skapar mening 

tillsammans. Begrepp som radie, diameter, cirkel etc. fungerar till exempel som medierande och 

meningsskapande redskap inom geometri. 

Begrepp och begreppssystem finns inte i världen. Begrepp är i stället produkter av människors 

behov av att kunna kommunicera kring fenomen och företeelser på relevanta och precisa sätt 

(Säljö 2005).  

Centralt i begreppsligt lärande är begrepps mening, samband mellan begrepp och objekt samt 

begrepps användning. 

Vid begreppsligt lärande är det förståelsen av relationen mellan begrepp, situation och objekt 

eller händelse som är central, det vill säga förmågan att på ett fruktbart sätt koppla begrepp till 

en händelse eller objekt inom ramen för en given verksamhet. (Säljö 2005, s. 130) 

Ett begrepp kan användas för att konstituera en företeelse på ett bestämt sätt. Ett begrepp kan 

med andra ord användas för att betrakta något utifrån ett bestämt perspektiv (Säljö 2005). 

Vygotsky (2000) skiljer mellan vetenskapliga respektive spontana/vardagliga begrepp. 

Vetenskapliga begrepp grundas i bestämda semiotiska aktiviteter, vardagliga/spontana begrepp i 

vardaglig interaktion (Wertsch 1991). Förståelse för vetenskapliga begrepp utvecklas genom att 

någon beskriver och förklarar begreppet ”uppifrån och ner”, förståelse för vardagliga/spontana 
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begrepp då människor möter och hanterar begrepp i samspel med andra ”underifrån” (Säljö 

2005) (se vidare avsnitt 3.8 Lärande i skolan).      

3.6 Lärande som bemästrande och 

appropriering    

Som nämnts ovan betraktas lärande inom sociokulturell teori som del av handling. Handling ger 

erfarenhet, erfarenhet ger kunskap. För att lära sig genom handling kan den lärande behöva stöd.  

Den lärande lånar under läroprocessen kompetens av den mer erfarne personen och utvecklar 

successivt en större grad av autonomi i att hantera uppgiften. Från att inledningsvis ha varit 

helt beroende av yttre stöd, blir individen i stånd att själv genomföra alltfler moment och 

behärskar till sist hela förloppet. Kunskaper och färdigheter som existerar på det 

kommunikativa (interpsykologiska) planet behärskas – approprieras – så småningom av 

individen […]. (Säljö 2000, s. 236) 

Mycket lärande sker genom stegvis appropriering av kunskap. Vi ser hur andra gör, prövar 

själva och lär oss så småningom mer och mer. Någon som försöker lära sig cykla betraktar 

andra, får stöd, prövar och cyklar så småningom på egen hand. Det som från början kunde 

tyckas omöjligt ter sig efter hand alltmer självklart (Säljö 2005). Det stöd som kan behövas 

benämns inom sociokulturell teori kommunikativa stöttor. Stöttorna används så länge de är 

nödvändiga, därefter tas de bort. Stöttning kan ges av andra människor, av någon som kan mer, 

av någon som kan lika mycket, men också av texter, instruktioner etc. (Säljö 2005). I denna 

undersökning används muntliga och skriftliga instruktioner som kommunikativa stöttor inför 

och under skrivandet.  

Wertsch (1998) skiljer på bemästrande och appropriering. Bemästrande innebär att människor 

kan hantera något på relevanta sätt, appropriering att människor automatiserat något. Någon 

som bemästrar cyklande behöver koncentrera sig noga för att kunna cykla, någon som 

approprierat cyklande kan cykla utan att tänka så mycket på det.  

Från en första kontakt med ett redskap av något slag till appropriering kan vägen vara lång. Det 

kan ta lång tid att lära sig köra bil, läsa och förstå text, skriva fint etc. I institutionella 

sammanhang kan det ta flera år innan ett redskap approprierats fullt ut, om än någonsin (Säljö 

2000). 

Bemästrande och appropriering sker alltid i förhållande till ett innehåll och en kontext. 

Människor lär sig alltid något. Vad och hur någon lär sig något skiljer sig från handling till 

handling, från kontext till kontext.      

3.7 Lärandet och skrivandet är situerat     

[...] the goal of a sociocultural approach to mind is to explicate how human action is situated 

in cultural, historical and institutional settings. (Wertsch, 1991, s. 119) 

Människors handlingar betraktas inom sociokulturell teori vara situerade i social, kulturell och 

historisk kontext.  För att förstå människors handlingar, erfarande och lärande är det därför 

nödvändigt att förstå förhållandet mellan människor och kontext (Wertsch 1991). 
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Människor handlar, erfar och lär alltid i förhållande till de medierande redskap som finns till 

hands inom olika sociala praktiker. Erfarande och lärande kan därför inte separeras från dessa 

(Säljö 2005). Det är en sak att lära sig cykla, en annan att lära sig skriva. Människors skilda sätt 

att hantera medierande redskap kan leda till att människor erfar och lär sig olika (Säljö 2005). 

Någon som läser för att memorera lär sig som jag tidigare nämnt annat än den som läser för att 

förstå. 

Att handling, erfarande och lärande är situerat, innebär inte att handling, erfarande och lärande 

är bestämt på förhand. Tvärtom medför många miljöer möjlighet för människor att hantera, 

erfara och lära något nytt (Wertsch 1991).  

En del av lärande, utifrån lärandets situerade karaktär, består av att lära sig identifiera det 

specifika i en kontext, lära sig relatera det specifika till det generella (Säljö 2005) och lära sig 

överföra kunskap från en kontext till en annan.  

Elevernas skrivande i undersökningen sker i skolan. Vad elever erfar att de lär sig då de skriver 

är därmed situerat i skolans kontext (se vidare avsnitt 5.3).      

3.8 Lärande i skolan     

Att betrakta lärande som situerat medför att lärande betraktas skilja sig från kontext till kontext. 

Lärande i vardagen betraktas till exempel skilja sig från lärande i skolan.  

I vardagen lär sig människor ofta genom att observera andra, delta i olika aktiviteter och få stöd 

när så behövs. I skolan förväntas elever lära sig genom undervisning, ofta genom att tala, läsa 

eller skriva om något. I vardagen sker lärandet av bara farten, som en konsekvens av en aktivitet 

av något slag, i skolan är lärandet målet. I ett sociokulturellt perspektiv beskrivs lärande i 

vardagen som kontextualiserat, i skolan som dekontextualiserat och rekontextualiserat (Säljö 

2000). Jag menar att elevers lärande i skolan kan betraktas vara 

kontextualiserat/dekontextualiserat i olika hög utsträckning. Att läsa för att lära sig läsa 

betraktar jag till exempel vara av mer kontextualiserad karaktär än att läsa för att lära sig ett 

innehåll.  

Vetenskapliga begrepp spelar en central roll i skolans verksamhet. Elevers lärande av dessa 

byggs som jag tidigare nämnt (se avsnitt 3.5) ”uppifrån och ner”; begrepp presenteras muntligt 

och/eller skriftligt och lärande förväntas ske utan att eleverna har erfarenhet av de fenomen 

undervisningen riktas mot (Säljö 2000). De flesta elever i Sverige har till exempel inte 

erfarenhet av vulkaner utan förväntas genom språk koppla begrepp som mantel, stratovulkan, 

pimpsten etc. till sin egen livsvärld. Kunskapen kodifieras i text, lärandet dekontextualiseras och 

rekontextualiseras till skolans kontext.  

Lärande i skolan är i stor utsträckning en språklig verksamhet (jmf avsnitt 3.4). Elevers förmåga 

att hantera skrift och skriftspråk är därför av avgörande betydelse för elevers möjligheter att lära 

sig något (Säljö 2000). Lärande i skolan handlar till stor del om att identifiera de diskurser som 

är relevanta och att bemästra de medierande redskap som används inom dessa. Elevers arbete 

med skrivande inramas till exempel av begreppssystem av olika slag.  

I skolans praktik finns bestämda förväntningar på deltagarna. En elev förväntas till exempel 

kunna uppträda som elev, kamrat, elevrådsordförande, pojke/flicka etc. För att kunna delta i 

skolans praktikgemenskap på konstruktiva sätt behöver därför elever kunskap om de 
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förväntningar som finns. Att lära sig hantera dessa förväntningar är en del av lärandet i skolan 

(Säljö 2005).  

Situerade identiteter utvecklas genom samspel mellan människor inom olika 

praktikgemenskaper. Människors egna erfaranden, och andras, är av betydelse (Wenger 1998). 

Den situerade rollen elev byggs av eleven själv, andra elever och lärare tillsammans.  

Undervisningen i skolan har enligt Säljö (2000) ett janusansikte; de aktiviteter som leder till 

framgång för en del elever leder till misslyckanden för andra. Skrivande kan till exempel 

fungera som en bra lärandeaktivitet för en del elever, mindre bra för andra. Säljö (2000) menar 

därför att det är av vikt att utveckla mer kunskap kring vad som krävs för att elever ska lära sig 

det som avses.  

Skolans verksamhet har lärande som mål. Undervisning och lärande följs dock inte alltid åt.  

Learning and teaching are not inherently linked. Much learning takes place without teaching, 

and indeed much teaching takes place without learning. (Wenger 1998, s. 266) 

Vad elever lär som resultat av undervisning kan sålunda inte förutses. Vad elever erfar att de lär 

sig av undervisning kan inte heller förutses.  

3.9 Tänkande som del av lärande och 

skrivande     

Som rubriken antyder är tänkande en del av arbetet med skrivande och lärande. Min 

undersökning berör därför indirekt också tänkande. 

Tänkande betraktas inom sociokulturell teori som del av människors handlingar och aktiviteter. 

Tänkande grundas i medierande redskap och innebär bland annat att ”utveckla förmågan att föra 

alltmer komplicerade och kunskapsrika samtal med sig själv” (Säljö 2005, s. 42).  

Språk och begrepp tillskrivs en grundläggande funktion för tänkande, redskap där språkliga och 

fysiska aspekter samverkar likaså (Säljö 2005). Instruktioner, kartor, tabeller etc. strukturerar 

människors tänkande på olika sätt; kartor hjälper människor tänka i lägesförhållanden, tabeller i 

rader och kolumner.  

De redskap som används under tänkande är konstruerade av människor tillsammans (Säljö 

2000). Tänkande har därför social grund.  

3.10 Förhållandet mellan skrivande och 

lärande    

Emig (1977) menar att det finns stora likheter mellan skrivande och lärande. Dessa likheter gör 

skrivande till en bra aktivitet för lärande.  

Emig (ibid.) menar, med utgångspunkt från Bruner, att människor tar itu med världen på tre 

olika sätt. Vi gör något (statuerande), föreställer oss något (avbildning) och omformulerar något 

med hjälp av ord och meningar. Lärande sker enligt Emig också på dessa tre olika sätt. Då 

människor skriver används dessa tre olika sätt samtidigt; vi gör något, föreställer oss något och 

omformulerar något i ord och meningar på en och samma gång.  
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If the most efficacious learning occurs when learning is re-inforced, then writing through its 

inherent re-inforcing cycle involving hand, eye and brain marks a uniquely powerful multi-

representational mode for learning. (Emig 1977, s. 124-125) 

För att lära sig något menar Emig att förstärkning och feedback är viktigt. I skrivande finns det 

stora möjligheter till både förstärkning och feedback; skribenter har möjlighet att gå tillbaka i 

sin text, läsa, fundera och ändra. Skrivandet återspeglas direkt i texten – processen återspeglas i 

produkten. Emig menar också att skrivande är ”self-rythmed”. Detta gör det möjligt för 

skribenten att gå tillbaka i texten, läsa, fundera och ändra i den takt som passar skribenten bäst 

och därmed anpassa skrivandet efter lärandet. Skrivande tillåter tänkande i ett långsammare 

tempo än inre tänkande, varvid skribenten kan utveckla tankar och om nödvändigt ta ett steg 

tillbaka och fundera över tidigare tankebanor. Emig citerar Luria: 

Written speech is bound up with the inhibition of immediate synpractical connections. It 

assumes a much slower, repeated mediationing process of analysis and synthesis, which 

makes it possible not only to develop the required thought, but even to revert to its earlier 

stages, thus transforming the sequential chain of connections in a simultaneous, self-reviewing 

structure. Written speech thus represents a new and powerful instrument of thought. (Luria 

citerad i Emig 1977, s. 127) 

Skrivandets långsammare karaktär gör det också möjligt för skribenten att väva samman det 

förflutna, det nuvarande och det kommande och därigenom lära, förstå och skapa mening (Emig 

1977).  

Säljö (2005) menar att skrivande är av betydelse både för tänkande och lärande. Skrift ger 

människor möjlighet att repetera, jämföra, kritiskt granska etc.  

Skrift ger […] författaren möjlighet att utveckla sina egna ”inre samtal” för att använda 

Vygotskys term. Man kan utveckla och finslipa resonemang, läsa om vad man skrivit, revidera 

och bygga om sofistikerade tankegångar. (Säljö 2005, s. 122)  

Vygotsky (1978) menar att skrivande är en utvidgning av ett inre språk. Skrivet språk är 

detaljerat och kräver strukturering av mening på ett mer avsiktligt och systematiskt sätt än talat 

språk. Skrivande ställer enligt Vygotsky (ibid.) unika krav på skribenter.  

3.11 Sammanfattning     

Kapitel 3 fyller två syften. Det första är att beskriva hur skrivande och lärande förstås i detta 

arbete, det andra att presentera de begrepp som jag använder då jag analyserar och tolkar 

elevernas erfaranden.   

Sociokulturell teori riktas mot förhållandet mellan människa och värld. Människors handlingar 

intar därför en central position. Lärande betraktas dock inte som en handling utan som del av 

handling; människor lär sig cykla genom att cykla, skriva genom att skriva etc. Människor 

betraktas därför alltid ha möjlighet att lära sig genom de handlingar de utför. Frågan är inte om 

människor lär utan vad människor lär. En första utgångspunkt i undersökningen är därför att 

elever alltid har möjlighet att lära sig något då de skriver. Vad elever erfar att de lär sig 

fokuseras.  

Människors handlingar betraktas inom sociokulturell teori bygga på de perspektiv människor 

erfar utifrån. Då en och samma handling kan erfaras på olika sätt kan en och samma handling 
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leda till att människor lär sig olika. En andra utgångspunkt i undersökningen är därför att elever 

kan erfara skrivande på olika sätt, att de kan lära sig olika och också erfara att de lär sig olika då 

de skriver. 

Förhållandet mellan människa och värld betraktas inom sociokulturell teori inte vara direkt. I 

stället medieras världen genom redskap av olika slag. Skrivande byggs av medierande redskap 

(penna, papper, dator, bokstäver, ord etc.) samtidigt som skrivande genom externalisering och 

reifiering bygger medierande redskap (recept, berättelser etc.).  

Bland medierande redskap tillskrivs språk en särställning. Skrivande byggs av språk, 

skrivandets lärandemöjligheter likaså.  

Människors handlingar betraktas alltid ske inom ramen för en historisk, kulturell och social 

kontext. Människors handlingar betraktas också alltid vara av social karaktär. Skrivande och 

lärande betraktas därför alltid som sociala aktiviteter situerade i ett bestämt sammanhang. Då 

undersökningen genomförs i skolan, är elevernas erfarande av skrivandets lärandemöjligheter 

situerade inom ramen för skolans kontext 

Mellan skrivande och lärande finns flera likheter. Människor gör något, föreställer sig något och 

omformulerar något i ord, både under skrivande och under lärande. Skrivande betraktas därför 

som en god aktivitet för lärande.  

I kapitel 7 återkommer jag till den sociokulturella teorin för att tolka elevernas erfarande ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  
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4 Metodologiska 

utgångspunkter   

Undersökningen är inspirerad av fenomenografi som ansats. I detta kapitel beskriver jag därför 

grundläggande drag inom fenomenografisk forskning. Jag börjar dock med att kort beskriva 

förhållandet mellan undersökningens teoretiska ramverk, sociokulturell teori, och 

fenomenografi. 

4.1 Sociokulturell teori och fenomenografi  

Förhållandet mellan sociokulturell teori och fenomenografi beskrivs och diskuteras främst av 

fenomenografiskt inriktade forskare (se t ex Svensson 1984, Marton och Booth 2000, Uljens 

1998, Kroksmark 1987). Min beskrivning av förhållandet mellan perspektiven bygger dels på 

denna diskussion, dels på min egen förståelse.  

Den fenomenografiska forskningsansatsen är enligt Svensson (1984) inspirerad av flera olika 

teoretiska perspektiv; Piagets epistemologi, gestaltpsykologi och sociokulturell teori 

(företrädesvis Lev Vygotsky, Aleksandr Luria, Aleksej Leontiev). Mellan fenomenografi och 

sociokulturell teori finns enligt Svensson (1984) både likheter och skillnader. De främsta 

likheterna gäller synen på kunskapsbildning och lärande där lärandets relationella karaktär och 

människans aktiva handlande betonas inom båda perspektiven. De främsta skillnaderna är att 

språk och samspel betonas inom sociokulturell teori medan tankeinnehåll och människans 

meningsskapande aktivitet betonas inom fenomenografi (Svensson 1984).  

Kroksmark (1987) menar att fenomenografisk forskning kan ta hjälp av flera olika teoretiska 

perspektiv. Fenomenografi kan sålunda anpassas till en föränderlig verklighet. 

Sociokulturell teori och fenomenografi har kombinerats av flera forskare tidigare, till exempel 

Thulin (2006), Williams (2001). 

4.1.1 Förhållandet mellan människa och värld 

Fenomenografi bygger enligt Marton och Booth (2000) på en icke-dualistisk ontologi där 

skiljelinjen mellan människan och världen raderas. Människa och värld betraktas alltså inte vara 

åtskilda; den värld människor har tillgång till är en erfaren värld. Att det existerar en yttre 

verklighet förnekas inte, men denna betraktas inte vara av intresse (Uljens 1997, Andersson 

2001).   

Sociokulturell teori positioneras inte tydligt som dualistisk eller icke-dualistisk. Däremot 

polemiserar Säljö (2000, 2005) sociokulturell teori mot två dualistiskt inriktade perspektiv; 

rationalism och empirism, där antingen människans inre förutsättningar (rationalism) eller 

påverkan från omgivningen (empirism) är i centrum (Säljö 2005). Sociokulturell teori riktas inte 

direkt mot människans inre förutsättningar eller påverkan från världen, utan mot förhållandet 

mellan människa och värld. Människan betraktas som en social, kulturell och historisk varelse 
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som inte enbart verkar i världen utan också omvandlar den. I likhet med fenomenografisk 

forskning förnekas inte existensen av en yttre värld, fokus riktas dock inte mot denna. 

Förhållandet mellan människa och värld betraktas inom fenomenografisk forskning inte vara 

direkt. Människor förstår inte världen så som den är, utan så som den erfars. Världen är en 

erfaren värld (Marton och Booth 2000). Förhållandet mellan människa och värld betraktas inom 

sociokulturell teori inte heller vara direkt. Världen erfars och förstås i stället genom medierande 

redskap av olika slag. Bruk av medierande redskap avgör vad människor erfar (se vidare avsnitt 

4.1.3). 

4.1.2 Lärande i förhållande till innehåll och kontext 

Inom sociokulturell teori betraktas lärande vara nära knutet till handling. Lärande är inte en 

handling, utan del av handling. Handling betraktas i sin tur vara knutet till de medierande 

redskap som finns till hands. Lärande kan därför inte studeras isolerat från handling och 

medierande redskap. Människor lär sig till exempel köra bil på ett annat sätt än de lär sig hur 

atomer är uppbyggda.  

I ett sociokulturellt perspektiv måste lärande alltid förstås som en innehållsberoende och 

situationsbunden företeelse som handlar om hur människor förmår hantera kulturella redskap i 

situerade praktiker och hur de blir kompetenta aktörer i verksamheter. (Säljö 2005, s. 140) 

Fenomenografisk forskning riktas mot vad och hur människor erfar något. Människor kan inte 

erfara utan något att erfara, inte heller lära utan något att lära. Lärande har alltid ett objekt och 

kan inte separeras från detta (Marton och Booth 2000).   

Människors handlingar, erfaranden och lärande betraktas inom sociokulturell teori vara 

situerade i social, kulturell och historisk kontext. Handling, erfarande, lärande och kontext 

konstituerar varandra. För att förstå lärande behöver man därför förstå förhållandet mellan 

handling och kontext. 

Inom fenomenografisk forskning betraktas erfarande av ett fenomen vara knutet till erfarande av 

en situation. En situation erfars med utgångspunkt från de fenomen som är inblandade, ett 

fenomen erfars med utgångspunkt från en bestämd situation (Marton och Booth 2000). En 

situation beskrivs som ”den helhet vi erfar som samtidigt närvarande” (Marton och Booth 2000, 

s. 113), ett fenomen som den enhet som överskrider situationen och ger denna mening. En 

situation förstår jag därför som ett bestämt sammanhang, ett fenomen som ett bestämt innehåll.  

Lärande betraktas alltså både inom sociokulturell teori och fenomenografisk forskning vara 

situerat i innehåll och kontext. Inom fenomenografi betonas lärande i förhållande till innehåll, i 

sociokulturell teori lärande i förhållande till kontext.  

Denna undersökning bygger på frågan vad elever erfar att de lär sig då de skriver. 

Undersökningen riktas därmed mot elevers erfarande av lärandets innehåll i en bestämd kontext.  

4.1.3 Erfarande och mediering 

Förhållandet mellan människa och värld betraktas inom sociokulturell teori inte vara direkt. 

Istället hanterar människor världen genom medierande redskap av olika slag. De medierande 

redskapen både grundar och begränsar människors möjligheter att tolka, hantera och förstå 

världen. Medierande redskap perspektiverar sålunda världen. Bland medierande redskap 
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tillskrivs språk betydande vikt. Erfarenhet och kunskap medieras genom de språkliga uttryck 

människor har tillgång till och formar därför människors medvetande (Säljö 2005). 

Förhållandet mellan människa och värld betraktas inte heller inom fenomenografisk forskning 

vara direkt. I stället betraktas världen vara erfaren. Ett grundläggande antagande inom 

fenomenografisk forskning är att människors erfarande alltid är ofullständigt, att människor inte 

erfar alla aspekter av världen samtidigt. Något träder i förgrund, något annat i bakgrund (Marton 

och Booth 2000). Människor kan därför erfara ett och samma fenomen på olika sätt.  

Människors värld betraktas alltså inom sociokulturell teori vara medierad, inom fenomenografi 

erfaren. Jag finner inte begreppen synonyma, även om de båda fokuserar någon form av 

tolkning. Jag finner inte heller begreppen motsatta. Begreppet mediering riktas enligt min 

förståelse främst mot den mening eller tolkning medierande redskap erbjuder, medan erfarande 

främst riktas mot människors urskiljning av något. Jag menar därför att begreppen kan 

komplettera varandra enligt följande: Människor erfar världen genom de medierande redskap 

som finns till hands. Dessa medierar inte av sig själva utan först då de används.  Människors 

hantering av medierande redskap grundar därför människors erfarande. Hantering av 

medierande redskap och erfarande konstituerar varandra.  

Jag finner sålunda många likheter mellan sociokulturell teori och fenomenografi. Båda 

perspektiven riktar fokus mot förhållandet mellan människa och värld, båda perspektiven riktas 

mot lärande i förhållande till innehåll och sammanhang. De skillnader jag finner gäller främst 

vad som betonas.  

4.2 Metodologi 

Lärarforskning är enligt Løkensgard Hoel (2000) i regel aktionsforskning. Lärarforskaren 

identifierar ett problem i sin lärarpraktik, genomför en förändring och studerar effekterna av 

denna. Fokus i denna undersökning riktas inte mot en förändring. Istället fokuseras det arbete 

eleverna vanligtvis arbetar med. 

Studien riktas som jag tidigare nämnt mot elevers erfaranden. Detta av flera skäl. För det första 

tycks det finns ett samband mellan sätt att erfara något på och sätt att hantera något på. Wallén 

(1993, s. 68) skriver att ”människor handlar efter sin uppfattning – inte efter hur det faktiskt 

förhåller sig eller hur det borde vara”. Marton och Booth (2000) menar att människors 

handlingar återspeglar människors erfaranden – människor hanterar världen så som den erfars. 

Jag menar därför att arbetet i skolan inte enbart ska riktas mot att elever lär sig utan också mot 

att elever erfar att de lär sig; det finns annars en risk för att elever erfar arbetet i skolan 

meningslöst. För det andra tycks det också finnas ett samband mellan erfaret lärande och 

faktiskt lärande. Marton och Säljö (1976) har, som jag tidigare nämnt, visat att elever som läser 

text för att förstå lär sig andra saker än elever som läser text för att memorera. För det tredje 

visar senare års forskning att skrivande används av lärare relativt oreflekterat (af Geijerstam 

2006, Liberg 2006, Westman 2009). Min förhoppning är att en beskrivning av elevers erfarande 

ska kunna bidra till reflektion och problematisering av skrivande som aktivitet för elevers 

lärande i skolan.  

 Människors uppfattningar eller erfaranden är centrala inom fenomenografisk forskning. Jag 

använder därför inspiration från fenomenografi som metodologisk utgångspunkt. Jag gör alltså 

inte anspråk på att göra en fullständig fenomenografisk undersökning. 
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Fenomenografi kan enligt Svensson (1989) antingen användas som forskningsinriktning eller 

som forskningsansats. Fenomenografi som inriktning används då människors skilda sätt att 

erfara något fokuseras, fenomenografi som ansats då människors erfarande av något används 

som ett sätt att studera undervisning. I denna undersökning fokuseras elevers erfarande av 

skrivandets lärandemöjligheter i relation till fem olika skrivuppgifter i skolan. Undersökningen 

är därför inspirerad av fenomenografi som ansats.  

I detta avsnitt beskriver jag grundläggande antaganden inom fenomenografisk forskning. Jag 

beskriver också det tredje centrala begreppet i undersökningen; erfara. 

4.2.1 Fenomenografi 

Fenomenografisk forskning riktas alltså mot människors skilda sätt erfara något på. Variationen 

av erfarande är den fenomenografiska forskningens objekt (Marton och Booth 2000).  

Begreppet fenomenografi är en sammansättning av de två grekiska orden fenomenon och grafia. 

Fenomenon betyder ungefär ”det i sig självt visande”, grafi ”beskriva i ord eller bild”. 

Fenomenografi kan därför förenklat översättas till ”beskriva det som visar sig i ord eller bild” 

(Kroksmark 1987, s. 226-227). Fenomenografisk forskning söker alltså beskriva vad och hur 

något visar sig för någon. 

Fenomenografi som forskningstradition utvecklades under 1970-talet vid Göteborgs universitet. 

Forskningstraditionen har främst används i studier kring lärande och undervisning, men även 

inom andra forskningsdiscipliner.  

Flera olika intresseområden inom området har utvecklats över tid. Ett av dessa riktas mot 

relationen mellan människors erfarande och faktiska lärande, ett annat mot människors 

erfaranden av olika fenomen, ett tredje mot frågor av didaktisk karaktär (Alexandersson 1994). 

Denna undersökning kan relateras till det tredje området.  

Människors erfarande betraktas inom fenomenografi alltid vara riktat mot något. Människors 

erfarande studeras därför inom fenomenografisk forskning alltid i förhållande till ett innehåll 

(Marton och Booth 2000).  

Fenomenografisk forskning riktas både mot variation mellan människor och mot variation inom 

enskilda människor. Beskrivningar av skilda sätt att erfara något på kan därför både vara 

beskrivningar av flera människors erfaranden och enskilda människors erfaranden (Marton och 

Booth 2000).  

4.2.2 Första och andra ordningens perspektiv 

Ett centralt antagande inom fenomenografi är att människors förhållande till världen 

konstitueras genom erfarande. Marton och Booth (2000, s. 30) menar att ”världen konstrueras 

inte av den lärande, som inte heller påtvingas den; världen konstitueras som en intern relation 

mellan dem”. Fenomenografisk forskning söker därför inte beskriva världen ”så som den är” 

utan i stället gestalta det innehåll och den mening människor tillskriver olika fenomen och 

situationer (Uljens 1989).  

För att skilja på ”världen som den är” och ”världen som den erfars” görs inom fenomenografisk 

forskning en distinktion mellan första och andra ordningens perspektiv. Forskning kring första 

ordningens perspektiv riktas mot världen ”så som den är”, forskning kring andra ordningens 

perspektiv mot världen så som den erfars av människor. Frågan Vad lär sig elever då de skriver 
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ställs utifrån första ordningens perspektiv, frågan Vad erfar elever att de lär sig då de skriver 

intar andra ordningens perspektiv. För att skapa god undervisning menar Marton och Booth 

(2000) att forskning utifrån båda perspektiven behövs. 

Forskning utifrån andra ordningens perspektiv ställer särskilda krav på forskaren. Forskaren bör 

medvetet ta ett steg tillbaka från sitt eget erfarande och sträva efter att erfara undersökningens 

problemområde med informanternas ögon. Forskaren ska med andra ord sträva efter att erfara 

informanterna erfarande. 

Forskning utifrån såväl första som andra ordningens perspektiv bygger dock alltid på forskarens 

eget erfarande. Forskning kring första ordningens perspektiv bygger på forskarens tolkning av 

världen, forskning kring andra ordningens perspektiv bygger på forskarens tolkning av 

informanternas erfaranden av världen. 

Kan vi överhuvudtaget tänka oss en värld som vi inte har erfarenhet av?... Verklighet är alltid 

uppfattad verklighet. Filosofiskt sett är det alltså ingen skillnad på första och andra ordningens 

perspektiv. (Uljens 1989, s. 15) 

Den empiriska undersökningens resultat kan därför betraktas som min tolkning av elevernas 

erfarande. 

4.2.3 Att uppfatta eller erfara 

Begreppet uppfatta intar inom tidig fenomenografisk forskning en särställning (jmf Kroksmark 

1987, Alexandersson, 1994, Uljens, 1989). Under senare år har begreppet kompletterats med, 

eller ersatts av, begreppet erfara (jmf Andersson 2001, Segolsson 2006, Marton och Booth 

2000). 

Begreppet uppfattning beskrivs av Marton och Svensson (1978) som referensram och grund för 

människors kunskaper. De skriver att uppfattningar ”står ofta för det som är underförstått, det 

som inte behöver sägas eftersom det inte varit utsatt för reflektion” (Marton och Svensson 1978, 

s. 20). Uppfattningar utgör grund för människors skapande av mening. 

Uppfattningar utvecklas enligt Svensson (1984) genom aktivitet av olika slag. Dessa pågår 

ständigt och innebär att människor urskiljer, organiserar och strukturerar världen som helheter. 

Uppfattningar kan därför beskrivas som ”en grundläggande typ av relation mellan människa och 

omvärld” (Svensson 1984, s. 17) 

Begreppet erfara beskrivs av Marton och Booth (2000) som samtidig och medveten urskiljning 

av något som något. Den mening någon tillskriver något vid en bestämd tidpunkt motsvaras av 

de aspekter som urskiljs och utsätts för ett fokuserat medvetande. En dator kan till exempel vid 

ett tillfälle erfaras av någon som en ordbehandlare, vid ett annat som ett redskap för 

kommunikation, vid ett tredje som en spelapparat.  

De aspekter av världen som inte utsätts för ett samtidigt och fokuserat medvetande beskrivs av 

Marton och Booth (2000) som frånvarande eller förgivettagna. Det som medvetet fokuseras 

erfars, det som inte fokuseras erfars inte. Det medvetet fokuserade bygger därför grund för 

variationen av skilda sätt att erfara något på.  

Variationen mellan skilda sätt att erfara någonting är då en följd av det faktum, att skilda 

aspekter eller delar av helheten urskiljs eller inte urskiljs och är eller inte är föremål för ett 

fokuserat medvetande samtidigt. (Marton och Booth 2000, s. 148) 
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Begreppen uppfatta och erfara riktas båda mot urskiljning av något. De skiljer sig dock från 

varandra vad gäller grad av medvetenhet; uppfattande beskrivs som oreflekterat och omedvetet, 

erfarande som fokuserat och medvetet. Jag tolkar denna förskjutning som ett försök till att knyta 

fenomenografi till dess teoretiska förlängning variationsteori (jmf Segolsson 2006), där 

begreppet medvetande intar en central position. 

Vårt totala antal erfaranden kallar vi medvetande […] och de kritiska skillnader som vi söker 

efter i människors förmåga att erfara olika slags fenomen, kan betraktas mot bakgrund av 

medvetandets beskaffenhet. I det avseendet har medvetandet två ytterst viktiga egenskaper. En 

av dem är att vi inte kan vara medvetna om allting samtidigt på samma sätt. Om vi kunde det, 

skulle det inte finnas några skillnader mellan individer vad beträffar deras erfarande, och 

därmed deras handlingar. Det skulle faktiskt inte finnas någon erfaren värld; ingenting skulle 

vara viktigare än någonting annat. Den andra egenskapen är att vi är medvetna om allting 

samtidigt, men inte på samma sätt. Medvetandet är skiktat. En del saker är utgör kärnan, de är 

föremål för ett fokuserat medvetande, de betonas. Andra saker hör till det fält eller de fält som 

omger kärnan. (Marton och Booth 2000, s. 161) 

Min studie riktas mot det lärande elever medvetet fokuserar då de skriver olika typer av texter. 

Jag använder därför begreppet erfarande.  

4.2.4 Fenomen och situation 

Inom fenomenografi görs en distinktion mellan situation och fenomen. En situation beskrivs av 

Marton och Booth (2000) som en helhet som människor erfar som samtidigt närvarande, ett 

fenomen som de enheter som överskrider en situation, som förbinder en situation med andra 

situationer och ger en situation mening.  

En situation och ett fenomen erfars på olika sätt. En situation erfars utifrån ett bestämt 

sammanhang (en social position, en tid, en plats etc.) medan ett fenomen erfars som en 

abstraktion (Marton och Booth 2000). Erfarande av ett fenomen och en situation kan trots detta 

inte skiljas från varandra. En situation erfars med utgångspunkt från de fenomen som är 

inblandade, ett fenomen med utgångspunkt från en situation. Erfarande av situation och 

erfarande av fenomen formar varandra.  

Elevers erfarande av lärandets innehåll betraktar jag i studien som fenomen. Detta fenomen 

studeras i relation till fem olika skrivsituationer i skolan.  

4.2.5 Erfarande 

Människors erfarande betraktas inom fenomenografisk forskning vara intentionalt. Detta 

innebär att människors erfarande alltid är riktat mot något (Kroksmark 1987). Intentionaliteten 

avgränsar människors erfarande i riktning mot aspekter av fenomen och situationer och avgör 

vad människor erfar.  

Intentionalitet består av två olika aspekter, en vad-aspekt och en hur-aspekt. Vad-aspekten 

motsvarar det som erfars, hur-aspekten motsvarar själva erfarandet (Kroksmark 1987). Vad-

aspekten och hur-aspekten avgör tillsammans vad som erfars. Kroksmark (1987, s. 233) skriver 

att ”det blir således behandlingen av innehållet som ger upphovet till en viss innehållslig 

avgränsning”. En beskrivning av erfarande är därför en beskrivning av vad och hur något erfars 

av någon. 
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Erfarande byggs av en strukturell aspekt och en referentiell aspekt. Den strukturella aspekten 

omfattar urskiljning av något, den referentiella aspekten omfattar den mening det som urskiljs 

tillskrivs. Den strukturella aspekten består av två delar; den del som omger det som urskiljs 

benämns extern horisont, de delar som bygger den helhet som urskiljs benämns intern horisont. 

Den strukturella aspekten omfattar sålunda urskiljning av något i förhållande till ett 

sammanhang, urskiljning av delar inom en helhet och urskiljning av relationer mellan delar. För 

att erfara det som urskiljs, för att erfara något som något, krävs att det som urskiljs tillskrivs 

mening. Den strukturella aspekten av erfarande uppträder därför tillsammans med den 

referentiella aspekten av erfarande. För att till exempel erfara lärande krävs att lärande urskiljs 

från ett sammanhang, att delar av lärande och att delarnas inbördes relationer urskiljs samt att 

lärande erfars som lärande (Marton och Booth 2000).  

Det sammanhang som något erfars utifrån upphör inte att existera i människors medvetande. 

Tvärtom erfars detta alltid i någon mån. Någon som skriver en mening upphör inte att erfara 

textens övergripande ämne, textens syfte, var skrivandet sker, vilken dag det är etc. Det objekt 

som erfars benämner Marton och Booth (2000) med hjälp av Gurwitsch (1964) terminologi 

tema, det som omger och har ett samband med det som erfars tematiskt fält medan det som 

omger det som erfars utan direkt koppling till detta benämns marginal. Det tematiska fältet och 

marginalen tillhör den strukturella aspektens externa horisont. Med sociokulturell terminologi 

kan människors erfarande uttryckas vara situerad i kontext.  

Den strukturella och den referentiella aspekten av erfarande är av betydelse i den empiriska 

delen av undersökningen på olika sätt. Den strukturella aspektens externa horisont, urskiljning 

av något från ett sammanhang, betraktar jag konstituera elevernas erfarande. Den strukturella 

aspektens interna horisont, urskiljning av lärandets delar, och den referentiella aspekten, 

mening, är i fokus för studiens intresse.  

4.2.6 Data 

Den vanligaste formen av data inom fenomenografiska undersökningar är intervjuer (Marton 

och Booth 2000, Kroksmark 1987). Andra metoder, såsom videofilmning (se t ex Lindahl 1996) 

eller skrivna texter (se t ex Hounsell 1986), används i mindre utsträckning. 

Fenomenografiska intervjuer består ofta av två delar, en konkret del och en del av mer 

reflekterande karaktär. I intervjuer med yngre barn används ofta konkreta frågor kring ett 

fenomen eller en situation som utgångspunkt för reflektion (Marton och Booth 2000). 

I fenomenografiska intervjuer strävar forskaren efter att variera informantens erfarande. 

Forskaren ställer därför frågor som riktas mot olika aspekter av det som studeras. Fokus riktas 

mot en aspekt av det som studeras i taget. Analys av data sker på ett liknande sätt (Marton och 

Booth 2000).  

Fenomenografisk data består av två typer av material; dels material kring enskilda informanter, 

dels material kring informanterna som helhet. Datamaterialet kan betraktas utifrån båda dessa 

perspektiv. Forskaren börjar analysarbetet med att välja vilket perspektiv analysen ska utgå från. 

Därefter söker forskaren utdrag i datamaterialet som belyser detta perspektiv. De utdrag som 

valts analyseras dels med utgångspunkt från den intervju som utdraget tillhör, dels med 

utgångspunkt från övriga intervjuer (Marton och Booth 2000).  

Analysarbetet riktas mot att finna variation av informanternas erfarande av det som studeras. 

Likhet och skillnader mellan informanternas erfarande fokuseras därför. För att finna denna 



 

 32 

variation tillämpas ”principen om att fokusera på en av objektets aspekter och söka efter dess 

dimension av variation, medan andra aspekter fryses” (Marton och Booth 2000, s. 173). 

Ett sätt att erfara något på kan uttryckas på olika sätt. Analys av data leder därför både till att 

forskaren finner en variation i sätt att erfara något på och en variation i sätt att uttrycka ett 

erfarande av något på. För att kunna skilja ett sätt att erfara något på från ett sätt att uttrycka 

erfarande på är skilda sätt att uttrycka erfarande på av avgörande betydelse (Marton och Booth 

2000). 

4.2.7 Beskrivningskategorier 

Resultatet av fenomenografiska undersökningar presenteras i beskrivningskategorier. Dessa 

visar variationen av informanternas sätt att erfara det fenomen eller den situation som studeras. 

Det totala antalet beskrivningskategorier samt relationerna dem emellan utgör undersökningens 

utfallsrum (Marton och Booth 2000).  

För att kunna beskriva undersökningens utfallsrum ställs tre krav på beskrivningskategorierna. 

För det första ska kategorierna ha en tydlig relation till det fenomen eller den situation som 

studeras – varje kategori ska uttrycka något distinkt för ett sätt att erfara ett fenomen. För det 

andra ska kategorierna ha en logisk relation till varandra, för det tredje ska 

beskrivningskategorierna vara så få till antalet som möjligt (ibid.).  

Hur grundligt ett fenomen än undersöks är människors sätt att erfara i grunden outtömliga. Det 

är därför möjligt att flera olika sätt varpå människor erfar situationer eller fenomen inte 

framträder i en fenomenografisk undersökning. 

Det finns ingen fullständig, definitiv beskrivning av någonting, och våra beskrivningar 

motiveras alltid av våra syften. (Marton och Booth, 2000, s. 161) 

4.2.8 Sammanfattning 

Fenomenografisk forskning riktas mot människors skilda sätt att erfara något på; variation av 

erfarande är den fenomenografiska forskningens objekt.  

Fenomenografisk forskning bygger på andra ordningens perspektiv. Detta innebär att fenomen 

och situationer inte studeras så som de är utan så som de erfars. 

Ett fenomen och en situation erfars på olika sätt; en situation erfars utifrån ett sammanhang, ett 

fenomen som en abstraktion. Erfarande av ett fenomen och erfarande av en situation kan dock 

inte skiljas från varandra; ett fenomen erfars med utgångspunkt från en situation, en situation 

med utgångspunkt från ett fenomen. I studien betraktar jag lärandets innehåll som ett fenomen 

och skrivande som en situation; elevers erfarande av lärandets innehåll som fenomen studeras 

med utgångspunkt från fem olika skrivsituationer.  

Människors erfarande är intentionalt. Detta innebär att erfarande alltid är riktat mot något. 

Erfarande byggs av en strukturell aspekt och en referentiell aspekt. Den strukturella aspekten 

omfattar urskiljning av något från ett sammanhang, urskiljning av delar inom en helhet samt 

urskiljning av delarnas inbördes relationer, medan den referentiella aspekten omfattar den 

mening det som urskiljs tillskrivs.  

Det sammanhang som elevernas erfarande av skrivandets lärandemöjligheter urskiljs ifrån, dvs.  

skolans kontext, utgör i undersökningen bakgrund för elevernas erfarande. De delar av 
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skrivandets lärandemöjligheter som elever erfar och den mening dessa tillskrivs är i fokus för 

intresset. 
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5 Syfte, material och 

genomförande 

I detta kapitel beskriver jag undersökningens syfte, undersökningens empiriska underlag och 

undersökningens genomförande.   

5.1 Syfte 

Undersökningens övergripande syfte är att utveckla kunskap kring elevers erfarande av 

skrivande som aktivitet för lärande i skolan. Ett första delsyfte är att beskriva vad elever erfar att 

de lär sig då de skriver. Frågan Vad erfar elever att de lär sig då de skriver vägleder därför 

arbetet. Ett andra delsyfte är att problematisera elevers arbete med skrivande i skolan med 

utgångspunkt från elevers erfarande av skrivandets lärandemöjligheter.  

Undersökningen avgränsas till att omfatta fem elever i skolans mellanår och fem skrivuppgifter. 

För att få variation av erfarande är de elever som deltar både pojkar och flickor, 10, 11 och 12 år 

gamla och med olika intresse för och kunskaper kring skrivande. 

Tre begrepp är centrala i undersökningen; skrivande, lärande och erfarande. Skrivande betraktas 

som en aktivitet grundad i externalisering av erfarenhet och kunskap, lärande som del och 

resultat av handling, erfarande som medveten och samtidig urskiljning av något som något.  

Inspiration från fenomenografi används i undersökningen som metodologisk utgångspunkt. 

Sociokulturell teori används som ram vid tolkning av elevernas erfarande.  

5.2 Material 

Undersökningens primära material består av 25 intervjuer, fem intervjuer med varje elev. 

Intervjuernas upplägg och genomförande beskrivs i avsnitt 5.3.6. De fem skrivuppgifter som 

eleverna arbetat med är inte ett primärt material men spelar en viktig roll eftersom elevernas 

erfarande av skrivandets lärandemöjligheter utgår från dessa. De fem skrivuppgifterna beskrivs 

närmare i avsnitt 5.3.4. och 5.3.5. Även de instruktioner som eleverna fick intar en central 

position i undersökningen (se avsnitt 5.3.5 samt bilaga 2, 3, 4, 6, 7). 

5.3 Genomförande 

I det följande beskriver jag undersökningens genomförande. Jag börjar med att kort beskriva 

skolan, klassen och eleverna, därefter skrivandet i klassen, de olika skrivuppgifterna samt 

intervjuerna. Avslutningsvis beskriver jag hur analysen gått till. 
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5.3.1 Skolan och klassen 

Den skola undersökningen genomfördes på ligger centralt placerad i en mindre stad i södra 

Sverige. På skolan gick ungefär 300 elever, från förskoleklass till skolår 6. Skolans 

upptagningsområde bestod främst av villor, men också av ett mindre hyreshusområde. 

Klasserna på skolan var vid undersökningens genomförande åldersblandade. 

Undersökningen genomfördes under några veckor i slutet av vårterminen år 2009 i min egen 

klass. Klassen bestod av 25 elever, 10 i skolår fyra, tre i skolår fem och 12 i skolår sex, 12 

pojkar och 13 flickor. Alla elever i klassen arbetade med de fem olika skrivuppgifterna (frånsett 

enstaka frånvaro) och alla elevers texter samlades in. Endast fem av eleverna ingår dock som jag 

nämnt i undersökningen. 

Eleverna i klassen kände mig mer eller mindre väl. Eleverna i skolår sex hade haft mig som 

klasslärare på heltid i två år, eleverna i skolår fem i ett år. Eleverna i skolår fyra hade aldrig haft 

mig som klasslärare på heltid.  

Då undersökningen genomfördes arbetade jag i klassen en dag varje vecka. Jag ansvarade då för 

olika delar av arbetet inom svenska, no och so. Under höstterminen år 2008 ansvarade jag för 

utvecklingssamtal med eleverna i skolår fem och sex. Under vårterminen 2009 ansvarade jag 

inte för några utvecklingssamtal, inte heller för nationella prov. Jag ansvarade dock för respons 

på och bedömning av de skolarbeten eleverna utförde tillsammans med mig.  

Efter vårtterminens slut förändrades skolans organisation. Klassen splittrades därför, vilket 

innebar att jag efter vårtterminens slut inte arbetade tillsammans med någon av eleverna.  

5.3.2 Eleverna i undersökningen 

Undersökningen avgränsades alltså till att omfatta fem elever och fem olika skrivuppgifter. För 

att få så stor variation av erfarande som möjligt var de elever som deltog både pojkar och 

flickor, olika gamla, och olika intresserade av skrivande. Två av eleverna var flickor, tre var 

pojkar. Två elever gick i skolår fyra, en i skolår fem och två i skolår sex. Alla fem talade 

svenska som första språk. Några av eleverna skrev gärna och mycket, andra det de skulle, någon 

så lite som möjligt. Några av eleverna behärskade skrivande väl, andra hade en del kvar att lära. 

Eleverna hade som jag också tidigare nämnt haft mig som lärare olika lång tid och kände mig 

därför mer eller mindre väl. 

5.3.3 Skrivandet i klassen 

Skrivandet i klassen skedde tvärs över ämnen. Eleverna skrev planeringar inför arbetsområden, 

utvärderingar, sammanfattningar, berättelser, beskrivningar, recept, intervjuer, brev etc. 

Skrivandet var sålunda en del av arbetet i de flesta ämnen. Eleverna protesterade sällan mot 

skrivandet även om eleverna hade olika uppfattningar kring hur roligt eller tråkigt det var att 

skriva.  

Syftet med skrivandet varierade. Ibland skrev eleverna för att berätta något, ibland för att 

reflektera kring något, ibland för att meddela någon något. Då och då skrev eleverna också för 

att redovisa något, som examination.  

Skrivandet skedde på olika sätt. Ibland skrev elever texter på egen hand, ibland tillsammans 

med kamrater, ibland tillsammans med mig. De flesta texter skrevs med penna och papper. 
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Några elever skrev främst på dator. Arbetsböcker med frågor användes inte, däremot skrev 

eleverna ofta sammanfattningar och referat av texter, främst läromedelstexter.  

Skrivandet förbereddes på olika sätt. Ibland samtalade jag och eleverna kring något, ibland 

samtalade eleverna med varandra, ibland läste eleverna något. Tankekartor användes ofta som 

stöd inför och under skrivandet.  

Texterna riktades mot olika mottagare. En del texter riktades mot eleverna själva, till exempel 

som läxtext eller som stöd vid muntliga redovisningar, andra texter riktades mot andra elever, 

som stöd vid samtal. Några texter, till exempel planeringar och utvärderingar, riktades både mot 

eleverna själva och mot elevernas föräldrar. Ytterligare andra riktades främst mot mig som 

lärare.  

Eleverna skrev så gott som uteslutande på lösblad. Färdiga texter klipptes ut och klistrades i 

egentillverkade böcker med titel och författarnamn på omslaget. I slutet av varje termin ställdes 

elevernas böcker ut i klassrummet för beskådan. Böckerna togs därefter hem.  

Texterna följdes upp på olika sätt. En del texter användes som utgångspunkt för gemensamt 

arbete i klassen, andra som utgångspunkt för samtal. En del texter gav jag skriftlig respons på, 

andra endast min signatur. Den skriftliga responsen riktades ibland mot textens innehåll, ibland 

mot textens form, ibland mot båda delar.  

En del av de texter som eleverna skrev lästes och kommenterades av andra elever. Elevernas 

kommentarer utgick då från bestämda frågor, såsom Vad tyckte du var intressant i texten? 

Hänger texten ihop? Vad skulle du vilja veta mer om? Är texten lätt eller svår att förstå? 

Texterna bearbetades därefter av skribenten själv. Bearbetningen bestod ibland av att sudda och 

ändra, ibland av att skriva ny text.  

Skrivandet var ofta tidsbegränsat. Då eleverna skrev tankar, uppfattningar, åsikter etc. fick 

eleverna tämligen kort tid på sig, mellan 5-15 minuter. Syftet med tidsbegränsningen var att 

rikta elevernas fokus mot textens innehåll och mot det eleverna uppfattade som viktigast. Brev, 

berättelser, texter kring händelser etc. tidsbegränsades också. Tidsbegränsningens längd 

varierade, från 15 minuter till flera lektioner.  

Elevernas intresse för, erfarenheter av och kunskaper kring skrivande varierade. En del elever 

behövde därför mycket hjälp då de skrev, andra så gott som ingen. Elever som behövde mycket 

hjälp arbetade ofta tillsammans med mig, till exempel med tankekartor, medan andra arbetade 

på egen hand. 

Textbaserad undervisning passar enligt Matre (2001) väl ihop med ett dialogiskt arbetssätt (jmf 

också Dysthe 1993). Textbaserad undervisning utgår från texter, främst elevernas egna, som 

utgångspunkt för ett dialogiskt samspel mellan text, elev och lärare. Texterna används för att 

finna vad eleverna förstår och inte förstår och för att finna vilket stöd eleven behöver (Matre 

2001). Elevernas texter spelade en central roll för arbetet i klassen. Jag karaktäriserar dock inte 

mitt arbete som textbaserat, möjligen som inspirerat av ett textbaserat arbetssätt.  

5.3.4 Skrivuppgifterna 

Som jag tidigare nämnt riktas undersökningen mot elevernas erfarande av det skrivande de 

vanligen arbetar med. Skrivuppgifterna utformades därför som vanliga skrivuppgifter och 

skrivandet förbereddes och genomfördes i stort sett så som skrivandet brukar förberedas och 
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genomföras på. Enligt Doheny-Farina och Odell (1985) är det värdefullt för forskare att använda 

material som normalt förekommer eller skulle kunna förekomma i miljön: 

When a reseacher removes people from the social environment in which they routinely 

function, the reseacher may deprive them of important resources, especially when the 

reseacher poses an experimental task that is not part of the normal social environment. Having 

separated people from their social resources, it may very well be that the reseacher sustantially 

alters the very behavior that he or she is trying to isolate in an experimental setting. (Doheny-

Farina och Odell, 1985, s. 507) 

För att texternas innehåll inte skulle likna tidigare texters innehåll, gav jag eleverna bestämda 

ämnen att skriva kring. Eleverna hade till exempel inte tidigare skrivit text kring ”att hjälpa till 

hemma” vilket var ett ämne som eleverna skrev om.  

Eleverna skrev samtliga texter på egen hand. Eleverna diskuterade alltså inte texterna med 

varandra. Alla fem skrivuppgifter genomfördes på skoldagens första arbetspass. Tiden för 

förberedelser och skrivande begränsades därmed till en timme och 30 minuter. Arbetet följde i 

stort sett samma mönster, dvs. muntlig instruktion, frågor och samtal, skriftlig instruktion samt 

skrivande. De muntliga instruktionerna riktades mot textens innehåll (vad eleverna skulle skriva 

om) och hur eleverna kunde gå tillväga. De skriftliga instruktionerna riktades även de mot 

textens innehåll och tillvägagångssätt men också mot några stöttor av olika slag (se bilaga 2, 3, 

4, 6, 7). Både de muntliga och de skriftliga instruktionerna avsåg styra elevernas texter mot ett 

bestämt innehåll.  

De flesta elever skrev text på lösblad med penna. Några elever som då och då skriver på dator 

skrev några texter på dessa.  

De olika skrivuppgifterna tog olika lång tid att genomföra. Olika elever skrev också olika långa 

texter vilket innebar att någon skrev färdigt snabbt medan andra nätt och jämt hann bli klara i 

tid. Samtliga texter samlades ihop direkt efter skrivandet. Skriftlig respons gavs inte på någon 

text, vilket är den enda skillnaden mellan dessa skrivuppgifter och det vanliga skrivandet.  De 

brev eleverna skrev till mig i skrivuppgiften Brevböcker besvarades av mig, dock utan 

bedömning eller värdering av innehåll eller form.  

5.3.5 Konstruktion av skrivuppgifter 

De skrivuppgifter som bygger undersökningen konstruerades med utgångspunkt från det så 

kallade skrivkompetenshjulet (Berge 2005). Som jag tidigare nämnt avser skrivkompetenshjulet 

vara en generaliserad beskrivning över allt som skrivande kan användas till. Hjulet omfattar 

alltså inte olika genrer utan olika funktioner av skrivande. Skrivkompetenshjulet kan enligt 

Berge (2005, s. 13) vara ”til hjelp for å etablere fokus i en spesiell skriveoppgave”. 
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Figur 1. Skrivkompetenshjulet (Berge 2005) 

Skrivkompetenshjulet består av två hjul. Det inre hjulet omfattar grundläggande 

skrivkompetenser, dvs. ”selvrefleksjon, meningsdanning, samhandling, 

tekstverdenkonstruksjon, kunnskapsutvikling og kunnskapslagring” (Berge 2005, s. 13). Det 

yttre hjulet omfattar grundläggande skrivhandlingar, dvs. ”uttrycke egne erfaringer, hevde 

meninger, opprettholde kontakt mellom mennesker, finne på noe, finne ut noe og strukturere 

kunskap” (ibid). Skrivkompetenser kopplas alltså via hjulen till skrivhandlingar.  

Elevers skrivkompetens fokuseras inte i min undersökning. De skrivuppgifter som bygger 

undersökningen konstruerades därför med utgångspunkt från det yttre hjulet, skrivhandlingar.  

I det följande beskrivs de olika skrivuppgifterna mer i detalj.  

5.3.5.1 Värderingar 

Den första skrivuppgiften grundas i skrivhandlingen värdera, uttrycka meningar, argumentera, 

dryfta och övertala i skrivkompetenshjulet. Skrivuppgiften gavs benämningen Värderingar och 

riktades mot elevernas tankar och åsikter kring att hjälpa till hemma. Några frågor, såsom tycker 

du att barn ska hjälpa till hemma, hur gammal tycker du barn ska vara för att göra olika saker 

hemma etc., fanns som stöd för skrivandet. Eleverna uppmanades att inte enbart skriva svar på 

frågorna utan en sammanhängande text. Förutom att skriva tankar och åsikter kring att hjälpa till 

hemma i allmänhet, uppmanades eleverna jämföra de tankar och åsikter som de skrivit med det 

de själva gör (se bilaga 2). 
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5.3.5.2 Ånger 

Den andra skrivuppgiften fick namnet Ånger och riktades mot något som eleverna gjort som de 

sedan ångrat. Skrivuppgiften bygger på skrivhandlingen undersöka, uttrycka och reflektera över 

egna erfarenheter, tankar och känslor, värdera och reflektera över eget arbete. Den muntliga 

instruktion som föregick skrivandet riktades dels mot begreppet ånger, vilket jag 

exemplifierade, dels mot hur eleverna kunde strukturera skrivandet. Den skriftliga instruktionen 

omfattade främst några frågor, t.ex. vad hände, hur kändes det, hur skulle du göra om du fick 

ändra på det som hände etc., som eleverna kunde utgå från i sitt skrivande (se bilaga 3).  

Eleverna skrev tyst för sig själva. Flertalet elever funderade en stund innan de började skriva 

och några ställde frågor. Flera elever ville inte berätta vad de ångrade och hade därför svårt att 

komma igång med skrivandet. Jag föreslog då att de kunde beskriva ”runt” händelsen, t.ex. var 

de var, hur gamla de var, vad de tänkte om händelsen efteråt etc. utan att berätta vad de gjorde 

eller vad som hände. Jag underströk att de inte var tvungna att redogöra för den händelse de 

valde i detalj och att de själva hade rätt att bestämma vad de ville skriva och vad de inte ville 

skriva. De flesta eleverna beskrev inte det de gjort eller det som hände i detalj.  

5.3.5.3 Vulkaner 

Den tredje skrivuppgiften bygger på den del av skrivkompetenshjulet som beskrivs som bruka 

skrift som stöd för kognitiva operationer (bevara information, komma ihåg, organisera stoff, 

lära, tänka, utforska idéer). Skrivuppgiften skiljer sig från de andra både till innehåll och 

struktur då skrivandet bygger på läsning och förståelse av text. Skrivuppgiften benämndes 

Vulkaner. 

Inför skrivandet utformade jag en text kring vulkaner. Texten utgick från två av de läromedel 

skolan använder i arbetet med no-ämnen; Vulkaner och Jordbävningar (Eriksson och Eriksson 

1996) och FAKTUM Jordens berg (Norén 1998). I texten beskrivs jordens inre uppbyggnad, hur 

vulkaner kan uppstå, vad ett vulkanutbrott kan bestå av men också en hel del begrepp, såsom 

krater, gejser, mantel, jordskorpa, stratovulkan etc. (bilaga 5). Eleverna hade inte tidigare arbetat 

med detta inom skolans ram. 

Skrivandet delades i tre delar. Den första delen riktades mot vad eleverna tidigare kände till och 

vad de trodde om vulkaner. Den andra delen innebar läsning av den text jag skrivit, skrivande av 

tankekarta och sammanfattning av den lästa texten. Sammanfattningen begränsades till fem 

meningar. En rubrik till texten, samt några frågor och svar, skulle också skrivas. Den tredje och 

avslutande delen innebar en jämförelse mellan det eleverna skrivit i den första delen, vad de 

visste och vad de trodde om vulkaner inför skrivandet, och den text de skrivit efter läsandet 

(bilaga 4).  

Eleverna arbetade på egen hand under alla tre delmomenten. Arbetssättet, dvs. läsning av text 

tillsammans med skrivande, förekommer frekvent i klassen. Eleverna i skolår fem och sex hade 

dock större erfarenhet av detta arbetssätt än eleverna i skolår fyra.  

5.3.5.4  Sagor 

Den fjärde skrivuppgiften bygger på skrivkompetenshjulets berätta, hitta på, skapa, underhålla 

och teoretisera och omfattade planering och skrivande av en egen saga. Den muntliga 

instruktionen riktades mot en planering som eleverna skulle göra inför skrivandet. Planeringen 

skrevs på ett papper bestående av åtta olika rutor eller delar med rubriker som sagans 
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huvudperson, en elaking, en plats där sagan utspelades, tre av något, ett dilemma eller ett 

problem, vad huvudpersonen gjorde och sagans slut (bilaga 6). Någon skriftlig instruktion, 

förutom elevernas egen planering, gavs inte.  

Med planeringen som ram och utgångspunkt skrev eleverna en egen saga. De flesta eleverna 

skrev långa sagor på flera A4-sidor. Den kortaste sagan är en halv A4-sida lång. En del av de 

texter eleverna skrev bygger på egna erfarenheter eller intressen och liknar därmed berättelser 

medan andra texter mer liknar traditionella sagor.  

Inför skrivande av egna fantasitexter tillverkar eleverna så gott som alltid en planering eller ram 

för skrivandet. Planeringen liknar den jag använde i denna skrivuppgift, rubrikerna i de olika 

rutorna varierar dock. 

5.3.5.5 Brevböcker 

Den femte och sista skrivuppgiften bygger, liksom skrivuppgiften Vulkaner, på läsande av text. 

Skrivuppgiften utgår från skrivhandlingen samhandla, kommunicera, informera och hålla 

kontakt med andra och har inspirerats av metoden brevböcker, dvs. skriftlig kommunikation 

mellan lärare och elev, beskriven av Matre (2007). Skrivuppgiften omfattar alltså skriftlig 

kommunikation mellan mig och eleverna i form av brev.  

Den muntliga instruktion som föregick skrivandet var mycket kort. Instruktionen riktades mot 

den kommunikation som eftersträvades, dvs. mot de brev som skulle skrivas. Eleverna 

uppmanades skriva vad de ville, men också att de kunde använda de frågor jag skrev som stöd 

om de så önskade. 

Det första brev eleverna fick handlade om fenomenet lärande. Jag skrev några olika saker som 

jag lärt mig, vad jag tycker om lärande, hur jag lärt mig etc. Jag skrev också några frågor kring 

lärande (bilaga 7). De flesta elever använde dessa frågor som utgångspunkt i det första brev de 

skrev, men många skrev också om andra saker. Elevernas brev samlades in, lästes och 

besvarades av mig personligen. Den skriftliga kommunikationen mellan mig och eleverna 

fortsatte på detta sätt tills vi skrivit tre brev var.  

Breven fick lite olika karaktär eftersom eleverna besvarade mina frågor på olika sätt, men också 

genom att de ställde olika frågor till mig. Elevernas brev är i många fall kortare än övriga texter 

och skrivandet tog därmed inte så lång tid; flertalet elever skrev sina brev på ungefär 20 

minuter. Eleverna och jag hade inte tidigare skrivit brev till varandra på detta sätt, däremot 

skrev eleverna ett brev till sina föräldrar varje vecka i skolan. 

5.3.6 Intervjuer 

För att behålla närhet i tid mellan skrivande och intervjuande intervjuades de elever som deltog i 

undersökningen så fort som möjligt efter skrivandet. Den första intervjun påbörjades direkt efter 

elevernas förmiddagsrast, ungefär en halvtimme efter skrivandet, den sista intervjun ungefär tre 

timmar senare. Vid ett tillfälle intervjuades en elev dagen efter skrivandet. Intervjuerna kring 

skrivuppgiften Brevböcker genomfördes samma dag som eleverna skrev det sista brevet till mig. 

Det första brevet skrevs sålunda några dagar före intervjuns genomförande.  

Intervjuerna tog olika lång tid. Fem intervjuer var dock vad jag hann under en dag. 

Undersökningens avgränsning till fem elever beror på detta.  
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Fenomenografiska intervjuer bygger på ett fåtal övergripande frågor som grund för fortsatt 

samtal (Marton och Booth 2000). Mina frågor följde tydligt avgränsade teman och var bestämda 

på förhand. Frågemönstret följde samma karaktär vid varje intervju, dock med de olika 

texttyperna som en grundläggande skillnad (se avsnitt 5.3.6.3 samt bilaga 1).  

5.3.6.1 Intervjuer med barn 

Intervjuer med barn kan hjälpa pedagoger och forskare att förstå hur barn erfar och förstår 

fenomen och situationer i världen. Förståelse för barns värld kan i sin tur ligga till grund för 

utveckling av den pedagogiska verksamheten (Doverborg och Pramling 2000).  

Barns tänkande bygger på barns tidigare upplevelser och erfarenheter. Barn som förstår 

meningen med att lära sig läsa lär sig läsa snabbt, barn som inte förstår meningen med att läsa 

tar längre tid på sig. Barns tänkande, och förgivettaganden, är därför av betydelse för barns 

lärande (Doverborg och Pramling 2000).  

Barns och vuxnas förgivettaganden stämmer inte alltid överens. Tillgång till barns erfarande och 

tänkande är därför en förutsättning för att lärare ska kunna förstå elever och stötta dem i deras 

lärande. Tillgång till barns erfarenhetsvärld kan också hjälpa lärare att skapa situationer som 

upplevs meningsfulla (Doverborg och Pramling 2000). 

I de fall där de förgivettagna föreställningarna saknas hos barnen eller har en annan innebörd, 

är det naturligt att de uppfattar aktiviteter som något annat än det pedagogen avsett, och 

pedagogen når följaktligen inte sina mål. (Doverborg och Pramling 2000, s. 19-20) 

För att få tillgång till barns tänkande krävs att barn ställs inför situationer där de behöver tänka. 

Samtal med barn och intervjuer kan enligt Doverborg och Pramling (2000) vara ett sätt. 

Situationer där barn behöver tänka kan också leda till att barn utvecklar sina egna tankar och till 

lärande. Samtal och intervjuer kan därmed leda till lärande för både intervjuare och informant. 

Intervjuer grundas i de relationer som finns mellan intervjuare och informant (Kvale 2007). 

Relationer mellan barn och vuxna är alltid ojämlika, vilket innebär att intervjuer med barn 

bygger på ett ojämlikt maktförhållande (Kvale 2007). Eftersom jag i undersökningen intar 

dubbla roller, både lärare och forskare, finns det ett dubbelt maktförhållande mellan mig och de 

elever jag intervjuar. Intervjuerna utformades med tanke på detta dubbla maktförhållande på 

följande sätt: Inför varje intervju berättade jag att jag var intresserad av elevernas tankar och 

uppfattningar och att eleverna därför inte kunde svara fel. Under intervjuerna strävade jag efter 

att ställa autentiska frågor (jmf Dysthe 1993), att ställa en fråga i taget, att använda ett 

vardagligt språk samt att inte tolka elevernas svar (såsom ”menar du att…”) (Kvale 2007).  

5.3.6.2 Intervjusituationen 

Intervjuerna genomfördes i skolans sagorum, högst upp i ett av skolans två torn. Rummet skiljer 

sig från andra lokaler i skolan då det är litet och format som en halvcirkel. I rummet fanns ett 

bord, fyra stolar, en madrass på golvet, kuddar samt några låga hyllor med sagoböcker. Rummet 

användes främst av yngre barn och deras personal. De barn som intervjuades arbetade vanligtvis 

inte i rummet.  

Intervjuerna spelades in på diktafon. Intervjuerna är, trots många frågor och högläsning av 

texter, förhållandevis korta. Den kortaste intervjun är 7 minuter och den längsta 12 minuter 

lång. Inför varje intervju berättade jag, om igen, att det inte gick att svara fel på de frågor jag 
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ställde. Jag berättade också att intervjuerna genomfördes för att jag var intresserad av elevernas 

tankar kring skrivande och att de fick fundera så länge de ville.  

Inspelning av intervjuer kan för barn verka skrämmande eller irriterande (Doheny-Farina och 

Odell 1985). För att i möjligaste mån undvika detta började de första intervjuerna med 

inspelning av ”småprat” samt avlyssning av detta. Barnen erbjöds lyssna så länge de ville, 

samtliga barn nöjde sig med att lyssna en kort stund. 

Barnen var enligt min uppfattning avslappnade under samtalet. Det är dock möjligt att 

inspelningen på olika sätt påverkade dem. 

5.3.6.3 Intervjufrågorna 

Som jag tidigare nämnt består fenomenografiska intervjuer huvudsakligen av två delar, en del 

med frågor av konkret karaktär, en del med frågor av reflekterande karaktär. I fenomenografiska 

intervjuer med barn används ofta konkreta frågor som utgångspunkt (Marton och Booth 2000). 

Doverborg och Pramling (2000) menar att intervjuer med barn bör utgå från en upplevelse eller 

situation som är känd för barnet då det är lättare för barn att reflektera över något konkret än ett 

begrepp.  

Samtliga intervjuer i denna undersökning började med samtal kring den text eleverna skrev. 

Eleverna uppmanades först berätta vad texten handlade om, därefter läsa texten högt. Någon 

fråga kring textens innehåll tog därefter vid. De följande frågorna riktades mot elevernas åsikter 

kring texten. Vad tycker du om din text? Vad är du nöjd med? Vad är du inte nöjd med? 

Frågorna ställdes för att ge eleverna möjlighet att berätta något kring texten men också för att 

eleverna skulle börja reflektera. De frågor som tog vid därefter riktades mot skrivandet. 

Frågorna syftade till att ge en bild av hur eleverna erfar att de gör då de skriver. När kom du på 

vad du skulle skriva? Hur gjorde du för att komma på det?
 
Därpå följde frågor kring skrivandets 

funktion. Har du nytta av att skriva en text av detta slag? Hur i så fall? Frågorna syftade dels till 

att ge en bild av om eleverna fann skrivandet meningsfullt, dels till att ge en bild av vilka olika 

funktioner eleverna menade att skrivandet fyllde. De följande frågorna riktades mot elevernas 

erfarande av skrivandets lärandemöjligheter. Frågorna fokuserade först vad eleverna erfor att de 

lärde sig då de skrev de olika texterna, därefter hur eleverna erfor att detta gick till. Frågorna 

formulerades för att ligga så nära elevernas vardagsspråk som möjligt. Blev du bättre på något? 

Fick du någon ny idé då du skrev? Förstod du något nytt? Tränade du på något? Hur gjorde du 

då? (bilaga 1). 

Eleverna svarade ibland direkt på frågorna, ibland funderade de en stund. Vid flera tillfällen bad 

jag eleverna berätta mer och förklara hur de menade. Trots min strävan efter att inte tolka 

elevernas svar, ställde jag vid några tillfällen frågor som ”menar du att...”. Avslutningsvis 

frågade jag om eleverna hade fler funderingar kring texten eller skrivandet. Därefter tackade jag 

dem.  

Som jag tidigare nämnt strävar forskaren i fenomenografiska intervjuer efter att variera 

informanternas erfarande (Maton och Booth 2000). De olika frågor jag ställde, både frågor 

riktade mot olika aspekter av skrivandet och texterna och frågor med fokus mot olika aspekter 

av skrivandets lärandemöjligheter, syftade till detta.  
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5.3.7 Bearbetning och analys av data 

Samtliga intervjuer transkriberades i nära anslutning till genomförandet. Flera transkriberades 

samma dag, de övriga någon eller några dagar senare. En första, mycket preliminär, analys 

genomfördes i samband med transkriberingen (jmf Marton och Booth 2000).  

Intervjuerna transkriberades så ordagrant som möjligt. Jag skrev alltså dialektala uttryck, 

felsägningar, upprepningar, hummanden, pauser etc. Citaten i resultatkapitlen återges så som de 

står i transkriptionen.  

Förutom den preliminära analys som genomfördes i samband med transkriptionen analyserades 

undersökningens material under ytterligare två olika perioder. Under samtliga analysperioder 

pendlade jag mellan att läsa intervjuerna, lyssna på dem och läsa och lyssna samtidigt. Under de 

senare perioderna användes dock främst transkriptionerna.  

Två frågor vägledde analysarbetet i sin helhet; vad och hur. Vad erfar eleven att han eller hon 

lärde sig? Hur uttrycker sig eleven när han eller hon berättar om detta? Fokus i analysarbetet 

riktades först mot erfarandets tema, dvs. vad eleverna erfar att de lär sig då de skriver, därefter 

också mot hur-frågan samt mot erfarandets tematiska fält och marginal, dvs. det sammanhang 

som omger elevernas erfarande.  

Analysarbetet utgick från de enskilda intervjuerna. Jag valde alltså att analysera en intervju i 

taget.  

För att finna vad elever erfar att de lär sig då de skriver sökte jag utsagor med fokus mot 

lärande. Utsagor där elever berättar vad deras text handlar om, vad de tyckte om sin text, vad de 

tyckte om skrivandet, t ex ”Mm den [texten] är… den är rätt bra tycker jag” lades åt sidan, 

medan utsagor jag fann vara riktade mot lärande, såsom ”Ja för jag kunde inte så mycket men 

det där med jordskorpan att de tryckte upp och då rann lavan och…” markerades med färg, 

kopierades och klistrades in i ett nytt dokument. De utsagor som jag fann fokuserade lärande 

jämfördes därefter med varandra. Utsagor såsom ”jag typ tänkte lite typ hur gammal jag tyckte 

man skulle va för att så här göra olika saker” och ”jag tränade på att skriva mina åsikter på 

papper” (Anna i skrivuppgiften Värderingar) jämfördes sålunda. Med utgångspunkt från de 

skillnader och likheter jag fann utformade jag preliminära kategorier. Utsagan ”jag typ tänkte 

lite typ hur gammal jag tyckte man skulle va för att så här göra olika saker” kategoriserades t ex 

som riktad mot ”att lära sig vad jag själv tycker”, utsagan ”jag tränade på att skriva mina åsikter 

på papper” som riktad mot ”att lära sig skriva text kring vad jag själv tycker”.  

Då samtliga fem intervjuer inom en och samma skrivuppgift analyserats på detta sätt jämförde 

jag de olika elevernas utsagor, och därmed de preliminära kategorier jag funnit, med varandra. 

Jag gick sålunda från en individuell nivå till en mer kollektiv nivå. Detta ledde till att ett antal, 

fortfarande preliminära, kategorier utvecklades utifrån de fem elevernas erfarande av en 

skrivuppgift. Då samtliga intervjuer kring samtliga skrivuppgifter analyserats och preliminärt 

kategoriserats jämförde jag de kategorier jag funnit i en skrivuppgift med de kategorier jag 

funnit i de andra. Jag gick med andra ord från elevernas erfarande av de enskilda 

skrivuppgifternas lärandemöjligheter till elevernas erfarande av de fem skrivuppgifternas 

sammantagna lärandemöjligheter. Detta gav upphov till de fyra beskrivningskategorier som jag 

presenterar i kapitel 6.  
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Samtliga utsagor jag fann vara riktade mot skrivandets lärandemöjligheter kategoriserades på 

detta sätt. Samtliga utsagor med fokus mot lärande återfinns sålunda inom någon av de 

beskrivningskategorier som jag presenterar.  

Då samtliga utsagor kategoriserats och de fyra beskrivningskategorierna utvecklats jämförde jag 

de utsagor som utgjorde grunden för en beskrivningskategori med varandra. Detta för att 

kontrollera hur de olika utsagorna förhöll sig till varandra och för att undersöka 

beskrivningskategoriernas gränser. 

Under de två senare analysperioderna riktade jag också fokus mot hur eleverna uttrycker sitt 

erfarande. Jag utgick i detta arbete från de beskrivningskategorier som jag funnit och sökte 

utifrån dessa urskilja hur eleverna uttryckte sitt erfarande. Frågan hur användes i detta skede 

som vägvisare. Berättade eleverna direkt vad de lärde sig eller tog de lång tid på sig? Gav de 

exempel eller berättade de mer allmänt att de lärde sig om något? Jag riktade också fokus mot 

utsagor där eleverna berättar att de inte lärde sig något, att de kanske lärde sig något etc. Jag 

återvände därför till intervjuerna i sin helhet.  

Oavsett vad analysen riktats mot, vad eller hur, har likheter och skillnader mellan elevernas 

utsagor varit i fokus. Analysarbetet har därmed vissa likheter med ”the constant comparative 

method” (se t ex Glaser 1998), vilken omfattar upprepade och återkommande jämförelser av 

olika slag.  

Erfarande betraktas inom fenomenografisk forskning ske i förhållande till ett tematiskt fält och 

en marginal. Det tematiska fältet omfattar faktorer som har ett direkt samband med det som 

erfars, marginalen faktorer utan ett direkt samband (se avsnitt 4.2.5). För att kunna 

problematisera elevers skrivande i skolan riktade jag under den sista delen av analysarbetet 

fokus mot vilka faktorer i ett tematiskt fält som kunde tänkas vara av betydelse för elevernas 

erfarande. Jag återvände i detta arbete till de utsagor jag funnit riktade mot vad eleverna erfar att 

de lärde sig och sökte finna vilka faktorer i det tematiska fältet som kunde spåras i elevernas 

utsagor och vilka faktorer, främst med tanke på skolkontexten, som rimligen kunde tänkas vara 

av betydelse för eleverna. Frågorna vad relaterar eleverna sitt erfarande till samt vad kan 

elevernas erfarande relateras till vägledde i detta skede arbetet. I Pelles utsaga ”På den första 

frågan eller så så var det ju vad man eller typ gjorde så mycket hemma eller nåt sånt och då kom 

jag ju typ på att jag inte gjorde så mycket” fann jag till exempel att en fråga framträdde som en 

faktor av betydelse för Pelles erfarande.  

Under analys av data strävar forskaren efter att förstå hur informanten erfar något (Marton och 

Booth 2000). Jag har därför strävat efter att betrakta elevernas utsagor med utgångspunkt från 

elevernas egna perspektiv. Analysen bygger dock på min tolkning av elevernas utsagor.  

5.3.8 Etiska överväganden 

Etiskt utgår undersökningen från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Elevernas 

deltagande bygger sålunda på informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Med utgångspunkt från dessa krav informerade jag både elever och föräldrar 

om undersökningens syfte, genomförande och upplägg. Jag framhöll att jag var intresserad av 

elevernas erfaranden och att elevernas bidrag i undersökningen därför inte bedömdes utifrån ett 

kunskapsperspektiv. Jag framhöll också att allt deltagande var frivilligt och att alla elever som 

valde att delta när som helst kunde välja att avstå. Vidare berättade jag att alla elever som deltog 

skulle ges största möjliga konfidentialitet samt att elevernas bidrag i undersökningen endast 
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skulle användas till forskningen. Eftersom samtliga elever var minderåriga bad jag både elever 

och föräldrar ge skriftligt samtycke till deltagande. En elev i klassen valde att avstå, vilket jag 

tolkar som att eleverna upplevde en reell möjlighet att avstå från medverkan. I övrigt gav alla 

elever och föräldrar ett skriftligt medgivande.  
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6 Fem elevers erfarande av fem 

skrivsituationers 
lärandemöjligheter 

I detta kapitel presenterar jag undersökningens empiriska resultat. Inledningsvis ger jag en 

överblick över undersökningens utfallsrum. I överblicken har jag strukturerat resultaten utifrån 

skrivuppgift och beskrivningskategorier. Min fortsatta framställning följer sedan denna struktur. 

Jag presenterar varje skrivuppgift för sig, och i samband med varje skrivuppgift redovisar jag de 

relevanta beskrivningskategorierna.  

Människors erfarande av något kan uttryckas på olika sätt. Analys av fenomenografiska 

undersökningar leder därför till att forskaren både finner en variation i sätt att erfara och en 

variation i sätt att uttrycka erfarande på. Jag redovisar sålunda även elevers skilda sätt att 

uttrycka erfarande på.   

Elevernas erfarande av skrivandets lärandemöjligheter skiljer sig från skrivuppgift till 

skrivuppgift, men också från elev till elev. Alla elever riktar inte fokus mot alla 

beskrivningskategorier. Även detta redovisas (se avsnitt 6.7).  

Erfarande av något sker alltid med utgångspunkt från ett sammanhang. Med fenomenografisk 

terminologi benämns detta sammanhang tematiskt fält (faktorer med anknytning till det som 

erfars) och marginal (faktorer utan direkt koppling till det som erfars). Jag redovisar i detta 

kapitel också faktorer i det tematiska fältet som jag uppfattar vara av betydelse för elevernas 

erfarande. En del av dessa framträder tydligt i elevernas utsagor, en del mindre tydligt. 

Faktorerna tas upp i ett samlat grepp sist i kapitlet (avsnitt 6.10). Mot slutet av kapitlet redovisar 

jag också förhållandet mellan skrivhandlingar och elevernas erfarande (6.8) samt samtalens 

betydelse för erfarandet (6.9).   

6.1 Undersökningens utfallsrum 

Undersökningens utfallsrum består av fyra kvalitativt skilda beskrivningskategorier. Jag 

benämner dessa Om mig själv, Om vulkaner, Att tänka och Textens form. De fem elevernas 

erfarande av skrivandets lärandemöjligheter riktas med andra ord mot fyra olika håll.  

Fokus i beskrivningskategorin Om mig själv riktas mot eleverna själva. Centralt är elevernas 

uppfattningar, handlingar och upplevelser av olika slag. Fokus i beskrivningskategorin Om 

vulkaner riktas mot information om vulkaner. Beskrivningskategorin Att tänka riktas mot att 

tänka tillbaka, minnas något, fantisera, koncentrera sig etc. Beskrivningskategorin Textens form 

riktas mot olika sätt att skriva text på, strukturering av text, skrivteknik och skriftspråkliga 

regler. 

De fyra beskrivningskategorierna fördelar sig på lite olika sätt över de fem skrivuppgifterna. 

Alla beskrivningskategorier förekommer inte i alla skrivuppgifter. 
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      Beskrivnings- 

               kategori 

 

Skrivuppgift 

Om mig själv Om vulkaner Att tänka Textens form 

Värderingar X  X X 

Ånger X  X X 

Vulkaner  X X X 

Sagor   X X 

Brev    X 

Tabell 1. Beskrivningskategoriernas fördelning över skrivuppgifter. 

Beskrivningskategorin Om mig själv återfinns i skrivuppgifterna Värderingar och Ånger, 

beskrivningskategorin Om vulkaner i skrivuppgiften Vulkaner. Beskrivningskategorin Att tänka 

återfinns i fyra skrivuppgifter medan beskrivningskategorin Textens form återfinns i samtliga. I 

kapitel 7 försöker jag problematisera denna fördelning. 

Jag börjar sålunda med den första skrivuppgiften. Här går jag igenom de beskrivningskategorier 

(se tabell 1) som är relevanta: alltså Om mig själv, Att tänka och Textens form. Därefter lämnar 

jag skrivuppgiften Värderingar och går in på nästa skrivuppgift, Ånger, och går igenom den på 

samma sätt. Sedan är det dags för den tredje skrivuppgiften (Vulkaner) och därefter den fjärde 

skrivuppgiften (Sagor), innan jag går igenom den femte (Brev). Under varje skrivuppgift tar jag 

alltså upp de beskrivningskategorier som är relevanta. 

6.2 Skrivuppgiften Värderingar 

Skrivuppgift nummer ett benämner jag Värderingar. Eleverna uppmanades i denna skriva vad 

de tycker barn ska hjälpa till med hemma, vad de tycker barn inte ska hjälpa till med, hur gamla 

de tycker barn ska vara för att hjälpa till etc. (Se bilaga 2). Eleverna uppmanades också skriva 

varför de tycker på det ena eller andra sättet samt jämföra sina uppfattningar med det de själva 

gör.  

Elevernas erfarande av skrivuppgiftens lärandemöjligheter riktas mot tre olika håll. Jag har 

sålunda funnit tre olika beskrivningskategorier; Om mig själv, Att tänka och Textens form. 

Beskrivningskategorin Textens form består av två olika underkategorier: Skriva bestämd typ av 

text samt Skrivteknik och skrivregler.  

6.2.1. Om mig själv 

Fokus i den första beskrivningskategorin riktas mot eleverna själva. En del elever berättar att de 

lärde sig vad de tycker om något, en del att de inte alltid gör som de tycker.  

Anna skriver i sin text hur gamla hon tycker barn ska vara för att hjälpa till med olika sysslor 

hemma. Barn som är äldre än åtta år ska till exempel, enligt Anna, kunna städa sitt rum på egen 

hand, barn som är äldre än tio år ska kunna hjälpa till mer.  

Magnus: Mm När du skrev den här texten under tiden som du satt där och skrev kom du på nåt 

nytt under tiden som du skrev eller fick du nån ny idé eller nån ny tanke som du inte haft 

tidigare  
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Anna: Nej men jag typ tänkte lite typ hur gammal jag tyckte man skulle va för att så här göra 

olika saker. 

Lasse skriver om matlagning. Han skriver att barn inte ska laga mat så ofta och att barn inte ska 

laga mat till hela familjen. Det kan i stället föräldrarna göra.  

Magnus: M Mm e när du satt och skrev den här texten under tiden som du skrev kom du på 

nåt nytt då fick du någon ny tanke nån ny ide 

Lasse: K Ja lite 

Magnus: Berätta 

Lasse: Typ att jag inte tycker att man barn ska göra mat åt hela familjen och lite sånt 

Både Anna och Lasse riktar fokus mot vad de tycker barn i allmänhet ska hjälpa till med, eller 

inte hjälpa till med, hemma.  

Pelle skriver att han tycker att barn ska hjälpa till hemma men att han själv inte gör det, i alla 

fall inte så mycket.  

Magnus: […] när du höll på att skriva texten fick du någon ny idé när du skrev texten eller 

kom du på något nytt när du skrev nånting som du inte har tänkt tidigare? 

Pelle: Ja alltså jag har inte tänkt så mycket på det här över alla frågor eller så  

Magnus: Kan du berätta nånting som du kom på under tiden som du skrev? 

Pelle: Mm mm På den första frågan eller så så var det ju vad man eller typ gjorde så mycket 

hemma eller nåt sånt och då kom jag ju typ på att jag inte gjorde så mycket. 

Pelle riktar alltså fokus mot det han själv hjälper till med, eller snarare inte hjälper till med, 

hemma. Då jag i slutet av intervjun frågar Pelle om han lärde sig något annat svarar han: 

Pelle: Mm Nej men att jag inte hjälper till så mycket och att jag kanske borde göra det mer och 

så. 

Pelle riktar i denna utsaga fokus mot det han gör och det han tycker att han borde. Pelle riktar 

med andra ord sitt erfarande mot relationen mellan sina egna uppfattningar och sina egna 

handlingar.   

Innehållet i elevernas texter är centralt i denna beskrivningskategori. Eleverna tycks erfara att de 

genom skrivandet funderade kring något som de tidigare inte funderat så mycket kring och att 

de därigenom lärde sig något om sig själva.  

Olle: Alltså man kom ju så här man visste ju inte riktigt vad man skulle skriva först sen när 

man tänker efter så kommer man ju så här på vad man ska skriva och så 

Eleverna uttrycker sitt erfarande på olika sätt. Anna och Lasse ger konkreta exempel på något 

som de lärde sig, Pelle berättar mer allmänt att han lärde sig något. Elever som ger specifika 

exempel betraktar jag som mer säkra på sitt erfarande än andra.  

Den instruktion som eleverna fick innehöll flera olika frågor. Pelle riktar fokus mot den första 

frågan och berättar att ”på den första frågan eller så så var det ju vad man eller typ gjorde så 

mycket hemma eller nåt sånt och då kom jag ju typ på att jag inte gjorde så mycket”.  Annas 

fokus mot barns ålder relaterar jag till frågan ”Hur gamla tycker du barn ska vara när de börjar 
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hjälpa till”. Den instruktion som eleverna fick finner jag därför vara en faktor i det tematiska 

fältet av betydelse för elevernas erfarande i denna beskrivningskategori.  

6.2.2 Att tänka 

Fokus i beskrivningskategori nummer två riktas mot tänkande. En del elever riktar sitt erfarande 

mot tänkande i största allmänhet, en del mot att minnas något, en del mot att koncentrera sig.  

Pelle berättar att han lärde sig tänka när han funderade över hur han skulle skriva olika 

meningar. 

Magnus: När du skrev texten tränade du på nåt då tycker du? 

Pelle: Tänka och mm 

Magnus: Mm Hur gjorde du eller förlåt säg 

Pelle: Eller försöka så här och få eller ja 

Magnus: Försöka få  

Pelle: Alltså få fram eller så 

Magnus: Ja mm Hur gjorde du då? 

Pelle: Nej jag tänkte mycket började på meningen och försökte så här avsluta 

Pelles erfarande riktas mot tänkande i relation till skrivandet och textens utformning.  

Lisa berättar att hon blev bättre på att koncentrera sig. 

Magnus: Blev du bättre på nånting när du skrev den här texten? 

Lisa: Jag tyckte jag blev bättre på att tänka och koncentrera mig lite mer 

Olle menar, under viss tvekan, att han blev bättre på att komma ihåg och minnas något.  

Olle: Min hjärna vart bättre på att komma ihåg kanske jag vet inte minnet kanske vart tränat 

Varken Lisa eller Olle relaterar tänkande, koncentration eller minne till något bestämt. Lisa 

berättar istället att hon lärde sig tänka då hon försökte tänka.  

Magnus: […] Hur gjorde du för att bli bättre på att tänka och koncentrera dig 

Lisa: Jag försökte tänka bara… 

Lisas erfarande tycks riktas mot något som hon erfar att hon gör då hon skriver. Lisas fokus 

relaterar jag därför till tänkande som handling.  

Eleverna berättar vad de lärde sig på olika sätt. Pelle berättar allmänt att han lärde sig tänka 

medan Lisa och Olle berättar att de lärde sig koncentrera sig respektive minnas. Ingen elev 

berättar vad detta innebär mer konkret. 

Skolan ska enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 2006) sträva efter att elever lär sig använda 

skrivande som medel för tänkande, och arbetet i skolan ska genomsyras av detta. Elevernas 

tidigare erfarenheter av skrivande kan därför eventuellt vara en faktor i det tematiska fältet av 

betydelse för elevernas erfarande av tänkande som lärandeobjekt.  
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6.2.3 Textens form 

I beskrivningskategori nummer tre är skrivandet och textens form centralt. En del elever riktar 

fokus mot olika sätt att utforma text på, en del mot skrivteknik och skriftspråkliga regler. 

Beskrivningskategorin består därför av två olika underkategorier: Skriva bestämd typ av text 

och Skrivteknik och skrivregler. 

6.2.3.1 Skriva bestämd typ av text 

Elevers fokus riktas i den första underkategorin mot olika sätt att utforma text på. En del elever 

berättar att de lärde sig formulera uppfattningar och åsikter i skrift, en del att de lärde sig 

förmedla något till andra. 

Anna, som främst skriver hur gamla hon tycker barn ska vara för att hjälpa till med olika saker 

hemma, berättar att hon lärde sig skriva vad hon tycker. 

Magnus: Tänker du att du har nytta av att skriva en sån här text? 

Anna: Jag har ganska lätt för att säga mina åsikter så och skriva ner dem det är väl lite svårare 

men inte så jättemycket för jag tyckte inte det var särskilt svårt.  

Magnus: Du tänker inte att du har så mycket nytta av den alltså? 

Anna: Nej eller jag har väl ingen nytta av den men och läsa den  

Magnus: Och inte av att skriva ner dina åsikter så heller? 

Anna: Jo träna på det istället för att bara säga dem. 

Lasse, som både skriver vad han tycker och varför han tycker som han gör, berättar i likhet med 

Anna att han lärde sig skriva vad han tycker.  

Magnus: Blev du bättre på nånting tänker du när du skrev texten? 

Lasse: På att skriva ner eller på att säga eller skriva ner mina åsikter och säga vad jag tycker. 

Magnus: Hur kom det sig att du blev bättre på det när du skrev? 

Lasse: Ee för att jag skrev vad jag tyckte. 

Både Anna och Lasse riktar fokus mot att formulera uppfattningar och åsikter i skrift. Anna och 

Lasse erfar med andra ord att de lärde sig skriva text med ett bestämt innehåll på ett bestämt 

sätt. 

Anna berättar också att hon lärde sig hur något kan förmedlas i skrift. 

Magnus: Tänker du att du kan ha nytta av att du har skrivit en sån här text nån annan gång i 

framtiden eller så 

Anna: Na jag vet ju hur jag ska förmedla mig när jag skriver ner 

Anna erfar sålunda både att hon lärde sig formulera åsikter i skrift och förmedla dessa till andra.  

Både Anna och Lasse uttrycker allmänt att de lärde sig formulera respektive förmedla åsikter i 

skrift. Varken Anna eller Lasse berättar vad detta innebär mer konkret.  

I den instruktion som eleverna fick uppmanas eleverna skriva vad de tycker och motivera sina 

uppfattningar tydligt så att de kan övertyga andra. Eleverna uppmanas med andra ord skriva en 

bestämd typ av text med ett bestämt innehåll på ett bestämt sätt. Den instruktion som eleverna 
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fick kan därför vara en faktor i det tematiska fältet av betydelse för elevernas erfarande i denna 

kategori. 

6.2.3.2 Skrivteknik och skrivregler 

Centralt i den andra underkategorin är skrivteknik och skriftspråkliga regler. En del elever 

berättar att de lärde sig stava, en del att de lärde sig skriva handstil. 

Lisa berättar att hon tränade på att stava genom att fundera över olika ord som hon skrivit. 

Magnus: Tränade du på nånting när du skrev texten? 

Lisa: Och stava 

Magnus: Hur kom det sig att du tränade på det Hur gjorde du för att träna på det 

Lisa: Jag tänkte så här har jag skrivit rätt nu eller är det fel  

Lasse riktar fokus mot flera olika håll.  

Magnus: Jag undrar om du tänker att du har nytta av att skriva en sån här text 

Lasse: Mm handstilen och åsikter och lite sånt. 

[…] 

Magnus: Hur har du nytta av att skriva handstil? 

Lasse: Alltså jag skriver snyggare. 

Olle berättar också att han lärde sig flera olika saker. 

Magnus: Tycker du att du tränade på nåt när du skrev texten? 

Olle: Jag tränade ju på handstilen och så här tänka och stavning och lite så  

Lasse och Olle är två exempel på elever som riktar sitt erfarande mot flera olika 

beskrivningskategorier i samma skrivuppgift.  

Ingen elev med fokus mot skrivteknik och skrivregler ger exempel på ord som de lärde sig stava 

eller ord, meningar, textpartier etc. som de skrev fint. Istället berättar de mer allmänt att de lärde 

sig stava, skriva handstil etc.  

Skolan ska sträva efter att elever lär sig skriva läsligt för hand. Skolan ska också sträva efter att 

elever lär sig använda skriftspråkliga normer (Skolverket 2008). Elevers skrivande bedöms 

därför kontinuerligt utifrån detta. I den instruktion som eleverna fick berörs varken handstil eller 

stavning men jag finner det troligt att elevers tidigare erfarenheter av instruktioner, respons, 

samtal, etc. kring skrivande är faktorer i det tematiska fältet av betydelse för elevernas 

erfarande. 

6.2.4 Sammanfattning Värderingar 

De fem elevernas erfarande riktas i skrivuppgiften Värderingar mot tre olika håll. Jag har 

sålunda funnit tre olika beskrivningskategorier; Om mig själv, Att tänka samt Textens form.  

Centralt i beskrivningskategorin Om mig själv är innehållet i elevernas texter. Fokus i 

beskrivningskategorin Att tänka riktas mot olika former av tänkande. Centralt i den tredje 

beskrivningskategorin, Textens form, är formulering och förmedling av text på ett bestämt sätt 

samt stavning och handstil.  
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I beskrivningskategorin Om mig själv framträder den instruktion som eleverna fick vara en 

faktor i det tematiska fältet av betydelse för elevernas erfarande. I beskrivningskategorin Att 

tänka menar jag att elevernas tidigare erfarenheter av skrivande kan vara en faktor av vikt. I 

beskrivningskategorin Textens form kan både instruktioner och elevers tidigare erfarenheter av 

skrivande i skolan vara faktorer av betydelse för elevernas erfarande.  

De instruktioner som eleverna fick framstår alltså inte endast som stöd för elevernas skrivande 

utan också som faktorer av betydelse för elevernas erfarande av skrivandets lärandemöjligheter.  

Eleverna uttrycker sitt erfarande på olika sätt. En del ger exempel på något som de lärde sig, 

andra berättar mer allmänt att de lärde sig något. Elever som ger exempel finner jag mer säkra 

på sitt erfarande än elever som mer allmänt berättar vad de lärde sig.  

6.3 Skrivuppgiften Ånger 

Skrivuppgift nummer två kallar jag Ånger. Eleverna uppmanades i denna beskriva något som de 

ångrar att de gjort. Flera frågor, såsom var de var, hur gamla de var, hur det kändes etc. fanns 

som stöd i den skriftliga instruktion som eleverna fick (se bilaga 3). 

Skrivuppgiften vållade bekymmer för flera elever då de inte ville avslöja något ”dåligt” som de 

gjort. Dessa elever uppmanades skriva runt händelsen, dvs. skriva hur gamla de var, var de var 

etc. utan att skriva vad som hände eller vad de gjorde i klartext. Flera elever skrev texten på 

detta sätt.  

Lisa valde att följa den ursprungliga instruktionen. Pelle, Lasse och Anna skrev ”runt” något 

som de ångrar medan Olle skrev om något som han är stolt över. Olle vände med andra ord på 

uppgiften. 

Elevernas erfarande riktas i skrivuppgiften Ånger mot tre olika håll. Jag har sålunda funnit tre 

kvalitativt skilda beskrivningskategorier. Ingen av dessa är ny utan samtliga återkommer från 

skrivuppgiften Värderingar.  

6.3.1 Om mig själv 

Fokus i beskrivningskategori nummer ett riktas mot eleverna själva. En elev fokuserar de 

handlingar han skrev om i sin text, en annan elev upplevelsen av skrivandet.  

Pelle skriver runt en händelse. Han berättar var händelsen inträffade, hur gammal han var, att 

det han gjorde inte var så bra och att det inte var så roligt att tänka på det som hände efteråt. 

Pelle skriver också att ”man lär ju sig alltid av misstag, så något bra finns väl trots allt i det jag 

gjorde”. Då jag frågar Pelle om han har nytta av att skriva en text av detta slag svarar han: 

Pelle: …Hm… När man ser det nu så… mm tänker man på det och då kanske man kommer 

tänka när eller… när man gör nåt så gör man inte så igen eller… 

Pelle riktar fokus mot innehållet i hans text, mot de tankar som skrivandet medförde och mot att 

inte göra samma misstag en gång till.  

Olle, som vänder på uppgiften, skriver om sin hobby. Han skriver att han är glad över att han 

började med sin hobby och att livet nog inte skulle vara så roligt utan den.  

Magnus: Lärde du dig nånting… nånting annat när du skrev texten  
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Olle: … Att det kan vara rätt roligt att skriva ibland 

Magnus: Hur kom det sig? 

Olle: Jag vet inte jag tycker det är roligare att skriva på datorn tyckte det var roligt att skriva 

om nånting som jag håller på med mycket och lite så  

Olle erfar att han lärde sig att det kan vara roligt att skriva om något som han tycker om på 

dator. Olles erfarande riktas alltså mot upplevelsen av skrivandet.   

Olle och Pelle uttrycker sitt erfarande på olika sätt. Olle svarar bestämt medan Pelle berättar att 

”…då kanske man kommer tänka…”. Olle förefaller säker på sitt erfarande, Pelle tämligen 

osäker.  

Pelles fokus, mot textens innehåll och de tankar skrivandet medförde, relaterar jag till flera av 

de frågor som fanns i den instruktion som eleverna fick. Bland faktorer i det tematiska fältet 

betraktar jag alltså instruktionen vara av betydelse för Pelle.  

Olles fokus, mot upplevelsen av skrivandet, relaterar jag till skrivsituationen i sin helhet. Olle 

jämför den aktuella skrivsituationen med andra skrivsituationer och drar slutsatsen att det kan 

vara roligt att skriva ibland. Olles tidigare erfarenheter av skrivande finner jag därför vara en 

faktor i det tematiska fältet av vikt för Olles erfarande.   

Fokus i beskrivningskategorin Om mig själv riktas både i skrivuppgiften Värderingar och i 

skrivuppgiften Ånger mot eleverna själva. Centralt i skrivuppgiften Värderingar är elevernas 

uppfattningar, åsikter och handlingar, centralt i skrivuppgiften Ånger är elevernas handlingar 

och upplevelser.  

6.3.2 Att tänka 

Centralt i beskrivningskategori nummer två är tänkande. En elev riktar fokus mot tänkande i 

relation till textens innehåll, en annan fokuserar tänkande i relation till textens utformning.  

Olle skriver som jag tidigare nämnt om sin hobby. Han skriver hur gammal han var när han 

började, vad han gjorde på den första träningen, hur det kändes etc.  

Magnus: Mm OK tränade du på nånting när du skrev den här texten? 

Olle: Mm stavningen och… så här… e tänka tillbaks lite och så. 

Magnus: Hur menar du träna på att tänka tillbaks lite? 

Olle: Typ tänka tillbaks på vad man gjorde när man var liten och … 

Magnus: Ja 

Olle: … komma ihåg 

Olle riktar fokus mot att tänka tillbaka och minnas något som hände när han var liten. Olles 

erfarande riktas alltså mot tänkande i relation till innehållet i hans text.  

Pelle berättar också att han lärde sig tänka. 

Pelle: … Mm man tränar väl alltid på att tänka och så om man när man skriver och så mm… 

Magnus: Kan du berätta mer om det där att träna på att tänka? 
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Pelle: Nej men…  om man … skriver eller så så … eller om man börjar … så… eller alltså 

man måste ju få det löpande så eller 

Magnus: Mm 

Pelle: Hm… och sen avsluta det på nåt bra sätt eller så. 

Pelle riktar fokus mot att tänka för att få texten sammanhängande. Pelle fokuserar sålunda 

tänkande i relation till textens form.  

Pelle uttrycker sig försiktigt. Han berättar inte att han själv lärde sig något utan i stället att 

”’man’ tränar väl alltid på att tänka och så när ’man’ skriver”. Pelle förefaller osäker på om han 

lärde sig något och berättar istället vad man kan lära sig genom skrivande i allmänhet.  

Arbetet med skrivande i skolan ska som jag tidigare nämnt riktas mot att elever lär sig använda 

skrivande som medel för tänkande. Elevernas tidigare erfarenheter av skrivande i skolan kan 

därför kanske vara en faktor i det tematiska fältet av betydelse för elevernas erfarande av 

tänkande som lärandeobjekt.  

Olle relaterar tänkande till textens innehåll, Pelle relaterar tänkande till textens form. Textens 

innehåll framträder sålunda som en faktor av betydelse för Olles erfarande, textens form och 

skrivandet som en faktor av vikt för Pelles erfarande.  

6.3.3 Textens form 

Beskrivningskategorin Textens form består även i denna skrivuppgift av två underkategorier; 

Skriva bestämd typ av text samt Skrivteknik och skrivregler.  Ingen underkategori är ny utan 

båda återkommer från skrivuppgiften Värderingar. 

6.3.3.1 Skriva bestämd typ av text 

Elevers erfarande riktas i den första underkategorin mot att skriva en bestämd typ av text.  

Lisa, den enda elev som följer den ursprungliga instruktionen och skriver om något som hon 

ångrar, berättar att hon blev bättre på att skriva om något som hänt på riktigt.  

Magnus: Har du nytta av den här texten? Att skriva den här texten? 

Lisa: Ja det tror jag ja. 

Magnus: Hur då  

Lisa: Att skriva liksom nånting som hänt på riktigt. 

Magnus: Hur har du nytta av att skriva nånting som har hänt på riktigt? 

Lisa: Man blir bättre på det. 

Lisa riktar alltså fokus mot att skriva en text med ett bestämt innehåll.  

Flera av de elever som valde att skriva ”runt” något de ångrar riktar sitt erfarande mot det sätt de 

valde att utforma sin text på.  

Magnus:… lärde du dig nånting av det sättet… att arbeta på? 

Pelle: … Ja det tror jag men…  

Magnus: Vet du vad i så fall? 
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Pelle: Nej men tränar ju typ på eller… inte skriva riktigt det man tänker eller så 

Elever med fokus mot underkategorin Skriva bestämd typ av text tycks tämligen omedvetet 

jämföra den aktuella skrivuppgiften med tidigare erfarenheter av skrivande och genom denna 

jämförelse erfara att de lär sig skriva en bestämd typ av text. Jag menar därför att elevernas 

tidigare erfarenheter av skrivande kan vara en faktor i det tematiska fältet av betydelse för 

elevernas erfarande i denna underkategori.  

6.3.3.2 Skrivteknik och skrivregler 

Fokus i underkategori nummer två riktas mot skrivteknik och skrivregler. Centralt i denna är 

stavning, skiljetecken, handstil och att skriva på dator.  

Flera elever berättar att de tränade på handstil.  

Magnus: Tränade du på nånting … under tiden som du skrev. 

Lasse: Mm… ja att… handstilen […] 

Magnus: Och handstilen hur kom det sig att du tränade på det? 

Lasse: Hm Jag skrev bara. Jag försökte skriva fint. 

Andra elever berättar att de lärde sig stava ord och använda skiljetecken av olika slag. 

Magnus: Tränade du på nånting när du skrev texten? 

Lisa: Att stava… och att skriva med stor bokstav och punkt och så. 

Olle, som skrev sin text på dator, riktar fokus mot detta.  

Olle: Ja man har ju så här stavnings… och… och jag tränar ju lite på data nu när jag skrev på 

datan och…  

Anna berättar att hon lärde sig ”det vanliga”. 

Magnus: Har du nytta av att skriva en text av den här slaget? 

Anna: Alltså … Jag vet inte vad det kallas men om man skriver en sån här text men … kan 

man väl ha som alla andra texter man tränar man ju på stavning och skriva och sånt där 

Magnus: Mm 

Anna: Vanligt 

[…] 

Magnus: Mm Tränade du på nånting när du skrev texten? 

Anna: … Ja på … var ju typ träna på de vanliga sakerna.  

Magnus: Dom vanliga sakerna som som till exempel? Berätta vad de vanliga sakerna är 

Anna: Stavning och sånt där … olika sätt att skriva och så 

Magnus: Olika sätt att skriva? 

Anna: Och stavning  

[…] 

Magnus: Men vad menar du med olika sätt att skriva? 
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Anna: Alltså… hur man kan förmedla sig och sånt där. 

Det ”vanliga” tycks för Anna vara att stava ord, skriva text på olika sätt, förmedla ett innehåll 

”och sånt där”. Anna riktar inte i första hand sitt erfarande mot den specifika skrivuppgiftens 

lärandemöjligheter utan i stället mot skrivandets lärandemöjligheter generellt.  

Ingen elev med fokus mot underkategorin Skrivteknik och skrivregler ger exempel på ord som 

de lärde sig stava, skiljetecken som de lärde sig använda, ord eller meningar som de lärde sig 

skriva fint eller något som de lärde sig då de skrev på dator.  I stället berättar eleverna mer 

allmänt att de lärde sig stava, skriva fint etc.  

Flera av skolans mål för elevers skrivande i skolår fem kan relateras till elevernas erfarande. 

Precis som i underkategorin Skrivteknik och skrivregler i skrivuppgiften Värderingar menar jag 

därför att elevers tidigare erfarenheter av skrivande i skolan kan vara en faktor i det tematiska 

fältet av betydelse för elevernas erfarande.  

Underkategorin Skrivteknik och skrivregler återfinns både i skrivuppgiften Värderingar och i 

skrivuppgiften Ånger. Gemensamt för elever med fokus mot skrivteknik och skrivregler i de 

båda skrivuppgifterna är att de erfar att de lär sig stava ord och skriva handstil. I skrivuppgiften 

Ånger erfar en del elever också att de lärde sig använda skiljetecken samt skriva på dator. 

6.3.4 Sammanfattning Ånger 

De fem elevernas erfarande av skrivuppgiften Ångers lärandemöjligheter riktas mot tre olika 

håll. Jag har sålunda funnit tre olika beskrivningskategorier; Om mig själv, Att tänka samt 

Textens form.  

Centralt i den första beskrivningskategorin, Om mig själv, är de handlingar eleverna skrev om i 

sina texter, dvs. texternas innehåll, men också upplevelsen av skrivandet. I den andra 

beskrivningskategorin, Att tänka, fokuseras tänkande och minne, i den tredje, Textens form, 

olika sätt att skriva text på samt skrivteknik och skriftspråkliga regler av olika slag.  

Eleverna ger uttryck för sitt erfarande på lite olika sätt. En del elever uttrycker att de själva lärde 

sig något, en del att ”’man’ tränar väl alltid…”, en del att de tror att de lärde sig något. En del 

elever tycks rikta fokus mot vad de själva lärde sig, andra mot vad ”man kan” lära sig. 

Flera olika faktorer i det tematiska fältet förefaller vara av betydelse för elevernas erfarande. I 

beskrivningskategorin Om mig själv framträder den instruktion som eleverna fick, i 

beskrivningskategorin Att tänka texters innehåll och texters form.  Elevernas tidigare 

erfarenheter av skrivande i skolan tycks vara en faktor av betydelse för elevernas erfarande i 

samtliga beskrivningskategorier.   

6.4 Skrivuppgiften Vulkaner 

Skrivuppgift nummer tre kallar jag Vulkaner. Elevernas skrivande bygger i denna på läsning av 

text.  

Arbetet delades i denna skrivuppgift i flera olika delar. Eleverna skrev först en kort text kring 

det de visste om vulkaner. Därefter läste de en text som de fick av mig (se bilaga 5) samtidigt 

som de skrev en tankekarta. Tankekartan använde de sedan som stöd då de skrev en egen text 

om vulkaner. Avslutningsvis hittade de på en egen rubrik till sin text, skrev några frågor med 
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svar samt en jämförelse mellan det de visst om vulkaner innan läsandet och skrivandet med det 

de visste efteråt.  

De instruktioner som eleverna fick riktades främst mot det sätt eleverna skulle arbeta på, men 

också mot textens innehåll. Instruktionen riktades inte mot skrivandet eller textens utformning 

(se bilaga 4).  

Skrivuppgiften har genererat tre kvalitativt skilda beskrivningskategorier med elevers erfarande 

riktat mot tre olika håll. Två av dessa, Att tänka och Textens form, återkommer från de två 

tidigare skrivuppgifterna medan kategorin Om vulkaner är ny. 

I beskrivningskategorin Textens form finns i denna skrivuppgift två olika underkategorier. 

Underkategorin Skrivteknik och skrivregler återkommer medan underkategorin Strukturera text 

inte funnits med tidigare.  

6.4.1 Om vulkaner 

Centralt i beskrivningskategori nummer ett är information om vulkaner.  En del elever berättar 

att de lärde sig något om vulkaner i allmänhet, andra ger specifika exempel. 

Anna skriver i sin text vad jordens olika jordlager kallas, hur vulkanutbrott kan uppstå, vad 

vulkanutbrott kan bestå av, vad en slocknad är, vad en aktiv vulkan är etc. Då jag frågar Anna 

om hon blev bättre på något svarar hon: 

Anna: … Mm kan ja inte nåt så men jag vart bättre på det med vulkaner 

Anna riktar fokus mot vulkaner i allmänhet. Hon ger inte exempel på information om vulkaner 

som hon lärde sig utan fokuserar istället textens övergripande innehåll.  

Lasse skriver i sin text hur vulkanutbrott kan uppstå, vad vulkanutbrott kan bestå av, att de gaser 

som kommer ur vulkaner vid utbrott kan vara giftiga och att det finns vulkaner på havsbotten.  

Magnus: Nej Du när du… skrev den här texten förstod du nåt då som du inte hade förstått 

riktigt tidigare? 

Lasse: Ja 

Magnus: Berätta! 

Lasse: Ja om vulkaner 

Magnus: Berätta vad då! 

Lasse: Ja för jag kunde inte så mycket men det där med jordskorpan att de tryckte upp och då 

rann lavan och 

Magnus: Mm  

Lasse: Upp i sprickor och så  

Magnus: Mm 

Lasse: Att gaserna är giftiga 

Lasse ger flera exempel på något som han lärde sig. Han berättar att han lärde sig hur 

vulkanutbrott kan uppstå och att de gaser som kan komma ur vulkaner kan vara giftiga. Lasse 

fokuserar med andra ord konkreta delar av innehållet i hans text.  
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Även Olle ger exempel från den text han som han skrev. 

Magnus: Förstod du nåt som du inte hade förstått förut? 

Olle: Typ att… det kom typ pimpsten… ur den  

Magnus: Mm 

Olle: Det visste jag inte att det hette så. 

Magnus: Nej… Förstod du något annat? 

Olle: … Att man dog av giftiga gaser. 

Olles fokus riktas dels mot ett begrepp, pimpsten, dels mot de konsekvenser vulkanutbrott kan 

få för människor.  

Lasse, som för det mesta inte tycker om att skriva, berättar att han tyckte det var roligt att skriva 

eftersom han lärde sig något nytt.  

Magnus: Vad tyckte du om att skriva den här texten då? 

Lasse: Ee jag tycker det var roligt för att jag tycker om när det handlar om fakta och 

Magnus: Mm  

Lasse: vulkaner och länder och så 

Magnus: Vad är det som gör att du tycker det är roligt att skriva faktatexter? 

Lasse: Mm man lär sig nåt nytt 

Elevernas fokus riktas i beskrivningskategorin Om vulkaner antingen mot texten i sin helhet 

eller mot delar av textens innehåll. Elevernas erfarna lärandeobjekt kan med andra ord antingen 

vara textens övergripande ämne eller specifik information.  

Den instruktion som eleverna fick riktades som jag tidigare nämnt främst mot det sätt som 

eleverna skulle arbeta på men också mot innehållet i den text som de skulle skriva. Eleverna 

uppmanades till exempel jämföra det de visste om vulkaner innan de började läsa och skriva 

med det de visste efteråt. Instruktionen kan därför vara en faktor i det tematiska fältet av 

betydelse för elevernas erfarande. 

6.4.2 Att tänka 

I beskrivningskategori nummer två är tänkande centralt. Elevers erfarande riktas i denna mot att 

tänka tillbaka och mot att minnas något.  

Arbetet i skrivuppgiften Vulkaner delades i flera olika delar. I den första delen, där eleverna 

uppmanades skriva vad de visste om vulkaner, skrev Anna vad vulkanutbrott kan bestå av och 

vad en slocknad vulkan är. Efter läsandet skrev Anna återigen vad vulkanutbrott kan bestå av 

och vad en slocknad vulkan är men också vad en aktiv vulkan är och vad jordklotets olika lager 

kallas.  

Magnus: … Mm … mm Tränade du på nånting när du skrev texten?  

Anna: M tänka efter och sen om vulkan träna jag 

Magnus: Mm när du säger tänka efter kan du berätta mer om när du säger att du tränade på att 

tänka efter vad är det man tränar på då? 
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Anna: Tänka tillbaka i minnet vad man kommer ihåg och inte kommer ihåg och när man 

kanske kommer på en sak kanske man kommer på nästa 

Anna riktar fokus mot att minnas något som hon tidigare lärt sig. Jag relaterar detta till det 

inledande skrivandet där eleverna uppmanades skriva vad de visste om vulkaner sedan tidigare.  

Anna riktar också fokus mot att minnas något i framtiden.  

Magnus: Har du nytta av att skriva en sån här text? 

Anna: Ja 

Magnus: Hur då? 

Anna: Mm att jag upprepar det vi jobbat med förut man inte kom ihåg så mycket och sen… 

tänk efter  

Magnus: På vad sätt har du nytta av att skriva sånt som du inte kom ihåg?  

Anna: Mm när man så här alltså nånting man gjort förut om man typ ser det igen eller läser det 

igen så typ brukar man så här alltid komma på det sen kommer typ just det typ så  

Magnus: Mm 

Anna: Och de ju mer gånger man typ jobbar med det ju bättre stannar det … man kommer 

ihåg det 

Anna riktar sitt erfarande mot att arbeta med något flera gånger för att komma ihåg något i 

framtiden. Repetition tycks för Anna innebära att hon kommer ihåg något bättre.  

Anna relaterar tänkande, både då hon fokuserar att tänka efter och då hon fokuserar att minnas 

något i framtiden, till textens innehåll. När hon tänker tillbaka på något som hon tidigare lärt sig 

”kanske man kommer på nästa”, när hon arbetar med något flera gånger kommer hon ihåg 

innehållet bättre.  

Anna uttrycker sig tämligen allmänt om repetition. ” […] ju mer gånger man typ jobbar med det 

ju bättre stannar det … man kommer ihåg det”. Anna tycks rikta fokus mot repetition för att lära 

sig något i allmänhet. 

En allmän inriktning för lärandet i skolan kan sägas vara att eleverna ska minnas det de lär sig 

och visa att de lärt sig. Annas tidigare erfarenheter av arbetet i skolan kan därför vara en faktor i 

det tematiska fältet av betydelse för Annas erfarande. Annas utsaga ”[…] ju mer gånger man typ 

jobbar med det ju bättre stannar det … man kommer ihåg det” tolkar jag som att även Annas 

tidigare erfarenheter av lärande kan vara en faktor av betydelse för Annas erfarande. 

6.4.3 Textens form 

Beskrivningskategorin textens form består som tidigare av flera olika underkategorier.  

Underkategorin Skrivteknik och skrivregler återkommer medan underkategorin Strukturera text 

är ny. 

6.4.3.1 Strukturera text 

Centralt i den första underkategorin är strukturering av text. Fokus riktas dels mot strukturering 

av text inför skrivandet, dels mot strukturering av text under skrivandet. 

Olle riktar fokus mot det sätt som skrivandet förbereddes på.  



 

 60 

Magnus: Nej Tränade du på nånting när du skrev? 

Olle: […]… ta ut saker från en text så här och lig så här göra en tankekarta.  

Olles erfarande riktas med andra ord mot strukturering av text inför skrivandet.  

Lasses fokus riktas mot strukturering av text under själva skrivandet. 

Magnus: Tränade du på nåt när du skrev texten? 

Lasse: Mm ja att sammanfatta meningarna och… […] 

Olle och Lasse riktar båda sitt erfarande mot det sätt som de uppmanades att arbeta på.  

Pelle riktar fokus mot strukturering av enskilda meningar.  

Magnus: Tränade du på nånting när du skrev texten? 

Pelle: … Man tränar väl eller i alla fall jag tränar och försöka få så bra meningar som möjligt 

eller så.  

Magnus: Mm… hur gör du för att träna det då? 

Pelle: Hm… jag kanske skriver en mening och sen läser jag igenom eller så och ser om jag 

tycker det blev bra.  

Magnus: Är det så du gör? 

Pelle: Ja nästan alltid. 

Pelles fokus riktas alltså mot strukturering av text under skrivandet.  

Elevernas erfarande riktas i denna underkategori mot strukturering av text på olika sätt. Olle och 

Lasse fokuserar det sätt som de uppmanades arbeta på, Pelle fokuserar strukturering av enskilda 

meningar. 

Den instruktion som eleverna fick inför och under skrivandet riktades främst mot det sätt som 

eleverna skulle arbeta på. Eleverna uppmanades läsa text, tillverka en tankekarta, skriva en 

sammanfattning etc. Den instruktion som eleverna fick framstår därför som en faktor i det 

tematiska fältet av betydelse för elevernas erfarande i denna underkategori. För Pelle, som 

berättar att han ”tränar och försöka få så bra meningar som möjligt och så”, framstår dock 

snarast Pelles tidigare erfarenheter av skrivande i skolan som en faktor av betydelse eftersom 

han berättar att han ”nästan alltid” brukar skriva en mening och läsa den för att se om den blev 

bra.  

6.4.3.2 Skrivteknik och skrivregler 

Underkategorin Skrivteknik och skrivregler omfattar i denna skrivuppgift skiljetecken och 

stavning.  

Lasse berättar att han tränade på stor bokstav och punkt.  

Magnus: Tränade du på nåt när du skrev texten? 

Lasse: […] och… sätta punkt och så stor bokstav. 

Flera andra elever riktar sitt erfarande mot stavning.  

Magnus: När du skrev blev du bättre på nånting då? 
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Lisa: Mm och stava… och så 

Magnus: Och så vad menar du med och så? 

Lisa: Jamen… jag blev bra stava 

Magnus: Hu hu hur kommer det sig att du blev bra på att stava när du skriver en sån här text? 

Lisa: Hm… För att jag använder… alltså jag har inte använt svåra ord men… man kan ju 

använda svåra ord som är i den där texten som vi läste. 

Magnus: Hur menar du då att man tränar sig på att stava när man använder svåra ord? 

Lisa: Man lär sig stava svåra ord. 

Magnus: Mm ok så om du skriver orden så … 

Lisa: Ja om om man skriver lite… alltså man lär sig inte ifall man bara skriver dom en gång  

Magnus: Nej… Hur menar du? 

Lisa: Man får skriva lite flera gånger kanske man lär in dom  

Lisa menar att det inte är tillräckligt att skriva ett ord en gång för att komma ihåg hur det stavas. 

Lisa riktar sålunda fokus mot repetition.  

Lisa ger inte exempel på något ord som hon lärde sig stava. Hon berättar att ”man kan ju 

använda svåra ord som är i den där texten som vi läste” men att hon själv inte gjorde det. Lisa 

tycks vara osäker på om hon lärde sig stava något ord då hon skrev och riktar i stället fokus mot 

stavning i allmänhet.   

I slutet av skolår fem ska elever kunna stava vanliga ord. De ska också kunna använda olika 

skiljetecken (Skolverket 2008). De instruktioner och den respons som eleverna tidigare fått, dvs. 

elevernas tidigare erfarenheter av skrivande i skolan, kan därför vara en faktor av vikt i det 

tematiska fält som omger elevernas erfarande.  

6.4.4 Sammanfattning Vulkaner 

De fem elevernas erfarande omfattar i skrivuppgiften Vulkaner tre olika beskrivningskategorier; 

Om vulkaner, Att tänka samt Textens form. Centralt i den första beskrivningskategorin är 

textens innehåll, i den andra att minnas något, i den tredje strukturering av text, skiljetecken och 

stavning.  

Eleverna ger uttryck för sitt erfarande på olika sätt. I beskrivningskategorin Om vulkaner 

berättar en del elever allmänt att de lärde sig ”om vulkaner”, en del ger exempel på något som 

de lärde sig.  I de övriga beskrivningskategorierna uttrycker eleverna sitt erfarande på ett 

övergripande sätt.  

Den instruktion som eleverna fick framträder både i beskrivningskategorin Om vulkaner och i 

underkategorin Strukturera text som en faktor i det tematiska fältet av betydelse för elevernas 

erfarande. Instruktionen riktades främst mot det sätt som eleverna skulle arbeta på, vilket 

fokuseras i underkategorin strukturera text, men också mot textens innehåll, vilket är centralt i 

beskrivningskategorin Om vulkaner. Värt att lägga märke till är dock att elever fokuserar 

skrivteknik och skrivregler fastän det inte kan relateras till några instruktioner.  
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Elevers tidigare erfarenheter av skrivande, och elevers tidigare erfarenheter av 

skrivinstruktioner och respons, kan vara faktorer av betydelse för elevers erfarande av 

beskrivningskategorin Att tänka samt underkategorin Skrivteknik och skrivregler.   

6.5 Skrivuppgiften Sagor 

Skrivuppgift nummer fyra kallar jag Sagor. Vad elever erfar att de lär sig då de skriver en saga 

presenteras följaktligen som nummer fyra.  

Innan eleverna började skriva planerade de sin saga (se bilaga 6). De skrev kort om sagans 

huvudperson, en elak person, var sagan utspelades, tre av något, sagans dilemma, vad 

huvudpersonen gjorde för att lösa dilemmat, vad som hände då samt sagans slut. Den muntliga 

instruktion som eleverna fick riktades mot den planering som eleverna gjorde. Någon skriftlig 

instruktion gavs inte.  

Skrivuppgiften sagor har gett upphov till två kvalitativt skilda beskrivningskategorier, dvs. Att 

tänka och Textens form. Ingen är ny utan båda har tidigare presenterats. 

6.5.1 Att tänka 

Beskrivningskategorin Att tänka omfattar i denna skrivuppgift tänkande och fantiserande.  En 

del elever berättar att de lärde sig hur de ska tänka när de skriver en saga, en del att de lärde sig 

fantisera. 

Lasses saga handlar om en prins, en ond person och tre värdefulla juveler. Sagan följer den 

planering som Lasse gjorde väl.  

Magnus: Jaha … har du nytta av att skriva den här sagan?  

Lasse: Ee ja det tror jag ja 

Magnus: Hur tänkte du att du har nytta av att skriva den här sagan? 

Lasse: M det är bra att ha skrivit lite olika texter och när man om man ska skriva en annan 

saga så vet man 

Magnus: Vad vet man då? 

Lasse: Hur man ska göra eller hur man ska typ tänka  

Lasse jämför skrivande av sagor med skrivande av andra texter och berättar att han lärde sig 

”hur man ska göra eller typ tänka” när man skriver en saga. Lasse riktar med andra ord fokus 

mot tänkande i relation till textens form.  

Andra elever riktar fokus mot att fantisera. 

Magnus: Tränade du på nånting då när du skrev texten? 

Pelle: Mm … Nej kanske och få eller tänka fantasi eller så 

Magnus: Mm 

Pelle: Ta fram fantasier  

Magnus: Mm Hur gjorde du för att träna fantasi?  

Pelle: Hm … nej men man får väl tänka mycket eller så 
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Flera elever berättar att de lärde sig fantisera, hitta på eller komma på något.  

Magnus: Nej hm har du nytta av att skriva en saga? Har du nytta av att skriva den här sagan? 

Anna: Träna fantasi man kan komma på om man har bra fantasi eller inte Man kan komma på 

saker lätt. 

Magnus: Och det tränar man när man skriver sagan  

Anna: Mm  

Magnus: Tänker du Mm mm hu hur tränar du den fantasin när du skriver sagan?  

Anna: Man den är ju påhittad så tränar man på att hitta på  

Pelle och Anna berättar att de lärde sig fantisera då de försökte komma på vad sagan skulle 

handla om. Pelle och Anna riktar sålunda fokus mot tänkande i relation till sagans innehåll.  

Elevernas fokus mot tänkande riktas alltså antingen till textens form eller till textens innehåll. 

Textens form och textens innehåll är inte i direkt fokus utan utgör enligt min tolkning faktorer i 

det tematiska fältet av betydelse för elevernas erfarande av tänkande som lärandeobjekt.  

Lasse jämför skrivande av en saga med skrivande av andra texter. Lasses tidigare erfarenheter 

av skrivande framträder därför som en faktor i det tematiska fältet av betydelse för Lasses 

erfarande.  

6.5.2 Textens form 

Beskrivningskategorin Textens form består i denna skrivuppgift av tre olika underkategorier. 

Dessa benämner jag Skriva bestämd typ av text, Strukturera text samt Skrivteknik och 

skrivregler. Samtliga har tidigare presenterats. 

6.5.2.1 Skriva bestämd typ av text 

Elevers fokus riktas i underkategori nummer ett mot att skriva en bestämd typ av text.  

Olle: Ja jag tycker den det är nyttigt för man lär sig ju vi har ju inte skrivit så mycket sagor 

och det var rätt bra att göra det också för det kommer man få göra på [namn på 

högstadieskolan] och sånt 

Olles erfarande riktas mot att skriva en saga. Han berättar att han kan ha nytta av att skriva en 

saga eftersom han kommer att få skriva fler på högstadiet. 

Anna berättar också att hon lärde sig skriva en bestämd typ av text men använder 

”fantasiberättelse” istället för ”saga”.  

Anna: Mm Skriva typ fantasiberättelser  

Både Olle och Anna berättar allmänt att de lärde sig skriva en bestämd typ av text. Olle berättar 

inte vad det innebär att lära sig skriva en saga, Anna berättar inte vad det innebär att lära sig 

skriva en fantasiberättelse.   

Olle berättar att han inte har skrivit så mycket sagor tidigare. Han relaterar med andra ord 

skrivandet till texter som han tidigare skrivit, eller inte skrivit. Olles tidigare erfarenheter av 

skrivande framträder därför som en faktor av betydelse i det tematiska fält som Olles erfarande 

kringgärdas av.  
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Olles fokus riktas också mot framtida skolarbete. Han berättar att det var bra att skriva en saga 

”för det kommer man få göra på [namn på högstadieskolan] och sånt”. Olles uppfattning av 

hans fortsatta arbete med skrivande i skolan finner jag därför också vara en faktor i det 

tematiska fältet av betydelse.  

6.5.2.2 Strukturera text 

Centralt i underkategori nummer två är strukturering av text. En del elever riktar fokus mot 

strukturering av text inför skrivandet, en del mot strukturering av text under skrivandet.  

Som jag tidigare nämnt planerade eleverna sin saga innan de började skriva. De bestämde vilka 

personer som skulle vara med, vad sagan skulle handla om, hur sagan skulle sluta etc. 

Planeringen syftade till att stötta elevernas skrivande. 

Magnus: Tränade du på nånting när du skrev den här? 

Olle: Ja 

Magnus: Berätta! 

Olle: […] och göra en planering 

Olle riktar fokus mot den planering som han gjorde. Planeringen erfars av Olle inte enbart som 

ett stöd utan också som ett mål för arbetet.  

Anna, vars text börjar med en beskrivning av sagans huvudperson och huvudpersonens ”lilla 

skruttiga hus”, berättar att hon blev bättre på att beskriva. 

Magnus: Blev du bättre på nånting när du skrev sagan tycker du? 

Anna: Jag tränade på att beskriva lite där i början.  

Annas erfarande riktas mot ett bestämt sätt att strukturera text på i en avgränsad del av texten. 

Flera andra elever riktar fokus mot att skapa en sammanhängande struktur i texten som helhet.  

Magnus: Mm ok Har du nytta av att skriva en saga? 

Olle: Ja 

Magnus: På vad sätt då 

Olle: Man lär sig och få en he text och typ och passa bra eller så här sitta ihop så att det hänger 

… e så att man förstår den så här 

[…] 

Magnus: Ok mm ee Blev du bättre på nåt när du skrev den här sagan? 

Olle: Ja Jag tror jag vart bättre på och få en text och hänga ihop för det bru brukar jag vara 

dålig på tycker jag  

Magnus: Mm ok hur hur kom det sig att du blev bättre på att få texten att hänga ihop? 

Olle: Jag vet inte det vara bara lättare och komma på hur det skulle sk eller hur jag hur jag 

skulle skriva den här gången  

Både Olle och Anna uttrycker sig tämligen allmänt. Olle berättar att han lärde sig göra en 

planering och ”få en text och hänga ihop”, Anna berättar att hon tränade på att beskriva i en del 

av texten.  
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Olle jämför skrivandet med skrivande vid andra tillfällen, och bedömer dessutom att han inte är 

så bra på ett visst inslag i konsten att skriva. Olles tidigare erfarenheter av skrivande i skolan 

menar jag därför framträder som en faktor i det tematiska fält som konstituerar Olles erfarande.  

Anna har tidigare arbetat med att beskriva personer, föremål, platser etc. Annas tidigare 

erfarenheter av skrivande framstår därför som en faktor i det tematiska fältet av betydelse för 

Annas erfarande.  

6.5.2.3 Skrivteknik och skrivregler 

Underkategorin Skrivteknik och skrivregler omfattar i denna skrivuppgift skiljetecken och 

handstil. 

Lisa berättar att hon lärde sig använda olika skiljetecken.  

Magnus: Har du nytta av att skriva en saga? 

Lisa: Mm … ja det … har jag det tror jag nog att man  

Magnus: Hur kan du ha nytta av att skriva en saga? 

Lisa: Hm … man lär sig ju och så här ha med olika så här eller alltså jag vet inte tecken eller 

vad man ska säga 

Magnus: Menar du tecken som man använder i texten? 

Lisa: Ja talstreck och utropstecken och sånt  

Lisa använder både talstreck och utropstecken i sin text. Hon ger dock inte exempel på en 

bestämd mening eller en bestämd del av texten där hon lärde sig använda dessa.  

Lisa berättar också att hon tränade på att inte skriva så snabbt.  

Magnus: Nej … tränade du på nånting när du skrev den här sagan? 

Lisa: Hm jag tränade på att inte skriva så … snabbt så här … så  

Magnus: Mm nåt annat? 

Lisa: Mm … att använda sån där tecken eller vad det heter 

Magnus: Mm vad är det för bra med att inte skriva så snabbt? 

Lisa: För det blir ofta slarvigt  

Magnus: Ok mm  

Lisa: I alla fall för mig  

Lisa menar att det ofta blir slarvigt när hon skriver snabbt. Jag tolkar detta som att Lisa riktar 

fokus mot att skriva fint, dvs. handstil.  

Ett av skolans mål för skrivande är att elever ska kunna skriva läsligt för hand, ett annat att 

elever ska kunna använda skriftspråkliga regler. Som tidigare i denna underkategori menar jag 

därför att de instruktioner och den respons eleverna tidigare fått, dvs. elevernas tidigare 

erfarenheter av skrivande, kan vara faktorer i det tematiska fältet av betydelse för elevernas 

erfarande. 
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6.5.3 Sammanfattning Sagor 

Skrivuppgift nummer fyra har genererat två kvalitativt skilda beskrivningskategorier. Centralt i 

den första, Att tänka, är tänkande och fantiserande, centralt i den andra, Textens form, är 

skrivande av bestämd typ av text, strukturering av text samt skiljetecken och handstil. 

Eleverna berättar vad de lärde sig på olika sätt. En del elever berättar direkt vad de lärde sig, en 

del berättar att de kanske lärde sig något eller att de tror att de lärde sig något. Flera elever 

berättar mer allmänt att de lärde sig något, medan någon elev ger ett exempel. Någon elev 

förefaller tämligen säker på sitt erfarande, flertalet framstår vara osäkra.  

I beskrivningskategorin Att tänka framstår textens form respektive textens innehåll som faktorer 

i det tematiska fältet av betydelse för elevernas erfarande. Även elevernas tidigare erfarenheter 

av skrivande framträder som en faktor av betydelse för en del elever i denna 

beskrivningskategori. I beskrivningskategorin Textens form kan elevernas tidigare erfarenheter 

av skrivande i skolan, men också elevernas uppfattningar om det framtida arbetet i skolan, vara 

faktorer av betydelse för elevernas erfarande. 

6.6 Skrivuppgiften Brev 

Den sista skrivuppgift som eleverna arbetade med kallar jag brev. Skrivuppgiften är inspirerad 

av metoden brevböcker, beskriven av Matre (2007), och bygger på skriftlig kommunikation – i 

form av brev – mellan lärare och elev.  

Den muntliga instruktion som eleverna fick var kort. Jag berättade att eleverna och jag skulle 

skriva tre brev till varandra, att eleverna fick skriva vad de ville, att de kunde svara på de frågor 

som jag ställde och att de kunde ställa frågor till mig. Den skriftliga instruktion som eleverna 

fick riktades endast mot textens innehåll (se bilaga 7). 

Det första brevet som jag skrev riktades till alla elever och handlade om lärande. De följande 

breven riktades till varje enskild elev och var beroende av elevernas brev till mig.  

I denna skrivuppgift återfinns en enda beskrivningskategori, Textens form. Denna 

beskrivningskategori är den enda som förekommer i samtliga skrivuppgifter. 

6.6.1 Textens form 

Beskrivningskategorin Textens form omfattar i denna skrivuppgift tre underkategorier: Skriva 

bestämd typ av text, Strukturera text samt Skrivteknik och skrivregler. Samtliga underkategorier 

har presenterats tidigare. 

6.6.1.1 Skriva bestämd typ av text 

Fokus i underkategori nummer ett riktas mot att skriva texttypen brev. Flera elever berättar att 

de lärde sig hur ett brev kan börja och vad ett brev kan innehålla.  

Magnus: Har du nytta av att du har skrivit de här breven?  

Anna: Kan jag väl ha men jag vet inte vad… jag har nytta…  

Magnus: Du vet inte vad? 

Anna: Nej träna på att skriva brev men…  
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Magnus: Vad menar du då träna på att skriva brev? 

Anna: Nej men om man ska skriva till nån nån gång när man blir vuxen när man jobbar eller 

nånting 

Magnus: Ja 

Anna: Vet hur man ska skriva… eller… 

Magnus: Vet hur man ska skriva… 

Anna: Nej men alltså man skriver ju inte … när man skriver ett brev skriver man ju lite 

annorlunda först skriver man hej och typ. 

Magnus: Jaja du menar att man börjar på ett bestämt sätt och så eller?  

Anna: Ja och berättar om saker och frågar om saker.  

Olle berättar också att han lärde sig skriva brev. I likhet med Anna exemplifierar han med hur 

ett brev kan börja och vad ett brev kan innehålla.  

Magnus: Har du nytta av att skriva brev till mig? 

Olle: Ja 

Magnus: På vad sätt då 

Olle: Man lär sig och … m skriva brev och man kan tycka att det blir roligare och roligare att 

skriva och sen … 

Magnus: Tyckte du så? 

Olle: Ja 

Magnus: Du det här med att lära sig att skriva brev…  

Olle: Mm 

Magnus: Hur menar du då kan du berätta mer om det? 

Olle: Ja men alltså… 

Magnus: Vad är det du lär dig då? 

Olle: Typ skriva så här hej och ….så här …man pratar lite om sig själv och så  

Magnus: Mm ok. 

Olle: Och ställer frågor och sånt. 

Lasse berättar att han blev bättre på att skriva brev utan att ge exempel på vad detta innebär.   

Magnus: Tänker du att du blev bättre på nånting när du skrev dom här dom här tre breven? 

Lasse: Mm … ja eller och skriva brev så. 

Magnus: Och skriva brev? 

Lasse: Mm 

Magnus: Mm Vad menar du med att skriva brev?  

Lasse: Mm … jag vet inte eller…  na jag vet inte riktigt. 
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Magnus: Nej men… hur gjorde du då för att bli bättre på att skriva brev? 

Lasse: Mm skrev vi skrev ju tre brev… då jag blev ju lite bättre varje gång så 

Lasse berättar allmänt att han blev bättre på att skriva brev ju fler brev han skrev. Lasses fokus 

riktas sålunda mot repetition.  

I de instruktioner som eleverna fick beskrev jag inte hur ett brev kan börja eller vad ett brev kan 

innehålla. Jag inledde dock mina brev med en hälsning, fortsatte med att berätta lite om mig 

själv och avslutade med att skriva några frågor. Detta mönster använde såväl Anna, Olle och 

Lasse i sina brev till mig. De brev jag skrev kan därför vara faktorer i det tematiska fältet av vikt 

för elevernas erfarande.  

Anna berättar att ”när man skriver ett brev skriver man ju lite annorlunda först” och gör därmed 

en jämförelse mellan olika typer av texter. Annas tidigare erfarenheter av skrivande framträder 

därför som en faktor i det tematiska fältet av betydelse för Anna.  

6.6.1.2 Strukturera text 

Centralt i underkategori nummer två är strukturering av text under skrivandet.  

Olle berättar att hans brev hänger ihop bättre än tidigare.   

Magnus: Vad tycker du om det som du har skrivit? 

Olle: Jag tycker det blir hänger ihop bättre och bättre så jag tycker man lär sig nåt i alla fall på 

det  

Magnus: Vadå? 

Olle: Alltså jag tycker alltså för jag tycker typ det blir bättre och bättre alltså de hänger ihop 

och…ja 

Olles fokus riktas mot texten som helhet. 

Pelle berättar, om än med stor tvekan, att han lärde sig svara på frågor.  

Magnus: När du skrev de här breven… 

Pelle: Mm 

Magnus: Tränade du på nånting då? 

Pelle: … mm… lite kanske så här mm… 

Magnus: Vad skulle det vara i så fall? 

Pelle: Mm… nej men svara på frågor eller så …ja …mm… 

Pelles tre brev består nästan enbart av svar på de frågor jag skrev till honom. Pelle riktar fokus 

mot detta vilket jag betraktar som fokus mot den struktur han byggde sina brev på och det sätt 

han skrev på.  

Olle berättar att ”jag tycker det blir hänger ihop bättre och bättre” vilket jag tolkar som en 

jämförelse mellan de tre brev som Olle skrev till mig. Olles erfarenheter av skrivande utgör 

därför enligt min tolkning en faktor i det tematiska fältet av betydelse för Olles erfarande.  
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6.6.1.3 Skrivteknik och skrivregler 

Fokus i underkategorin Skrivteknik och skrivregler riktas i denna skrivuppgift mot stavning, 

skiljetecken och handstil.  

Lisa riktar fokus mot flera olika håll.  

Magnus: Har du nytta av att skriva… såna här brev?  

Lisa: Ja det tror jag väl ja. 

Magnus: Hur då? 

Lisa: Hm… man lär sig väl och skriva brev. 

Magnus: Vad menar du då med att man lär sig skriva brev?  

Lisa: Ja men…  

Magnus: Vad är det man lär sig då? 

Lisa: Och stava och skriva och … typ kan man träna på att inte skriva så slarvigt 

Magnus: Vilka ord kan du ge exempel på nåt ord eller så som du lär dig när du skriver brev? 

Lisa: … Jag vet inte riktigt just nu … Kan inte komma på nåt. 

Magnus: Sen sa du att man lär sig skriva också. Vad menar du då? 

Lisa: Hm… typ att inte skriva så slarvigt och skriva med stor bokstav och punkt och så där på 

namn och så så… 

Lisa ger inte exempel på några ord som hon lärde sig stava till. Lisa tycks i stället rikta fokus 

mot skrivteknik och skrivregler i allmänhet.  

Olle berättar att han lärde sig skriva fint även om han inte tänkte på det då han skrev. 

Magnus: Mm … du sa att du tränade på att skriva handstil så eller skriva finare… 

Olle: Ja 

Magnus: Hur tränade du dig på det? 

Olle: Ja jag skriver och då blir det ju så man utvecklas alltid lite grann men kanske inte tänker 

på det.  

Olles fokus riktas mot att göra något flera gånger, dvs. mot repetition.  

Flera av skolans mål för elevers skrivande kan relateras till elevernas erfarande av stavning, 

skiljetecken och handstil som lärandeobjekt. Elevers tidigare erfarenheter av instruktioner, 

respons etc. i samband med skrivande kan därför vara en faktor i det tematiska fältet av 

betydelse för elevers erfarande i underkategorin skrivteknik och skrivregler.  

6.6.2 Sammanfattning Brev 

Elevers erfarande av skrivandets lärandemöjligheter riktas i skrivuppgiften brev uteslutande mot 

textens form. En del elever riktar fokus mot att skriva en bestämd typ av text, en del mot 

strukturering av text, en del mot skrivteknik och skrivregler.  

Precis som i de övriga skrivuppgifterna uttrycker eleverna sitt erfarande på olika sätt. En del 

elever med fokus mot att skriva en bestämd typ av text ger exempel på vad de lärde sig, flera 
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beskriver dock allmänt att de lärde sig något. Flera elever berättar att de kanske lärde sig något 

eller att ”man” lär sig något. 

Elevernas tidigare erfarenheter av skrivande kan vara en faktor i det tematiska fältet av 

betydelse för elevernas erfarande i samtliga tre underkategorier. En del elever gör direkta 

jämförelser mellan de brev som de skrev och texter som de skrivit tidigare.   

6.7 Elevernas individuella erfarande 

De fem elevernas erfarande av skrivandets lärandemöjligheter skiljer sig inte enbart från 

skrivuppgift till skrivuppgift utan också från elev till elev. Alla fem elever riktar inte fokus mot 

alla beskrivningskategorier i alla skrivuppgifter. Det finns sålunda både kollektiva skillnader 

och individuella skillnader mellan de fem elevernas erfarande.  

Inom fenomenografisk forskning betraktas informanters enskilda erfarande inte vara av 

betydelse då kvalitativt skilda sätt att erfara något på är i fokus. Eftersom jag strävar efter att 

problematisera elevers arbete med skrivande i skolan med utgångspunkt från elevers erfarande 

av skrivandets lärandemöjligheter finner jag elevernas enskilda erfarande vara av intresse. Jag 

presenterar därför detta översiktligt (andra som gjort liknande är t ex. Andersson 2000). 

              Kategori 

 

Skrivuppgift 

Om mig själv Om vulkaner Att tänka Textens form 

Värderingar Anna 

Olle 

Lasse 

Pelle 

 Pelle 

Olle 

Lisa 

Lisa 

Anna 

Lasse 

Olle 

Ånger Olle 

Pelle 

 Lasse 

Olle 

Pelle 

Anna 

Pelle 

Lasse 

Lisa 

Olle 

Vulkaner  Anna 

Lasse 

Olle 

Pelle 

Anna  

Olle 

Lasse 

Olle 

Lisa 

Pelle 

Sagor   Anna 

Lasse 

Pelle 

Lasse 

Olle 

Anna 

Lisa 

Brev    Lisa 

Olle 

Lasse 

Anna 

Pelle 

Tabell 2. De enskilda elevernas erfarande av de fem skrivuppgifternas lärandemöjligheter.  
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I två av skrivuppgifterna, Ånger och Brev, riktar samtliga fem elever fokus mot textens form. 

Inte i någon skrivuppgift riktar alla fem elever sitt erfarande mot textens innehåll. 

Flera elever riktar i flera olika skrivuppgifter fokus mot flera olika lärandeobjekt. Olle riktar till 

exempel i skrivuppgiften Ånger sitt erfarande mot kategorierna Om mig själv, Att tänka och 

Textens form. Andra elever riktar fokus mot ett enda lärandeobjekt. En elev, Lisa, riktar i 

skrivuppgiften Värderingar fokus mot beskrivningskategorierna Att tänka samt Textens form, 

för övrigt fokuserar Lisa endast kategorin Textens form.   

Efter att ha gått igenom mina resultat, vill jag fortsätta med att formulera några påståenden som 

för det första gäller sambandet mellan skrivhandlingar och erfarna lärandemöjligheter, för det 

andra samtalens betydelse för erfarandet och för det tredje faktorer i det tematiska fältet. 

6.8 Olika skrivhandlingar – olika erfarna 

lärandemöjligheter 

De fem eleverna erfar att de lär sig olika beroende på vilken skrivuppgift de arbetar med. I 

skrivuppgifterna Värderingar, Ånger och Vulkaner riktas elevers fokus mot texters innehåll, 

tänkande och skrivande, i skrivuppgifterna Sagor och Brev fokuseras tänkande och/eller 

skrivande. Skrivuppgifterna Värderingar, Ånger och Vulkaner förefaller alltså ge elever fler 

möjligheter att erfara att de lär sig något än skrivuppgifterna Sagor och Brev.  

De fem skrivuppgifterna bygger på olika skrivhandlingar (se avsnitt 5.3.5).  

 

Skrivuppgift Skrivhandling 

Värderingar Argumentera 

Ånger Reflektera 

Vulkaner Strukturera 

Sagor Berätta 

Brev Kommunicera 

 

Olika skrivhandlingar förefaller alltså medföra olika möjligheter för elever att erfara att de lär 

sig något. Skrivuppgifter med utgångspunkt från skrivhandlingarna argumentera, reflektera och 

strukturera ger elever möjlighet att erfara att de lär sig det de skriver om, skrivande utifrån 

skrivhandlingarna berätta och kommunicera tycks inte ge elever denna möjlighet.  

Olika skrivuppgifter förefaller sålunda passa olika syften. För fokus mot skrivandet och texters 

form tycks samtliga skrivuppgifter passa, för fokus mot texters innehåll tycks skrivuppgifter 

med utgångspunkt från skrivhandlingarna argumentera, reflektera och strukturera vara bäst 

lämpade.  
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6.9 Samtal för att erfara 

Undersökningen visar att flera elever är osäkra på vad de lär sig då de skriver. De berättar att de 

tror att de lärde sig något, att de kanske lärde sig något, att ”man kan” lära sig något etc. Flera 

elever tar lång tid på sig innan de svarar, flera elever svarar att de inte vet om de lärde sig något.  

Flera elever tycks dock ha ”kommit på” något då de funderade över de frågor jag ställde.  

Magnus: Lärde du dig något annat under tiden som du skrev den de här breven? 

Pelle: … mm… alltså typ … mm… det var bara nåt som kom upp men att man kanske kan 

lära sig något så här typ att när man inte tänker på det eller så. 

Magnus: Hur då? Berätta mer! 

Pelle: Alltså … man typ att man lär sig något man inte märker eller … 

De frågor jag ställde förefaller sålunda ha lett till att en del elever funderade över något som de 

inte funderat så mycket på tidigare. Jag menar därför att samtalet mellan mig och eleverna kan 

ha lett till att en del elever blev mer medvetna om skrivandets lärandemöjligheter. Intervjuerna 

kan på så sätt ha fått dubbla funktioner; de ledde dels till att jag som forskare fick del av 

elevernas erfarande, dels till att eleverna blev medvetna om sitt eget erfarande. Samtal kring 

skrivande förefaller därför vara ett sätt för lärare att stötta elevers erfarande av skrivandets 

lärandemöjligheter. 

6.10 Faktorer av betydelse för elevernas 

erfarande 

Den empiriska delen av undersökningen visar att olika faktorer i det tematiska fältet är av olika 

stor betydelse för elevers erfarande av olika lärandeobjekt. För fokus mot texters innehåll 

framträder instruktioner vara av betydelse, för fokus mot tänkande och skrivande finner jag 

främst elevernas tidigare erfarenheter av skrivande vara av vikt.  

Beskrivningskategori Faktorer i det tematiska fältet av betydelse 

Om mig själv Instruktioner 

Tidigare erfarenheter 

Om vulkaner Instruktioner 

Att tänka Tidigare erfarenheter 

Textens form 

Textens innehåll 

Textens form  Instruktioner 

Tidigare erfarenheter 

Framtida skrivande 

Läst text 

6.10.1 Jämförelser mellan texter 

Flera av de elever som erfar att de lärde sig skriva en bestämd typ av text jämför arbetet med 

den aktuella skrivuppgiften med andra skrivuppgifter. Ett exempel är Lasse, som i 

skrivuppgiften Sagor gör en jämförelse mellan skrivande av sagor och texter som han skrivit 

tidigare.  
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Magnus: Jaha … har du nytta av att skriva den här sagan?  

Lasse: Ee ja det tror jag ja 

Magnus: Hur tänkte du att du har nytta av att skriva den här sagan? 

Lasse: M det är bra att ha skrivit lite olika texter och när man om man ska skriva en annan 

saga så vet man 

Magnus: Vad vet man då? 

Lasse: Hur man ska göra eller hur man ska typ tänka  

Ett annat exempel är Anna som i skrivuppgiften Brev jämför brevskrivande med skrivande av 

andra texter.  

Magnus: Har du nytta av att du har skrivit de här breven?  

Anna: Kan jag väl ha men jag vet inte vad… jag har nytta…  

Magnus: Du vet inte vad? 

Anna: Nej träna på att skriva brev men…  

Magnus: Vad menar du då träna på att skriva brev? 

Anna: Nej men om man ska skriva till nån nån gång när man blir vuxen när man jobbar eller 

nånting 

Magnus: Ja 

Anna: Vet hur man ska skriva… eller… 

Magnus: Vet hur man ska skriva… 

Anna: Nej men alltså man skriver ju inte … när man skriver ett brev skriver man ju lite 

annorlunda först skriver man hej och typ. 

Magnus: Jaja du menar att man börjar på ett bestämt sätt och så eller?  

Anna: Ja och berättar om saker och frågar om saker.  

Flera elever gör sålunda jämförelser mellan den aktuella skrivuppgiften och skrivuppgifter de 

tidigare arbetat med. Jämförelser mellan skrivande av olika typer av texter förefaller med andra 

ord vara en hjälp för elever att erfara att de lär sig skriva en bestämd typ av text.  

För att elever ska kunna göra jämförelser mellan texter behöver de ges möjlighet att skriva olika 

typer av texter. De behöver också ges möjlighet att fundera över likheter och skillnader 

däremellan. 

6.11 Sammanfattning 

Vad erfar då elever att de lär sig då de skriver? I det följande sammanfattar jag elevernas 

erfarande av de fem skrivuppgifternas lärandemöjligheter.  

Undersökningens utfallsrum består av fyra kvalitativt skilda beskrivningskategorier. Jag 

benämner dessa Om mig själv, Om vulkaner, Att tänka samt Textens form. De fem elevernas 
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erfarande av de fem skrivuppgifternas lärandemöjligheter riktas med andra ord mot fyra olika 

lärandeobjekt.  

I två av beskrivningskategorierna, Om mig själv och Om vulkaner, är innehållet i elevernas 

texter centralt. Elever med fokus mot dessa beskrivningskategorier erfar alltså att de lärde sig 

något av det som de själva skrivit om.  

I beskrivningskategorierna Att tänka och Textens form riktas elevernas erfarande mot en 

handling av något slag. Elever med fokus mot beskrivningskategorin Att tänka erfar att de lärde 

sig tänka tillbaka, minnas, fantisera etc., elever med fokus mot beskrivningskategorin textens 

form erfar att de lärde sig skriva och utforma text på olika sätt. 

Alla beskrivningskategorier förekommer inte i alla skrivuppgifter. Beskrivningskategorin om 

mig själv förekommer i två skrivuppgifter (Värderingar och Ånger), beskrivningskategorin Om 

vulkaner i en (Vulkaner).  Beskrivningskategorin Att tänka förekommer i fyra (Värderingar, 

Ånger, Vulkaner och Sagor) medan beskrivningskategorin Textens form förekommer i samtliga 

skrivuppgifter. Att elever erfar texters innehåll som lärandeobjekt tycks alltså ha att göra med 

den typ av skrivuppgift de arbetar med. Beskrivningskategorier med fokus mot tänkande och 

skrivandet tycks inte vara beroende av skrivuppgifters utformning i lika höga utsträckning.  

Eleverna beskriver det de erfar att de lärde sig på olika sätt. En del eleverna berättar allmänt att 

de lärde sig något, andra ger specifika exempel. En del elever berättar att de själva lärde sig 

något, en del att ”man” lär sig eller att ”man kan” lära sig. En del elever svarar direkt, andra 

tänker länge innan de svarar. Flera elever svarar att de inte lärde sig något, flera att de inte vet 

om de lärde sig något. Flera elever finner jag därför vara ovana vid att reflektera kring skrivande 

och lärande och osäkra på sitt erfarande.   

De frågor jag ställde till eleverna förefaller i flera fall ha lett till att eleverna funderade över 

något som de tidigare inte funderat på.  

Bland faktorer i det tematiska fält som kringgärdar elevernas erfarande framträder framför allt 

elevernas tidigare erfarenheter av skrivande i skolan samt de instruktioner de fick i samband 

med de olika skrivuppgifterna. För elever med fokus mot texters innehåll framträder främst 

instruktioner vara av betydelse, för elever med fokus mot tänkande och texters form tycks 

främst elevernas tidigare erfarenheter av skrivande i skolan vara av vikt.  
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7 Ett sociokulturellt perspektiv 

på elevers erfarande av 
skrivandets lärandemöjligheter  

I kapitel 6 presenterade jag mina resultat bit för bit. I slutet av kapitlet tog jag ett något mer 

samlat grepp över elevernas individuella erfarande, skrivhandlingarnas förhållande till elevernas 

erfarande, samtalets betydelse och faktorer av vikt i det tematiska fältet. I detta kapitel vill jag 

kondensera framställningen genom att återvända till det jag anser vara de huvudsakliga 

resultaten och samtidigt koppla dessa till det sociokulturella perspektivets begrepp. 

Framställningen följer begreppen handling, medierande redskap, situering samt bemästrande 

och appropriering. För läsarens bekvämlighet återanvänder jag flera av de citat som finns i 

kapitel 6. 

7.1 Handling  

Lärande betraktas inom sociokulturell teori som del av handling. Människor betraktas alltid ha 

möjlighet att lära sig av de handlingar de utför. Kunskap och lärande betraktas vara knutet till de 

perspektiv människor handlar, erfar och förstår utifrån. En och samma handling, såsom 

skrivande, kan därför leda till att en del människor lär sig en viss sak, andra inte.  

Undersökningen visar att flertalet elever förefaller osäkra på om de lärde sig något genom 

skrivandet. De berättar att de kanske lärde sig något, att de inte vet om de lärde sig något eller 

att ”man kan” lära sig något genom skrivande i allmänhet.  

Magnus: Tänker du att du fick nån ny idé eller nån ny tanke under tiden som du skrev texten?  

Pelle: … Hm… 

Magnus: Nåt som du inte har tänkt tidigare? 

Pelle: … Nej det kanske att man lär sig av misstag eller så. 

[…] 

Magnus: Mm… e Blev du bättre på nånting när du skrev texten? 

Pelle: … Mm… Nej jag vet inte  

Magnus: Nej Vet du om du tränade på nåt när du skrev texten? 

Pelle: … Mm man tränar väl alltid på att tänka och så om man när man skriver och så mm… 

Flera elever förefaller ovana vid att fundera över skrivande och lärande. De gör det lärare säger 

till dem utan att fundera så mycket. Det är därför möjligt att elever lär sig, trots att de inte erfar 

att de gör det.  

Magnus: […] Lärde du dig något annat under tiden som du skrev den de här breven? 
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Pelle: … mm… alltså typ … mm… det var bara nåt som kom upp men att man kanske kan 

lära sig något så här typ att när man inte tänker på det eller så. 

Magnus: Hur då? Berätta mer! 

Pelle: Alltså … man typ att man lär sig något man inte märker eller … 

[…] 

Magnus: Kan man lära sig nånting tänker du som man inte märker? 

Pelle: Mm… det… tror jag. 

Magnus: Mm… hur vet man att man har lärt sig det då? 

Pelle: Mm… Kanske så att man inte märker det när man gör det men man märker det sedan… 

Det är förstås också möjligt att eleverna inte lärde sig något och att de därför inte heller erfor att 

de lärde sig.  

Magnus: Förstod du nåt nytt nånting som du inte hade förstått tidigare under tiden som du 

skrev sagan? 

Anna: Nej 

Magnus: Nej Lärde du dig nånting annat när du skrev sagan?  

Anna: Nej 

Undersökningen visar att det inte är självklart att elever erfar att de lär sig något då de skriver. 

Varför elever skriver, vad de lär sig, vad de kan lära sig etc. förefaller inte vara en del av de 

perspektiv elever handlar, erfar och förstår utifrån. Skolan kan därför inte utgå från att elever 

erfar skrivande som en aktivitet för lärande. Skolan kan inte heller utgå från att elever erfar 

skrivande i skolan meningsfullt. För att elever ska lära sig använda skrivande som en aktivitet 

för lärande och för att skrivandets lärandemöjligheter ska tas tillvara på ett bra sätt bör 

undervisningen i skolan inte endast riktas mot hur elever ska skriva utan också mot varför (se 

vidare avsnitt 8.4). Detta betraktar jag som undersökningens huvudresultat. 

Undervisningen i skolan har enligt Säljö (2000) ett janusansikte; aktiviteter som leder till 

framgång för en del elever leder till misslyckande för andra. Att elever inte erfar att de lär sig 

eller är osäkra på vad de lär sig då de skriver menar jag kan vara en förklaring till varför elever 

misslyckas. 

7.2 Medierande redskap – primära, sekundära 

och tertiära artefakter  

Människors kontakt med världen betraktas inom sociokulturell teori inte vara direkt. Istället 

betraktas världen vara medierad, eller filtrerad, genom redskap av olika slag. En stor del av 

lärande handlar därför om att lära sig hantera de verktyg eller redskap som finns till hands. 

Medierande redskap kan kategoriseras på olika sätt. Wartofsky (1979) delar medierande redskap 

i primära, sekundära och tertiära artefakter. Primära artefakter är redskap som används i 

handling, sekundära artefakter beskriver handling medan tertiära artefakter beskriver, 

framställer och analyserar världen. Pennor, papper, datorer är primära artefakter, instruktioner 

sekundära artefakter, innehållet i texter tertiära artefakter.  
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Flera primära artefakter erfars av elever som mål för arbetet. En del elever riktar till exempel 

fokus mot hantering av en penna. 

Magnus: Tränade du på nånting … under tiden som du skrev. 

Lasse: Mm… ja att… handstilen […] 

Magnus: Och handstilen hur kom det sig att du tränade på det? 

Lasse: Hm Jag skrev bara. Jag försökte skriva fint. 

Olle, som skrev en text på dator, riktar fokus mot hantering av denna.  

Olle: Ja man har ju så här stavnings… och… och jag tränar ju lite på data nu när jag skrev på 

datan och…  

Fokus mot primära artefakter som lärandeobjekt återfinns i fyra av de fem skrivuppgifterna. 

Även en del sekundära artefakter erfars av elever som mål för arbetet. Den tankekarta eleverna 

skrev och använde som utgångspunkt för skrivandet i skrivuppgiften Vulkaner är ett exempel. 

Magnus: Nej Tränade du på nånting när du skrev? 

Olle: […]… ta ut saker från en text så här och lig så här göra en tankekarta.  

Den planering som eleverna tillverkade och använde som stöd för skrivandet i skrivuppgiften 

Sagor är ett andra.  

Magnus: Tränade du på nånting när du skrev den här? 

Olle: Ja 

Magnus: Berätta! 

Olle: […] och göra en planering 

Fokus mot sekundära artefakter återfinns i de skrivuppgifter där eleverna förberedde skrivandet 

på något sätt, dvs. skrivuppgifterna Vulkaner och Sagor.  

Fokus mot tertiära artefakter återfinns i skrivuppgifterna Värderingar, Ånger och Vulkaner. 

Flera elevers erfarande riktas i dessa skrivuppgifter mot de erfarenheter och den information de 

skriver om. Arbetet med de tre skrivuppgifterna tycks för flera elever ha lett till att de erfor att 

de lärde sig vad de själva tycker, ny information om vulkaner, nya begrepp etc.  

I skolans tidigare år riktas en del av arbetet med skrivande mot hantering av primära artefakter 

(penna, sudd, dator etc.). Ju äldre eleverna blir, desto mer riktas dock arbetet mot tertiära 

artefakter. Arbetet riktas med andra ord inte i lika hög utsträckning mot skrivandet utan mer mot 

det innehåll eleverna skriver om. I skolår fyra, fem och sex förväntas elever kunna använda 

skrivande som en aktivitet för lärande av texters innehåll i flera olika ämnen. Undersökningens 

resultat tyder dock på att det för elever i skolår fyra, fem och sex ligger närmare till hands att 

rikta fokus mot primära artefakter än tertiära då de skriver. Ett viktigt uppdrag för skolan är 

därför att lära elever identifiera tertiära artefakter – dvs. texters innehåll – som skrivandets 

huvudsakliga lärandeobjekt. Detta är ett andra centralt resultat i undersökningen.  

Att elever lär sig identifiera tertiära artefakter som lärandeobjekt är inte endast nödvändigt för 

elevers lärande i skolan utan också en förutsättning för att kunna delta i ett demokratiskt 

samhälle. Ju tidigare elever därför lär sig detta, desto bättre.  
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7.3 Medierande redskap – externalisering och 

reifiering 

Medierande redskap byggs genom externalisering. Externalisering innebär att erfarenhet och 

kunskap läggs ut och lagras utanför människans kropp. Skrivande betraktas därför som ett sätt 

att externalisera erfarenhet och kunskap i det medierande redskapet text.  

Undersökningen visar att elever i skrivuppgifterna Värderingar, Ånger och Vulkaner riktar 

fokus mot de erfarenheter och den information de externaliserar i text, dvs. texters innehåll. En 

elev riktar dock inte i någon skrivuppgift fokus mot detta. Undersökningen visar alltså att elever 

inte per automatik erfar att de lär sig det innehåll de skriver om.  

Externalisering av erfarenhet och kunskap sker genom reifiering. Reifiering innebär att 

erfarenhet och kunskap förtingligas med hjälp av symboler av olika slag (såsom ord, bokstäver, 

skiljetecken etc.). För att kunna beskriva erfarenheter och kunskaper i text behöver elever kunna 

använda dessa symboler på vedertagna sätt. Elevers fokus riktas i samtliga skrivuppgifter mot 

olika symboler som de använder när de skriver. Oberoende av skrivuppgift erfar alltså elever att 

de lär sig stava ord, använda skiljetecken etc. Undersökningen tyder med andra ord på att det 

ligger närmare till hands för elever att rikta fokus mot de symboler de använder än mot det 

innehåll de skriver om.  

Primära artefakter (såsom pennor, datorer etc.) och i viss mån även sekundära artefakter 

(tankekartor, planeringar) används av eleverna under skrivandet. Symboler (bokstäver, 

skiljetecken, etc.) används också. Som jag nämner ovan tyder undersökningen på att elever i 

högre utsträckning riktar fokus mot de artefakter och de symboler de använder då de skriver än 

mot det innehåll de skriver om. Det förefaller med andra ord ligga närmare till hands för elever 

att rikta fokus mot de handlingar de utför istället för mot texters innehåll. Detta påvisar återigen 

vikten av att skolan stöttar elevers erfarande av texters innehåll som lärandeobjekt.  

7.4 Medierande redskap – språk och begrepp 

Språk och begrepp är av grundläggande betydelse för människors förståelse av världen. 

Människor med god förståelse för språk och begrepp har större möjligheter att förstå världen än 

andra.  

För att kunna reifiera och externalisera erfarenhet och kunskap i text behöver människor ha 

tillgång till och kunna använda begrepp av olika slag. Flera elever med fokus mot texters 

innehåll riktar sitt erfarande mot detta. 

Magnus: Förstod du nåt som du inte hade förstått förut? 

Olle: Typ att… det kom typ pimpsten… ur den  

Magnus: Mm 

Olle: Det visste jag inte att det hette så. 

Vygotsky (2000) skiljer på spontana/vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp. Förståelse 

för spontana/vardagliga begrepp utvecklas som benämningen antyder i vardagen genom samspel 

mellan människor, förståelse för vetenskapliga begrepp vanligtvis genom att någon, ofta en 
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lärare, förklarar vad begrepp betyder. Förståelse för spontana/vardagliga begrepp sker 

”nerifrån”, förståelse för vetenskapliga begrepp ”uppifrån” – från det abstrakta till det konkreta.  

Fokus mot begrepp som lärandeobjekt återfinns endast i skrivuppgiften Vulkaner. De begrepp 

eleverna riktar fokus mot är begrepp som de mötte i den text som de läste och sedan använde i 

sin egen text. Elevernas erfarande bygger alltså på förklaring av begrepp ”uppifrån” samt 

användning av desamma.  

För att förstå naturvetenskap, däribland information om vulkaner, menar Martin (1998) att 

elever behöver tillägna sig ett ämnesspecifikt språk. Då flera begrepp inom naturvetenskap kan 

ha flera olika betydelser – en betydelse i vardagen och en i den naturvetenskapliga diskursen – 

behöver naturvetenskapliga begrepp ”be taught, not caught” (Wellington och Osborne, 2001, s. 

19). 

En del av de elever som jag finner osäkra på vad de lärde sig förefaller sakna metabegrepp att 

uttrycka sitt erfarande med. 

Magnus: Mm OK ee Tror du att kan ha nytta av att du här skrivit en sån här text nån gång i 

framtiden? 

Lisa: Ja jag kan ju … jag vet inte riktigt jag tror det 

Magnus: Hur skulle du kunna ha nytta av den i så fall? 

Lisa: Hm… Jag vet inte riktigt jag liksom lär mig ju och så har jag ju lärt mig det här och då 

har jag ju det  

Magnus: När du säger det här vad tänker du… 

Lisa: Alltså den här texten  

Magnus: Vad då den här texten?  

Lisa: Det här… 

En förutsättning för att elever ska kunna erfara, och uttrycka erfarande, är självklart att de har 

tillgång till lämpliga begrepp. Då flera elever förefaller sakna begrepp tycks dessa inte vara 

begrepp som eleverna möter i vardagen utan istället av mer vetenskaplig karaktär (såsom 

argumentera, reflektera, fakta, konsekvens etc.). Dessa behöver därför vara en del av skolans 

undervisning. Detta är ett tredje resultat som jag finner vara av vikt i undersökningen.  

7.5 Situering 

Människors handlingar, erfarande och lärande betraktas inom sociokulturell teori vara situerat i 

historisk, kulturell och social kontext (Säljö 2005). För att förstå människors handlingar, 

erfarande och lärande är det därför nödvändigt att förstå förhållandet mellan människa och 

kontext.  

Eftersom undersökningen genomförs i skolans kontext är elevernas skrivande och erfarande 

situerat i denna. Det betyder att eleverna skriver så som de erfar att de förväntas skriva och 

svarar på mina frågor så som de erfar att de förväntas svara. De strävar efter att nå det de 

uppfattar som skolans mål och framstå som goda elever.  
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Undersökningen visar att elevernas erfarande är situerat i flera olika faktorer i skolans kontext. 

Elevers fokus mot texters innehåll tycks främst vara situerat i de instruktioner de fick, elevers 

fokus mot tänkande och skrivande främst i elevers tidigare erfarenheter av skrivande i skolan. I 

de tre skrivuppgifter där instruktioner tycks vara av betydelse, de skrivuppgifter där elevers 

erfarande riktas mot texters innehåll, uppmanas eleverna fundera över något, motivera något 

samt göra jämförelser av olika slag. I instruktionerna till de övriga skrivuppgifterna saknas 

dessa uppmaningar. Uppmaningar av typen fundera, motivera samt jämföra förefaller utmana 

elevers tänkande och ge elever möjlighet att fundera över något som de tidigare inte funderat 

över. Att uppmana elever göra jämförelser av olika slag (tidigare erfarenheter kontra ny 

information, tidigare handlingar kontra framtida handlingar etc.) förefaller ge elever möjlighet 

att relatera tidigare kunskaper till ny information och ”upptäcka” att de lärde sig något. 

Trots att eleverna i instruktionerna inte uppmanas att skriva fint, stava ord rätt, använda 

skiljetecken på rätt plats etc. riktas elevers erfarande mot skrivandet och texters utformning i 

samtliga skrivuppgifter. Eftersom flera av skolans mål för elevers arbete med skrivande riktas 

mot skrivandet och texters form menar jag att elevernas tidigare erfarenheter av skrivande är av 

betydelse för detta fokus. Även fokus mot tänkande relaterar jag till elevernas tidigare 

erfarenheter av arbete med skrivande i skolan, då ett av skolans mål är att elever ska lära sig 

använda skrivande som medel för tänkande. 

Elevers fokus mot olika lärandeobjekt kan alltså relateras till olika faktorer i skolans kontext. 

Att elevers fokus mot texters innehåll förefaller vara situerat i instruktioner där elever uppmanas 

fundera, motivera och göra jämförelser är ett fjärde centralt resultat. Detta förefaller vara ett sätt 

för lärare att stötta elevers erfarande i riktning mot texters innehåll.  

7.6 Situering – kontextualiserat arbete och 

dekontextualiserat arbete 

Enligt Säljö (2000) finns det sällan något tidsmässigt eller psykologiskt samband mellan de 

behov elever upplever och det arbete de utför i skolan. Detta beror enligt Säljö (ibid.) på skolans 

övergripande mål: lärande. I skolan bakar elever scones för att lära sig baka scones, hemma 

bakar barn scones för att få en god frukost – lärandet följer med på köpet. Arbetet i skolan är 

dekontextualiserat från ett sammanhang och rekontextualiserat till skolan. Detta är enligt Säljö 

(2000) en grund till flera av de problem som skolan brottas med.  

Även om elevers lärande i skolan är dekontextualiserat och rekontextualiserat menar jag att 

elevers lärande i skolan kan ses som att det är av mer eller mindre dekontextualiserad karaktär. 

Läsande kan till exempel syfta till att elever lär sig läsa, vilket jag ser som lärande av mer 

kontextualiserad karaktär, eller syfta till att elever lär sig det innehåll de läser om, vilket jag 

alltså ser som ett mer dekontextualiserat lärande. Undersökningen visar att elevers erfarande 

tvärs över skrivuppgifter riktas mot skrivandet och tänkandet, det lärande jag menar är av mer 

kontextualiserad karaktär, samt att elevers erfarande i tre skrivuppgifter riktas mot det innehåll 

de skriver om, det mer dekontextualiserade lärandet. Elevers fokus förefaller med andra ord i 

högre utsträckning riktas mot de handlingar de utför, det mer kontextualiserade lärandet, än mot 

det innehåll de skriver om.  

Elevers fokus mot det mer kontextualiserade lärandet relaterar jag till elevers fokus mot 

hantering av primära artefakter samt reifiering av symboler i text. Jag återkommer därför till att 
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det för elever tycks ligga närmare till hands att erfara att de lär sig det de gör än att erfara att de 

lär sig det de skriver om. Återigen: skolan behöver stötta elevers erfarande av texters innehåll 

mer än texters form.  

Elevernas fokus mot det kontextualiserade lärandet kan kanske vara ett uttryck för elevers 

arbete med skrivande i skolans kontext. I skolan förefaller elever ofta skriva för att lära sig 

skriva (vilket både skolans mål och den stora mängd forskning som finns kring hur elever 

arbetar för att bli goda skribenter vittnar om), i vardagen förefaller skrivande fylla andra 

funktioner. För att elevers erfarande av skrivande i högre utsträckning ska riktas mot det jag här 

kallar det mer dekontextualiserade lärandet menar jag att skrivandet i skolan bör fylla andra 

funktioner än enbart skrivandet i sig (se vidare avsnitt 8.4).  

7.7 Situering – skrivandets nytta 

Då lärande betraktas som situerat består en del av lärande av att identifiera det specifika i en 

kontext, relatera det specifika till det generella och överföra kunskap från en kontext till en 

annan.  

Undersökningen visar att elever erfar skrivandets nytta på olika sätt. En del erfar att de skriver 

för att lära sig skriva.  

Anna: Alltså … Jag vet inte vad det kallas men om man skriver en sån här text men … kan 

man väl ha som alla andra texter man tränar man ju på stavning och skriva och sånt där 

En del elever erfar att de skriver för att kunna skriva i skolan.   

Olle: Ja jag tycker den det är nyttigt för man lär sig ju vi har ju inte skrivit så mycket sagor 

och det var rätt bra att göra det också för det kommer man få göra på (namn på 

högstadieskolan) och sånt 

Eleverna förefaller alltså främst erfara att skrivandet i skolan syftar till att lära sig skriva. Detta 

märks också genom att kategorin Textens form är den enda kategori som återkommer i samtliga 

skrivuppgifter. Endast någon enstaka elev relaterar någon gång skrivandet till ett sammanhang 

utanför skolans kontext. 

Magnus: Har du nytta av att du har skrivit de här breven?  

Anna: Kan jag väl ha men jag vet inte vad… jag har nytta…  

Magnus: Du vet inte vad? 

Anna: Nej träna på att skriva brev men…  

Magnus: Vad menar du då träna på att skriva brev? 

Anna: Nej men om man ska skriva till nån nån gång när man blir vuxen när man jobbar eller 

nånting 

För att lära sig hur kunskap kan användas i olika kontexter behövs enligt Säljö (2000) en aktiv 

tolkning och ett visst mått av kreativitet. Elevers erfarande av skrivandets nytta tyder på att 

elever inte per automatik utför den kreativa tolkning som krävs.  

För att elever ska erfara att de lär sig hur skrivande kan användas utanför skolans kontext och 

för att elever ska erfara skrivandet i skolan meningsfullt menar jag att skrivandet i skolan bör 
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fylla fler funktioner än skrivandet i sig. Skrivandet kan till exempel användas för att minnas 

något, för att meddela någon något, för att ta ställning etc. Trots att skrivandets funktion 

betonats i skolans styrdokument under årens lopp i allt högre utsträckning (Längsjö och Nilsson 

2005), och kanske till och med betonats mer än texters form under vissa perioder, tyder 

undersökningen på att ett medvetet arbete med skrivandets funktioner inte förekommer i den 

utsträckning som behövs (jmf af Geijerstam 2006, Nilsson 2002, Liberg 2006).  

7.8 Situerade roller 

I olika sociala praktiker finns olika förväntningar på deltagarna. För att kunna delta i olika 

sociala praktiker utvecklar därför människor olika roller. Det är en sak att vara kamrat, en annan 

att vara elev.   

De fem elever som deltar i undersökningen deltar i den situerade rollen elev. De är i skolan, de 

arbetar med skoluppgifter och de samtalar med sin lärare. De fem eleverna strävar sålunda efter 

att svara på mina frågor så som de erfar att de förväntas svara i denna roll (se också avsnitt 7.5).  

Den osäkerhet som framträder hos flera elever tolkar jag på flera olika sätt. För det första menar 

jag att eleverna är ovana vid att fundera kring skrivande och lärande – de gör det de blir 

tillsagda att göra utan att fundera så mycket. För det andra finner jag flera elever osäkra på vad 

de kan lära sig genom arbetet med de bestämda skrivuppgifterna. För det tredje menar jag att 

flera elever är osäkra på vad de förväntas lära sig, och därmed osäkra på vad de förväntas svara. 

Elever förefaller sålunda osäkra på vad de lärde sig, vad de kan lära sig och vad de förväntas 

lära sig. Dock: flera elever svarar att de inte tränade på något, inte fick någon ny idé, inte blev 

bättre på något. De svarar alltså inte så som de kan tänkas förväntas svara.  

Magnus: Du har du nytta av att skriva en saga 

Pelle: Mm 

Magnus: En sån här saga 

Pelle: Nej jag tror inte det 

Magnus: Blev du bättre på nånting när du skrev den här sagan 

Pelle: Mm Nej jag tror inte det heller 

Magnus: Nej Kom du på nånting nytt eller fick du nån ny tanke nån ny idé så när du skrev  

Pelle: Hm 

Magnus: Nåt som du inte hade tänkt förut 

Pelle: Nej jag tror inte det heller 

Magnus: Nej förstod du nåt nytt nånting som du inte hade förstått förut under tiden som du 

skrev  

Pelle: Mm mm nej 

Flera av de frågor jag ställde i intervjuerna riktades mot innehållet i elevernas texter. Jag bad till 

exempel eleverna berätta vad deras text handlade om, hur de kom på vad de skulle skriva etc. 

Med tanke på dessa frågor och elevernas situerade roll, där de förmodligen strävar efter att svara 
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så som de tror att jag önskar, finner jag det än mer bekymmersamt att elevernas erfarande inte 

riktas mot texters innehåll i högre utsträckning.  

7.9 Bemästrande och appropriering – 

skrivande och texters utformning 

Människor lär sig inte allting på en gång. Tvärtom sker mycket lärande successivt. Vi iakttar 

andra, prövar själva, får stöd och lär oss så småningom mer och mer.  

Wertsch (1998) skiljer på bemästrande och appropriering. Bemästrande innebär att någon kan 

hantera något på ett relevant sätt, appropriering att någon automatiserat något. Bemästrande kan 

sålunda betraktas som ett steg på vägen mot appropriering. 

De fem elever som deltar i undersökningen bemästrar skrivandet i olika hög utsträckning. En 

del kan skriva sagor, en del inte, en del kan stava alla ord, en del stavar många ord fel etc. Trots 

att en del av de fem eleverna så gott som approprierat skrivande riktas samtliga elevers 

erfarande mot texters form i en eller flera skrivuppgifter.  

Magnus: Nej Tränade du på nånting när du skrev texten? 

Pelle: … Man tränar väl eller i alla fall jag tränar och försöka få så bra meningar som möjligt 

eller så.  

Alla elever riktar dock inte fokus mot texters form i alla skrivuppgifter. Detta kan bero på att 

eleverna tidigare approprierat den aktuella textens struktur, de ord de använder, de skiljetecken 

de använder etc. En annan möjlighet är att en del elever lärde sig stava, använda skiljetecken, 

skriva bestämd typ av text, men att deras fokus mot andra lärandeobjekt tog överhand. 

Ytterligare en tänkbar tolkning är att en del elever inte strävade efter att stava rätt, skriva fint 

etc. och att de därför inte heller erfor att de lärde sig detta. En del elever är inte alltid så noga 

med stavning, skiljetecken, handstil osv. trots att de bemästrar detta och trots att de befinner sig 

i skolan.  

7.10 Bemästrande och appropriering – 

tänkande 

Tänkande betraktas inom sociokulturell teori som en del av handling. Tänkande betraktas 

sålunda som en del av skrivande.  

Tänkande betraktas ske med hjälp av medierande redskap av olika slag. Att lära sig tänka 

handlar därför om att lära sig använda medierande redskap på mer avancerade sätt för att kunna 

föra alltmer komplicerade inre samtal med sig själv (Säljö 2005).  

Elevers fokus riktas i fyra skrivuppgifter mot tänkande som lärandeobjekt. En del elever berättar 

att de lärde sig tänka då de funderade över hur meningar skulle skrivas, en del att de lärde sig 

fantisera, en del att de lärde sig koncentrera sig bättre etc. En del elever erfar sålunda att de 

lärde sig föra mer fokuserade och strukturerade inre samtal kring textens form, en del erfar att 

de lärde sig föra mer fokuserade och strukturerade inre samtal kring texters innehåll.  

Att fundera över texters form och texters innehåll är inget nytt för eleverna. Elevers fokus mot 

tänkande som lärandeobjekt betraktar jag därför som fokus mot att bemästra och appropriera 
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tänkande i relation till olika delar av skrivande. Jag menar med andra ord att eleverna erfar att 

de blir bättre på något som de till viss del redan kan.  

Magnus: Nej Vet du om du tränade på nåt när du skrev texten? 

Pelle: … Mm man tränar väl alltid på att tänka och så om man när man skriver och så mm… 

Det förefaller ligga närmare till hands för elever att rikta fokus mot något som de till viss del 

redan behärskar än att rikta fokus mot ny information. Detta föranleder mig att ytterligare en 

gång dra slutsatsen att identifiering och erfarande av texters innehåll som lärandeobjekt behöver 

stöttas i högre utsträckning än skrivandet och textens form.  

7.11 Sammanfattning 

Elevernas ovana vid att reflektera kring skrivande och lärande återfinns tvärs över 

skrivuppgifter. Elevers ovana vid att fundera kring skrivande och lärande och osäkerhet kring 

vad de lär sig då de skriver betraktar jag som ett huvudresultat i undersökningen. Lärare kan inte 

ta för givet att elever erfar varför de skriver eller att de lär sig något.  

Så länge elever inte erfar eller är osäkra på vad de lär sig då de skriver menar jag att det finns en 

risk för att de erfar skrivandet i skolan meningslöst. Det finns därmed också en risk för att de 

faktiskt inte lär sig något och att de inte heller lär sig använda skrivande som en aktivitet för 

lärande. Att elever under flera år går i skolan utan att erfara vad skrivande kan användas till kan 

kanske vara en förklaring till varför en del elever misslyckas. Detta misslyckande är i så fall 

skolans och inte elevernas.  

Det tycks ligga närmare till hands för elever att rikta fokus mot texters form än mot texters 

innehåll. Eller uttryckt annorlunda: det tycks ligga närmare till hands för elever att rikta fokus 

mot primära artefakter än mot tertiära, mot reifiering än mot externalisering, mot 

kontextualiserat lärande än mot dekontextualiserat samt mot något som de till viss del redan 

bemästrar än mot ny information. Detta ser jag som ett annat centralt resultat. Jag menar därför 

att det åligger skolan att stötta elevers erfarande av skrivandets lärandemöjligheter i riktning 

mot texters innehåll. Att få elever att rikta fokus mot själva skrivandet tycks inte vara något 

större problem.  

Ett tredje resultat som jag också vill lyfta fram är att en del skrivuppgifter förefaller medföra 

större möjligheter för elever att rikta sitt erfarande mot texters innehåll än andra. Detta tycks 

bero på innehållet i de instruktioner eleverna fick tillgång till inför och under skrivandet. I de 

skrivuppgifter där elever riktar fokus mot texters innehåll uppmanas eleverna fundera, motivera 

och göra jämförelser, i instruktionerna till de övriga skrivuppgifterna saknas detta. Dessa 

uppmaningar kan sålunda vara ett sätt för lärare att stötta elevers erfarande i riktning mot texters 

innehåll.  

Elevernas osäkerhet när det gäller vad de lärt sig kan bero på flera olika saker. En orsak 

förefaller vara elevernas brist på lämpliga begrepp att erfara och uttrycka sitt erfarande med. 

Ytterligare ett sätt för lärare att stötta elevers erfarande på är sålunda att undervisa om skrivande 

och lärande, dvs. sträva efter att ge eleverna tillgång till ”vetenskapliga begrepp”.  
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8 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag delar av den metod jag använt. Jag relaterar också undersökningens 

resultat till tidigare forskning kring skriva för att lära. Avslutningsvis ger jag några didaktiska 

reflektioner samt förslag på fortsatt forskning.  

8.1 Forskarrollen lärarforskare 

Undersökningen bygger på frågor som jag funderat över i mitt arbete som lärare. Jag har därför 

valt att genomföra undersökningen som lärarforskare. Denna forskarroll medför dock flera 

dilemman; ett är att jag mer eller mindre forskar på mig själv, ett annat att maktförhållandet 

mellan mig och de elever som deltar är ojämlikt. 

Løkensgard Hoel (2000) menar att forskarrollen lärarforskare medför kunskap och insikt som en 

utomstående forskare inte har tillgång till. Handling, lärande, erfarande etc. konstitueras i 

kontext och forskarens subjektiva förförståelse betraktas därför som en förutsättning för 

förståelse. Lärarforskaren intar enligt Løkensgard Hoel (ibid.) olika roller i olika skeden av 

undersökningen. Praktikern I finner frågeställningar, Praktikern II prövar något nytt, Forskaren i 

synfältet undersöker, Tolkaren analyserar och Förmedlaren förmedlar resultatet. Varje ny roll 

medför en ny tolkningsposition och ett nytt perspektiv att betrakta det som studeras utifrån 

vilket i sin tur medför en möjlighet att utveckla ny kunskap. I undersökningen strävar jag inte 

efter att pröva något nytt, tvärtom söker jag undersöka det skrivande eleverna vanligtvis arbetar 

med. Förutom detta stämmer min forskarroll väl överens med lärarforskarens.  

Undersökningen genomfördes under maj månad år 2009 i min egen klass. Analysen skedde dels 

i direkt anslutning till datainsamlingen, dels flera månader senare. Under undersökningens olika 

skeden har jag sålunda haft möjlighet att betrakta min egen undervisning och undersökningens 

data utifrån olika roller men också olika avstånd. För att kunna formulera, problematisera och 

analysera mina förgivettaganden menar jag att dessa skiften varit en förutsättning.  

Arbetet i skolan ska vila på demokratisk grund. Det är inte tillräckligt att undervisa om 

demokrati, arbetet ska istället ske i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar (Utbildningsdepartementet 2006). En förutsättning för ett demokratiskt arbetssätt är 

att elever kan, vill och vågar uttrycka tankar, uppfattningar och åsikter i olika sammanhang. 

Som lärare är jag därför skyldig att skapa möjligheter för elever att kunna, våga och vilja göra 

just detta. Jag är också skyldig att bemöta elevernas tankar, uppfattningar och åsikter med 

respekt och tillskriva dem betydelse i samtal och handling. Jag strävar därför efter att efterfråga 

elevernas tankar, uppfattningar och åsikter kring olika fenomen och företeelser såväl i tal som i 

skrift. Jag strävar också efter att planera arbetet i skolan tillsammans med eleverna och 

genomföra det utifrån det vi bestämmer. Även om jag inte alltid lyckas så väl som jag önskar, 

menar jag att eleverna är vana vid att deras tankar, uppfattningar och åsikter efterfrågas och 

respekteras. Jag menar också att eleverna är vana vid att resonera om fenomen och företeelser 

utifrån olika perspektiv och att deras tankar, uppfattningar, värderingar etc. därför inte är fel. 



 

 86 

Min förhoppning är att eleverna svarade på de frågor jag ställde i intervjuerna mot bakgrund av 

detta.  

Trots min strävan efter ett demokratiskt förhållningssätt genomförs undersökningen i ett 

ojämlikt maktförhållande. Eleverna deltar som elever, jag som lärare och forskare. Schoultz, 

Säljö och Wyndham (2001) menar att intervjuer är formade av de maktförhållanden som råder 

mellan intervjuare och informant och att dessa maktförhållanden är av avgörande betydelse för 

de svar som ges och de resonemang som förs. Det är möjligt att eleverna svarar på mina frågor 

så som de trodde att de förväntades, men en hel del talar mot det. De svarar inte alltid att de 

lärde sig något, tvärtom svarar samtliga elever på ett flertal frågor att de inte vet eller att de inte 

lärde sig något. En del elever ifrågasätter också mina frågor.  

Magnus: Hur gjorde du då för att träna på att skriva dina åsikter? 

Anna: Vad ska man svara på det? Man kan väl inte veta hur man tränar? Jag tränade väl när 

jag skrev. 

Magnus: Mm 

Anna: När jag skrev så flöt det ju på för jag visste vad jag skulle skriva 

Eleverna svarar alltså inte alltid så som de kan tänkas förväntas. Jag betraktar detta som ett 

tecken på att eleverna inte var helt styrda av intervjusituationens ojämlika maktbalans.  

Intervjuer med andra elever än mina egna skulle medföra att jag indirekt studerade andra lärares 

undervisning. Detta skulle medföra andra dilemman än de jag beskriver ovan. Lika väl som det 

kan vara svårt att distansera sig från sitt eget arbete och betrakta detta utifrån, menar jag att det 

kan vara svårt att kritisera andra lärares, kollegors, arbete. Ibland kan det vara lättare att förhålla 

sig kritisk till sitt eget arbete än andras.  

8.2 Intervjuer 

Språklig kommunikation och tänkande kan enligt Säljö (2000) inte jämställas med varandra. Det 

människor säger är inte ett uttryck för vad människor tänker utan ett uttryck för vad människor 

finner lämpligt och önskvärt att säga eller vad de i hastigheten kommer på. Säljö (2000) menar 

också att människors utsagor måste förstås i förhållande till de kommunikativa kontrakt som 

gäller för social interaktion, såsom att man svarar på de frågor man får. Det kostar mindre att 

svara än att inte svara alls. Detta gäller i alla intervjusituationer, men framför allt i de intervjuer 

då intervjuaren innehar ett maktövertag. Samtliga elever i undersökningen svarar på de frågor 

jag ställer, men – som jag understryker ovan – inte alltid så som man skulle kunna förvänta sig. 

I ett sociokulturellt perspektiv betraktas tänkande och kommunikation som situerade praktiker. 

Tänkande och kommunikation ska med andra ord förstås relativt till kontext. Elevernas utsagor 

ska därför betraktas som uttryck för vad elever medvetet riktar sitt erfarande mot med 

utgångspunkt från den situerade roll som de befinner sig i. Det är också elevers erfarande av 

skrivandets lärandemöjligheter i just skolans kontext som undersökningens intresse riktas mot.  

Løkensgard Hoel (2000) beskriver en intervju som en kommunikativ handling, där mening 

skapas genom interaktion mellan deltagarna. Samtalet och den språkliga interaktionen fungerar 

som verktyg för reflektion, tankeutveckling och klargöranden, varvid intervjuaren blir 

medskapare av intervjutexten.  



 

 87 

En lærer som forsker i egen klasse, går inn i et nært samarbeid med sine elever. Hun prøver å 

få tak i deres erfaringer, meninger og tanker i tilknytning til aktiviteter i klasserommet, og 

elevene gjør henne delaktig i en del av sin historie og sitt liv. Gjennom forskningsprosessen 

skaper lærarforskeren sin versjon av elevens liv og historie. Den eleven leseren møter i 

forskerteksten, er en konstruksjon, skapt på grunnlag av lærarforskerens utvalg og tolkninger 

og farget av hennes eget språk. (Løkensgard Hoel, 2000, s. 168) 

Som jag nämnt flera gånger tidigare hade flera elever svårt att svara på de frågor jag ställde. Ju 

längre intervjuerna pågick, desto osäkrare upplevde jag att flera elever blev. Ett exempel är 

Pelle, som ofta svarar att han inte vet och ofta är tveksam: 

Magnus: Nej… när du skrev de här breven… 

Pelle: Mm 

Magnus: Tränade du på nånting då? 

Pelle: … mm… lite kanske så här mm… 

Magnus: Vad skulle det vara i så fall? 

Pelle: Mm… nej men svara på frågor eller så …ja …mm… 

Magnus: Mm.. 

Pelle: Mm 

Magnus: Blev du bättre på nånting när du skrev de här breven? 

Pelle: … mm … Nej tror inte det. 

Magnus: Nej… förstod du nåt som du inte hade förstått tidigare när du skrev de här breven? 

Pelle: …mm… nej jag tror inte det. 

Magnus: OK. Kom du på nån ny idé eller nåt som du inte hade tänkt förut när du skrev? 

Pelle: … mm… mm jag vet inte tror inte det. 

Magnus: Inget som du kommer ihåg nu i alla fall? 

Pelle: Nej. 

Magnus: Nej. Lärde du dig något annat under tiden som du skrev den de här breven? 

Pelle: … mm… alltså typ … mm… det var bara nåt som kom upp men att man kanske kan 

lära sig något så här typ att när man inte tänker på det eller så. 

Magnus: Hur då? Berätta mer! 

Pelle: Alltså … man typ att man lär sig något man inte märker eller … 

Magnus: Vad skulle det kunna vara i så fall? 

Pelle: Hm… 

Magnus: Tänker du att du har lärt dig nånting av att skriva de här breven som man inte märker 

när man skriver? 

Pelle: … mm… mm jag vet inte. 
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Jag valde därför inte alltid att ställa följdfrågor utan istället rikta fokus mot de frågor jag fann 

mest angelägna. Jag strävade också efter att inte ”lägga ord i munnen” på eleverna, vilket också 

ledde till att jag inte alltid ställde följdfrågor. Fler följdfrågor, exempel etc. skulle å ena sidan 

kunnat göra materialet tydligare, å andra sidan skulle eleverna kanske inte orkat fundera över de 

frågor jag fann viktiga. De avvägningar jag gjorde bygger alltså på att jag upplevde eleverna 

ovana vid att reflektera kring skrivande och lärande och att de inte orkade fundera så länge. 

Trots att jag i efterhand kan sakna en del frågor menar jag att undersökningens resultat inte hade 

förändrats av fler frågor i någon högre utsträckning. Kategorierna hade inte blivit fler eller färre, 

möjligen skulle fler frågor kunnat förtydliga elevernas utsagor.  

En intervju kan också betraktas som en speciell form av kommunikation med en speciell form 

av svar. Otydliga frågor kan leda till att informanter förstår frågor på olika sätt och därför svarar 

olika (Schoultz, Säljö och Wyndham 2001). För att i möjligaste mån undvika detta använde jag 

ord och begrepp som eleverna och jag då och då använder. Jag frågade till exempel om eleverna 

blev bättre på något, om de förstod något som de tidigare inte förstått, om de hade nytta av 

skrivandet etc. Jag frågade också om de tränade på något istället för om de övade på något.  

8.3 Elevers erfarande av skrivandets 

lärandemöjligheter och elevers faktiska 

lärande 

En stor del av den tidigare forskning som jag presenterar i kapitel 2 riktas mot elevers faktiska 

lärande. Relationen mellan undersökningens resultat och tidigare forskning är därför inte 

glasklar. I det följande försöker jag trots detta relatera undersökningens resultat till tidigare 

forskning. 

Matre (2007) visar att elever lär sig stava ord, använda skiljetecken på rätt plats och skriva brev 

genom att brevväxla med sin lärare. Matre finner också att elever utvecklar sin identitet som 

elev genom arbetet. I skrivuppgiften Brev, som inspirerats av Matres brevböcker, riktas elevers 

erfarande mot stavning, skiljetecken och mot texttypen brev. Det eleverna i Matres 

undersökning lär sig stämmer sålunda tämligen väl med det mina elever riktar sitt erfarande 

mot.  

Nilsson (2002), som undersöker högstadieelevers arbete med egen forskning, menar att elever 

och lärare har olika syften för arbetet. Elever ser forskning, dvs. läsande av olika texter i 

kombination med skrivande, som ett sätt att lära sig skriva, medan lärare ser forskning som ett 

sätt för elever att fördjupa sina kunskaper kring något som de själva är intresserade av. Lärarnas 

syfte med arbetet tycks inte vara förankrat hos eleverna vilket enligt Nilsson (ibid.) leder till att 

elevernas fokus riktas mot skrivandet. Min undersökning tyder i likhet med Nilssons på att det 

ligger närmare till hands för elever att rikta fokus mot skrivandet än mot texters innehåll. Det 

förefaller vara viktigt att lärare inte endast ger instruktioner kring arbetets utförande utan också 

instruktioner kring arbetets syfte.  

Dysthe (1993) menar att skrivandets lärandemöjligheter bäst tas tillvara i en dialogisk 

undervisning där olika perspektiv ställs mot varandra. Skrivande kan till exempel användas för 

att koppla tidigare erfarenheter till nya kunskaper eller för att göra jämförelser mellan olika 

uppfattningar. I de skrivuppgifter där eleverna i min undersökning uppmanas fundera över något 

och göra jämförelser av olika slag riktas elevers fokus mot texters innehåll. Ett dialogiskt 
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skrivande, med jämförelser mellan olika perspektiv, förefaller både innehålla en god 

lärandepotential och ge elever möjlighet att erfara att de lär sig ett innehåll. Min undersökning 

sammanfaller sålunda väl med Dysthes resultat, vilket jag menar styrker betydelsen av ett 

dialogiskt arbete med skrivande både för elevers erfarande av skrivandets lärandemöjligheter 

och skrivandets faktiska läropotential.  

af Geijerstam (2006), vars fokus riktas mot elevers skrivande i NO, finner att flertalet elever har 

svårt att förhålla sig till innehållet i de texter de skriver och att skrivandets lärandefunktion 

därmed inte tas tillvara i den utsträckning som är möjlig. Detta beror enligt af Geijerstam på att 

skrivandet och de faktorer som ramar in skrivandet inte fylls med ett dialogiskt innehåll och att 

skrivandet inte används på ett medvetet sätt i skolan. Lärare tycks både ta för givet att elever 

förstår vad de skriver och varför de skriver. Min undersökning visar att flera elever är osäkra på 

varför de skriver och vad de lär sig. Ett dialogiskt skrivande i form av jämförelser tycks vara till 

hjälp för en del elever, för andra inte. Min undersökning styrker det af Geijerstam efterlyser, 

dvs. ett dialogiskt, medvetet och strukturerat arbete med skrivande i skolan. 

Hounsell (1986) visar att studenter uppfattar syftet med uppsatsskrivande på olika sätt. En del 

uppfattar uppsatsskrivande som ett sätt att skapa mening, en del som examination. Hounsell 

visar också att studenter med fokus mot uppsats som ett sätt att skapa mening fick högre betyg, 

och att de därmed sannolikt lärde sig mer, än studenter med fokus mot uppsats som 

examination. Jag menar att de elever i min undersökning som fokuserar texters innehåll riktar 

sitt erfarande mot texters mening, medan elever med fokus mot skrivandet erfar att de skriver 

för att lära sig skriva. Med utgångspunkt från Hounsells undersökning förefaller elever med 

fokus mot textens mening ha större möjligheter att lära sig det innehåll de skriver om än andra.  

Mycket skrivande i skolan grundas i läromedelstext. Elever läser text, svarar på frågor eller 

skriver referat (Liberg 2006). Då läromedelstexter ofta är komplicerade leder detta ofta till 

reproduktion vilket medför att elever har svårt att förstå de texter de själva skriver (Liberg 2006, 

jmf också Anderson 2011). I skrivuppgiften Vulkaner, där eleverna skriver ett referat av en läst 

text, riktar fyra elever fokus mot textens innehåll, dvs. information om vulkaner. En del ger 

exempel på något som de lärde sig, en del berättar mer allmänt att de lärde sig ”om vulkaner”. 

En av eleverna, Lisa, erfar inte att hon lärde sig något om vulkaner. Detta skulle med 

utgångspunkt från Liberg kunna tolkas som att Lisa inte förstår den text som hon skrivit.  

Resultatet av min undersökning förefaller över lag sammanfalla väl med forskning kring 

skrivandets faktiska läropotential. Min undersökning kan därmed betraktas som ett bidrag till 

forskning med fokus mot att utveckla elevers möjligheter att använda skrivande som en verksam 

aktivitet för lärande och därmed göra skolans verksamhet bättre.  

8.4 Didaktiska reflektioner 

Den osäkerhet som genomsyrar flera elevers utsagor kan som jag nämnt bero på flera olika 

saker. En möjlighet är att eleverna inte erfor att de lärde sig något, en annan att de inte vet; de 

förefaller skriva utan att fundera över varför. En tredje möjlighet är att eleverna inte vet vad de 

förväntas lära sig, en fjärde att de saknar begrepp att uttrycka sitt erfarande med. En 

förutsättning för att elever ska erfara att de lär sig något, och en förutsättning för att elever ska 

lära sig använda skrivande som en aktivitet för lärande, menar jag är att de funderar över 

skrivande och lärande. Oavsett orsak menar jag därför att skolans undervisning inte endast ska 
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riktas mot hur elever ska skriva, utan också mot varför de skriver, vad de kan lära sig, vad de 

förväntas lära sig och mot vad de erfar att de lär sig. Skrivandets funktioner, syften och 

lärandemöjligheter behöver alltså lyftas fram. Med utgångspunkt från undersökningens resultat 

och tidigare forskning kring skrivande och lärande ger jag i det följande fyra olika förslag på hur 

detta kan göras. 

Elevernas erfarande kan beskrivas som riktat mot två olika håll. Elever med fokus mot texters 

innehåll riktar sitt erfarande mot kommunikation med sig själv, elever med fokus mot texters 

form mot kommunikation med andra (mot att förmedla något till någon på ett vedertaget sätt). 

Den ”andra” som elevernas fokus riktas mot är i detta fall deras lärare. De riktar därmed fokus 

mot det de förväntar sig att lärare bedömer – de agerar som elever i skolan. För att elevers fokus 

ska riktas mot kommunikation med sig själv är mitt första förslag därför att en del 

skrivuppgifter endast läses av skribenten själv. Eleverna kan till exempel skriva vad de tycker 

om något som förberedelser inför diskussioner (jmf Dysthe 1993).  

De instruktioner eleverna fick framträder i undersökningen som en faktor av betydelse för 

elevers erfarande av texters innehåll som lärandeobjekt. Instruktioner där elever uppmanas 

fundera, motivera och jämföra förefaller medföra större möjligheter för elever att rikta fokus 

mot texters innehåll än instruktioner där dessa uppmaningar saknas. Mitt andra förslag är därför 

att skrivuppgifter utformas med utgångspunkt från detta. Dock; undersökningen visar att 

uppmaningar av denna typ inte är tillräckligt för alla elever. Något mer tycks krävas.  

Samtliga fem skrivuppgifter genomfördes som ”fristående” arbetsuppgifter. De var med andra 

ord inte en del av ett övergripande arbetsområde, såsom vikingar, Europa, elektricitet etc. Då 

”fristående” skrivuppgifter inte förefaller ge alla elever det stöd som behövs, föreslår jag att 

skrivande används som en aktivitet bland flera inom ett bestämt arbetsområde (jmf Mason 2001, 

Björk 1995). 

De frågor jag ställde under intervjuerna tycks för flera elever ha lett till att de ”tvingades” 

fundera över något som de tidigare inte funderat så mycket på. En dialog kring skrivandets 

funktioner, syften och lärandemöjligheter menar jag därför kan vara ett fjärde förslag. En dialog 

kring skrivande och lärande kan också vara ett sätt för skolan att ge elever tillgång till de 

begrepp som de behöver.  

Att lärare berättar för elever vad skrivandet syftar till, vad de förväntas lära sig eller vad de kan 

lära sig är inte en garanti för att elever erfar att de lär sig det som avses. Med dialog menar jag 

därför ett utbyte av tankar och erfarenheter mellan elever och lärare inför, under och efter 

skrivandet. 

Att elever lär sig identifiera och erfara texters innehåll som lärandeobjekt menar jag 

avslutningsvis är viktigt både för att elever ska erfara skrivande i skolan meningsfullt och för att 

elever ska lära sig använda skrivande som en aktivitet för lärande. Att elever lär sig identifiera 

texters innehåll som lärandeobjekt är också en förutsättning för att kunna delta i ett 

demokratiskt samhälle. Lika väl som skolans läsundervisning ska riktas mot läsförståelse menar 

jag att skolans arbete med skrivande ska riktas mot skrivförståelse.  
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8.5 Förslag till fortsatt forskning 

Att stötta elevers erfarande i riktning mot skrivandets olika funktioner förefaller inte vara helt 

enkelt. Ett förslag till fortsatt forskning är därför hur lärare arbetar för att stötta elevers 

erfarande av skrivandets olika funktioner och lärandemöjligheter. Hur påverkas elevers 

erfarande av ett medvetet och strukturerat arbete med skrivande som del i ett arbetsområde? Hur 

påverkas elevers erfarande av samtal kring skrivande och lärande?  

Flera fenomenografiska undersökningar visar att det finns ett samband mellan äldre elevers 

erfarande och faktiska lärande. Huruvida det samband som kan anas i min undersökning finns 

mellan elevers olika fokus och faktiska lärande under skrivande i skolans mellanår är därför ett 

annat förslag till fortsatt forskning.  
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Sammanfattning 

Den här undersökningen handlar om elevers arbete med skrivande som aktivitet för lärande i 

skolans mellanår. Undersökningens syfte är att utveckla mer kunskap om vad elever erfar att de 

lär sig då de skriver och med utgångspunkt från detta problematisera elevers arbete med 

skrivande i skolan.  Frågan Vad erfar elever att de lär sig då de skriver vägleder arbetet.  

Skrivande är en del av elevers arbete i de flesta ämnen i skolan. I skolans styrdokument står att 

elever både ska lära sig skriva, utforma text, och lära sig använda skrivande som medel för 

tänkande och lärande. Skrivande framstår därför både som mål och medel för elevers arbete i 

skolan. Tidigare forskning kring elevers arbete med skrivande som aktivitet för lärande visar 

bland annat att ett medvetet och strukturerat arbete med skrivande, gärna i kombination med 

andra aktiviteter, kan leda till att elever lär sig ett innehåll (det de skriver om). Senare års studier 

i Sverige tyder dock på att ett medvetet arbete med skrivande saknas både i grundskolan och i 

gymnasiet och att lärare i stället tycks ta för givet att elever lär sig ett innehåll då de skriver. 

Forskning tyder alltså på skrivandets lärandemöjligheter inte tas tillvara i den utsträckning som 

är möjlig.  

Undersökningen omfattar fem elever och fem olika skrivuppgifter. Tre elever är pojkar, två är 

flickor, två elever går i skolår fyra, en i skolår fem, två i skolår sex. Eleverna tycker olika 

mycket om att skriva (några skriver gärna, andra ytterst ovilligt). De fem skrivuppgifterna är av 

olika karaktär och omfattar flera av de funktioner skrivande kan ha i skolan.. Den första riktas 

mot att argumentera, den andra mot att reflektera, den tredje mot att strukturera information, den 

fjärde mot att berätta och den femte mot att kommunicera. Uppgifterna bygger på det s k 

Skrivkompetenshjulet (Berge 2005). 

Undersökningens huvudmaterial består av 25 intervjuer, fem med varje elev. Varje intervju 

utgår från en bestämd skrivuppgift och genomfördes i så nära anslutning till arbetet med den 

aktuella skrivuppgiften som möjligt.  

De frågor som ligger till grund för undersökningen är frågor som jag funderat över i mitt arbete 

som lärare. Undersökningen genomfördes därför i min egen lärarpraktik vilket innebär att jag 

har dubbla roller i undersökningen. Jag är både lärare och forskare.  

Människors uppfattningar eller erfaranden av olika fenomen och situationer fokuseras inom 

fenomenografisk forskning. Jag använder därför inspiration från fenomenografi som 

metodologisk utgångspunkt. Erfarande, skrivande och lärande betraktas i undersökningen som 

sociala fenomen. Sociokulturell teori används därför som tolkningsram.  

Undersökningen visar att elever erfar att de lär sig olika beroende på vilken typ av skrivuppgift 

de arbetar med. I skrivuppgifter med fokus mot att argumentera, reflektera eller strukturera 

information riktar eleverna sitt erfarande mot tre skilda lärandeobjekt: texters innehåll, tänkande 

och skrivande. Elever erfar med andra ord i dessa skrivuppgifter att de lär sig något kring det de 

skriver om, att ”tänka” (fantisera, minnas etc.), att utforma text av olika slag samt stava, 

använda skiljetecken och skriva handstil. I skrivuppgifter med fokus mot att berätta riktar 

eleverna sitt erfarande mot två lärandeobjekt: tänkande och skrivande, i skrivuppgifter med 
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fokus mot att kommunicera erfar eleverna endast att de lär sig skriva. De förstnämnda 

skrivuppgifterna, där fokus riktas mot att argumentera, reflektera eller strukturera information, 

tycks alltså medföra större möjligheter för elever att erfara att de lär sig ett innehåll än andra. 

Flera olika kontextuella faktorer tycks ha samband med elevernas erfarande. För elever med 

fokus mot texters innehåll framträder främst de instruktioner de fick inför och under skrivandet, 

för elever med fokus mot att tänka eller att skriva tycks elevernas tidigare erfarenheter av 

skrivande vara av vikt. 

Undersökningen visar också att elevernas erfarande skiljer sig från elev till elev. En del elever 

riktar i en skrivuppgift fokus mot flera olika lärandeobjekt, andra mot ett enda lärandeobjekt. En 

del elever erfar alltså att de lär sig ett innehåll, att tänka och att skriva medan andra erfar att de 

lär sig något av detta. En elev riktar inte i någon skrivuppgift fokus mot texters innehåll. Elevers 

erfarande av skrivandets lärandemöjligheter är sålunda inte endast beroende av skrivuppgifters, 

eller instruktioners, utformning utan tycks även vara beroende av andra faktorer. 

Elever uttrycker sitt erfarande på olika sätt. En del elever berättar allmänt att de lärde sig något, 

såsom ”jag lärde mig om vulkaner”, andra ger mer specifika exempel. Flera elever är 

tveksamma, de funderar länge, berättar att de ”kanske lärde sig något”, att de ”kanske lärde sig 

något som de inte märkte”, att de inte vet, att ”’man’ kan lära sig” i stället för att säga ”jag lärde 

mig”, etc. Eleverna verkar vara ovana vid att reflektera kring skrivande och lärande och tycks 

utföra det de åläggs utan att fundera så mycket. Undersökningen tyder med andra ord på att 

elever inte endast behöver stöd i sitt lärande utan att de också behöver stöd för att uppfatta att de 

lär sig något då de skriver. 

Lärare kan alltså inte ta för givet att elever erfar att de lär sig något då de skriver. Lärare kan 

inte heller ta för givet att elever vet varför de skriver.  

Utifrån mina resultat anser jag att det finns en risk för att elever med fokus mot att skriva i 

skolan för att lära sig skriva, uppfattar skrivandet i skolan som meningslöst. Det finns därmed 

också en risk för att de inte engagerar sig i sitt skrivande och att de i förlängningen av detta inte 

heller lär sig något då de skriver.  

Skolans uppdrag är att skapa goda miljöer för lärande. Lika viktigt är enligt min mening att 

skolan skapar miljöer där elever erfar att de lär sig.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Frågor kring texten 

Berätta om din text! Vad handlar texten om? 

Läs din text högt! 

Vad tycker du om din text? Vad är du nöjd med? Vad är du inte nöjd med? Motivera! 

 

Frågor kring skrivandet 

Vad tyckte du om att skriva texten? Vad var lätt/svårt/tråkigt/roligt etc.? 

När kom du på vad du skulle skriva? Hur gjorde du för att komma på det?
 1
 

När kom du på hur texten skulle sluta? Hur gjorde du för att komma på det? 

Tänkte du något som du inte skrev? Vad i så fall? Varför skrev du inte det? 

 

Frågor kring skrivandets funktion 

Har du nytta av att skriva en text av detta slag? Hur i så fall? 

Kan du ha nytta av att du skrivit en text av detta slag någon annan gång? Hur i så fall? 

 

Frågor kring skrivande lärande redskap; vad och hur 

Blev du bättre på något när du skrev texten? Vad i så fall? 

Hur kom det sig? Hur gjorde du för att komma på det? 

 

Kom du på något nytt/fick du någon ny idé när du skrev texten? Vad i så fall? 

Hur kom det sig? Hur gjorde du för att komma på det? 

 

Förstod du något som du inte förstått tidigare då du skrev texten? Vad i så fall? 

Hur kom det sig? Hur gjorde du för att förstå det? 

 

Tränade du något när du skrev texten? Vad i så fall? 

Hur kom det sig? Hur gjorde du för att träna det? 

 

Lärde du dig något annat när du skrev texten? Vad i så fall? 

Hur kom det sig? Hur gjorde du för att lära dig det? 

 

Avslutande frågor 

Har du några andra tankar kring texten eller skrivande, som du skulle vilja berätta? 

 

 

                                                      

1 I flera frågor kring hur har jag använt ordet ”gjorde” i syfte att tydligt rikta frågan mot handling.  
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Bilaga 2 

 

Värderingar 

 

En del barn hjälper till med många av de saker som ska göras hemma. De bäddar sin säng, 

plockar in disk i diskmaskinen, städar toan, rensar rabatter och mycket mer. Andra barn hjälper 

inte till alls. En del barn får extra mycket veckopeng eller månadspeng för att de hjälper till, 

andra hjälper till utan att få betalt. 

 

o Tycker du att barn ska hjälpa till hemma?  

o Vad tycker du i så fall att barnen ska göra? 

o Finns det något som du tycker att barn inte ska göra? 

o Hur gammal tycker du att barn ska vara när de börjar hjälpa till? 

o Tycker du att barn ska få extra mycket veckopeng eller månadspeng när de hjälper till? 

 

Fundera över frågorna och skriv vad du tycker som en sammanhängande text. Berätta också 

varför du tycker som du gör. Motivera dina åsikter så noga som möjligt, så att du övertygar 

andra om att du har rätt. 

 

Jämför det du har skrivit med det du gör hemma. Stämmer dina åsikter med dina handlingar 

eller gör du på något annat sätt? 

 

 

 

 



 

 101 

Bilaga 3 

 

Egna upplevelser 

 

Ibland gör vi något som vi sedan ångrar. Det kan vara små saker som inte har så stor betydelse, 

eller stora saker som förändrar våra liv. Det kan vara saker som bara har betydelse för oss 

själva, eller saker som påverkar andra människor. Ibland går det att rätta till misstagen, ibland är 

det nästan omöjligt. 

 

Fundera över något du gjort som du ångrar! 

 

Du kan berätta 

o Var du var 

o Hur gammal du var 

o Vad du gjorde 

o Vad du ångrar 

o Vad som hände efteråt 

o Varför du ångrar det du gjorde 

o Hur det kändes 

o Hur det känns nu, när du tänker tillbaka på det du gjorde 

o Hur du skulle göra, om du fick göra det du gjorde annorlunda 

o Hur tycker du att man ska göra, egentligen? 

o Finns det, trots allt, något bra med det du gjorde? 
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Bilaga 4 

 

Skriva och läsa 

 

Vad vet du om vulkaner? Skriv det du vet och det du tror! 

 

Läs texten om vulkaner tyst för dig själv (se nedan). 

Tillverka en tankekarta till texten samtidigt som du läser. 

Använd tankekartan och skriv en sammanfattning av texten. Skriv viktiga fakta och det du inte 

visste tidigare. Skriv högst fem meningar. 

 

Hitta på egen rubrik till texten. Rubriken ska visa vad texten handlar om. 

Skriv tre frågor till din sammanfattning. Skriv också svaren till frågorna. 

 

Vad vet du om vulkaner nu? 

Jämför det du vet nu med det du trodde innan du läste texten. Vad är lika? Vad är olika? 
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Bilaga 5 

Vulkaner 

 

Längst in i jordklotet finns jordens kärna. Jordklotets 

kärna är väldigt varm, så varm så att den både glöder och 

flyter. Runt jordens kärna finns ett lager som kallas 

manteln. Manteln är också flytande, men den är inte lika 

varm som jordens kärna.  

 

Runt manteln finns 

jordklotets yttersta lager. 

Det kallas för jordskorpan. 

Jordskorpan är uppbyggd 

av några stora plattor som 

ligger tätt bredvid 

varandra, ungefär som två 

papper som ligger tätt 

ihop. Plattorna rör sig, på 

en del platser trycker de 

mot varandra, på andra 

platser glider de isär.  

 

Vulkaner bildas ofta i sprickor mellan två plattor. Het lava 

från manteln, lagret under jordskorpan, trycks då upp 

genom sprickan. Ibland uppstår vulkaner genom att trycket 

i manteln blir så högt så att jordskorpan går sönder.  

 

En del vulkanutbrott är våldsamma. Då kastas lava, aska, 

pimpsten och olika gaser högt upp i luften. Lavan faller 

ner som bomber i olika storlekar, askan faller ner som snö, 

pimpstenarna faller ner som stenar med många små hål i 

medan gaserna blandas med andra gaser i luften.  

Andra vulkanutbrott är lugnare, då rinner lavan långsamt 

fram.  
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Flera av de gaser som trycks ut i luften vid ett 

vulkanutbrott är giftiga. Det har därför hänt att människor 

blivit förgiftade av dessa och dött. Det har också hänt att 

människor kvävts av askas som faller ner. 

 

Vulkaner som inte har haft utbrott på 10 000 år kallas för 

slocknade. I en del av de slocknade vulkanerna bildas 

sjöar i kratern, dvs. vulkanens öppning, av regn. 

 

En del vulkaner finns på havets botten. När en vulkan på 

havets botten får utbrott kan så mycket lava tryckas upp att 

nya öar bildas. Detta hände 1963 då en ö utanför Island 

plötsligt dök upp. Ön kallas idag för Surtsey. 

 

I en del områden med många vulkaner, till exempel på 

Island och på Nya Zeeland, finns varma källor. De varma 

källor som sprutar vatten högt upp i luften kallas gejsrar. 

 

Vulkaner kan se mycket olika ut. En del ser ut som en kon, 

stratovulkaner, medan andra ser ut som ett runt berg. De 

vulkaner som ser ut som ett rund berg kallas för 

sköldvulkaner. 

 

Bergen i Sverige är mycket gamla. De bildades genom 

vulkanutbrott och jordbävningar för 2 miljarder år sedan. 

Idag finns inga vulkaner i Sverige. 

 

Idag försöker forskare räkna ut när olika vulkaner kan få 

utbrott. De undersöker till exempel om marken höjer sig, 

om temperaturen stiger eller om det kommer gaser från 

marken. 
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Bilaga 6 

 

Sagoplanering 

 

Huvudperson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaking 

 

Plats 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre… 

 

Dilemma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör huvudpersonen 

 

Vad händer då 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagans slut 
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Bilaga 7 

 

Brevböcker 

 

I den här boken ska du och jag skriva brev till varandra.  

 

Breven kommer att handla om olika saker, t.ex. händelser i skolan, hur skolarbetet fungerar, vad 

du tänker och vad du tycker om olika saker. Vi kommer också att skriva frågor till varandra. 

 

Här kommer mitt första brev. Det handlar om lärande. 

 

Hej! 

 

Jag tycker om att lära mig nya saker. Kanske det är därför jag tycker så mycket om att pröva på 

saker som jag inte provat tidigare. När jag precis hade lärt mig simma crawl var crawla det 

roligaste jag visste. När jag hade fått körkort ville jag köra bil hela tiden. Just nu är rida det 

roligaste jag vet. 

Jag tycker inte alltid att det är lätt att lära mig nya saker. Ibland kan det till och med vara otäckt. 

Jag brukar dock inte ge upp i första taget, utan försöker och försöker, frågar och prövar många 

gånger för förstå hur jag ska göra. 

Tycker du om att lära dig nya saker? Finns det något som du tycker är svårt att lära sig? Har du 

lärt dig något som du tycker om? Har du lärt dig något som du egentligen tycker är dumt att 

kunna? Hur gör du för att lära dig något du inte kan eller något du inte förstår? Vad tycker du 

lärande är, egentligen? 

 

Mvh 

Magnus 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 

 

 

 

 


