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Abstract 

Berends, Gerrit. 2013. Skrivsamarbete i högre utbildning. Tre studenters 
skribentprofiler i kollaborativa skrivargrupper. (Collaborative Writing in 
Higher Education. Profiles of Three Student Writers in Collaborative 
Writing Groups). Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in 
Scandinavian Philology. New Series 57. 299 sidor. 

The overarching aim of this thesis is to probe more deeply into how col-
laborative writing can help to socialise students in a writing practice. More 
specifically, the thesis deals with lab report writing and the relationship of 
three students with different backgrounds to the educational practices of a 
university department. The three students differ in language background, 
previous higher education and vocational experience. The material com-
prises recordings of student discussions while writing lab reports in a group. 
The students and their lab report writing in different group constellations has 
been followed longitudinally for between two to four semesters. In addition 
the development of the lab reports over time has been studied, as well as 
teachers’ comments on them. Student acquisition of the genre is linked to 
internal textual criteria (textual aspects) and to extratextual criteria in the 
educational context.  

In view of the study’s focus on group collaboration a socio-cultural per-
spective has been adopted as a frame. A model developed by Storch (2002) 
based on Vygotsky’s role relationships between expert and novice is used to 
shed light on how the students resolve problems related to the writing task 
through group discussions.  

The results show that the students’ backgrounds play a role in the creation 
of their profiles in the collaborative writing groups. The student with a 
second-language background often seeks support, not least where linguistic 
correctness is concerned, and cites what teachers say as arguments. The 
student with prior experience of academic writing appears to be a seasoned 
writer, for instance by daring to deviate from instructions and teachers’ 
directives. The third student uses his professional experience of writing lab 
reports in discussions to gain acceptance for his ideas.  

Key words: collaborative writing, academic writing, lab report, genre know-
ledge, guidelines, shared expertise, role relations.  
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1 Inledning  

Detta avhandlingsarbete handlar om laborationsrapportskrivande och hur tre 
studenter med olika bakgrund förhåller sig till den pedagogiska praktiken på 
utbildningen. Med den pedagogiska praktiken avser jag lärarnas förväntning-
ar på hur studenternas texter ska se ut och hur dessa förväntningar kommuni-
ceras till studenterna. Jag är intresserad av hur olika pedagogiska redskap 
bidrar till att utveckla studenternas kunskap om genren laborationsrapport, 
med särskilt fokus på skrivsamarbete.  

Bakgrunden till denna studie är den språkligt och kulturellt heterogena 
studentgruppen som vi möter idag på många utbildningar. Studentgruppen 
på högskolan kan vara heterogen i flera avseenden än språkligt och kultu-
rellt, eftersom studenter tar med sig olika erfarenheter från exempelvis tid-
igare studier eller arbetslivet. Dessa olika bakgrunder kan påverka hur stud-
enter förhåller sig till den pedagogiska praktiken på utbildningen. Samtidigt 
har man kunnat konstatera en ökad akademisering på tekniska yrkesutbild-
ningar som av tradition har varit praktiskt inriktade. För studenterna har ut-
vecklingen mot ett mer teoretiskt innehåll inneburit ökade krav på att kunna 
skriva vetenskapliga texter. Inom pedagogisk forskning idag har man också 
betonat att språket har fått en central roll som redskap i kunskapsygget i den 
institutionella miljön (Säljö 2005). Att lära har i ett specialiserat utbildnings-
system blivit en fråga om att kunna delta i språkliga diskurser (tal- och 
skrifthändelser knutna till ett verksamhetsområde) för att beskriva och argu-
mentera kring olika företeelser.  

Studenterna i min studie måste lära sig mönstret för en laborationsrapport, 
som till både sin yttre och inre struktur skall efterlikna en vetenskaplig text. 
De måste relatera textuella krav till kulturella aspekter, dvs. att olika disci-
pliner eller delkurser kan ställa olika krav på innehållet i rapporterna. Det 
innebär att studenter möter en heterogen skrivkultur på utbildningen med 
olika förväntningar på hur texterna ska se ut, eftersom de måste vara beredda 
på uppgiftsspecifika krav inför varje delkurs. Utöver det måste de även lära 
sig ta hänsyn till läsarförväntningar och sociala, kommunikativa mål med 
olika undersökningar. Det i sin tur leder till krav både på studenterna att 
använda sig av redskap, och på lärarna på institutionen att ge redskap som 
leder till att studenterna blir bättre på att skriva laborationsrapporter. Det 
redskap som står i fokus i min studie är skrivsamarbete, men även andra 
redskap så som instruktioner och lärarkommentarer studeras. 

Det har forskats en del om akademiskt skrivande i relation till en 
pedagogisk praktik i Norden (Blåsjö 2004, Strand 2005b, 2006, Jansson 
2004a, 2004b, Ask 2007) men dessa studier har inte haft fokus på enskilda 
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studenter och hur de med sina olika bakgrunder förhåller sig, i tal och skrift, 
till akademiska texter, genrekrav och lärarförväntningar. Men i denna studie, 
som ingår i projektet Skrivsamarbete och skrivutveckling i heterogena stud-
entgrupper, försöker jag studera detta genom att följa tre studenter med olika 
bakgrund som i samförfattarskap skriver laborationsrapporter inom kemi-
teknik och bioteknik, alternativt kemiteknik och läkemedelsdesign.1 En av 
studenterna har andraspråksbakgrund och inga erfarenheter av vare sig labo-
rationsrapportskrivande från gymnasiet eller tidigare högskolestudier medan 
den andra har med sig erfarenhet av tidigare högskolestudier. Den tredje 
studenten har arbetat som laborationsassistent i sex år vid ett företag och har 
därmed erfarenhet av laborationsrapportskrivande från yrkeslivet. Jag har 
följt dessa tre studenter longitudinellt mellan två och fyra terminer beroende 
på deras olika studievägar. För två av studenterna rör det fyra rapport-
skrivningar i grupp och för den tredje tre rapportskrivningar. 

1.1 Syfte 
Avhandlingens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om hur skriv-
samarbete kan bidra till studenters socialisering in i en skrivpraktik. Mer 
specifikt uttryckt är syftet att med utgångspunkt i laborationsrapporten som 
genre belysa hur studenter med olika bakgrund i samtal om text under arbete 
förhåller sig till en institutions pedagogiska praktik. Ett sekundärt syfte är att 
belysa i vad mån olika pedagogiska redskap, med särskilt fokus på skriv-
samarbete, bidrar till att studenterna socialiseras in i skrivpraktiken på ut-
bildningen. Syftet ska uppnås genom följande delfrågor. 

1. Vilken plats intar laborationsrapporten under utbildningen och vilka 
redskap tillhandahåller institutionen studenterna för att de ska ha möj-
lighet att förvärva och förbättra kunskaper om laborationsrapport-
skrivande? Hur ser lärarna på dessa redskap relaterat till studenternas 
skrivpraktik?  

2. På vilket sätt förmedlas och vad innefattar dessa kunskaper som 
studenterna förväntas ta hänsyn till och ha kunskap om för att kunna 
skriva en laborationsrapport som är i enlighet med lärarens förvänt-
ningar? 

3. Hur ser ansvarsfördelningen ut vid organiseringen av skrivuppgiften? 
4. Vilka textuella aspekter problematiseras och vilka rollrelationer fram-

går i problemlösningsprocessen?  
5. Vilka förhållningssätt till generella genrekrav och uppgiftsspecifika 

läraranvisningar framgår i problematiseringarna? 

                          
1 Projektledaren är Gunilla Jansson och projektet är finansierat genom medel från Veten-
skapsrådet. För en beskrivning av projektets teoretiska ramar se Jansson 2006.  
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6. Hur utvecklas informanternas texter med avseende på de genrekrav 
som ställs på utbildningen? 

7. Vad ger lärarna för kommentarer på textinnehållet? 

Frågeställningarna ovan är många, eftersom de fördelar sig över tre analys-
områden. Det första området utgör utbildningens pedagogiska praktik (fråga 
1–2). Nästa analysområde utgör analysen av samtalen när studenterna skriv-
er på sina rapporter (fråga 3–5), och det sista området utgör analyser av 
texter (fråga 6–7). De tre första frågeställningarna är av mer kontextuell 
karaktär medan de senare förflyttar fokus till mer textuella aspekter och 
fokusskribenternas roller och förhållningssätt i samtalen vid skrivtillfällena. 

1.2 Avgränsning och utgångspunkter 
Denna undersökning är deskriptiv och styrs inte av en hypotes. Jag beskriver 
den pedagogiska praktiken och hur studenterna med sina olika bakgrunder 
förhåller sig till den i samtalen och texterna. Jag studerar vad studenterna 
problematiserar under skrivprocessen och hur texterna utvecklas. Jag är 
därmed intresserad av deras skribentprofiler och de redskap som före-
kommer och används för att utveckla kompetens i laborationsrapport-
skrivande. Jag har därmed inte för avsikt att mäta olika former av utveckling 
utan beskriver istället hur studenterna socialiseras in i skrivkulturen.  

Begreppet socialisering använder jag likt Blåsjö (2004) i betydelsen suc-
cessivt ökat aktivt deltagande i en praktikgemenskap. Socialisering ska ses 
som ett sätt för den sociala skrivforskningen att undvika att se skrivande 
endast som textprodukter eller kognitiva processer hos individen, och att en 
definition av socialisering också kan lägga tyngdpunkten på aktivitet och 
samspel (Blåsjö 2004:13). I min studie kan exempelvis studenternas labora-
tioner och rapportskrivanden ses som aktiviteter på utbildningen som, sker i 
samspel för att socialiseras in i skrivpraktiken. 

Trots att huvudmaterialet består av samtalsmaterial ska man inte betrakta 
denna studie som samtalsforskning utan meningen är att den ska ge ett 
bidrag till ett avgränsat område inom skrivforskningen. Ett begrepp relaterat 
till skrivforskning som dyker upp några gånger och då främst i resultatdelen 
är skrivprocessen. Här måste nämnas att jag inte studerar skrivprocessen som 
sådan, av den enkla anledningen att jag vid de flesta rapportskrivningar som 
ingår inte har kunnat följa skrivprocessen från början till slut. Studenterna 
har i vissa fall skrivit delar av rapporterna spridda över några dagar och en 
del av rapporterna är skrivna hemma. Det har lett till att jag använder be-
greppet varsamt. 
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1.3 Avhandlingens disposition 
En översikt över tidigare forskning om kollaborativt skrivande inom (främst) 
högre utbildningar samt teoretiska utgångspunkter följer i första delen av 
kapitel 2. Andra delen handlar om genre: Jag beskriver olika forsknings-
inriktningar som arbetar med genrebegreppet, vilka förväntningar som vilar 
på en bra skriven laborationsrapport och avgränsar genrebegreppet för min 
studie. En beskrivning av det insamlade materialet ges i kapitel 3. Metoderna 
för analys av a) laborationsrapporten i utbildningens pedagogiska praktik, b) 
den övergripande skrivsituationen, c) samtalen och d) texterna följer under 
kapitel 4. Kapitel 5–8 utgör resultatkapitlen. I första resultatkapitlet besvaras 
de frågeställningar som rör institutionens pedagogiska praktik. Sedan får de 
tre fallstudierna ett kapitel var (6–8) där samtliga laborationsrapportskriv-
ningar (elva totalt) får ett eget avsnitt. I avhandlingens slutkapitel, kapitel 9, 
summerar och diskuterar jag först resultaten från samtliga frågeställningar 
med avseende på både de kontextuella och textuella analyserna och drar 
sedan några slutsatser utifrån studiens övergripande syften. 
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2 Bakgrund 

Inledningsvis presenterar jag tidigare forskning kring kollaborativt skrivande 
i högre utbildning och arbetsliv (2.1.1) och studier med ett mångfalds-
perspektiv (2.1.2). I nästa avsnitt följer teoretiska utgångspunkter där jag 
bl.a. lyfter fram en diskursmodell för skrivandet som utgör en ram för min 
studie (2.2.1). Undersökningar som belyser relevanta begrepp vid grupp-
interaktion tar jag upp i 2.2.2 och i sista delen av teoriavsnittet beskriver jag 
olika forskningsinriktningar som arbetar med genrebegreppet (2.2.3). Där-
efter beskriver jag de förväntningar som vilar på en bra skriven laborations-
rapport i arbetsliv och utbildning (2.3). Avslutningsvis följer en avgränsning 
av genrebegreppet för min studie (2.4). 

2.1  Tidigare forskning  
Skrivsamarbete i olika former började studeras i takt med framväxten av den 
socialt inriktade skrivforskningen på 80- och 90-talet. Förenklat kan man 
säga att fokus förändrades från det individuella och kognitiva till skriv-
processen och skrivutveckling och hur litteracitet fungerar i olika (skriv) 
kulturer, vilket bl.a. innebär att man började studera hur människor skriver i 
autentiska miljöer. Antalet studier relaterade till kollaborativt skrivande 
inom högre utbildningar har sedan dess vuxit betydligt inom skrivforsk-
ningen. Juzwik m.fl. (2006) beskriver olika inriktningar i skrivforskningen 
och undersöker vad som var i fokus över en sexårsperiod från 1999 till 2004. 
De tre områden som det bedrevs mest forskning kring under den perioden 
visar sig vara social kontext och skrivpraktiker, flerspråkighet samt forsk-
ning kring skrivinstruktioner. Skrivsamarbete eller kollaborativt skrivande 
finns representerade i samtliga tre inriktningar och främst i de första två. I 
forskning kring social kontext och skrivpraktiker ingår kollaborativt skriv-
ande i undersökningar kring skrivandet på arbetsplatsen, social interaktion, 
expert–novisroller och maktrelationer. I kategorin flerspråkighet, där särskilt 
många studier inriktar sig på andraspråksinlärning, återfinns kollaborativt 
skrivande bl.a. i studier kring grupp- och lärarrespons och studier som hand-
lar om lärande i samarbetssituationer. Kollaborativt skrivande finns därmed 
väl representerat i de områden som är mest publicerade inom skrivforsk-
ningen under perioden 1999 till 2004. 
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2.1.1 Skrivsamarbete i högre utbildning och arbetsliv 
Det kollaborativa skrivandets potential diskuteras närmare i studier av bl.a. 
McCorkle m.fl. (1999), Dale (1994), Berends (2005), Yong (2006) och 
Dommeyer (1986). McCorkle m.fl. (1999) studerar grupprojekt och skriv-
samarbete i en avancerad marknadsföringsutbildning. De forskningsfrågor 
som de fokuserar på behandlar bl.a. hur användbara grupprojekt är för 
studenterna, vilka problem som kan uppstå samt vad instruktörerna kan göra 
för att grupparbetet ska leda till utveckling på olika områden. Här gäller det 
ämneskunskaper/färdigheter och ämnesövergripande färdigheter. Som en 
potential med gruppsamarbete nämns bl.a. att studenterna klarar av mer till-
sammans än vad de skulle kunna individuellt. Dale (1994) nämner att 
studenter kan observera hur andra tänker, vilket medför att de kan modellera 
efter samarbetspartnerns kognitiva strategier och skrivstilar. Berends (2005) 
kommer i en studie, där kemistudenter skriver laborationsrapporter i grupp, 
fram till att skrivsamarbete skapar förutsättning för diskussion och därmed 
ett flexibelt förhållningssätt till genrekonventionerna. Studenternas olika för-
hållningssätt leder till att rapportens utformning inte enbart diskuteras utifrån 
anvisningarna och tidigare utformade rapporter, utan också utifrån mottag-
aren och varför just den här rapporten ska utformas på ett visst sätt. Berends 
och även Jansson (2005a, 2005b) menar att studenternas olika synsätt och 
förhållningssätt i samtalen kan fungera som ett bra verktyg att lyfta fram den 
tysta kunskapen. Yong (2006) och Dommeyer (1986) framför även implika-
tioner för läraren med skrivsamarbete. Yong menar att läraren kan få insikt i 
studenternas behov av skrivpedagogik genom att lyssna på interaktionen 
under skrivtillfället. Dommeyer nämner att läraren får ett reducerat antal 
inlämningsuppgifter som (eventuellt) måste betygsättas, men att läraren ändå 
når samtliga studenter genom sin responsgivning i texterna.  

Vissa forskare menar att kollaborativt skrivande i utbildningen är viktigt 
för att förbereda studenter på professionellt skrivande (Mabrito 1999, 
Schneider & Andre 2005). Detta har sin förklaring i att kollaborativt skriv-
ande på många arbetsplatser är vanligt förekommande. Mabrito (1999) 
menar att modellerna och därmed instruktionerna för att lära ut professionellt 
skrivande inom högre utbildningar ofta inte räcker till och inte motsvarar 
sättet att skriva på arbetsplatsen. Enligt honom beror det på väsentliga 
skillnader i den kollaborativa skrivprocessen. Han förklarar det med att 
skribenterna på arbetsplatsen visserligen ofta arbetar kollaborativt, men att 
deltagarna i grupperna sällan bidrar lika mycket till textprodukten. I klass-
rummet däremot verkar det finnas en önskan att samtliga deltagare bidrar 
lika mycket. Rollfördelningen skribent–läsare spelar en väsentlig roll enligt 
honom. På utbildningen är både lärarna och studenterna insatta i kriterierna 
för utformning av texterna och responsgivning följer i stort kriterierna. Dess-
utom kan betygsfaktorn spela en relevant kontextuell roll för textprodukten. 
På arbetsplatsen är kriterierna och därmed responsgivningen mer dynamiska 
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eftersom influenserna kan komma från en politisk och/eller ekonomisk kon-
text. Han föreslår därför kollaborativa projekt på utbildningar som inbjuder 
studenterna att delta i olika roller och på olika sätt i den kollaborativa 
processen.  

Hur man inom högre utbildningar har lyckats förbereda studenterna att 
skriva i arbetslivet har Schneider & Andre (2005) undersökt genom att inter-
vjua nio studenter i tre olika utbildningar med syfte att få fram vad student-
erna (samtliga L1 studenter) anser om hur man på deras respektive 
utbildning har lyckats just med att förbereda studenterna att skriva i arbets-
livet. Samtliga studenter har i slutet på sin utbildning erfarenhet av arbets-
förlagd verksamhet. Studenterna inom marknadsföring svarar mycket posi-
tivt på den skrivutbildning de har fått, och även statsvetarstudenterna svarar 
positivt, men studenterna i kommunikationsvetenskap är negativa till den 
förberedelse som de har fått. Den enda genren som marknadsföringsstudent-
erna nämner som kan kopplas till arbetsplatsen är rapportskrivande och de 
framhäver kollaborativt skrivande som en av de viktigaste faktorer som har 
lett till den adekvata skrivutbildningen. En av studenterna nämner att det har 
lett till att hon utvecklades från en medioker skribent till en bra skribent. En 
annan student framför att ännu flera kollaborativa projekt skulle ha lyft 
skrivandet ytterligare. Till skillnad från studenterna inom marknadsföring 
framhäver varken statsvetarstudenterna eller studenterna i kommunikations-
vetenskap kollaborativt skrivande. Studenterna i statsvetenskap anser sig 
vara väl förberedda på att skriva rapporter på arbetsplatsen men anser sig 
inte ha fått tillräckligt med kunskap i relevanta genrekonventioner. En av 
studenterna nämner att hon är väl förberedd på att analysera resultaten i 
rapporterna men sämre förberedd på att utforma rapporterna själv. Det i sin 
tur har lett till att hon modellerar, dvs. använder sig av andra rapporter på 
arbetsplatsen när hon måste skriva en rapport.  

McCorkle m.fl. (1999) kommer in på eventuella problem med kollabora-
tivt skrivande. Här nämns bl.a. att vissa gruppmedlemmar åker snålskjuts, så 
kallad ”free riding”, att studenterna inte blir individuellt belönade för sina 
insatser samt att det finns studenter som saknar samarbetsattityd. Som exem-
pel på avsaknaden av samarbetsattityd nämns studenter som kommer från en 
individualistisk kultur, vilket kan jämföras med den individorienterade håll-
ning som Scollon & Scollon (2001), Carlsson (2002) och Jansson (2004a) 
pekar på.  

Som ett eventuellt annat problem med kollaborativt skrivande framförs att 
deltagarna delar upp skrivuppgifterna. I detta sammanhang nämns att det vid 
samordning av de olika delarna ofta uppstår en situation (i slutfasen av skriv-
uppgiften) då studenter saknar förståelse för den del som de inte har med-
verkat i, vilket McCorkle m.fl. kallar för ”integrative learning problems”. 
Batra m.fl. (1997) anger i detta sammanhang att de medlemmar i gruppen 
som tar det största ansvaret för skrivarbetet lär sig mest, medan de övriga 
deltagarna inte gör det. Storch (2005) antyder i ett liknande resonemang att 
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det är den deltagare som har en dominerande roll i interaktionen, som lär sig 
mest. I hennes undersökning handlar det om andraspråksinlärning. 

2.1.2 Studier av kollaborativt skrivande med ett mångfalds-
perspektiv  
Mångfaldsperspektivet har relevans för min studie på grund av att vissa av 
deltagarna har flerspråkig bakgrund. För samtliga studenter i denna studie 
gäller det att utveckla sina textuella färdigheter i rapportskrivande, men för 
de studenter som har annat modersmål än svenska kan det dessutom före-
komma textuella problem som går att härleda till språkbakgrund och som 
mycket väl skulle kunna ha betydelse för val av skrivstrategi. Första avsnittet 
nedan rör högskolan som multikulturell miljö med eventuellt medföljande 
konsekvenser för andraspråks- och minoritetsstudentens situation på utbild-
ningen. Sedan presenteras några kontrastiva studier som belyser huruvida 
vissa kollaborativa skrivuppgifter är mer effektiva än andra, om det finns 
relevanta skillnader att urskilja mellan individuellt och kollaborativt skriv-
ande och/eller mellan första- och andraspråksgrupper.  

2.1.2.1 Högskolan som multikulturell miljö 
Jansson (2005b) lyfter fram hur man kan skapa språk- och genreutvecklande 
lärandemiljöer i skolans ämnesundervisning. Bakgrunden till studien är att 
högskolan utvecklas mot en alltmer mångkulturell miljö och därför anser 
hon att det är av största vikt att andraspråks- och minoritetsstudentens situa-
tion på högskolan uppmärksammas i forskningen: ”För utbildare kan det 
vara värdefullt att få mer kunskap om hur studenter med andraspråks-
bakgrund lär sig genom att skriva, vilka tillgängliga resurser i kontexten de 
använder och vilken funktion dessa resurser fyller för lärandet av ämnes-
kunskaper och för socialiseringen in i den institutionella skrivpraktiken.” 
(Jansson 2005:56.) Studien bygger på en förgrening inom New Literacy, 
academic literacies approach (se t.ex. Lea & Street 1998, Jones et al. 1999, 
Lea 1999 och Lillis 2001), som beskriver studenters skrivande som en social 
praktik. Med sociala praktiker betonas att skrivkompetens ska ses i relation 
till det aktuella sociala sammanhanget och inte som en isolerad färdighet. 

Academic literacies approach har växt fram ur den brittiska undervis-
ningssituationen med dess utpräglade klassegregering och är en opposition 
mot en allt för snävt normativ syn på skrivkompetens. Utmärkande för forsk-
ningen inom denna inriktning är det kritiska förhållningssättet mot den 
pedagogiska praktik som tillämpas på många högskoleinstitutioner, som ut-
går från antagandet att akademiskt skrivande är en färdighet som kan över-
föras genom skrivanvisningar och mallar. En annan kritik rör det akademiska 
skriftbruket (se Gee 1996, Lillis 2001), som utmärks av ett dekontextuali-
serat språk med en specifik vokabulär, som enkelriktat överförs och som ses 
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som ett ideal som studenterna ska socialiseras in i. Lillis (2001:53 ff.), som 
följer studenter från studieovana miljöer, menar att det akademiska 
skriftbruket tillhör de privilegierades praktik, som vissa studenter har 
begränsad tillgång till. Lillis argumenterar för att studenten själv ges en aktiv 
roll i skapandet av de diskurser de deltar i, och att de har möjlighet att 
förändra och påverka.  

Jansson (ibid.) analyserar i ovan nämnda studie samtal i en grupp stud-
enter med andraspråksbakgrund som skriver en laborationsrapport. Hon 
kommer fram till att studenterna inte har förstått vilken funktion vissa språk-
liga val i texten har i förhållande till syfte och mottagare och ser inte något 
resultat i denna fallstudie som pekar mot att studenterna är med och påverkar 
skrivpraktiken på utbildningen. Hennes slutsats är att den tysta kunskap som 
finns inbäddad i kontexten måste dras fram i ljuset för att studenterna ska 
kunna få en bättre förståelse för varför skrivnormen ser ut som den gör på 
utbildningen. Hon menar i detta sammanhang att lärarnas expertis skulle ha 
behövts för att driva studenterna framåt i deras genreutveckling och att 
lärarna måste utveckla ett metaspråk som de kan använda i dialogen med 
studenterna kring deras texter. Ett liknande resultat kommer hon fram till i 
en studie (2005a), där två grupper andraspråksstudenter skriver en labora-
tionsrapport som ingår som examination i en kurs på en magisterutbildning 
för högskoleingenjörer i datateknik. 

Analysresultaten från dessa studier visar, enligt Jansson, att studenterna 
inte till fullo förstår vad en vetenskaplig uppsats är, varför laborations-
rapporten på kursen ser ut som den gör och vad den ska användas till. I sam-
talen under skrivsamarbetet blir de efter hand medvetna om vad som för-
väntas av dem. Jansson (2005a) menar att det är skrivsamarbetet som ger 
studenterna möjlighet att explicitgöra och ifrågasätta de konventioner som 
tas för givna av institutionens medlemmar och tillägger att ”ett sådant krit-
iskt förhållningssätt kan vara mer gynnsamt i längden för deras lärande-
process än anpassning utan reflektion” (Jansson 2005a:142).  

2.1.2.2 Kontrastiva studier 
Frågan huruvida vissa kollaborativa skrivuppgifter är mer effektiva än andra 
och skillnader mellan individuellt och kollaborativt skrivande har bl.a. 
Storch (2001) undersökt i en studie med fokus på grammatisk form och 
korrekthet. Undersökningen genomfördes på ett universitet i Australien där 
33 ESL-studenter delades in i grupper som skrev tre olika skrivuppgifter 
med rapportskrivande som förebild: en kortare skrivuppgift (utifrån ett dia-
gram som en tidigare student har utformat), en redigeringsuppgift (utifrån en 
studenttext med korrekta och inkorrekta former) och en textrekonstruktion 
(utifrån en text med enbart innehållsord).2 Resultaten visar att det är text-

                          
2 ESL står för English as a Second Language.  
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rekonstruktionsuppgiften som drar deltagarnas uppmärksamhet mest till 
grammatiska aspekter. Det som Storch anser som ett relevant resultat för 
språklärare är det faktum att deltagarna i samtalen vid den beskrivande upp-
satsen ägnade 55 % av de språkrelaterade diskussionerna åt just grammatiska 
aspekter. Storch jämför resultaten med en studie utförd av Cumming (1990), 
där deltagarna skrev på en liknande uppgift och där det visade sig att andra-
språksinlärare (vuxna) som skriver individuellt bara ägnade 2 % åt språkliga 
grammatiska former (metoden var ett tänka-högt-protokoll) under skriv-
processen. Hon drar utifrån sina och Cummings resultat slutsatsen att kol-
laborativt skrivande gynnar förhandling om morfologi och syntax betydligt 
mer än när studenterna skriver individuellt. Ett annat positivt resultat, enligt 
henne, rör språklärarnas oro att studenter som arbetar gruppvis kan ge var-
andra inkorrekt respons när det gäller målspråksformer. Hon menar att 
resultaten i denna studie visar att diskussionerna har lett till ca 70 % korrekta 
former för samtliga tre skrivuppgifter, vilket hon tolkar som en hög andel. 
Hon hänvisar även till en studie av Swain (1998) som visar att studenterna 
fortsatte med samma korrekta språkliga resultat som de kom fram till i 
grupperna i det efterföljande individuella testet. Samma resultat uppstod för 
de deltagare som kom fram till inkorrekta former i grupperna, dvs. de skrev 
samma inkorrekta former i ett efterföljande test. 

Storch (1999) har jämfört individuellt och kollaborativt skrivande i flera 
studier. Hon kommer bland annat fram till att kollaborativa skrivgrupper 
skriver texter med mindre språkliga fel än de studenter som skriver indi-
viduellt. Hon nämner dock att det rör samma studenter, vilket kan ha på-
verkat resultaten. I senare studier (Storch 2005, Storch & Wigglesworth 
2007) visar resultaten också att kollaborativt (rapport)skrivande leder till 
språkriktigt (grammatiskt) bättre texter, men i ytterligare en undersökning 
(Storch 2007) hittar hon inga signifikanta skillnader just när det gäller 
språkriktigheten. Det visade sig att det tog längre tid för grupperna att skriva 
färdigt sina textbearbetningar än för individerna, och ett annat resultat var att 
deltagarna i det kollaborativa samtalet löste de flesta språkrelaterade pro-
blem interaktivt. Detta medförde, enligt henne, att studenterna fick tillfälle 
att använda andraspråket och reflektera kring det. I en av tio grupper beteck-
nade hon dock samarbetet inte som kollaborativt, eftersom det uppstod en 
rollrelation, där en av deltagarna kunde betecknas som dominant och den 
andra som passiv. Hon menar att den relationen endast ger den dominanta 
personen tillfälle till andraspråksinlärning. 

Wigglesworth & Storch (2009) jämför kollaborativt med individuellt 
skrivande genom att undersöka andraspråksstudenter (144 till antalet) på ett 
universitet i Australien. Studenterna är indelade i grupper som skriver indi-
viduellt och grupper som skriver kollaborativt och uppgiften rör en argumen-
tation. För de kollaborativa grupperna innebär skrivsamarbetet att de skriver 
hela texten tillsammans, dvs. de lämnar en gemensam version (samförfattar-
skap). Undersökningen fokuserar på tre områden, nämligen språkliga fel i 
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texten (”accuracy”), grammatisk komplexitet (”complexity”) och text-
mängden (”fluency”). Resultaten visar att det inte finns några skillnader i de 
individuella och kollaborativa grupperna när det gäller grammatisk kom-
plexitet och utförlighet, men de kollaborativa grupperna skriver mer språk-
riktiga texter och diskuterar språkriktighetsfrågor i stor utsträckning (mer än 
30 % av diskussionstiden).  

I stort sett kommer Nassaji & Tian (2010) fram till samma resultat. 
Studien äger rum i ett ESL-program på ett universitet i Canada. De är intres-
serade av att se om studenternas kollaborativa arbete leder till större kunskap 
om verbanvändningen i texterna jämfört med om uppgiften genomförs indi-
viduellt. Resultaten visar bl.a. att kollaborativt arbete leder till större språklig 
korrekthet, men det leder inte till större ordförrådsmässiga kunskaper än vid 
individuellt arbete. Flera studier inom andraspråksforskning har visat att 
kollaborativt arbete leder till högre språklig korrekthet (Kuiken & Vedder 
2002, Kowal & Swain 1994, 1997, Lapkin & Swain 2000, Lapkin et al 
2002). I Sverige har Jansson (2004b), som använt det kollaborativa samtalet 
som en metod att studera skrivprocesser på andraspråket, bl.a. kommit fram 
till att smågruppsarbete i högsta grad gynnar diskussioner om språklig form. 
Resultaten är i enlighet med resultaten från tidigare klassrumsstudier av det 
kollaborativa samtalets språkutvecklande potential (Donato 1994, Swain 
1998, Lindberg & Skeppstedt 2000). Dessa forskare har betonat att det är de 
processer som utvecklas i samtalet som är gynnsamma för språkinlärningen, 
medan mindre fokus har lagts på den färdiga produkten. Swains studie lik-
som Lindberg & Skeppstedts rör dock inte högre utbildningar.  

I en annan studie där inte andraspråksinlärning står i fokus jämför Jansson 
(2004a) samtal i grupper med svenska som första- respektive andraspråk 
som skriver två laborationsrapporter på en teknisk ingenjörsutbildning. 
Syftet med hennes studie är att visa hur dessa skrivargrupper samtalar om 
problem som dyker upp under skrivprocessen. Hon kommer bl.a. fram till att 
den tvåspråkiga gruppen driver skrivsamarbetet längre än den modersmåls-
svenska gruppen. De lämnar två identiska rapporter och ägnar mycket tid åt 
förhandling kring textens retoriska uppbyggnad. Den modersmålssvenska 
gruppen däremot skriver visserligen utkast tillsammans men väljer sedan att 
arbeta vidare individuellt. Att andraspråksgruppen väljer att samförfatta kan, 
enligt Jansson, ha sin förklaring i deras andraspråksbakgrund. Hon kunde 
påvisa typiska andraspråksdrag både på lexikal och syntaktisk nivå i inter-
aktionen och såg deras samarbete mer som en strategi till lärande av en ny 
genre. Hon nämner även att de tvåspråkiga studenternas nära samarbete kan 
tolkas som ett tecken på ett mer grupporienterat förhållningssätt, medan den 
modersmålssvenska gruppens självständiga arbetssätt kan tolkas som en 
individorienterad hållning (se bl.a. Scollon & Scollon 2001, Carlsson 2002 
om studier där sådana förhållningssätt diskuteras). Det mindre utvecklade 
skrivsamarbetet i den modersmålssvenska gruppen kan, enligt henne, också 
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ha sin förklaring i att de känt sig mer förtrogna med genren och därför inte 
haft samma behov av varandra. 

Forskarna i de flesta studier ovan har därmed kommit fram till samma 
resultat, nämligen att kollaborativt arbete leder till högre språklig korrekthet 
i texterna. Det finns också resultat som pekar på att studenterna fortsätter 
individuellt med samma korrekta språkliga resultat som de kom fram till i 
grupperna. Att det tog längre tid i en av studierna för grupperna att skriva 
färdigt sina textbearbetningar (jämfört med individerna) ses inte som 
negativt i studier med fokus på andraspråksinlärning. Det förklaras med att 
deltagarna löser sina språkrelaterade problem interaktivt och dessa samtal på 
andraspråket gynnar inlärningen. Man kan fråga sig hur detta tidsperspektiv 
uppfattas i andra sammanhang, där det inte handlar om språkinlärning.  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 En dialogisk diskursmodell vid textproduktion 
Det teoretiska perspektiv som är passande som inramning till studiet av 
gruppsamarbete kan sägas vara det sociokulturella perspektivet. Socio-
kulturella teorier bygger bland annat på Bachtins dialogism, som har haft 
stor betydelse för skrivforskningen i Norden de senaste femton åren, vilket 
framgår i bland annat Dysthes (1996a), Hoels (2001), Janssons (2003), 
(2006), Blåsjös (2005) och Norberg Brorssons (2007) forskning. Bachtin 
(1986) använde begreppet dialog i minst tre olika sammanhang, bl.a. som 
motsättning till monolog, i ett makroperspektiv, dvs. en överordnad syn på 
mänsklig existens och i ett mikroperspektiv, dvs. hur mening och förståelse 
skapas i konkret interaktion (Morson & Emerson 1990:130). Det är mikro-
perspektivet som anses vara det centrala i dialogismen. Mening är inte något 
som existerar i språket oberoende av den som använder det och mening 
skapas inte heller individuellt. Mening skapas istället i samspel mellan dem 
som kommunicerar. Bachtins idéer om hur mening och förståelse skapas är, 
enligt Dysthe, grundläggande för vår förståelse av hur text blir till. Det är 
därmed inte individen utan vi som skapar mening eller ”tilbakameldinga frå 
den andre som er ’det aktiverande prinsippit’ som skapar grunnlaget for 
forståinga.” (Dysthe 1997:50). Utifrån detta resonemang förekommer men-
ingsskapande i min studie både muntligt och skriftligt och inom kort tid och 
över en längre tid. När studenter diskuterar textutformningen i sina skriv-
grupper sker det muntligt och i direkta samtal. Det finns dock även en läsare, 
oftast i form av en lärare, som efter viss tid skriver sina kommenterar i 
rapportens texter. Mening skapas därmed i samspel mellan olika inter-
agerande, som på olika sätt kommunicerar med varandra. Dialogismens 
kärna är tanken att allt meningsskapande förhåller sig till olika faktorer – 
andra yttranden, grupper, normer inklusive språk- och genresystem etc. 



 29

(Blåsjö 2004:36). Enligt Bachtin (1986) blir yttringar (texter) till i ett kom-
plicerat samspel mellan dessa faktorer som alla sätter sina spår i texten. 
Dysthe (1997:52 f.) har försökt att visa detta samspel i en dialogisk diskurs-
modell (baserat på Bachtin) som visar hur textproduktion blir påverkad av 
sex olika relationer som alla angår texten: 

1. Skribent – ämne  4. Läsaren – andra texter 
2. Skribent – läsare  5. Ämne – andra texter 
3. Skribent – andra texter  6. Läsare – ämne 

Enligt Dysthe involverar de tre första relationerna skribenten direkt och för 
de övriga relationerna ser hon en mer indirekt inverkan på textproduktionen. 
Förutom dessa sex relationer använder hon kontext och genre som ram-
faktorer, som också påverkar textproduktionen. Kontext delar hon upp i a) 
den omedelbara skrivsituationen, b) den institutionella kontexten och c) den 
sociokulturella och historiska kontexten. Samtliga relationer och faktorer 
samspelar med varandra, enligt Dysthe, som tillägger att relationerna mellan 
dem är det som är det intressanta både vid textproduktion och (eventuell) 
textanalys.  

Enligt synsättet att meningsskapande och förståelse skapas gemensamt 
tillkommer texten som en dialog mellan skribent och läsare. Samtidigt måste 
skribenten förhålla sig till ämnet och de här två relationerna kallar Bachtin 
för ”dubbel orientering” (”double-directed”). Det har sedan beskrivits som 
den dubbla dialogen eller den dubbla dialogiciteten av bl.a. Linell (1998a) 
och Evensen (1999, 2002). Blåsjö (2004:37) har beskrivit det som att skrib-
enten i varje skrivsituation förhåller sig via en interaktionsaxel till de aktu-
ella villkoren i form av vissa läsare, samtidigt som hon via en traditionsaxel 
förhåller sig till normer och delade kunskaper. Det innebär att relationen 
skribent–ämne kan ses i ett större perspektiv, där ett ämne är kopplat till en 
genre, en institution och en kulturell, historisk kontext, som formar delade 
kunskaper. Skribenten måste anpassa sig till dessa allmängiltiga normer som 
genremönster (generella, allmängiltiga genrekrav) och samtidigt måste hon 
anpassa sig till de aktuella kraven för uppgiften och läsaren.  

Inom den sociala skrivforskningen, som växte fram på 80- och 90-talet 
och som började studera hur människor skriver i autentiska miljöer, har det 
funnits forskare som har fokuserat på den interaktionella delen och forskare 
som har fokuserat på den traditionsinriktade delen. Enligt Nystrand (1992) 
kan man i detta sammanhang skilja mellan social interaktionism och social 
konstruktivism. Den sociala interaktionismen (jfr interaktionsaxeln) tänker 
sig skriven diskurs mikrosocial, som en specifik, symbolisk mötesplats mel-
lan en specifik, situerad skribent och en lika specifik dock annorlunda situ-
erad läsare (Nystrand 1986, 1989). Vid den mötesplatsen förhandlas mening 
över skillnader i kunskap, perspektiv och hur man är situerad. Konkret 
uttryckt förhandlar skribenten under skrivprocessen med läsaren och ut-
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arbetar sin text som svar på läsarens förmodade förväntningar, förkunskaper 
och behov. Omvänt sker läsprocessen på skribentens premisser då läsaren 
har som intention att tolka texten utifrån skribentens syfte (Jansson 2003:91). 
Dysthe (1997:52) beskriver läsarens påverkan på skribentens val på följande 
sätt: ”Det skrivaren veit eller trur om kva kunnskap og holdning lesaren har 
till emnet, vil verke in på kva skrivaren vel å ta med og korleis han formar 
teksten.” I utbildningssyfte kan man förmodligen anta att det oftast är läraren 
som är textens främsta läsare, vilket kan få konsekvenser för textutform-
ningen. Hyland (2004) menar att det kan påverka rollfördelningen (och 
därmed textutformningen), eftersom läsaren har mest makt och auktoritet.  

In a course that is graded and where the teacher is the primary audience for 
the text, the reader’s role is an evaluative one, giving the reader greater power 
than the writer. Writers may then see it as an advantage to take on a more 
modest and unassertive role, perhaps toning down their confidence in 
expressing ideas, adopting a more tentative voice, avoiding challenges to 
valued ideas and so on. (Hyland 2004:61)  

Den sociala konstruktionismen förstår skriven diskurs som ett makrosocialt 
gruppfenomen. Diskurs uppstår på en sociokulturell mötesplats där kommu-
nikativa konventioner uppstår som ett resultat av samspel mellan sociala 
grupper, och hur dessa grupper är situerade kulturhistoriskt, hur de är organi-
serade, intresserade, vad de har för mål och tillgängliga symboliska resurser 
(Evensen 2002:401). I en modell (”Discourse as double dialogue”), visar 
Evensen (2002:399) hur man kan förena både det interaktionistiska och det 
konstruktivistiska perspektivet, vilket innebär att skribenten måste förhålla 
sig till såväl interaktionsaxeln som traditionsaxeln vid textproduktion.  

I min studie operationaliserar jag inte termerna interaktionsaxel och tradi-
tionsaxel utan håller mig mer till genrekrav i form av uppgiftsspecifika krav 
som lärarna ger för undersökningen och inför skrivuppgiften samt generella, 
allmängiltiga genrekrav som institutionen bl.a. tillhandahåller via en instruk-
tion på webben.  

I både Dysthes och Evensens modell inkluderas intertextualitet som en 
faktor som påverkar textproduktion.3 Intertextualitet refererar, enligt Bazer-
man (1994:20), till ”the web of texts against which each new text is placed 
or places itself, explicitly or implicitly”. Bachtin (1986) nämner just feno-
menet att yttranden bygger på varandra och kan ses som svar på tidigare 
yttranden som centralt för dialogicitetsbegreppet. Han understryker att alla 
texter är en del av en textkedja som andra har skapat. Detta förefaller tydligt 
i bl.a. laborationsrapporter inom ingenjörsutbildningarna, där studenterna 
måste följa den övergripande IMRoD-modellen som medlemmarna i den 

                          
3 Begreppet intertextualitet kommer ursprungligen fån den franska litteraturteoretikern Julia 
Kristeva.  
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kulturen har kommit överens om i ett tidigare skede.4 Dessa genrekrav kan 
sägas befinna sig på ett generellt plan. På ett mer uppgiftsspecifikt plan 
använder sig studenterna i texterna av lämpliga källor i sin argumentation. 
Det kan röra citat ur primära eller sekundära källor eller referat med hjälp av 
källhänvisningar eller referatmarkörer. Enligt Fairclough (1992:117) kan 
intertextualitet förkomma på två sätt: 

 Manifest intertextualitet – konkreta inslag av andra texter i den aktuella 
texten genom exempelvis citat eller referat.  

 Interdiskursivitet – bruk av konventioner tagna från en viss genre som 
övergripande textmönster, föreskrivna former och stil eller formalia.  

Begreppen har en viss koppling till den dubbla dialogen och interaktions-
axeln och traditionsaxeln beskrivna ovan. Interdiskursivitet visar hur skrib-
enten förhåller sig till delade normer och konventioner exempelvis i form av 
genrekrav i texterna (eller under skrivprocessen). Om man har tillgång till 
inspelade data under skrivprocessen (som i denna studie) skulle man som 
forskare också kunna synliggöra hur deltagarna förhåller sig till dessa genre-
krav i samtalen. Den manifesta kopplingen till interaktionsaxeln är förmod-
ligen mindre tydlig att konstatera i texterna, men skribenterna kan välja att 
anpassa sig till läsaren eller andra källor.  

Jag använder intertextualitet på olika sätt i analyserna. Enbart begreppet 
intertextualitet rör inslag av andra texter i rapportens texter. Det kan röra 
studenternas anteckningar från föreläsningen eller laborationsundersök-
ningen eller information ur laborationshandledningen eller kompendiet m.m. 
som de integrerar i den aktuella rapporten. Med beteckningen manifest inter-
textualitet avser jag lärarröster eller andra källor som studenterna aktuali-
serar i samtalen under skrivprocessen. Beteckningen interdiskursivitet an-
vänder jag mig inte av utan istället använder jag mig konkret av genrekrav 
som gäller för genren laborationsrapporten (se ovan). Syftet med bruket av 
termerna ovan är att få fram deltagarnas olika eller gemensamma förhåll-
ningssätt till generella respektive uppgiftsspecifika anvisningar i samtalen 
under skrivprocessen.  

2.2.2 Lärandestöd och andra begrepp i samtal  
Sociokulturella teorier bygger även på Vygotskys teorier om individens 
utveckling i sociala sammanhang. Här handlar det inte enbart om interaktion 
utan även om kollaboration. Människans kognitiva utveckling, och hit hör 
även språkutveckling, sker i social interaktion mellan individer och samhälle 
(Storch 2007). För Vygotsky (1978) handlade det om interaktion mellan en 
expert (förälder eller lärare) och en novis (barn). När man som expert hjälper 

                          
4 IMRoD står för Introduktion, Metoder, Resultat och Diskussion, dvs. en etablerad organi-
sering av innehåll för rapporter (och en del andra genrer). 
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till att strukturera problemet för barnet genom att fästa dess uppmärksamhet 
på var man kan börja och hur man i ett givet läge skall fortsätta, bistår man 
barnet, som Säljö (2000:123) uttrycker det, med kommunikativa stöttor 
(scaffolds på engelska). Begreppet scaffolding kommer från Wood, Brunner 
& Ross (1976) och kan tolkas som ett slags lärandestöd som utvecklas i 
interaktion, och där den mer kompetenta illustrerar problemlösningsstrate-
gier. Lärandestödet blir enkelriktat från en vuxen till ett barn, eller från 
läraren till sina elever. Senare forskare (bl.a. Rogoff, 1990, Donato, 1988, 
1994, Storch 2002, 2005) har visat att lärandestöd även kan förekomma 
noviser emellan, vilket kallas för collective scaffolding (kollektivt lärande-
stöd). I interaktionen skiftar då rollen som expert och novis vid olika pro-
blem mellan de mer jämställda individerna. Detta samarbete behöver enligt 
vissa forskare som Donato (1994) och Storch (2002), som främst studerar 
språkinlärning, inte alltid vara synonymt med kollaborativt arbete om man 
ser till samarbetsstrategi. De för i detta sammanhang ett resonemang att in-
lärare endast skapar möjligheter för språkinlärning när de arbetar kollabo-
rativt. 

Storch (2002) har utvidgat rollrelationer i sin studie och visar att det kan 
förekomma fler roller än expert och novis vid språkinlärning. I ett ESL-
klassrum identifierar hon fyra distinkta rollrelationer mellan vuxna deltagare 
i grupperna: kollaborativ, dominant/dominant, dominant/passiv och expert/ 
novis. Hennes studie visar samtidigt att det kan förekomma rollrelationer, 
som inte resulterar i kollektivt lärandestöd. Ett begrepp som kan jämföras 
med begreppet kollektivt lärandestöd är delad expertis. Bland annat Yong 
(2010) och Ohta (1995, 2001) har i sina studier använt sig av detta begrepp 
som går ut på att studenter delar med sig av sina olika kunskaper i diskus-
sionerna vid samarbetet. Som exempel på delad expertis nämner Yong att 
deltagare som har skrivsvårigheter kan få bra förslag och idéer av andra del-
tagare, eftersom vissa är bättre på den textuella biten, medan andra deltagare 
kanske fokuserar mer på syfte med uppgiften och mottagaren/läsaren (2010: 
23). Delad expertis kan därmed betecknas som en form av kollektivt lärande-
stöd men har en tydligare avgränsning i deltagarnas olika expertområden. 

Ett annat begrepp som kan bidra till att studenterna lyckas konstruera 
kunskap och utveckla skriftspråkliga och sociala färdigheter genom inter-
aktion i gruppen är kognitiv konflikt. Yong (2010) menar att framgången i 
gruppen inte bara beror på inlärarnas språkliga färdigheter utan även på 
inställning och motivation. Läraren spelar en viktig roll, menar hon, eftersom 
läraren måste förbereda deltagarna genom att etablera basala regler för 
samarbete och modellera den kollaborativa processen för att visa deltagarna 
hur de kan samkonstruera kunskap meningsfullt tillsammans. Bland annat 
måste läraren tala om för deltagarna att kognitiva konflikter är ett vanligt 
förekommande fenomen vid skrivsamarbete och att sådana konflikter kan 
hjälpa studenterna att utveckla sitt tänkande och lära dem hur de kan lösa 
alternativa förslag eller divergerande synsätt. Flera andra forskare, som 
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Allen m.fl. (1987), Storch (2002) och Tocalli-Beller (2003), har också 
kommit fram till att konflikter kan ha en positiv inverkan på lärande-
processen, men även att olösta konflikter på det personliga planet och affek-
tiva aspekter kan ställa till problem för gruppsamarbetet, vilket kan leda till 
sociala konflikter.  

Ömsesidig interaktion (mutual interaktion) relateras ofta till ömsesidigt 
engagemang så som i Wengers studie (1998), där deltagare i en praktik-
gemenskap utvecklar en identitet under samarbetet. Engagemanget leder i 
idealfallet till att deltagarna drar fram sina olika kompetenser för att skapa 
kompletterande bidrag. Yong (2010) visar exempel på hur deltagarna kom-
pletterar varandra genom att bygga på den föregående talarens bidrag, vilket 
genererar nya idéer hela tiden. Hennes analysexempel visar även att grupp-
deltagarna interagerar och ger respons till varandra på ett uppmuntrande och 
positivt sätt, vilket kan vara en orsak till att bidragen blev kompletterande, 
menar hon.  

Begreppet förhandling används lite olika i olika studier men har som 
gemensam nämnare att det har som syfte att deltagarna använder sig av 
samtalsaktiviteter (t.ex. söka bekräftelse, ge bekräftelse, föreslå, instämma 
etc.) för att uppnå gemensam förståelse. Termen har använts mest i studier 
som fokuserar på aktiviteter i samtalen, då deltagarna möter problem med 
förståelse. Aktiviteterna kan exempelvis röra begäran om förtydliganden 
eller bekräftelse (Pica 1994). Breen och Littlejohn (2000) har utvidgat 
begreppet förhandling med bland annat ”procedural” förhandling (proce-
dural negotiation), som uppstår när deltagarna löser ett gemensamt problem. 
Deltagarnas samtalsaktiviteter och förhandlingen sträcker sig här längre än 
de aktiviteter som enbart inriktar sig på att man har uppfattat meddelandet. 
Problemlösningen rör nämligen även fakta, vilket kan leda till att deltagarna 
utöver att söka bekräftelse m.m. även korrigerar eller förklarar för varandra. 

I min studie har förhandling relevans, inte minst som procedural nego-
tiation, eftersom studenterna problematiserar textuella aspekter för att 
komma fram till en adekvat lösning i rapportens texter. I problemlösnings-
processen kan det förekomma olika sorters kognitiva konflikter, som i ideal-
fallet efter förhandlingen med hjälp av ömsesidigt engagemang (interaktion) 
leder till konsensus och en utformning som följer genrekraven. Studenterna 
kan även stötta varandra i form av delad expertis i problemlösnings-
processen. I bästa fall förekommer det inga sociala konflikter. 

2.2.3 Genreteorier och forskningsinriktningar  
Under de följande avsnitten (2.2.3.1–2.2.3.3) kommer jag att belysa olika 
forskningsinriktningar som arbetar med genrebegreppet för att lyfta fram 
deras syn på genrekunskap, dvs. vad de anser bör läggas vikt vid i genre-
analyser. I det efterföljande avsnittet definierar jag genrebegreppet för min 
studie vilket leder till en teoretisk förståelse av de gemensamma kunskap-
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erna som skribenter och läsare på institutionen i idealfallet delar för genren 
laborationsrapport. Teorin kommer sedan att stödja metoderna för analys 
(kapitel 4). 

Traditionellt syftar termen genre på litteraturvetenskapliga textindel-
ningar, som exempelvis novell eller dikt, och med tiden har man även använt 
termen för beskrivningen av olika typer av filmer och musikaler (Johns 
1997). Det ökade intresset för genre inom språkvetenskap ser Ledin (1996) i 
relation till ”the social turn av linguistics” och han kallar genre för en möjlig 
förmedlande länk mellan textuella och sociala förhållanden. Berge & Ledin 
(2001:4) menar att genre är ett fruktbart begrepp eftersom ”det har […] visat 
sig vara till stor hjälp för att förstå hur vi använder texter i en viss kultur, och 
för att fånga hur texter är beroende av retoriska situationer och strategier”. 
Den synen på genre antyder att vi inte enbart kan definiera genre utifrån 
textinterna kriterier, dvs. som ett mönster för hur texter inom en viss verk-
samhet ska utformas. Det blir snarare en syn på genrebegreppet som tar 
avstamp från kontexten, dvs. sociala eller retoriska situationer, och som 
definierar genre utifrån textexterna kriterier, t.ex. att genrer namnges och att 
de används i en viss situation med ett visst kommunikativt mål. Men vad 
olika forskningsinriktningar avser med genre är, som framgår i de kom-
mande avsnitten, mycket beroende av syftet med genreanalyserna.  

2.2.3.1 Den australiensiska genreskolan (SFL) 
Lingvister som Martin, Christie och flera andra har utvecklat en genreteori 
baserad på Hallidays (1994) sociosemiotik. Den sociosemiotiska genreteorin 
utvecklades som en motreaktion mot den processorienterade skrivundervis-
ningen i Australien på 1980-talet, eftersom den processorienterade gynnade 
en situation ”in which only the brightest, middle-class monolingual students 
will benefit” (Martin, 1985b). Tanken är att hjälpa elever från mindre 
litterata hem genom att ge dem redskap för att kunna använda texter på ett 
mer självständigt sätt. Skolskrivandet knyts till sakprosatexter med argu-
mentet att de är grundläggande för tänkandet och handlandet i en kultur. 
Särskilt skrivandet i naturvetenskapliga ämnen har fått stor plats, med moti-
veringen att den naturvetenskapliga diskursen inte kan förvärvas utan måste 
läras in. Genreanalyser bygger på Hallidays systemisk-funktionella gramma-
tik eller sociosemiotik och hans teori att kontext, text och språk måste ses i 
sammanhang med varandra och där språkets interna organisation korrespon-
derar med kontextens externa sociala organisation eller omvänt står i relation 
till (se Berge 1998 för en bra översikt över Halliday och sociosemiotiken). 
Den mest specifika kontexttypen, situationskontexten, består av komponent-
erna field, tenor och mode. Field eller fält/verksamhet syftar på textens ämne 
eller det man skriver (talar) om. Tenor eller relation syftar på förhållandet 
mellan författaren och läsaren (talaren och lyssnaren) och mode eller kom-
munikationssätt syftar på kommunikationskanalen, dvs. om det är skriftspråk 
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eller talspråk (Gibbons 2002). Dessa tre kontextuella variabler realiseras 
sedan språkligt i texten och kallas för textens register. Vid kontextuell 
variation uppstår variation i registret, dvs. språklig variation i texten. Ett 
exempel på hur komponenterna kan användas ser vi t.ex. i Macken-Horariks 
(2002) undersökning. Hon använder sig av ett SFL-baserat kontextuellt 
ramverk, när hon ger studenter följande information beträffande en av 
komponenterna, i detta fall fält/verksamhet (Macken-Horarik 2002:37):5  

Context 

Field: Giving information 
about how IVF works 

 Text Features 

 action verbs carrying meaning about 
processes (material processes) 

 things in general (generic participants 
and universal present tense) 

 technical terms (technical nominal 
groups) 

Exemplet visar att ämnet påverkar språkliga val som i detta fall verb, tempus 
och nominalgrupper. Macken-Horarik menar att kopplingen mellan situa-
tionskontexten och register är användbar ”because they show how context 
‘gets into’ text and how context itself is ‘recovered from’ a text” (2002:20).  

Martin (1984) och andra forskare inom SFL har senare lagt till genre som 
en komponent utöver situationskontexten. Martin & Rose definierar genre 
som följande: 

For us a genre is a staged, goal-oriented social process. Social because we 
participate in genres with other people; goal-oriented because we use genres 
to get things done; staged because it usually takes us a few steps to reach our 
goals. (Martin & Rose 2003:7–8)  

Relationen mellan register och genre har kritiserats för att vara oklar av 
bland annat Swales (1990) och Ledin (1996) eftersom termerna har används 
synonymt. Macken-Horarik (2002) använder sig av en modell där kontext 
verkställs på både genrenivå och registernivå och hon ger följande distink-
tion mellan genre och register: 

[...] the notion of genre is ”tuned into” the social purpose of a text and 
captures its distinctive global (or schematic) structure. The notion of register 
[...] relates to the context of situation in which a text is produced (and heard 
or read) and accounts for the text’s distinctive patterns of meaning. (Macken-
Horarik 2002:20) 

De sociosemiotiska genreanalyserna arbetar därmed på två nivåer: dels på 
genrens konventioner, den s.k. schematiska strukturen, och dels på lexiko-
grammatiska drag från det register som är aktuellt. Som ett resultat av det 

                          
5 IVF i uppställningen nedan står för in vitro fertilization procedure. 
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knyts intresset ganska snävt till språket och texten, vilket går att förklara 
med syftet att lära ut genrer explicit genom att beskriva och modellera olika 
genrer för elever (Ledin 1999:26). Olika genrer delas därmed in i så kallade 
genrefamiljer med fokus på strukturer och språkliga drag. I analyserna bryts 
texterna sedan ner i olika komponenter som exempelvis processer (lämpliga 
verb), deltagare, omständigheter (adverbial), nominalgrupper och modalitet. 
Hyland nämner att det hjälper lärare att etablera vilka aspekter som bör 
framhävas när de lär ut en viss genre och ”assists students to more effecti-
vely express their experiences and attitudes in ways that meet reader expec-
tations (2004:199). 

De genrer som SFL-forskare främst har försökt att lära ut kallar de oftast 
för genrer, men på senare år även för elemental genres (Feez 2002). Bra 
exempel på detta ser vi i Macken-Horariks (2002) studie som använder sig 
av genren explanation (utreda/förklara), och Martin & Rose (2003), som 
fokuserar bl.a. på genrerna berättelse och argument. Biber (1989) anser att 
sådana ”genrer” är texttyper. Han karakteriserar termen genre med text-
externa kriterier, som t.ex. texter som är skrivna eller talade av en viss per-
son, för en viss publik, i en viss kontext, med ett visst mål och som anses 
vara ett exempel på en viss genre av diskursgemenskapen (se nästa avsnitt 
för en förklaring av begreppet). Inom SFL har man dock börjat använda sig 
av macro-genres, för att beteckna ”elemental genres” (texttyper) som till-
sammans utgör större, mer komplexa texter (se t.ex. Martin 1994), som 
laborationsrapporter, forskningsrapporter (jfr Paltridge 2002 som diskuterar 
kring texttyper och olika genrebeteckningar).6 

2.2.3.2 English for Special Purposes 
English for Special Purposes (ESP) härstammar från amerikansk retorik-
forskning och uppstod, precis som den australiensiska genreskolan, för att 
förbättra skrivundervisningen. Till skillnad från ”genreskolan” har forskarna 
inom ESP främst ägnat sig åt akademiskt skrivande och kallas därför även 
för EAP (English for Academic Purposes). Swales (1990) och Bhatia (1997), 
de främsta företrädarna inom ESP, har en relativt strukturell grundsyn på 
genre, i och med att de vill lära ut genremönster till studenter.7 Syftet är 
därmed skrivpedagogiskt och spänner över såväl den professionella nivån 
som studentnivån. Modellerna inom ESP har en större språklig variation än 
inom SFL (Hyland 2004). 

Tillvägagångssättet fokuserar ”on teaching students formal, staged quali-
ties of genres so that they can recognize these features in the texts that they 

                          
6 Termen används dock olika av olika forskare. Grabe (2002) avser med macro-genres narra-
tive och expository.  
7 Swales och Bhatia arbetar för det mesta med ett andraspråksperspektiv, dvs. med studenter 
som inte har engelska som sitt modersmål och som får kompetens i angloamerikansk kultur 
via modellinlärning av genre (kallas för English as a Second Language (ESL)).    
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read and use them in the texts that they write” (Hyon 1996:701). Analysen 
startar med att samla in exempel på relevanta genrer inom en viss kontext, 
vilket oftast sker med hjälp av experter inom området. Sedan börjar pro-
cessen med att identifiera de mer övergripande strukturerna i en text 
inklusive vad den innehåller för grammatiska aspekter och vokabulär. Bhatia 
(1997) tar upp tre analysnivåer för lingvistisk analys: analys av lexiko-
grammatiska drag, analys av textualisation samt strukturella tolkningar av 
textgenren. Det är den sistnämnda nivån, strukturella tolkningar av text-
genren, som är det första steget i genreanalysen och som är den mest fram-
trädande. Swales (1990) använder sig på den nivån av den så kallade CARS-
modellen (Create a Research Space) för att analysera textmönster i forsk-
ningsartikelns inledning. Han urskiljer tre återkommande drag i inledningar: 
etablera ett territorium, skapa en nisch samt inta nischen. Dessa drag kallar 
han för moves som sedan realiseras språkligt med hjälp av olika steps. Bhatia 
(1997) använder sig av ”rhetorical moves” eftersom en genre, enligt honom 
(och Swales), primärt karakteriseras av de kommunikativa eller retoriska 
syften som den är avsedd att uppfylla: 

The communicative purpose of the article introduction is accomplished 
through four rhetorical moves, which give this genre its typical cognitive 
structure. Just as each genre has a communicative purpose that it tends to 
serve, similarly, each move also serves a typical communicative intention 
which is always subservient to the overall communicative purpose of the 
genre. (Bhatia 1997:30)      

Genrens kommunikativa mål realiseras med hjälp av moves (och steps) som 
ger genren sin typiska kognitiva struktur, strukturellt och innehållsmässigt. 
Ett exempel på moves visar Hyland (2000), när han jämför (retoriska) moves 
i abstract i vetenskapliga artiklar från olika discipliner och kommer fram till 
att de använder sig av exakt samma moves inom olika discipliner för 
abstraktdelen, nämligen introduktion, syfte, metod, resultat och slutsats. 

När Swales (1990) definierar genre gör han det i första hand utifrån 
textexterna kriterier eftersom genretillhörighet uppstår ur det han kallar för 
privilegierade egenskaper, dvs. att en text kan ses som en social process med 
ett bestämt mål. Den sociala gruppen som har gemensamma mål och som 
äger en uppsättning genrer (”expert members”) kallar Swales i sin definition 
för en diskursgemenskap (discourse community). Nya medlemmar sociali-
seras in i diskursgemenskapen bl.a. genom att skaffa sig genrekompetens. 
Swales anger vidare i sin genredefinition att det är specialisterna inom 
gemenskapen som skapar genren och som ger den sin konventionaliserade 
interna struktur: 

In addition to purpose, exemplars of a genre exhibit various patterns of simi-
larity in terms of structure, style, content and intended audience. If all high 
probability expectations are realized, the exemplar will be viewed as proto-
typical by the parent discourse community. (Swales 1990:58)  
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Genrens konventionaliserade interna struktur, från textmönster till stil, tillhör 
det som Swales kallar för genrens prototypiska egenskaper. Texterna i en 
genre kan därmed vara mer eller mindre prototypiska, vilket enligt Ledin 
(1996:19) innebär att ”de texter som inte följer modellen är anmärknings-
värda på något sätt, t.ex. dåligt skrivna i forskarvärldens ögon”. 

Bhatia (1997) anser att Swales (1990) har en bra blandning av lingvistiska 
och sociologiska faktorer i sin definition av genre, men kritiserar Swales för 
att förringa psykologiska faktorer och på så sätt underminera vikten av 
taktiska aspekter vid genrekonstruktionen. Dessa spelar enligt honom en 
signifikant roll för att betona den dynamiska sociala processen vid genre-
konceptet. 

Det förekommer bland forskare inom SFL, som jag nämnde i förra av-
snittet, en variation i genrebeteckningar som elemental-genre och macro-
genre. Även inom ESP förekommer olika beteckningar. När Swales analy-
serar forskningsartikelns inledning (1990) eller litteraturförteckning (Swales 
& Lindemann 2002) kallar han dessa textavsnitt för part-genre eller sub-
genre (jfr med elemental-genre inom SFL). 

2.2.3.3 Den nyretoriska genreforskningen 
En tidig företrädare av den nyretoriska forskningsinriktningen är Miller 
(1984), som riktar sig mot en starkt textorienterad, formaliserad genresyn. 
Hon ser inte primärt på genre som en textföreteelse utan som en social hand-
ling. En genre uppstår, enligt henne, för att en situation uppfattas som åter-
kommande och därmed ger upphov till likartade retoriska strategier. Att 
situationer är återkommande är viktigt i nyretorikernas definition av genre, 
som t.ex. Coe & Freedmans definition (1998) i Coe (2002:197): ”A genre is 
a socially standard strategy, embodied in a typical form of discourse, that has 
evolved for responding to a recurring type of rhetorical situation.”. 

Berkenkotter & Huckin (1995) menar dock att situationer inte åter-
kommer på precis samma sätt. En genre är en form av situated cognition och 
utgör ett tänkande som fortsätter att utvecklas allteftersom vi deltar i kom-
munikativa aktiviteter. En följd av att genrer är situerade är att genrer ändras 
över tid, är dynamiska utifrån användarens sociokognitiva behov. Med be-
greppet situerad, som ofta lyfts fram i studier med sociokulturell inramning, 
menar man att skrivandet är inbäddat i olika kontexter, vilket kan medföra 
att en och samma person skriver olika i olika situationer. Genom att genrer 
är situerade, dynamiska och sociala verktyg, menar nyretorikerna att det inte 
går att lära ut skrivande och genrer explicit. Freedmans (1987) tes är att det 
handlar om en omedveten process och en intuitiv kunskap. Studenter till-
ägnar sig dessa kunskaper genom att vara medlemmar av en diskursmiljö 
och genom att delta i de språkliga aktiviteter som tillhör denna miljö. 
Diskursgemenskapens olika genrer tillägnas därmed genom att individen 
socialiseras in i diskursmiljön. Freedman talar i termer av tyst kunskap, när 
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juridikstudenter i hennes studie, utan ha fått formella anvisningar, erövrar 
genrekompetens.  

Den nyretoriska genreforskningen har, enligt Ledin (1996:12), bidragit 
med att lyfta fram djupare förståelse av de yttre, pragmatiska villkoren för 
vad som konstituerar en genre. Den vill ur pedagogiskt synpunkt göra stud-
enter (och yrkesverksamma) medvetna om genrens situationella karakte-
ristiska och sociala funktioner. Bazerman (1988) menar i detta sammanhang 
att det inte räcker att en (diskurs)gemenskap (eller institution) förse student-
erna med skrivinstruktioner utan dessa instruktioner måste relateras till 
gemenskapens basala antaganden och mål för att uppnå effektivitet. Situa-
tionskontexten, eller den retoriska situationen, ser man som viktig och den 
teoretiseras därmed. När Flowerdew (2002) skiljer på linguistic/non-lingu-
istic approaches, menar han att nyretoriken tillhör non-linguistic approach i 
och med att den är mer fokuserad på situationskontexten, dvs. genrens mål 
samt diskursgemenskapens attityder, värderingar etc. ESP och SFL tillhör 
den lingvistiska delen, eftersom de fokuserar på lexiko-grammatiska aspek-
ter samt retorisk struktur. Han menar dock att indelningen inte ska hårdras, 
eftersom båda infallsvinklarna kan användas för att förena kontext, etno-
grafiska tekniker och språklig realisation i analysen. Han tillägger även att 
samtliga inriktningar studerar kontext och text, men att det görs med olika 
fokus: 

Putting it in another way, the linguistic approach looks to the situational 
context to interpret the linguistic and discourse structures, whereas the New 
Rhetoric may look to the text to interpret the situational context. (Flowerdew 
2002:91–92)    

Flowerdews indelning i forskare som arbetar med en lingvistisk eller icke-
lingvistisk infallsvinkel ovan ger sken av att det finns en skarp gräns mellan 
de olika inriktningarna. Det finns dock forskare som använder sig av en 
eklektisk syn på vad som är relevant att studera för genrekunskaper och/eller 
vad man bör lägga stor vikt vid i undervisningssammanhang. Coe (2002) 
menar exempelvis att han, på grund av sin genredefinition (se föregående 
sida), blir placerad bland kontextuella genreteoretiker trots att han anser sig 
själv vara ett bra exempel på en forskare som förenar båda de två olika in-
fallsvinklarna. Han betonar nämligen att textens lexiko-grammatiska aspek-
ter och situationens återkommande retoriska särdrag måste studeras paral-
lellt, med motiveringen att forskare och studenter då begriper sig bättre på 
det inbördes förhållandet (Coe 2002:197–198). Även andra forskare som 
Johns (1997), Nyström (2000), Pang (2002), Samraj (2002), Hyland (2004) 
har en mer eklektisk syn på genrebegreppet och vad som bör läggas fokus 
på. Pang (2002) delar i sin studie in studenter i en grupp som ska fokusera på 
textens lexiko-grammatiska aspekter i en viss genre och en grupp som ska 
utgå från kontextuella faktorer för att upptäcka det mest lämpliga språk-
bruket. Hans studie visar att båda grupperna gjorde en progression på vissa 
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områden och menar att både lingvistiska och kontextuella tillnärmelsesätt 
måste tillämpas så att studenterna får full förståelse för genrens språk och 
kontext. Trots grundläggande skillnader mellan de olika inriktningarna 
menar Johns (2002) att det finns en hel del gemensamma nämnare som de 
olika inriktningarna kan vara överens om. Hon för fram åtta olika sådana 
principer, som exempelvis att texterna är socialt konstruerade, har ett mål, att 
vissa genrer (och även register) är mer värdesatta inom en gemenskap/ 
utbildning än andra eller att textens språk, dvs. vokabulär, grammatik, 
metadiskurs eller andra språkliga aspekter aldrig ska läras ut separerat från 
retoriska aspekter. I en tidigare studie (Johns 1997) tar hon ett helhetsgrepp 
om vilka gemensamma kunskaper, som nämns bland teoretiker och forskare, 
som skribenter och läsare kan dela, när de kommunicerar med hjälp av en 
viss genre. Johns (1997:37) lyfter fram dessa potentiella aspekter för delad 
genrekunskap i en modell och kommer fram till följande faktorer med rele-
vans: typ av genre, kommunikativa mål, roller (förhållandet mellan skrib-
enten och läsaren), kontext, textkonventioner, innehållet, register, kulturella 
värden (tänkesättet inom verksamheten), och intertextualitet. Hyland (2004: 
56) använder sig av liknande komponenter när han beskriver genrekunskap. 

2.3 Genren laborationsrapport 
I forskningsöversikten över det kollaborativa skrivandet (2.1–2.1.2.2) hand-
lar det främst om genrerna rapport och laborationsrapport. Eftersom det i 
min studie enbart handlar om laborationsrapporten är det relevant att 
beskriva vilka förväntningar som vilar på en bra skriven laborationsrapport 
samt vad det är för typifierande textuella drag som utmärker den genren. I 
översikten som följer behandlas både den professionella laborations-
rapporten och den som skrivs i utbildningssyfte för att visa vad de olika 
retoriska situationerna kan ha för påverkan på textutformningen.  

2.3.1 Laborationsrapporten i arbetsliv och utbildning 
Laborationsrapporten kan sägas vara en etablerad genre med relativt fasta 
genrekonventioner. Dessa konventioner har utarbetats från 1800-talet och 
framåt och har lett till en struktur enligt IMRoD-formatet, när det gäller 
organisering av innehållet. En av de första forskare som insåg vikten av att 
skriva ner sina experiment i detalj var Louis Pasteur. Han gjorde ban-
brytande upptäckter inom kemi, jäsningsfysiologi och mikrobiologi under 
1800-talet och genom sitt noggranna sätt att dokumentera, underlättade han 
för andra att upprepa genomförda experiment. Under 1900-talet blev det allt 
vanligare med forskning, särskilt inom medicin, och facktidskrifter krävde 
kortfattade och väl organiserade manuskript. Detta ledde så småningom till 
IMRoD-formatet. Enligt Day (1998) är det ett krav för vetenskapsmän (och 
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redaktörer) att ha ett fast system för att rapportera data, eftersom (dagens) 
forskare måste undersöka mängder av studier för att hålla sig uppdaterade 
inom sitt område. Han nämner att vetenskapsmän och ingenjörer sällan läser 
en artikel eller rapport från pärm till pärm, och sällan är intresserade av 
samtliga framställda delar. Även om det i vissa fall kan finnas skäl till en 
annan formatering av innehållet ser han IMRoD-formatet som idealiskt för 
många typer av vetenskapligt skrivande, inte minst för redovisningar av 
laborationsstudier.  

Laborationsrapportens utformning påverkas inte enbart av formatet för 
organiseringen av innehållet utan påverkas även av ett retoriskt perspektiv, 
nämligen vem/vilka som är mottagare. I detta sammanhang är det relevant 
att skilja på laborationsrapporten som författas för att snabbt föra ut forsk-
ningsresultat till andra intresserade (vetenskapsmän, chefer etc.) t.ex. vid 
företag, och på laborationsrapporten som förekommer i undervisnings- och 
utbildningssammanhang. I förstnämnda fallet, t.ex. inom industrin, kallas 
rapporterna inte alltid för laborationsrapport (eller labbrapport), utan för 
Rapport nr x, Teknisk rapport nr y eller dylikt. Även inom högre utbild-
ningar kan laborationsrapporten, enligt Braine (1989, 1995), få skilda 
beteckningar inom olika discipliner, t.ex. vid naturvetenskapliga program 
och olika ingenjörsutbildningar: 

A lab report may also be known as a standard experiment in chemical engi-
neering, a final report in aerospace and petroleum engineering, a technical 
report in mechanical engineering, and a memorandum in electrical engi-
neering. (Braine 1995:116)   

För studentlaborationsrapporten introducerar Backman (1985:13) den över-
gripande termen utbildningsrapport. Laborationsredogörelsen tar han upp 
som exempel och menar att uppgiften för en utbildningsrapport inte alltid är 
att bidra till ökad samlad kunskap: ”Utbildningsrapporten är ibland snarare 
att betrakta som en redovisning av ’färdighetsträning’, en demonstration av 
att man tillägnat sig (’läst på’) viss redan existerande kunskap och/eller en-
bart en träning i skriftlig dokumentation.” Han nämner att detta ibland får 
konsekvenser för innehåll och utformning av rapporten. Att utbildningssyftet 
influerar innehåll och utformning kommer även Bhatia (1998) fram till när 
han jämför introduktionsavsnittet i laborationsrapporter med introduktioner i 
vetenskapliga artiklar (mer om Bhatia och ESP se 2.2.3.2). Det är enligt 
honom de olika kommunikativa situationerna som leder till innehållsmässiga 
olikheter mellan dessa två genrer.  

Research articles are contributions to the field of discipline, whereas lab 
reports are indications of understanding as part of the process of learning. 
One is used in a professional context, the other is associated with an aca-
demic teaching/learning context. In the first, knowledge representation is 
new, in the second, it is old an established. In the first, the contribution is 
regarded as a knowledge claim, whereas in the second it is merely a claim to 
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an understanding of whatever is known and established. In research article 
introductions the participants are equal in terms of expertise and shared 
professional knowledge, whereas in the case of lab reports, the participants 
operate in an unequal setting where teachers, for whom the lab reports are 
primarily written, have all the information being reported in the lab report. 
(Bhatia 1998:96–97) 

Bhatia jämför den högskoleinterna laborationsrapporten med den (profes-
sionella) vetenskapliga artikeln, vilket inte enbart är en distinktion över 
genregränserna utan även mellan skrivande med utbildningssyfte och profes-
sionellt skrivande. De relevanta aspekterna som han får fram när det gäller 
utbildningssyfte kan sammanfattas med att innehållet i den högskoleinterna 
laborationsrapportern är en del av lärandeprocessen, att kunskaperna redan 
är etablerade och att den främsta läsaren är läraren som redan kan faktainne-
hållet. 

Han visar i sin studie en relevant skillnad när det gäller platsen för syftet i 
introduktionsdelen. I en studentlaborationsrapport kommer syftet med under-
sökningen i regel först. Han förklarar det med att en laborationsrapport på 
utbildningen inte redovisar ny kunskap, varför ingen evaluering av relevant 
forskning krävs. Skribenten behöver därför inte skapa ”research space” (se 
Swales’ CARS-modell, i Swales 1990) så att ämnet blir accepterat i den aka-
demiska gemenskapen (Bhatia 1998:93–94).  

2.3.2 Institutionsspecifika krav 
Eftersom kraven på laborationsrapportens struktur varierar mellan institu-
tioner råder Ellis (1997) i handboken Communication for engineers stud-
enten att informera sig om vad institutionen har för guidelines, anvisningar, 
som han omskriver med ”house style”. Kraven på utformning kan även 
variera mellan de olika disciplinerna inom en och samma institution. Braine 
(1995:123) jämför rubrikerna på fem ingenjörsutbildningar och resultaten 
visar avsaknaden av Sammanfattning, Abstrakt inom ”Petroleum engine-
ering”, Teori inom ”Mechanical/Petroleum engineering” och inom ”Chemi-
cal engineering” förekommer rekommendationer i stället för slutsatser 
(Conclusions). Han visar även att det kan finnas strukturella skillnader i 
utformningen av laborationsrapporten inom samma utbildning och förklarar 
det med distinktionen: undersöka en process eller förbättra en process. Om 
syftet med experimentet är att förbättra en process skrivs exempelvis ingen 
teoridel och rekommendationer ges i anslutning till diskussionen. Braine 
undersöker även vilka skrivaktiviteter studenten måste ägna sig åt under 
olika avsnitt vid skrivandet av en laborationsrapport som han betecknar som 
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”Typical Experimental Report”.8 Han kommer fram till följande indelning 
Braine (1995:125):  

Abstract  Summary of entire report 
  Activity: Summary 
Introduction  Transfer of information from assignment 

Activities: Paraphrase, Summary 
Theory Transfer of information from assignment or 

from readings 
  Activities: Paraphrase, Summary 
Apparatus & Procedure Transfer of information from assignment or 
from readings 
  Activities: Paraphrase, summary 
Results  Presentation of data 
Conclusions  Analysis and interpretation of data                   

Som framgår av Braines översikt måste skribenten summera i fyra av sex 
avsnitt, medan parafrasera (beskriva) är en skrivaktivitet som utövas under 
tre av avsnitten. Under resultatavsnittet förväntas studenten presentera data 
och under diskussionsdelen (Conclusions) förväntas den analysera/tolka 
resultaten.  

Det som benämns som Apparatus & Procedure i översikten syftar på av-
snittet Material och metoder. De instrument som användes vid undersök-
ningen och utförandet, proceduren måste få stort utrymme i rapporten och 
det är på den punkten laborationsrapporten skiljer sig från övriga rapporter. 
Det måste nämligen vara möjligt för läsaren att upprepa experimentet 
varigenom det blir möjligt för läsaren att verifiera resultaten (Beer & 
McMurrey, 2005:96). Ellis (1997:156–157) riktar två frågor till studenten för 
att understryka relevansen av innehållet under Instrument samt Utförande: 
”Could someone else repeat your experiment using your equipment? Could 
someone else following these steps get a similar result?”  

Det är dock analysen av resultaten som Ellis anser vara den delen av 
laborationsrapporten som är mest krävande för studenten, eftersom fel-
analyser kräver kritiskt tänkande och problemlösande färdigheter. Om resul-
taten inte blev som förväntade, måste studenten förklara varför. Om resul-
taten blev som förväntade, måste studenten leta fortsatta tankegångar som 
kan vara relevanta att dokumentera: ”An engineer should always be on the 
look out for reasons why things work and why they don’t.” (Ellis 1997: 158) 
Studenten måste resonera sig fram i sina formuleringar vilket han kallar för 
”thinking on paper”. Detta resonerande i skrift är enligt honom ett bra sätt 
för studenten att lära sig mer om sina metoder och de problem som kan 
                          
8 Brain delar in Experimental Report i ”lab” och ”design”, och rapporternas utformning skiljer 
sig åt genom experimentets syfte. Studenten måste dock vid båda sortens rapporter delta i ett 
laborationsexperiment och uppgifterna redovisas därigenom i en laborationsrapport. 
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uppstå vid genomförande av stegen i processen. Även Barabas (1990) näm-
ner att det som skiljer bra ingenjörsskribenter från dåliga är den retoriska 
färdigheten att effektivt tolka data. Hon lägger märke till att bra skribenter 
inkluderar mer slutsatser och spekulerar i vad resultaten innebar, medan 
sämre skribenter inkluderar färre slutsatser och skriver för många irrelevanta 
detaljer kring vad de gjorde på laborationen. Hon kommer fram till att 
ingenjörsstudenter behöver lingvistiska och retoriska strukturer, som kan 
hjälpa dem att förmedla både negativa och positiva resultat från sina under-
sökningar. 

På en mer lokal textuell nivå utmärker sig laborationsrapporten av att de 
flesta avsnitten skrivs i passiv form och tredje person. Detta har, enligt Ellis 
(1997:155), att göra med det man fokuserar på. Läsarna är nämligen mer 
intresserade av det som gjordes än av den som gjorde det. Han råder stud-
enten att undvika klumpiga formuleringar i passiv form som: It was noted 
that/observed that/ seen that/ temperature rose rapidly, och i stället välja en 
formulering i tredje person: The temperature rose at a rate of /…/.  

2.4 Avgränsning av genrebegreppet 
Som framgår av avsnitten 2.2.3.1–2.2.3.3 finns det olika teoretiska uppfatt-
ningar när det gäller vad forskarna anser bör läggas vikt vid i genre-
analyserna inom utbildningar. Antingen grundas teorin i språk- och text-
strukturer eller så bygger den på sociala teorier av kontext och praktik-
gemenskap (Johns 2002). Utöver dessa forskare finns det de som fokuserar 
både på text och kontext. Trots att de tre främsta forskningsinriktningarna, 
beskrivna ovan, har olika fokus och syften med sina genreanalyser, defi-
nierar alla genre i första hand utifrån textexterna kriterier. Genrens sociala 
karaktär och genrens kommunikativa mål framhävs inom samtliga inrikt-
ningar. Inom SFL är genre en målorienterad social process. Swales (1990) 
och Bhatia (1997) (ESP, EAP) lägger tonvikten på tillhörighet till en social 
grupp som har gemensamma mål medan nyretorikerna ser genre som ett 
socialt verktyg, en social handling eller strategi. En annan gemensam näm-
nare är att samtliga relaterar genrekunskaper till normer och värden inom en 
viss kultur, om det nu kallas för kulturkontext, diskursgemenskap eller dis-
kursmiljö.  

I min undersökning kopplar jag studenternas genretillägnande både till 
textexterna och textinterna kriterier, eftersom jag studerar studenternas sam-
tal kring textkonstruktion, de färdiga texterna och den pedagogiska kon-
texten. Studenternas socialisering in i genren laborationsrapporten måste 
därmed både studeras utifrån kontextuella och textuella faktorer, vilka även 
ska sättas i relation till varandra. Definitionen av genrebegreppet blir som en 
följd av det eklektisk (jfr Johns 1997, Nyström 2000) eftersom fokus för-
delas över olika aspekter som påverkar genreutveckling. 
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Kontexten studerar jag på makronivå i form av den institutionella kon-
texten och den sociokulturella och historiska kontexten (informanternas 
bakgrund) så som i Dysthes (1997:52 f.) modell och på en mikronivå i form 
av samtalskontexten, vilket Dysthe kallar för den omedelbara skrivsitua-
tionen. Detta innebär att både situationskontexten och den retoriska situa-
tionen, som nyretorikerna vill fokusera på studeras. När det gäller de 
textuella analyserna har jag hämtat registerbegreppet från SFL som en (av 
fyra) textuella kategorier som analyseras i studentsamtalen. Influenser från 
ESP, EAP förekommer i samtliga analyser (dock mest framträdande vid 
analyserna av textprodukten), eftersom jag initialt försöker identifiera gen-
rens mer övergripande strukturer (rubriker) och dess ingående moment (jfr 
moves). Även texternas mer lokala strukturer, så som grammatiska aspekter 
och vokabulär, analyseras, vilket även sker inom både ESP/EAP och SFL. 
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3 Material  

 
Metoderna för materialinsamling har sin utgångspunkt i avhandlingens 
intresse för studenternas socialisering in i genren laborationsrapporten. 
Materialet härstammar från instruktioner inför rapportskrivande (skriftliga 
och muntliga), studentsamtal när texterna produceras, textmaterial i form av 
de skrivna laborationsrapporterna, lärarkommentarer i dessa rapporter och 
intervjuer med studenter och lärare. Utöver det har även fältanteckningar 
från observationer och mina samtal med studenter och lärare relevans för 
min studie, eftersom detta material kan ge ytterligare upplysningar om stud-
enternas socialisering in i genren. Huvudmaterialet består av inspelningar av 
studenternas samtal när de skriver på sina rapporter, eftersom det förmod-
ligen ger bäst möjlighet att studera skribentprofilerna vid kollaborativt skriv-
ande. Min förhoppning är att det övriga materialet, som nämns ovan, ytter-
ligare bidrar till att belysa studenternas utveckling i genren. 

Inledningsvis beskriver jag metoderna för materialinsamlingen, infor-
manter samt vilka aspekter som har styrt urvalet av informanter. Från 3.2 
beskriver jag materialet. 

3.1 Metod för materialinsamling 
För att uppnå syftet med den här undersökningen har jag följt tre studenters 
kollaborativa laborationsrapportskrivande longitudinellt inom utbildningen 
bioteknik och/eller kemiteknik vid en svensk högskola. Jag har valt denna 
utbildning på grund av den relativt långa utbildningstiden och att det före-
kommer mycket kollaborativt skrivande. En annan viktig anledning är att det 
finns en relativt stor heterogenitet bland studenterna sett till deras bakgrund. 
Den longitudinella studien omfattar minimalt ett och maximalt två år per 
informant. Alla de tre informanterna har skrivit rapporter i olika grupp-
sammansättningar, även om variationen i ett fall har varit minimal. Grupp-
storleken har varierat från två till sju studenter och i ett fall har grupp-
sammansättningen varit densamma över två terminer. Genom att följa tre 
informanter i olika gruppsammansättningar har jag kunnat studera deras 
skrivsamarbete både ur ett individ- och ett grupperspektiv. Jag kan studera 
hur dessa tre informanter bidrar till textutformningen, när de diskuterar 
skriftspråkliga problem under de olika inspelningstillfällena med de övriga 
gruppdeltagarna. Likaså kan jag studera hur de övriga deltagarna i grupperna 
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bidrar med sina olika/lika språkbakgrund, förkunskapsnivåer och tidigare 
erfarenheter. Samtliga deltagare i de olika grupperna kan därmed bidra med 
underlag till min undersökning. Både den kvalitativa variationen (olika bak-
grunder och förkunskapsnivåer etc.) i gruppsammansättningarna och den 
kvantitativa (antalet gruppdeltagare), kan därmed ge intressanta uppgifter om 
skrivsamarbetets betydelse för individens socialisering in i en specifik aka-
demisk genre.  

3.1.1 Urval av informanter 
Urvalet av informanter har skett på villkor att det är möjligt att följa stud-
enter över tid och i olika gruppsammansättningar. Det finns dock en annan 
faktor utöver det longitudinella som har haft stor betydelse för urvalet av in-
formanter, nämligen att få fram informanter med olika bakgrund som speglar 
den heterogenitet som finns på utbildningen.  

3.1.1.1 Longitudinellt perspektiv 
Jag har valt en utbildning med kontinuitet för att kunna genomföra min 
longitudinella undersökning av studenters akademiska skrivande, vilket finns 
i programmen på institutionen där mina fältstudier har ägt rum. Studenterna 
kan välja mellan fem olika sorters examina. Den kortaste utbildningstiden är 
tre år och leder till en examen som Filosofie kandidat med kemi eller biologi 
som huvudämne och den längsta utbildningen, Civilingenjörsexamen, som 
omfattar fem års högskolestudier. För att kunna följa skrivutveckling bedöm-
de jag att informanternas laborationsrapportskrivande i grupp måste sträcka 
sig över minst två terminer. Jag valde att börja dokumentera fyra grupper i 
en delkurs i årskurs 2. Till detta finns följande två anledningar. För det första 
verkar det rimligt att anta att studenter som hoppar av sin utbildning eller 
byter utbildningssäte, gör det i ett tidigt skede av utbildningen, dvs. under 
eller strax efter årskurs 1. För det andra valde jag att inte börja följa stud-
enter som hade kommit längre i sin utbildning än årskurs 2. Detta har att 
göra med att vissa studenter nöjer sig med en examen efter tre års utbildning 
och då skulle jag inte få något longitudinellt perspektiv på min studie. Dess-
utom skrivs det relativt få laborationsrapporter i grupp under slutfasen av 
utbildningen. Det beror på att det finns färre studenter i de senare kurserna, 
varigenom antalet rapporter blir hanterbara för lärarna att läsa, vilket i sin tur 
gynnar individuellt laborationsrapportskrivande. Till saken hör även att stud-
enterna inte skriver laborationsrapporter under sista terminen av utbild-
ningen på grund av ett examensarbete, vilket gäller för alla fem examina. 

Mina tre (huvud)informanter uppfyllde kriteriet på minst två terminers 
kollaborativt skrivande. 



 48

3.1.1.2 Informanter med olika bakgrund 
Resultaten i denna studie ska relateras till studenternas olika bakgrund. Ett 
av dessa på förhand bestämda var andraspråksbakgrund och det var således 
viktigt att få grupper där det ingick studenter som skrev på svenska som sitt 
andraspråk. Här uppstod flera problem. För det första måste begreppet 
andraspråksskribent definieras närmare, eftersom det innefattar en snävare 
avgränsning än begreppen andraspråksbakgrund och tvåspråkighet. Som 
andraspråksskribent definierade jag studenter som har andraspråksdrag i 
texterna. För det andra var det svårt att redan innan inspelningstillfällena 
bedöma om studenten i fråga uppfyllde kriterier som andraspråksskribent. 
När studenterna laborerade kunde jag visserligen via informella samtal be-
döma andraspråkbakgrund, men förmågan att uttrycka sig skriftligt på 
svenska visade sig först i ett senare stadium, dvs. under och efter skiv-
processen, via enkät, inspelade samtal och skrivna laborationsrapporter.  

Urvalet av informanter för denna studie gjorde jag i första hand med hjälp 
av att tillämpa definitionerna av begreppen longitudinellt och andraspråks-
skribent. Den avgränsningen förde med sig att jag var tvungen att följa tre 
nya gruppsammansättningar den tredje terminen av materialinsamlings-
perioden. Anledningen var avsaknaden av andraspråksskribenter som hade 
skrivit laborationsrapporter i grupp över mer än en termin. Valet av vilka 
andraspråksskribenter som skulle inkluderas i denna studie som informanter, 
förenklades i slutskedet av materialinsamlingsperioden. Det fanns nämligen 
två andraspråksskribenter som jag kunde följa longitudinellt, men endast en 
av dessa kunde följas i olika gruppsammansättningar. Båda två deltar i denna 
undersökning, och en av dessa två har jag kunnat följa som huvudinformant.  

Av de övriga studenter som var kvar från första insamlingsterminen, 
valde jag två till som (huvud)informanter som utmärkte sig vad gäller 
bakgrund på olika sätt. En av dessa informanter har en lång erfarenhet från 
arbetslivet av att skriva laborationsrapporter och den andra har examen från 
en tidigare högskoleutbildning. De räknas inte som andraspråksskribenter.  

3.1.2 Beskrivning av informanterna 
Jag kallar informanterna för Lan (fallstudie 1), Anneli (fallstudie 2), och 
Mika (fallstudie 3) och jag presenterar dem, och de övriga gruppdeltagarna, i 
samma följd nedan.  

3.1.2.1 Fallstudie 1 – Lan  
Lan har andraspråksbakgrund och kommer ursprungligen från Vietnam och 
är 32 år vid det första skrivtillfället. Hon går femte terminen på utbildningen 
och målet är en civilingenjörsexamen med inriktning kemiteknik och läke-
medelsteknik efter fem års studier. Hon har ingen tidigare skriverfarenhet på 
akademisk nivå innan hon påbörjade sin civilingenjörsutbildning. I en inter-
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vju berättar hon att hon inte heller har skrivit laborationsrapporter i skolan i 
Vietnam eller på Komvux i Sverige. Hon nämner att bristen på tidigare 
skriverfarenhet innebar att hon tillägnade sig grunderna för genren labora-
tionsrapport, genom att vid de första skrivtillfällena iaktta och ställa frågor 
till övriga gruppdeltagare: ”Det första året har jag inte skrivit mycket själv, 
jag har suttit bredvid honom [annan deltagare] och ser hur han skriver, för 
jag visste inte hur det gått till, jag vet ingenting liksom”. Hon anser dessutom 
att en bidragande orsak till ett problematiskt första år var att hon började på 
höstterminen medan de nya kurserna för varje år startar på våren: ”Jag kände 
mig helt förvirrad […] första året ville jag bara hoppa av, så dåligt mådde 
jag då”. Sedan nämner hon att självförtroendet började växa i och med att 
hon började skriva själv.  

Lan räknas i denna studie som andraspråksskribent, trots att hon har bott 
16 år i Sverige. Den bedömningen gjorde jag på grund av att hon har relativt 
svårt för att formulera sig i skrift på grammatiskt korrekt svenska. I ett tidigt 
skede talade hon om för mig att hon har problem med skriftspråkliga formu-
leringar och särskilt sådana som kan förknippas med andraspråksskribenter, 
exempelvis bisatsordföljd, val av konjunktion eller subjunktion samt inver-
sion vid spetsställt adverbial. Det är relevant att nämna i detta sammanhang 
att Lan främst talar vietnamesiska i hemmiljön. Hon nämnde även att hon 
har skrivit några laborationsrapporter på engelska, vilket är tillåtet i de flesta 
av kurserna. En del studenter väljer detta alternativ med motiveringen att 
kurslitteraturen, liksom laborationsinstruktionerna, ofta är skrivna på engel-
ska. Lan nämnde i detta sammanhang att hon har skrivit en laborations-
rapport i grupp på engelska eftersom en av gruppdeltagarna hade engelska 
som modersmål.9 Hon betonar dock att hon kan formulera sig bättre på 
svenska än engelska. Av tabell 1 framgår att jag började dokumentera Lan 
vårterminen 2004. 

Antalet gruppdeltagare har i samtliga fall varit två och första grupp-
sammansättningen kan betecknas som heterogen vad gäller språkbakgrund, 
eftersom Lan samförfattar första laborationsrapporten med Linda, som är 23 
år. De två därpå följande terminerna skriver hon tre laborationsrapporter till-
sammans med Hong, som jag också räknar som andraspråksskribent. 

Hong är 27 år och har bott i Sverige i nio år och kommer också ursprung-
ligen från Vietnam. För att kunna följa deras diskussioner vid skrivprocessen 
bad jag dem att hålla sig till svenska. Den språkliga situationen som uppstod 
under inspelningarna upplevdes inte som problematisk av dem. Lan förklarar 
detta med att samarbeten i olika gruppkonstellationer vid laborationerna och 
under skrivprocesserna i de flesta fall har krävt svenska som arbetsspråk. Jag 
har lagt märke till att de under laborationerna samtalar en del på svenska. 
Om Lan och Hong arbetar ensamma använder de sig dock av vietnamesiska 

                          
9 Laborationsrapporten på engelska ingår inte i denna studie. 
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eftersom, så som Lan själv uttrycker, ”det flyter på när man pratar på sitt 
eget språk”.10 

Tabell 1. Gruppsammansättningar med Lan och antal skrivna labora-
tionsrapporter per grupp  

 Termin och informanter 

 VT04 HT04 VT05 

Informanter Lan Lan Lan

 Linda Hong Hong 

Antal rapporter 1 2 1 

3.1.2.2 Fallstudie 2 – Anneli 
Anneli är 32 år och har en examen från en tidigare högskoleutbildning där 
hon bl.a. skrev en B-uppsats.11 Hon är född i Sverige, men har tyska föräldrar 
och är tvåspråkig. Hon går vid första skrivtillfället sin fjärde termin på pro-
grammet kemiteknik/bioteknik. Studierna ska leda till en kandidatexamen, 
vilket innebär att hon tänker avsluta sina studier efter sex terminer. Tabell 2 
beskriver de gruppsammansättningar som hon skrivit i samt hur många 
laborationsrapportskrivningar det handlar om per gruppsammansättning.  

Som framgår av tabell 2 har Anneli i denna studie under loppet av två 
terminer samförfattat fyra laborationsrapporter. Anneli och Sofia brukar, 
enligt egna uppgifter, ofta skriva tillsammans, men det stora antalet deltagare 
i delkurserna, som ingår i denna studie, har lett till en gruppsammansättning 
av tre respektive fyra studenter VT03/HT03. 

Tabell 2. Gruppsammansättningar med Anneli och antal skrivna labora-
tionsrapporter per grupp  

 Termin och informanter 

 VT03 HT03 

Informanter Anneli Anneli

 Sofia Sofia 

 Jenny Jenny 

  Malin 

Antal rapporter 3 1 

                          
10 Bani-Shoraka & Jansson har studerat persisktalande studenter som kodväxlar när de disku-
terar lexikala problem. Artikeln är tillkommen inom ramen för samma projekt som denna 
studie (se Bani-Shoraka & Jansson 2007). 
11 Jag utgår från åldern som informanterna har angivit i en individuell enkät efter första del-
kursens (VT03) rapportskrivningar. 
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Jenny anslöt sig till Anneli och Sofia i första gruppsammansättningen och 
Malin tillkom som fjärde gruppmedlem HT03. Variationen grupperna 
emellan har varit liten, eftersom det är samma tre deltagare (Anneli, Jenny 
och Sofia), som har arbetat tillsammans vid alla fyra rapportskrivningar. 
Man kan därmed konstatera att Anneli har skrivit rapporter i en relativt 
homogen grupp, både när det gäller variationen i gruppsammansättning och 
beträffande språkbakgrund. Alla inblandade deltagare räknas nämligen som 
modersmålsvenska skribenter. Anneli är dock lite äldre än Jenny, Sofia och 
Malin, som är 24, 25 respektive 25 år gamla vid deras första rapportskriv-
ning i denna studie. Hon är dessutom den enda av dessa fyra deltagarna som 
har skriverfarenhet på högskolenivå från en annan disciplin och utbildning 
än kemiteknik/bioteknik.  

3.1.2.3 Fallstudie 3 – Mika 
Mika är 30 år och har arbetat som laborationsassistent i sex år vid ett företag 
och har därmed erfarenhet av laborationsrapportskrivande från yrkeslivet. 
Han går sin tredje termin på utbildningen och hans mål är att bli civil-
ingenjör med inriktning bioteknik/kemiteknik efter 5 års studier.12 Trots att 
Mika är tvåspråkig (finska/svenska) räknar jag honom inte som andraspråks-
skribent på grund av hans språkbehandling i texterna (det förekommer inga 
nämnvärda andraspråksdrag). Han nämner i en intervju att han är dålig på att 
skriva på finska: ”Det har försvunnit med tiden för jag använder det aldrig, 
när jag börjar skriva finska det är typ en gång per år, när jag skickar vykort 
till brorsan.”  

I tabell 3 redovisas de gruppsammansättningar som Mika har skrivit sina 
laborationsrapporter i. Som framgår av tabell 3 har jag kunnat följa Mikas 
laborationsrapportskrivande över tre terminer och under en period av två år. 
Jag har valt bort det inspelade materialet från sammanlagt sex rapport-
skrivningar. Mika, Per och Benna skrev VT03 ytterligare två rapporter. 
Bortfallet berodde vid en rapportskrivning på att det knappast fanns textuella 
episoder med inblandning av Mika, eftersom han slutade tidigare, och vid en 
annan rapportskrivning av inspelningstekniska skäl. Material från fyra 
rapportskrivningar vårterminen 2004 föll bort, eftersom Mika och hans 
skrivpartner inte diskuterade skrivuppgifterna nämnvärt, med anledning av 
att de arbetade med olika laborationsrapporter samtidigt.13 

                          
12 Delkurserna ges årsvis och på så sätt kan studenter som läst olika många terminer på sin 
utbildning följa samma kurs.    
13 Vid detta samarbete gjordes många laborationer under en relativt kort period, vilket ledde 
till att de under en fyraveckorsperiod var tvungna att skriva 16 laborationsrapporter. Med an-
ledning av den stora arbetsbördan och på grund av att redovisningen av dessa laborationer inte 
behövde vara så omfattande, valde de ofta att skriva på varsin rapport. 
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Tabell 3. Gruppsammansättningar med Mika och antal skrivna labora-
tionsrapporter per grupp  

 Termin och informanter 

 VT03 HT03 HT04 

Informanter Mika Mika Mika 

 Per Per Johanna 

 Benna Lan Pasi 

  Linda  

  Mehmet  

  Pasi  

  Tomas  

Antal rapporter 1 1 1 

I grupperna och inspelningstillfällena under vårterminen 2003 och höst-
terminen 2004 fanns det sammanlagt tre gruppdeltagare och under höst-
terminen 2003 arbetade Mika i en grupp med sju deltagare. Benna, som 
Mika skriver en rapport med i första gruppsammansättningen, räknar jag 
som andraspråksskribent på grund av andraspråksdrag i texterna. Hon kom-
mer ursprungligen från Uganda, är 21 år och har bott i Sverige i 7 år. Den 
tredje deltagaren i den gruppen är Per som är 32 år. Benna och Per har inte 
den erfarenhet av att skriva laborationsrapporter utanför utbildningen som 
Mika har. Benna går dock redan sin fjärde termin på utbildningen och har 
därmed skrivit fler laborationsrapporter under utbildningen än både Mika 
och Per. I samma konstellation har de tre skrivit rapporter i en tidigare 
delkurs. Både i gruppen VT03 och HT03 är det samtalen mellan Mika och 
Per som utgör mest underlag för analys, eftersom de råkar skriva mycket 
tillsammans. Lan och Linda är samma personer som förekommer i kapitel 6 
Fallstudie 1 (se 3.1.2.1). Pasi, som Mika också skriver laborationsrapport 3 
tillsammans med under höstterminen 2004, är 23 år och har en flerspråkig 
bakgrund (finska, engelska, svenska). Johanna, som deltar i samma grupp 
höstterminen 2004, är 29 år. Pasi och Johanna har ingen erfarenhet av 
akademiskt skrivande eller laborationsrapportskrivande, mer än från sin nu-
varande utbildning. Detsamma gäller för Mehmet (som också har flerspråkig 
bakgrund) och Tomas (HT03). I Mikas grupper är det Benna och Lan som 
räknas som andraspråksskribenter.  

3.2 Beskrivning av materialet  
Inspelningar av studenternas diskussioner när de skriver på sina laborations-
rapporter betraktar jag som huvudmaterial för denna studie, eftersom fokus i 
min studie ligger på skrivprocessen. Texterna, intervjuerna och observa-
tionerna ska ses som viktiga kompletterande data, dels eftersom inspelning-
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arna i de flesta fall inte täcker hela skrivprocessen, dels eftersom texterna ska 
relateras till skrivprocessen. Samtidigt har jag behövt data från intervjuer, 
samtal och observationer för att kunna studera den pedagogiska praktiken på 
utbildningen. 

3.2.1 Inspelningar 
Diskussionerna under de tolv skrivprocesserna spelades in med hjälp av 
Sony Portable Minidisc Recorder MZ N707 type-R. I de flesta fall var jag 
närvarande vid starten av inspelningarna, men vid somliga tillfällen var det 
nödvändigt att informanterna själva ansvarade för det inspelningstekniska. 
Lan och Linda föredrog t.ex. att skriva i hemmiljö, och Lan och Hong kunde 
aldrig med säkerhet ange när de skulle få tid för sitt rapportskrivande. Under 
dessa premisser var den enda möjligheten för att få till stånd en dokumenta-
tion att låta studenterna själva ta hand om inspelningarna. I praktiken har det 
visat sig vara svårt att få med alla delar av skrivprocessen via inspelningar. 
Det är t.ex. vanligt förekommande att studenterna delar upp skrivuppgiften i 
olika faser av skrivprocessen och/eller att de skriver vissa delar hemma (t.ex. 
Lan VT04, se tabell 1). En grupp hade påbörjat skrivarbetet tidigare än pla-
nerat (Anneli VT03) och i en annan grupp misslyckades en av tre inspel-
ningar på grund av tekniska problem (Mika VT03). I ett fall blev inte sam-
talen av andra delen av skrivprocessen (dag 2) dokumenterade eftersom in-
spelningsdisketten hade försvunnit (Mika HT03). Det kan ibland också vara 
problematiskt att lyssna av inspelat material från skrivprocessen, t.ex. när två 
rapportskrivningar överlappar varandra. Detta skedde vid ett tillfälle när en 
av rapporterna gick i retur och behövde förbättras, medan andra gruppdeltag-
are samtidigt började arbeta på en ny laborationsrapport (Mika VT03). Vid 
Annelis sista skrivuppgift (Anneli HT03) uppstod problem på grund av att 
det kunde pågå två olika diskussioner samtidigt om olika textavsnitt för 
samma laborationsrapport. Malin hade nämligen tillkommit som en fjärde 
gruppmedlem, vilket resulterade i två samarbetsgrupper med två deltagare i 
varje grupp. 

I tabell 4 ges en översikt av det inspelade materialets längd per informant 
och laborationsrapport för denna studie.  

Tabell 4. Inspelade data i antal minuter under skrivuppgiften per skribent 
och laborationsrapport  

 Laborationsrapport 

 1 2 3 4 Totalt 

Lan 59 20 26 216 321 

Anneli 206 118 101 143 568 

Mika 272 322 250 – 844 
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Av tabell 4 framgår ett betydligt färre antal minuters inspelade data samman-
lagt från Lan än från de andra två informanterna. Det beror på att Lan och 
Linda, respektive Lan och Hong, delade upp skrivuppgifterna vid labora-
tionsrapport 1 och 3, och tiden i tabellen återger endast den samförfattade 
delen av rapporterna. En annan orsak är att Lan och Hong bara behövde 
skriva en resultat- och diskussionsredovisning vid laborationsrapport 2 och 
för det behövde de endast 20 minuter. Ytterligare en orsak är det faktum att 
Lan vid rapport 4 stannade bandspelaren vid ett tillfälle eftersom de skulle 
diskutera resultaten. Lan trodde inte att jag skulle vara intresserad av enbart 
samtal, dvs. utan att de skrev samtidigt.  

3.2.2 Transkriptionskonventioner 
Jag har transkriberat valda delar av diskussionerna under de elva inspel-
ningstillfällen beskrivna ovan. Jag har utgått från en bastranskription (se 
Linell 1994b:14) som jag sedan har anpassat till syftet med undersökningen. 

För detta syfte har jag använt mig av en transkriptionsform, där fokus inte 
ligger på sättet det sägs på, utan på vad som sägs, eller på innehållet. 
Attityder till det sagda är relevanta, men sättet att förmedla det på har en 
underordnad roll. Transkriptionerna kan sägas vara stavningsnormerade och 
skillnader mellan uttalsvarianter återges inte. Transkriptionerna har dock inte 
förlorat sin talspråkliga karaktär helt, i och med att jag ordagrant har åter-
givit det som informanterna har sagt, t.ex. samtidigt inledda yttranden, upp-
repningar av samma ord eller fras, liksom uttalsmässigt ordagranna formu-
leringar som inte har försvårat innehållets tolkning, t.ex. dom, nånting, 
nånsin, nånstans. Likaså kan den innehålla morfologiska former, där tal-
språket skiljer sig från neutralt skriftspråk, exempelvis prata i stället för 
pratade. Dessutom förekommer vissa former av återkoppling som inte finns 
i neutralt skriftspråk: mm, ä etc. I vissa fall har jag kommenterat hur dessa 
återkopplingssignaler bör tolkas, t.ex. som bekräftelse, fundersamhet etc. I 
dessa sammanhang har jag även markerat förlängt ljud, betonad stavelse 
eller frågeintonation. Principerna för transkription som följer nedan har till 
stor del hämtats från Norrby (2004:98 ff.).  

/ avgränsar två makrosyntagmer 
(4) paus mätt i sekunder 
Fermentering kursiv stil markerar att talaren citerar text från skriv-

uppgiften 
x xx xxx omöjligt att höra – x motsvarar ett ord, xx motsvarar två 

ord och xxx motsvarar tre eller fler ord   
SKRATTAR talaren skrattar 
SKRATT alla skrattar 
((  ))   återger min kommentar till eller beskrivning av något i 

samtalet 
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s: förlängning av föregående ljud (i det här fallet s); ju fler 
kolon desto större förlängning 

fan- avbrutet ord 
? fråga eller frågetonfall 
[[ samtidigt inledda yttranden 

3.2.3 Texter 
I denna studie har jag relaterat studenternas samtal under skrivsessionerna 
till produkten och den pedagogiska kontexten, för att kunna beskriva hur 
informanternas skribentprofiler utvecklar sig över tid, i syfte att följa deras 
socialisering in i genren laborationsrapporten. Delar av studenternas samtal 
har jag dokumenterat via inspelningar (se 3.2.1) och produkten motsvaras av 
texterna i de elva insamlade laborationsrapporterna som skrivits i grupperna. 
Jag bad den som skulle läsa och kommentera rapporten, dvs. läraren eller 
laborationsassistenten, att ge mig en kopia på första versionen inklusive 
deras anteckningar. På så sätt fick jag inte bara reda på vad läraren kom-
menterade, utan även vad han eller hon inte kommenterade. Texterna har 
därmed varit till nytta för att kunna beskriva en del av den pedagogiska 
kontexten. Att ha texterna till hands inför transkriptionen, har dessutom varit 
till stor hjälp för att kunna följa informanternas diskussioner under inspel-
ningstillfället. Dessutom har det visat sig svårt att få med alla delar av skriv-
processen via bandupptagningar, bl.a. på grund av tekniska problem eller att 
studenterna skriver vissa delar hemma (se 3.2.1). Sedan diskuterar student-
erna inte alltid alla textavsnitt som de redovisar i rapporterna. Om student-
erna inte problematiserar exempelvis rubrikindelningen, eller innehållet 
under sammanfattningen, inledningen m.m. kan jag via texterna ändå få reda 
på rubriceringen, innehåll etc. 

3.2.4 Intervjuer  
Intervjuerna gjordes i olika syften. Från informanterna ville jag främst få 
information om deras självskattning och om hur de hade jobbat under de 
olika laborationerna och vid de olika skrivtillfällena samt vad de hade för 
erfarenhet av och inställning till skrivsamarbete. Dessutom ville jag få så 
mycket bakgrundsdata som möjligt om dem själva. Intervjuerna med lärare 
och laborationsassistenter hade som främsta syfte att få inblick i den peda-
gogiska praktiken på utbildningen.  

Lan, Anneli och Mika intervjuade jag efter deras sista laborationsrapport-
skrivning. Intervjuerna som gjordes med dem var halvstrukturerade (se 
Kvale 1997 eller Kylén 1994). Jag hade skrivit ner en rad teman som skriv-
samarbete, skrivstrategier, självskattning, laborationsrapporten etc. för att få 
reda på hur skrivsamarbetet hade fungerat, om och i så fall hur de hade 
fördelat skrivuppgifterna, vad de själva tyckte de var bra på, eller för vem de 
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skrev laborationsrapporten etc. Jag hade sedan möjlighet att fördjupa mig i 
vissa teman genom att följa upp de svar som verkade intressanta. Teman som 
jag på detta sätt kunde ge större utrymme i intervjuerna handlade bl.a. om 
bakgrundsfakta, skrivsamarbete i olika gruppsammansättningar, hur olika 
lärare/laborationsassistenter har påverkat rapportutformningen, samt hur de 
själva har arbetat med de olika laborationsrapporterna. Genom att spela in 
intervjuerna kunde jag senare gå tillbaka och höra vad de intervjuade verk-
ligen sade. Jag anser inte att inspelningsmomentet har hämmat informant-
erna. Den främsta anledningen till detta var enligt min bedömning att de 
redan var vana vid att bli inspelade när de skrev sina laborationsrapporter. I 
samband med inspelningstillfällena vid skrivprocesserna har det även funnits 
en hel del tid för informella samtal, som i vissa fall kan kallas för en ostruk-
turerad intervju eller öppen intervju (jfr Kylén 1994:38). Anneli intervjuade 
jag två gånger och första intervjun var en gruppintervju i en av institutionens 
datasalar, där även Sofia och Malin deltog. Andra intervjun, som var indivi-
duell och via telefon, spelades inte in varför jag var tvungen att anteckna 
hennes svar. 

Även intervjuerna som jag gjorde med lärare och laborationsassistenter 
var halvstrukturerade. Huvudsyftet var att få inblick i den pedagogiska prak-
tiken på utbildningen. Det var således viktigt att få veta vad de hade gett 
studenterna för instruktioner inför skrivuppgiften och att få deras syn på 
vilket värde laborationsrapporten har i utbildningen och vilka svårigheter 
studenterna möter vid laborationsrapportskrivande, både uppgiftsspecifikt 
och allmänt. Dessutom ville jag veta vad de hade för åsikter om skriv-
samarbete, t.ex. vilken nytta det har för studenterna att arbeta i grupp och var 
gränsen går för hur stor en grupp får vara. Även dessa intervjuer spelades in. 
Efter intervjuerna har jag vid behov kontaktat några av lärarna via mejl-
växling för förtydliganden eller ytterligare information. 

3.2.5 Observationer 
Jag har gjort observationer under laborationer och vid skrivtillfällen samt vid 
två föreläsningar. Observationerna vid föreläsningarna kan kallas för deltag-
ande observationer (jfr Kylén 1994:54 ff.), eftersom jag deltog i föreläsning-
arna för att få reda på vad den kursansvariga läraren uttryckte för önskemål 
för laborationsrapporternas utformning. Vid föreläsningen VT03, där även 
Anneli och Mika deltog, gick läraren genom mallen Anvisning för utarbe-
tande av teknisk/vetenskapliga artiklar och laborationsrapporter, vilket gav 
mig relevanta upplysningar om den pedagogiska praktiken på utbildningen. 
Vid de tillfällen som jag agerade observatör vid laborationer och skrivtill-
fällen var jag en utomstående observatör. Jag försökte att inte utmärka mig 
och inte heller genom att vara alltför passiv.  

Observationerna vid skrivtillfällen kan beskrivas som halvstrukturerade 
(jfr Kylén 1994:54), eftersom det fanns ett visst system för datainsamling. 
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Jag ville nämligen vid samtliga skrivtillfällen få information om skrivsitua-
tionen, dvs. hur sitter och hur arbetar gruppdeltagarna och vad använder de 
för hjälpmedel. Jag närvarade dock så kort tid som möjligt i skrivsalen för att 
inte påverka eller störa informanterna vid textutformningen. Observationerna 
vid laborationerna var ostrukturerade och hade som främsta syfte att få en 
uppfattning om hur studenterna skaffade sig underlag inför den skriftliga 
redovisningen. Sedan ville jag få en uppfattning om förhållandet mellan 
laborationsverksamheten och skrivsituationen. 

3.2.6 Det insamlade materialet 
En översikt över det insamlade materialet i sin helhet ges i tabell 5. 

Tabell 5. Det insamlade materialet i denna studie 

Typ av material Omfång 

Inspelningar av skrivtillfällen ca 29 timmar (1733 minuter)  

Laborationsrapporter 11 st. 

Lärarkommentarer till ovan angivna rapporter 

Föreläsningsobservationer 2 st. 

Laborationsobservationer ca 30 st. 

Intervjuer 1 intervju med Lan 

1 intervju med Anneli och Sofia 

1 intervju med Anneli, Sofia och Malin 

2 intervjuer med Mika 

Individuella intervjuer med 4 kursansvariga lärare och 4 
laborationslärare, i ett fall kompletterat med skriftlig 
kommentar 

Samtal Många samtal med Lan, Anneli, Mika och med kurs-
ansvariga lärare och laborationslärare 

Dokument Mallar: 
a) Instruktion för utarbetande av laborationsrapporter 
b) Anvisning för utarbetande av teknisk/vetenskapliga 
artiklar och laborationsrapporter 
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4 Metoder  

Analysmetoderna har, precis som metoderna för materialinsamling, sin ut-
gångspunkt i mitt intresse för studenternas socialisering in i genren labora-
tionsrapporten. Socialisering in i genren ser jag i ett helhetsperspektiv, vilket 
leder till att jag analyserar både kontextuella och textuella faktorer som kan 
påverka textproduktionen så som Dysthes (1997:52 f.) diskursmodell (se 
2.2.1 sida 13) visar. Kontexten studerar jag i min studie på tre nivåer: a) den 
pedagogiska kontexten i form av intervjuer och samtal med lärare, labora-
tionslärare, observationer vid laborerandet och vid föreläsningar, b) den 
övergripande skrivsituationen samt organisering av skrivuppgiften, främst 
med hjälp av inspelade samtalsdata, men även via observationer och inter-
vjuer, och c) samtalskontexten, dvs. ämne och avsnitt, vem som sitter vid 
tangentbordet samt vilka samtalsaktiviteter deltagarna ägnar sig åt. Samtals-
kontexten studeras enbart med hjälp av inspelade samtalsdata.  

De textuella faktorer som kan påverka textproduktionen studerar jag med 
hjälp av generella och uppgiftsspecifika instruktioner inför skrivuppgifterna, 
studentsamtal kring textproduktion, studenttexter och lärarkommentarer i 
rapporternas texter.  

Metodbeskrivningarna härnäst behandlar fem delar. I den första delen 
beskriver jag metodbeskrivningarna som ligger till grund för (resultat)kapitel 
5 Institutionens pedagogiska praktik. I avsnitt 4.2. följer en beskrivning av 
analysmetoderna för den övergripande skrivsituationen för varje rapport-
skrivning. Metoderna för analys av samtalen och texterna redovisas i av-
snitten 4.3 och 4.4, och avslutningsvis diskuterar jag den etnografiska an-
satsen och min roll som forskare och de medföljande etiska övervägandena 
(4.5). 

4.1 Analys av institutionens pedagogiska praktik  
Dysthe (1997) beskriver i sin diskursmodell (se 2.2.1) ramfaktorerna kontext 
och genre som samspelar med de (sex) olika relationerna vid textproduktion. 
Studenterna i min studie skriver sina laborationsrapporter inom en institu-
tionell kontext och de krav som institutionen ställer på utformningen har 
därmed relevans för studenternas textproduktion och socialisering in i gen-
ren. Med analysen av institutionens pedagogiska praktik vill jag bl.a. få fram 
de genrekunskaper som institutionen kräver av studenterna. Min definition 
av genrekunskaper bygger på Johns’ (1997) modell där hon beskriver olika 
kunskaper för genrekunskap som skribenter och läsare i idealfallet delar (se 
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2.2.3.3). Jag följer hennes modell med viss modifikation. I analysen av 
institutionens pedagogiska praktik utgår jag ifrån att skribenter och läsare på 
utbildningen i idealfallet delar kunskaper om: 

 kulturella värden 
 kommunikativa mål och läsaren (mottagaren) 
 kunskaper om textuella aspekter avseende globala och lokala text-

konventioner (här inkluderas även register, formalia och språkriktig-
het). 

Med kulturella värden avser Johns (1997:34) två saker, nämligen det som 
lärarna på en utbildning anser som bra skrivna texter ”good writing” och de 
förväntningar de har på kritiskt tänkande. Detta kan till vis del jämföras med 
det som Ellis (1997) kallar för ”thinking on paper” i analysdelen av resul-
taten (se 2.3.2) och här finns det även en viss koppling till medierande red-
skap, som Blåsjö (2004) definierar som resurser man använder för att delta i 
sociala praktiker eller praktikgemenskaper. Det kan enligt henne handla om 
fysiska hjälpmedel men även om språkliga resurser som t.ex. i texter och 
genrer. Det innebär att en viss genre skulle kunna fungera som medierande 
redskap eftersom ”vi måste lära oss att använda specifika genrer för att 
kunna delta i en viss social praktik” (2004:31). För studenterna i min studie 
kan laborationsrapporten mycket väl betecknas som ett medierande redskap, 
eftersom den utgör en viktig resurs på utbildningen för att redovisa och gran-
ska sin laborationsstudie. ”Good writing”, kritiskt tänkande och ”thinking on 
paper” i analysdelen kan därmed betecknas som viktiga kulturella redskap i 
det naturvetenskapliga och/eller tekniska tänkesättet, som lärarna på institu-
tionen vill förmedla. Kulturella värden kan därmed i min studie summeras 
som tänkesättet och de normer som institutionens skrivkultur vill att student-
erna ska förvärva och utveckla, både på en generell nivå och inom vissa 
delkulturer eller discipliner på utbildningen. Kunskaper om tänkesätt och 
normer kan vara implicita på så sätt att de förvärvas i takt med utbildningens 
gång. Lärarna på en institution förmedlar då sitt tänkesätt genom kurs-
litteratur eller undervisning och den implicita och tysta kunskapen som finns 
hos läraren kan i sin tur utvecklas hos studenten (jfr teorier om praxis och 
tyst kunskap i Polanyi 1958 och Johannessen 1999). Mer explicit skulle lär-
arna på en institution också kunna förklara sitt tänkesätt exempelvis genom 
att diskutera med studenterna vad som är historiken bakom textkonventioner 
för laborationsrapportens utformning.  

Johns (1997) nämner bl.a. följande kring problematiken kring lärarnas 
övertro på att det endast finns ett sätt att skriva inom högre utbildningar: 
”most faculty believe quite sincerely that literacy instructors can teach 
students some generalized approaches to each of these academic values, 
which will serve the students in every context and disciplinary culture” 
(1997:34). Enligt henne får, som ett resultat av det, språklärare klagomål 
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från lärarna på utbildningen att studenterna inte kan läsa och skriva de 
texttyper som används inom deras disciplin. Johns menar att det som lärarna 
inte har förstått här är det faktum att ”good writing in a literature class may 
not be considered good writing in a business class”. Hon tillägger att även 
kritiskt tänkande anses av många lärare vara ”a single teachable skill, sepe-
rate from the content, concepts, and values of disciplines”, vilket hon anser 
är en missuppfattning (1997:34). 

Considerable research evidence demonstrates that these faculty are, for the 
most part, misguided. There are those who are excellent critical thinkers in 
one discipline, such as computer science, but who have considerable trouble 
thinking critically in another, such as history (Johns 1997:34).  

Kulturella värden kan i min studie, i likhet med Johns resonemang ovan, ses 
som en form av kontext runt textproduktionen eftersom det sällan handlar 
om konkreta textuella anvisningar. 

Namnet på en genre står, enligt Johns, ofta nära dess kommunikativa mål. 
Hon menar dock att man måste vara försiktig med att tillskriva en genre 

specifika mål enbart utifrån dess namn. I min studie kan det exemplifieras 
genom att en utbildningsrapport kan ha ett annat kommunikativt mål än den 
professionella (laborations)rapporten, vilket kan ha konsekvenser för utform-
ningen. Dessa olika situationer innebär, enligt Johns, även olika roller mellan 
skribent och läsare. Rollfördelningen lärare–student på en högskoleutbild-
ning kan, enligt Hyland (2004), också ha konsekvenser för textutformningen 
eftersom läsaren har mest makt och auktoritet (se 2.2.1). I denna studie 
pratar jag i detta sammanhang om rapportens mottagare, dvs. dess främsta 
läsare (oftast läraren) medan Johns (1997) använder sig av beteckningen 
roller. Eftersom jag använder beteckningen roller på ett annat sätt vid ana-
lyserna av samtalen (se 4.3 och 4.3.3) undviker jag den beteckningen vid 
genrekunskaper. 

Textuella aspekter tillhör genrekunskaper enligt Johns (1997) eftersom 
medlemmar i en viss gemenskap har förväntningar på genrens textmönster. 
Hon gör en uppdelning i textkonventioner och register, medan jag använder 
mig av den övergripande beteckningen textuella aspekter som jag sedan 
delar in i kategorierna övergripande textmönster, register, formalia och språk-
riktighet (se 4.3.3.3 för en utförlig beskrivning).  

 Kontextuella kunskaper som Johns (ibid.) inkluderar i sin modell är 
relevanta i min studie. Dysthe (1997:52 f.) delar upp dessa kunskaper i sin 
diskursmodell i a) den omedelbara skrivsituationen, b) den institutionella 
kontexten och c) den sociokulturella och historiska kontexten (se 2.2.1). Den 
institutionella kontexten kan likställas med institutionens pedagogiska prak-
tik (och analyseras i denna avhandling i kapitel 5). Den omedelbara skriv-
situationen kommer att studeras i analysen av fallstudierna (se kapitel 6–8) 
och är densamma som jag ovan kallar för samtalskontexten. Den sociokultu-
rella och historiska kontexten motsvaras bl.a. av fokusskribenternas olika 
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bakgrunder. Kunskaper om kontextuella aspekter inkluderas därmed i min 
studie på olika sätt. 

Givetvis krävs kunskaper om det faktiska innehållet i texterna (det som 
Johns kallar för ”text content”), men dessa kunskaper utgör inte utgångs-
punkt för analys i min studie. Det närmaste det faktiska innehållet jag kom-
mer är i analyserna av den textuella kategorin register, exempelvis när stud-
enterna diskuterar skillnaden mellan absorbera och adsorbera. 

Slutligen bär även kategorin intertextualitet relevans för laborations-
rapportskribenter och läsare i denna studie. Jag inkluderar därför begreppen 
manifest intertextualitet (lärarrösten) och intertextualitet (konkreta anteck-
ningar eller textmaterial, se 2.2.1) i analysen av samtalen (se 4.3.3.2 för 
metoden och kapitel 6–8 för resultaten).  

De flesta av begreppen som rör genrekunskaper i Johns modell bär där-
med relevans för min studie, men de viktigaste för analysen av institutionens 
pedagogiska praktik är kulturella värden, kommunikativa mål och mottag-
aren samt kunskaper om textuella aspekter på globala och lokala textkonven-
tioner 

I analysen av institutionens pedagogiska praktik har jag utgått från följ-
ande frågeställningar (se även 1.1): 

1. Vilken plats intar laborationsrapporten under utbildningen och vilka 
redskap tillhandahåller institutionen studenterna för att de ska ha 
möjlighet att förvärva och förbättra kunskaper om laborationsrapport-
skrivande? Hur ser lärarna på dessa redskap relaterat till studenternas 
skrivpraktik?  

2. På vilket sätt förmedlas och vad innefattar dessa kunskaper som 
studenterna förväntas ta hänsyn till och ha kunskap om för att kunna 
skriva en laborationsrapport som är i enlighet med lärarens förvänt-
ningar? 

För studiet av dessa frågeställningar har jag använt mig av intervjuer och 
samtal med lärare, laborationslärare och studenter, observationer vid laborer-
andet och föreläsningar. Vid sista frågan har jag dessutom studerat text-
material så som instruktioner och övriga anvisningar inför laborations-
rapportskrivande.  

4.2 Den övergripande skrivsituationen  
Analysen av samtalen förser jag med en kontextuell ram vilket kan jämföras 
med begreppet skrivsituationen som Dysthe (1997:53) använder sig av i sin 
diskursmodell vid textproduktionen (se 2.2.1). Hon utgår dock inte från 
skribenter i skrivsamarbete vilket däremot formar det centrala utgångsläget i 
min undersökning. När jag studerar skrivsituationen ser jag, med hjälp av 
samtalsdokumentation, observationer och intervjuer, närmare på var rap-
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porten skrivs, vilka som deltar, om skrivuppgifter fördelas eller om gemen-
samt textbygge förekommer samt hur skrivföljden ser ut under den doku-
menterade delen av skrivsamarbetet. Det rör sig vid denna frågeställning om 
den övergripande skrivsituationen som inte ska blandas ihop med skriv-
situationen som jag beskriver vid textuella episoder för att få en uppfattning 
om vem (vilka) som sitter vid tangentbordet (se 4.3.3.1). 

4.3 Analys av samtal  
Huvudmaterialet för min studie utgör inspelade samtal från tillfällen när 
studenterna skriver laborationsrapporter. I samtalen försöker jag få reda på 
hur skribentprofiler av de tre huvudinformanter, vilka jag i fortsättningen 
kallar för fokusskribenterna, gestaltas över tid. Med skribentprofiler avser 
jag hur deltagarna agerar och fördelar ansvaret i samtalen vid organiseringen 
av skrivuppgiften och hur rollerna (och rollrelationerna) ser ut i textuella 
episoder, där även fokusskribenternas ageranden i problemlösningsprocessen 
och förhållningssätt till generella och allmängiltiga genrekrav studeras. 
Dessa ageranden, roller och förhållningssätt sätter jag i relation till fokus-
skribenternas skrivaktiviteter och till de övriga deltagarnas ageranden, roller 
och förhållningssätt. I analysen av samtalen använder jag mig av följande 
frågeställningar: 

1. Hur ser ansvarsfördelningen ut vid organiseringen av skrivuppgiften? 
2. Vilka textuella aspekter problematiseras och vilka rollrelationer fram-

går i problemlösningsprocessen?  
3. Vilka förhållningssätt till generella genrekrav och uppgiftsspecifika 

läraranvisningar framgår i problematiseringarna?  

För studiet av samtliga frågeställningar har jag använt mig av inspelade sam-
talsdata. Eftersom denna studie är en lingvistisk studie, för det med sig att 
jag i samtalsanalyserna inte inbegriper vilka diskussioner som helst utan bara 
diskussioner som har att göra med organiseringen av skrivuppgiften och 
samtal kring den språkliga utformningen med avseende på kontextuella och 
textuella aspekter. Det gäller även textanalyserna, där det faktiska innehållet 
bara ingår i studien om det går att relatera till språkliga enheter. Vid ana-
lysen av samtalsdata utgår jag från förutbestämda kategorier, t.ex. över-
gripande textmönster, register och formalia. Detta förhållningssätt skiljer sig 
från vad som är brukligt inom den tradition inom samtalsanalysen som be-
nämns conversation analysis, CA, där man närmar sig sina data förutsätt-
ningslöst.14 Innehållet i mina samtalsutdrag, dvs. det som deltagarna disku-
terar och/eller problematiserar utgör kärnan i mina analyser. Kontext-

                          
14 Conversation analysis (CA) uppfattas som prototypen för samtalsanalys och har sitt ur-
sprung i sociologin (se Norrby 2004 för en översikt).  
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begreppet är viktigt för tolkningen av mina data på olika nivåer, dvs. från 
den mer övergripande kontexten till samtalskontexten. Jag ansluter mig där-
med till en etnografiskt inspirerad samtalstradition, som utgår från ett mer 
vidgat kontextbegrepp än CA (se t.ex. Linell 1998), och där kunskap om den 
etnografiska kontexten anses som viktig för tolkningen av samtalen. 

I analysen av den lokala samtalskontexten utgår jag från en dialog-
teoretisk syn på samtal, där samtalsturer analyseras i termer av responser och 
initiativ (se t.ex. Linell & Gustavsson 1987 och Linell 1998). Dialogicitet 
innebär för analysen av samtalen i mina skrivargrupper att ett yttrande eller 
en samtalstur både ses som en respons till ett tidigare yttrande och som ett 
initiativ som projicerar en möjlig fortsättning av en annan deltagare. 

Begreppen i frågeställningarna ovan och metoder för analys förklaras 
närmare i de följande avsnitten (4.3.3.1–4.3.3.3). 

4.3.1 Episoder 
Efter en beskrivning av den övergripande skrivsituationen för varje rapport-
skrivning (se 4.2) följer en analys av roller och rollrelationer i olika samtals-
sekvenser. Som ett centralt begrepp för analys av skribentprofiler i samtals-
materialet använder jag mig av episoder. Med hjälp av en indelning i 
episoder försöker jag beskriva ansvarsfördelningen vid organiseringen av 
skrivuppgiften, de textuella aspekter som problematiseras och de rollrela-
tioner som framgår i problemlösningsprocessen. Indirekt är episoderna även 
kopplade till deltagarnas förhållningssätt till generella genrekrav och upp-
giftsspecifika läraranvisningar. 

Begreppet episod har jag hämtat från tidigare klassrumsstudier av andra-
språkselevers kollaborativa dialog, där fokus ligger på förhandling om språk-
liga problem (Swain 1998). En episod inleds genom att en deltagare upp-
täcker en problempunkt i samband med textkonstruktionen och därför 
initierar en diskussion, och episoden avslutas när diskussionen är genomförd.  

För analyserna av frågeställning 1 och 2 (här avses analys av samtal) i 
denna studie (se 4.3) har jag använt mig av olika typer av episoder. Vid 
frågeställning 1 handlar det om en indelning i episoder där deltagarna disku-
terar frågor som rör skrivfördelningen och samordning av de olika text-
delarna, medan jag vid frågeställning 2 har excerperat episoder där deltag-
arna diskuterar textuella problem.  

I resultatavsnitten (kapitel 6–8) redovisar jag inte alla episoder med tran-
skriptioner, eftersom jag har gjort ett urval av de episoder som är mest illu-
strativa och representativa för deltagarnas roller, rollrelationer och ageran-
den. Exemplifieringar av episoderna visas i de följande avsnitten. 
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4.3.2 Ansvarsfördelningen i episoder för organiseringen av 
skrivuppgiften 
Vid organisering av skrivuppgiften vill jag få reda på hur ansvarsfördel-
ningen ser ut vid diskussioner som rör skrivfördelningen och samordningen 
av de olika textdelarna. Det innebär att jag excerperar episoder som just 
handlar om samtal kring skrivfördelningen och samordning av de olika text-
delarna. Dessa episoder handlar därmed inte om problem i textutformningen, 
utan jag selekterar samtliga episoder där deltagarna diskuterar organisering 
av skrivuppgiften för att i nästa steg analysera rollfördelningen. Agerar 
exempelvis någon av deltagarna som samordnare eller sker samordning av 
de olika textdelarna i en mer likvärdig process? Och hur deltar mina fokus-
skribenter i dessa episoder? Utdraget nedan, som är ett autentiskt exempel 
från det inspelade materialet från en av grupperna där Anneli deltar, ger ett 
exempel på en diskussion kring samordning av de olika textdelarna.  

1. Anneli: vilken bilaga var det här då (2) kalibrering av pipetten /   
2.  fyra eller? 
3. Sofia: kalibrering av pipetten är / trean 
4. Anneli: är det tre? 
5. Sofia: mm 

I gruppen skriver deltagarna på olika delar av rapporten och har av den 
anledningen olika textdelar på sina respektive datorskärmar. I detta samman-
hang behöver Anneli veta i vilken bilaga kalibrering av pipetten finns (i 
samband med en hänvisning i texterna). Sofia anger att den finns i trean. Om 
det främst är Anneli som under inspelningstillfället tar initiativ till sam-
ordning skulle man kunna ana ett visst ansvarstagande från hennes del. Vid 
episoder för organisering av skrivuppgiften måste därmed samtliga bidrag 
vid en viss rapportskrivning sättas i relation till varandra för att komma fram 
till en viss ansvarsfördelning. 

4.3.3 Rollrelationer i problemlösningsprocessen vid 
textuella episoder  
För att få en uppfattning om vilka textuella problem deltagarna aktualiserar i 
samtalen vid textproduktionen excerperar jag samtliga episoder som rör 
textuella aspekter. När det gäller textuella aspekter lägger Lindberg (1998: 
203), som bygger på Swains (1998) kategorisering (se 4.3.1), tonvikten vid 
form- och lexikonbaserade episoder. Jansson (2003:99 ff.) har utvidgat be-
greppet språkrelaterade episoder till att omfatta även högre abstraktions-
nivåer, dvs. förutom språkliga aspekter på lokal nivå, även sådana på global 
nivå. Eftersom studenterna i min studie måste tillägna sig kunskaper och 
färdigheter som ligger både på den globala och lokala textuella nivån för att 
socialiseras in i genren laborationsrapporten, har även jag i min studie excer-
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perat textuella episoder på båda nivåerna. Sedan har jag delat in episoderna i 
olika språkliga kategorier (vilket jag beskriver i 4.3.3.3) för att se vilka 
textuella episoder som problematiseras. 

Med utgångspunkt i dessa textuella episoder analyserar jag sedan roll-
relationer i problemlösningsprocessen med hjälp av Storchs modell (2002) 
för dyadisk ”dyadic”, interaktion och fokusskribenternas samtalsaktiviteter. 
Med begreppet samtalsaktivitet(-er) har jag försökt att beskriva vad fokus-
skribenterna gör i en episod och vilka sociala handlingar de faktiskt ägnar 
sig åt. Exempel på samtalsaktiviteter är bland annat söka eller ge bekräftelse, 
ifrågasätta, förklara eller korrigera. Här handlar det om konkreta ord i 
turerna och inte om återkopplingssignaler som saknar ord. Ett exempel från 
denna studie på två samtalsaktiviteter följer nedan. 

1. Sofia: okej den absorberar upp och även / okej som  
2. Anneli: det är adsorbera på den inte absorbera  
3. Sofia: adsorbera 
4. Anneli: ja: (2) det fastnar på den 

Utdraget är en del av en längre episod där Sofia sitter vid tangentbordet och 
försöker svara på frågorna till laborationsuppgiften. När Sofia, efter en kort 
diskussion kring en fråga med Anneli, nämner absorberar korrigerar Anneli 
omedelbart: ”det är adsorbera på den inte absorbera” (rad 2). Sofia upprepar 
det korrekta ordet varpå Anneli i sin svarstur även ger en förklaring: ”det 
fastnar på den” (rad 4). De sociala handlingar och därmed samtalsaktiviteter 
som Anneli ägnar sig åt blir därmed korrigera och förklara. Genom en 
beskrivning av deltagarnas samtalsaktiviteter försöker jag få en uppfattning 
om hur roller konstrueras i samtalen samt vilka roller som konstrueras i 
samtalen vid textuella episoder.  

För att bestämma vilken sorts relation deltagarna i episoderna konstruerar 
tillsammans använder jag Storchs modell för dyadisk interaktion (2002:128, 
se även 2.2.2 för rollrelationer utöver lärandestöd). I ett ESL-klassrum iden-
tifierar hon fyra distinkta rollrelationer mellan vuxna deltagare i grupperna: 
kollaborativ, dominant/dominant, dominant/passiv och expert/novis. Hon 
urskiljer dessa rollrelationer med hjälp av två axlar: equality och mutuality 
som utgör ett kontinuum. Equality refererar till graden av kontroll eller 
auktoritet över uppgiften medan mutuality refererar till graden av engage-
mang i varandras bidrag. Även om Storchs studie handlar om andraspråks-
inlärning anser jag att kategorierna för rollrelationerna är användbara för att 
beskriva interaktionsmönstret i kontexten för min studie. Jag har anpassat 
Storchs modell till mina forskningsfrågor (se figur 1) genom att använda mig 
av axlarna som illustrerar problemlösningsprocessen och skribenternas bi-
drag vid textproduktion.  

Den vertikala pilen handlar om vilken grad deltagarna i episoderna kom-
pletterar varandras bidrag, vilket kan variera från hög till låg. Den horison-
tella pilen anger graden av deltagande/engagemang i problemlösningen alter- 
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Kompletterar varandras bidrag i hög grad 

 

                             4 
                              Expert–novis 

 
 

          1 
 Kollaborativ 

En deltagare löser 
problemet/ har  
störst andel i 
textutformningen 

    Samtliga bidrar 
till problem- 

lösningen/ 
textutformningen     

                        3 
                        Dominant–passiv 

                   2 
  Dominant–dominant 

Kompletterar varandras bidrag i låg grad 

Figur 1. Rollrelationer i textuella episoder med utgångspunkt i Storchs 
modell (2002:128). 

nativt för textutformningen. Rollfördelningen i rutorna 4 och 1 (längst upp i 
modellen) utmärker sig av kompletterande roller i varandras bidrag, dvs. att 
deltagarna ”gör någonting” med varandras bidrag, bygger på varandras 
bidrag. Det innebär att både experten och novisen i sina samtalsturer för-
söker lösa problemet med varandras bidrag, precis som deltagarna som löser 
sitt problem kollaborativt gör (ruta 1). Skillnaden mellan båda dessa roll-
fördelningar är att samtliga deltagare i den kollaborativa rollrelationen kom-
mer med åsikter, lösningsförslag, medan det är en deltagare (experten) som 
löser problemet (eller bestämmer textutformningen) i relationen expert–
novis. Kännetecknande i min studie för den kollaborativa rollrelationen kan 
sägas vara följande: 

 Deltagarna kompletterar varandras bidrag i problemlösningen (eller 
bidrag till textutformningen).  

 Deltagarna förhandlar fram en lösning tillsammans.  
 Alternativa åsikter föreslås och diskuteras och lösningarna accepteras 

av samtliga deltagare.  

Kännetecknande för rollrelationen expert–novis kan sägas vara följande: 

 Deltagarna kompletterar varandras bidrag i problemlösningen (eller 
bidrag till textutformningen).  

 En deltagare kontrollerar problemet och/eller textutformningen.  
 Lärandestöd kan förekomma.   

Rollfördelningen i rutorna 3 och 2 (längst ner i modellen) kännetecknas av 
att deltagarna kompletterar varandras bidrag i, relativt sett, låg grad. De 
”gör” därmed inte mycket med varandras bidrag. Skillnaden mellan båda 
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dessa rollfördelningar är att samtliga deltagare i relationen dominant–domi-
nant kommer med åsikter och lösningsförslag, medan det i relationen domi-
nant–passiv i stort sett endast är en deltagare som kommer med lösnings-
förslag.  

Kännetecknande i min studie för rollrelationen dominant–dominant kan 
vara följande: 

 Alternativa åsikter föreslås. 
 Deltagarna ifrågasätter varandras bidrag snarare än att de kompletterar 

dem. 
 Det förekommer en hög grad av förhandling med många samtals-

aktiviteter.  
 Deltagarna har svårt att nå konsensus. 

Kännetecknande för rollrelationen dominant–passiv kan sägas vara följande: 

 Främst den dominerande deltagaren engagerar sig i problemlösningen 
(och textutformningen).  

 Det förekommer lite förhandling. 
 Den passiva deltagarens samtalsturer är korta.       

Modellen som jag använder mig av ger utrymme för variation i analysen av 
interaktionsmönstret, eftersom graden av engagemang i varandras bidrag kan 
vara varierande från hög till medel (ruta 4 och 1) alternativt låg till medel 
(ruta 3 och 2). Samtidigt kan det finnas bidrag till problemlösningen (och 
textutformningen) som kan vara något större än partnerns utan att det 
exempelvis rör sig om en tydlig rollfördelning expert–novis.  

Det faktum att jag lägger förstorningsglaset på episoder kan innebära att 
rollrelationerna skiftas i en och samma episod. En deltagare kan exempelvis 
vara passiv i början av en episod för att i andra delen komma med förslag, 
vilket gör att relationerna skiftar från dominant–passiv till kollaborativ 
alternativt dominant–dominant, om det uppstår divergerande synsätt. Varia-
tionen i interaktionsmönstret kan därmed mycket väl leda till att jag be-
skriver rollrelationerna i en viss episod som en blandning mellan exempelvis 
kollaborativa och expert–novis-rollrelationer. Jag kommer givetvis att för-
klara mig närmare vid resultatredovisningen hur rollrelationernas variation 
ser ut.  

4.3.3.1 Begrepp i analysen av problemlösningsprocessen vid 
textuella episoder 
I problemlösningsprocessen beskriver jag hur deltagarna kommer fram till en 
lösning i en textuell episod. Jag ser den processen som relevant både för att 
studera fokusskribenternas skribentprofiler men även för att utforska skriv-
samarbetets betydelse och potential (jfr Vygotsky 1978 och vikten att stud-
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era mentala aktiviteter under den process som de är formade vid bl.a. pro-
blemlösning). Förutom beskrivningarna av samtalsaktiviteterna och inter-
aktionsmönstret med hjälp av rollrelationerna kommer jag att använda mig 
av begreppen förhandling, divergerande (konvergerande) synsätt, kognitiv 
konflikt, lärandestöd och delad expertis för att beskriva problemlösnings-
processen (se 2.2.2 om lärandestöd och andra begrepp i samtal). Till beskriv-
ningen av problemlösningsprocessen ger jag även en samtalskontext ovanför 
varje textuell episod eftersom jag bedömer den som relevant för tolkning av 
samtalen. Samtalskontexten består av en beskrivning av ämne och avsnitt, 
skrivsituation, dvs. vem som sitter vid tangentbordet och (främst) fokus-
skribentens samtalsaktiviteter. Jag förväntar mig att dessa begrepp inte 
behöver någon närmare förklaring. 

När det uppstår en textuell problemepisod förhandlar deltagarna sig turvis 
fram till en lösning. Förhandling förknippar jag främst med procedural 
negotiation (Breen & Littlejohn 2000), eftersom tonvikten vid den formen av 
förhandling ligger just på problemlösningen och hur deltagarna kommer 
överens kring en viss uppgift. När jag nämner förhandling avser jag de inter-
agerandes samspel, dvs. hur de med hjälp av samtalsaktiviteter och återkopp-
lingssignaler bygger på varandras bidrag och på så sätt löser ett textuellt 
problem. Förhandlingen fram till problemlösningen kan givetvis ha olika 
grad av intensitet beroende på deltagarnas bidrag. I den processen kan det 
uppstå olika synpunkter, dvs. divergerande synsätt när det gäller problema-
tiken. Divergerande synsätt (eller alteritet) har jag hämtat från Wertsch 
(1998) och innebär i min studie att deltagarna har avvikande synsätt för 
problematiken alternativt textutformningen i sina samtalsturer. Divergerande 
synsätt kan jämföras med begreppet kognitiv konflikt, där deltagarna har 
olika åsikter i frågan (se exempelvis Yong 2010:22–23). Givetvis före-
kommer det att deltagarna kommer fram till samma lösning (konvergerande 
synsätt). Begreppet lärandestöd (scaffolding) använder jag i episoder, där en 
deltagare agerar expert. Det kan handla om en korrigering för en annan 
deltagare eller en förklaring i ett textuellt problem. Begreppet delad expertis 
(Ohta 1995, 2001) kan jämföras med kollektivt lärandestöd (Donato 1994) 
och går ut på att studenter delar med sig av sina olika kunskaper vid pro-
blematiseringar.  

4.3.3.2 Förhållningssätt till anvisningar i textuella episoder 
I problemlösningsprocessen kan det förekomma att fokusskribenterna expli-
cit nämner hur de förhåller sig till anvisningar och/eller instruktioner. Min 
förhoppning är att dessa förhållningssätt avslöjar mer om deras skribent-
profiler. Fokusskribenternas förhållningssätt kan röra uppgiftsspecifika an-
visningar i samtalen så som instruktioner från läraren eller laborations-
handledningen m.m. Här avser jag personer eller källor som kommer fram i 
samtalen (dvs. episoderna) som eventuellt påverkar textutformningen. Fokus-
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skribenternas förhållningssätt i samtalen kan även röra allmängiltiga anvis-
ningar, dvs. genrekrav. Min förhoppning är att en analys av förhållnings-
sätten ska kunna synliggöra fokusskribenternas aktuella relation till just upp-
giftsspecifika och allmängiltiga anvisningar och att jag ska kunna jämföra 
den relationen över tid och i samspel med övriga deltagare. I Dysthes modell 
(1997:52) kan de här två förhållningssätten kopplas till läsaren, intertextu-
alitet, genren och den institutionella kontexten. Läsaren kan mycket väl 
framträda som lärarröst i samtalen (manifest intertextualitet, se 2.2.1) under 
textproduktionen (t.ex. genom ”han/hon vill att /…/”), precis som andra 
texter kan utnyttjas i den aktuella problemlösningsprocessen. Deltagarna kan 
också relatera explicit i samtalen till de genrekrav som institutionen för-
väntar sig för utformningen av laborationsrapporten (jfr den institutionella 
kontexten och genren). 

4.3.3.3 Problematiseringskategorier vid textuella episoder 
De analyser som jag utför för att få en uppfattning om rollrelationer och för-
hållningssätt har sin utgångspunkt i textuella episoder som är fördelade över 
globala och lokala textuella nivåer. För att kunna ge en mer detaljerad 
beskrivning av det som deltagarna aktualiserar har jag gjort en uppdelning i 
kategorierna övergripande textmönster, register, formalia och språkriktighet. 
Avgränsningen i samtalsfragment som tillhör textuella episoder eller inte 
textuella episoder kan förtydligas med följande exempel:  

a) ”måste man hänvisa i texten till figuren?” 

b) ”vad är det för nummer på figuren?” 

Vid exempel a) undrar deltagare 1 om det är nödvändigt att hänvisa i den 
löpande texten till figur X. I textkonstruktionen uppstår en problempunkt 
som måste lösas. Problematiseringen av en textuell episod är ett faktum, 
oavsett om en annan gruppmedlem svarar eller inte. Vid exempel b) vet del-
tagare 1, förutsatt att samtalskontexten till episoden ger upplysning om detta, 
att det i den löpande texten måste hänvisas till figur X och efterfrågar av den 
anledningen figurens nummer. Deltagaren problematiserar inte genrens for-
malia, utan istället behövs upplysning som rör samordning av de olika text-
delarna. Vid exempel a) vill däremot en av deltagarna veta vad genrens for-
malia säger i frågan, och genom att problematisera detta uppstår en textuell 
episod.  

Med kategorin övergripande textmönster i en laborationsrapport avser jag 
indelningen i rubriker, underrubriker, vad som förväntas skrivas under de 
olika rubrikerna och hur mycket som förväntas skrivas i de olika avsnitten. 
För en noggrannare analys använder jag mig i samtalskontexten av begrepp-
en organisering av innehåll, utveckling av innehåll samt utförlighet. Med 
organisering av innehåll avser jag problematiseringar av hur de olika 
delarna i rapporten är organiserade i olika rubriker, t.ex. Material och metod, 
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Instrument, Utförande. Med utveckling av innehåll avser jag problematiser-
ingar av innehållet som de respektive rubrikerna förväntas innefatta. I 
Sammanfattning (abstrakt) har läsaren i många genrer förväntningar på syfte 
och övergripande resultat och under Introduktion kan det exempelvis röra sig 
om ett syfte och ett antal frågeställningar. Med utförlighet syftar jag på pro-
blematiseringar av textmängden i de olika delarna. I de flesta akademiska 
genrerna förväntar sig läsaren förmodligen en större mängd text i exempelvis 
Resultat och diskussion än i en inledande sammanfattning (abstrakt).  

1. Mika: efter autoklaveringen justerades magnetloppan i LAF-bänken 
2. Pasi: mm 
3. Mika: sådär (2) bör vi skriva varför? / nej (1) det är bara en justering 
4. Pasi: ja 

Utdraget ger ett exempel på en problematisering av övergripande text-
mönster och i detta fall utförlighet. Mika läser det som de har skrivit och 
initierar en problemepisod på rad 3 genom att han undrar om de behöver 
skriva en förklaring ”bör vi skriva varför?”. De kommer i resten av episoden 
överens om att inte skriva någon förklaring. Problematiseringen rör text-
mängden och därmed utförlighet.  

Begreppet register kommer från den australiska genreskolan eller SFL (se 
2.2.2.1), och med begreppet avser jag stilistiska och lexiko-grammatiska 
aspekter, som kan förknippas med genren laborationsrapporten, så som 
ämnesspecifikt ordval och uttryck samt stil och form (se även Johns 
1997:33, Hyland 2004:26 ff, Macken-Horarik, 2002:37). Det kan därmed 
handla om fasta genrekrav, som exempelvis användning av passiv form och 
tempus preteritum för vissa av rapportens avsnitt eller om bruk av ämnes-
specifika ord, som hör till den naturvetenskapliga/tekniska diskursen eller till 
en viss delkurs och uppgift. I utdraget nedan ser man ett exempel på en 
problematisering av betydelsen av ett ämnesspecifikt ord. 

1. Linda: kan ljuset (2) från en diod (2) generera 
2. Lan: äh:  
3. Linda: generera 
4. Lan: vad betyder det? 
5. Linda: äh:: alltså ge (3) ge upphov till spänningen 
6. Lan: ja 
7. Linda: bereda spänning 

Linda dikterar medan Lan sitter vid tangentbordet. Skrivarbetet stannar upp, 
eftersom Lan vill veta vad det ämnesspecifika ordet generera betyder (rad 
4). Lan rådfrågar och söker därmed stöd hos Linda som i sin tur förklarar 
genom ”ge upphov till spänningen” (rad 5), ” bereda spänning” (rad 7). 
Även för register kan, som vid övergripande textmönster, göras en distink-
tion mellan problematiseringar av mer uppgiftsspecifik respektive allmän-
giltig karaktär. Ordval/uttryck som problematiseras i utdraget ovan har en 
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stark koppling (från skribent) till ämne, medan stil och form kopplas till 
genrekonventioner. Eftersom ordval/uttryck har en stark koppling till ämne 
kan det i analyserna uppstå problematiseringar, som är svåra att skilja från 
det faktiska innehållet.  

Med formalia avser jag formella ting för genren laborationsrapporten, 
vilka främst handlar om textuella formaliteter kring multimodala aspekter, 
som tabeller, figurer, bilagor. Det kan också röra formaliteter för referenser 
eller förkortningar etc. Utdraget ger exempel på en problematisering för 
multimodala aspekter, nämligen platsen för tabellhuvudet.  

1. Per: ska man ha en underrubrik på de här då? 
2. Tomas: nej det är en tabell då ska det vara där uppe 

Per undrar om man ska ha underrubrik på tabellen som de har utformat och 
då är det Tomas som korrigerar genom att nämna att förklarande text kom-
mer ovanför.  

Med språkriktighet avser jag språkets allmängiltiga grammatiska aspek-
ter, som inte specifikt går att härleda till genren laborationsrapporten. Här 
måste därmed göras skillnad mellan de förväntade grammatiska textkonven-
tionerna för register och allmängiltiga grammatiska aspekter. I utdraget 
följer en problematisering för språkriktighet.  

1. Lan: sedan (2) eh kylde kyldes eh: försiktig (4) eh provet eller hur   
2.               kan man säga provet nu? 
3. Hong: man kan inte säga / man kan säga kyldes provet försiktigt inte  
4.   försiktig 

Problematiseringen sker, när Hong lägger märke till att Lan har skrivit för-
siktig istället för adverbialformen försiktigt, vilket Hong korrigerar. 

Avgränsningen av episoder i kategorierna övergripande textmönster, 
register, formalia och språkriktighet är inte helt oproblematisk. Om deltag-
arna exempelvis problematiserar meningens längd hör episoden då till språk-
riktighet (interpunktion) eller register (att skriva kort och koncist)? I sådana 
fall är det samtalskontexten som måste avgöra om problematiseringen rör 
genrenormen eller språkriktighetsnormen. Om det inte framgår av samtals-
kontexten har jag valt kategorin språkriktighet på grund av dess mer neutrala 
och implicita karaktär jämfört med genrekonventioner. 

4.4 Analys av texter  
Jag analyserar också deltagarnas texter (dvs. laborationsrapporter) för att få 
reda på a) hur informanternas texter utvecklas över tid med avseende på de 
genrekrav som ställs på utbildningen, och b) vad lärarna ger för kommen-
tarer på textinnehållet, även det relaterat till genrekraven, vilket innebär att 
jag inte enbart ser till det som lärarna kommenterar utan även på det som 
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eventuellt inte kommenteras men borde enligt instruktionerna. Det innebär 
att jag kopplar analysen först till genrekraven på institutionen för att sedan 
kunna studera hur informanterna följer dessa anvisningar i texterna och för 
att i sista steget kunna fördjupa mig i återkopplingen, som lärarna ger i 
texterna i sina kommentarer. 

Den första faktorn, dvs. genrekraven, studeras i frågeställning 2 i analysen 
av institutionens pedagogiska praktik (se 4.1) med hjälp av instruktioner, 
samtal, intervjuer och observationer vid föreläsningar. Jag studerar sedan 
både hur informanterna följer dessa genrekrav i texterna och vad lärarna ger 
för kommentarer som kan relateras till kraven. Den analysen tillämpas åter 
på kategorierna övergripande textmönster, register, formalia och språkriktig-
het (se 4.3.3.3) och baseras inte enbart på genrekrav utan även på språk-
riktighetsaspekter.   

I kategorin övergripande textmönster ser jag närmare på hur deltagarna 
har organiserat och utvecklat innehållet i rapporterna. Jag har jämfört organi-
sering och utveckling av innehåll med genrekraven, dvs. undersökt rubrik-
ernas befintlighet (organisering av innehåll) och innehållet som de respektive 
rubrikerna förväntas innefatta (utveckling av innehåll). Avsnittens substans, 
dvs. utförlighet, har jag inte tagit ställning till eftersom textmängden för 
olika avsnitt inte är konventionaliserad (med undantag av avsnitt Samman-
fattning). Jag har exempelvis för avsnittet Diskussion undersökt om rubriken 
finns i rapporten, och om det finns skriven text som motsvarar en diskussion, 
dock inte gjort en bedömning av diskussionens innehållsliga substans. För 
kategorin register ser jag närmare på den delen av register som rör tempus 
och form (presens, preteritum etc. respektive aktiv/passiv form) och jämfört 
det med genrekraven. Vid analysen av formalia i texterna jämför jag textu-
ella formaliteter kring multimodala aspekter, som tabeller, figurer, bilagor, 
men också formaliteter för referenser eller förkortningar med genrekraven. 
För språkriktighet finns det inga genrekrav att ta hänsyn till och jämföra 
med. Vid den kategorin använder jag mig av rekommendationerna i Svenska 
Språknämndens Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista över 
svenska språket.  

Jag har studerat alla lärarkommentarer i texterna som går att relatera till 
de fyra kategorierna genom att jag har bett lärarna att ge mig en kopia på 
första versionen inklusive kommentarerna för att kunna fördjupa mig i åter-
kopplingen, som de ger i texterna till studenterna. Även av relevans för min 
studie och därmed för studenternas socialisering in i genren är korrektheten 
av lärarens återkoppling, vilket bl.a. innebär att det som läraren eventuellt 
inte har kommenterat, men dock borde ha gjorts enligt genrekraven, kommer 
att lyftas fram. Samtliga kommentarer på textuella aspekter som läraren ger i 
texterna kommer att studeras, vilket gör det möjligt att även studera kom-
mentarer som inte beskrivs eller kan beskrivas i genrekraven eller instruk-
tionen, så som utförlighet (övergripande textmönster) och lexiko-gramma-
tiska aspekter (register). Utförlighet och lexiko-grammatiska aspekter går 
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endast att studera via lärarkommentarer, eftersom det rör aspekter som är 
relaterade till ämnes- och uppgiftsspecifika kriterier, vilket gör att de inte går 
att härleda till allmängiltiga kriterier och instruktioner. Läraren kan exempel-
vis kommentera ordval för uppgiften eller formuleringar, som inte lämpar sig 
i ett visst avsnitt eller avsaknaden av en del resultat.  

4.5 Etnografisk ansats och etiska överväganden 
När deltagarobservationer är involverade i studien nämner Hammersley och 
Atkinson (2007) att forskaren måste hitta en roll i det fält som hon/han 
studerar vilket, enligt dem, vanligtvis sker genom implicit förhandling med 
människor i detta fält och förmodligen även genom explicit förhandling. Jag 
har observerat deltagare i min studie och haft samtal med både lärare och 
studenter och personal på institutionen. Samtalen har varit allt från formella 
med intervjukaraktär och informella på arbetsplatsen men även utanför 
institutionen. Mitt deltagande på fältet har även medfört att jag har påverkat 
studenternas laborationsrapportskrivande i viss grad, vilket jag återkommer 
till längre fram. Deltagarobservationer har en stark koppling till etnografiska 
undersökningar och i min studie finns det flera metoder för datainsamling 
och även metodologiska tillnärmelsesätt som täcker in en del aspekter som 
förknippas med etnografiska studier.15 Det bör dock nämnas att det ställs 
olika krav på en etnografisk undersökning av olika forskare. Några av dessa 
krav, som bär relevans att diskutera för min studie, beskriver Flowerdew 
(2002), Hammersley & Atkinson (2007) och Holme & Solvang (1997) med 
följande kriterier: 

 deltagarperspektiv, dvs. forskaren deltar öppet eller dolt i undersök-
ningen på fältet 

 material från autentiska miljöer som samlas in under längre tid 
 triangulering, dvs. olika material och metoder som kan belysa den 

undersökta verksamheten   
 kvalitativa studier, dvs. djupgående studier av få fallstudier där kvan-

titativa och statistiska analyser spelar en underordnad roll  
 deltagarkontroll, dvs. forskaren kontrollerar sina tolkningar med hjälp 

av samtal/intervjuer. 

De flesta av kraven ovan uppfyller jag i min studie, men det finns några som 
jag inte uppfyller helt, vilket gör att det kan vara bättre att säga att min studie 
har en etnografisk ansats. Visserligen har jag deltagit öppet i verksamheten 
och lärare och studenter har kännedom om mitt syfte med materialinsam-
lingen, men jag har av olika skäl inte varit med i någon större utsträckning 

                          
15 En historisk översikt över etnografins utveckling från 1800-talet fram till 2000-talet ges 
bl.a. i Hammersley & Atkinson 2007.     
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när studenterna arbetade på laborationerna och författade sina rapporter. En 
av orsakerna var att jag inte ville påverka dessa processer. Sedan uppstod 
praktiska skäl som exempelvis att studenterna bestämde sig för att skriva 
hemma och inte på fältet. När det gäller deltagarperspektivet lägger sedan 
vissa etnografer ett värde i att forskaren kommer utifrån, och andra menar 
tvärtom att det är en fördel om forskaren känner till miljön och gruppen som 
ska studeras. Min kännedom om den naturvetenskapliga och tekniska dis-
kursen kan sägas vara enormt begränsad till en början, och jag hade aldrig 
tidigare ens varit i ett ”riktigt” laboratorium. Det har således tagit tid att 
bekanta mig med verksamheten, men det longitudinella perspektivet har 
skapat goda förutsättningar för det. En möjlig fördel med min utomstående 
position kan här dock vara grundantagandet ”att värderingar och kulturella 
mönster per definition är så integrerade att deltagarna inte är medvetna om 
dem, men att de i mötet med forskaren och deltagarna kan bli synliga” 
(Blåsjö 2004:52). I detta sammanhang bör nämnas att jag kan ha påverkat 
laborationsrapportskrivande en aning. Efter första året av materialinsamling 
träffade jag två av de kursansvariga lärarna och gav dem förslag till för-
bättringar i instruktionen. Det mötet ledde bl.a. till att de ändrade en instruk-
tion enbart avsedd för laborationsrapporten, där även information om ut-
formning av tabeller och figurer inkluderades (som var en separat anvisning 
innan) samt ett inledande avsnitt med förklaringar om varför man skriver en 
laborationsrapport och varför den måste se ut som den gör. Den nya instruk-
tionen ersatte den gamla sommaren 2004 och det var innan fyra av de 
sammanlagt elva rapporterna för denna studie var skrivna. Det förekom även 
att studenterna ville diskutera språkliga aspekter med mig, men det verkar 
inte ha påverkat rapporternas utformning. I ett fall initierade jag dock en 
textuell episod, eftersom jag lade märke till att studenterna tänkte utforma en 
innehållsförteckning i början av skrivprocessen. Året innan hade just en 
innehållsförteckning redan varit föremål för diskussion på samma delkurs. 
Mitt initiativ ledde visserligen till en problematisering, men i besluts-
processen var jag sedan inte delaktig. Jag har därmed genom vissa initiativ 
och viss återkoppling bidragit till en form av problemlösning i verksam-
heten, men sett över fem terminers materialinsamling anser jag nog inte att 
jag har påverkat resultaten i någon större uträckning. 

Det andra kravet ovan, att materialet måste vara från autentiska miljöer 
och samlas in under längre tid, uppfylls i min studie, eftersom jag inte har 
arrangerat skrivtillfällena på något sätt. Studenterna bestämde själva och/ 
eller efter schema var och när de skulle skriva sina rapporter. 

Även kravet på triangulering uppfylls, eftersom jag har analyserat text- 
och samtalsmaterial samt institutionens pedagogiska praktik, vilket kräver 
olika metoder för analys. Jag skulle ha kunnat avgränsa mig till analysen av 
samtalen för att beskriva fokusskribenternas roller och ageranden, men jag 
har i ett tidigt stadium sett eventuellt påverkan från andra faktorer för soci-
aliseringen in i genren (se bl.a. i Dysthes modell 1997). 
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Djupgående studier av få fallstudier, som är nästa krav, lyfter visserligen 
fram det kvalitativa i min studie, men det förekommer kvantitativa analyser 
för varje rapportskrivning som bär relevans för fortsatta tolkningar. Man 
skulle kunna benämna dessa kvantifieringar som underordnade, men sam-
tidigt utgör de utgångspunkt för de kvalitativa analyserna. Varför problem-
atiserar exempelvis vissa deltagare oftast övergripande textmönster och 
andra språkriktighet? 

Deltagarkontroll har förekommit, men inte som en medveten och i förväg 
planerad strategi. Det är främst lärare som jag har kontaktat för att få vissa 
av mina tolkningar bekräftade. Deltagare både från institutionen och student-
sidan har dock inte fått möjlighet att läsa manus. Som den främsta anled-
ningen kan nämnas tiden det tog att sammanställa materialet, samtidigt som 
den berörda institutionen avvecklades. 

Jag är medveten om att den etnografiska ansatsen ställer krav på för-
hållningssätt och etik. Mitt förhållningssätt har varit neutralt, vilket i stor 
utsträckning har berott på mina mycket begränsade förkunskaper om verk-
samheten i detta fält. Trots att jag mest har hållit mig i bakgrunden vid före-
läsningar, laborationer och rapportskrivningstillfällen kan det dock mycket 
väl vara så att jag haft inverkan på miljön som jag har studerat, vilket jag 
beskrev ovan under deltagarperspektiv. De forskningsetiska övervägandena 
godkända av Vetenskapsrådets etiska kommitté har jag följt. Samtliga del-
tagare har informerats om syftet med min studie och om mina metoder för 
materialinsamling. Studenterna har informerats om att deltagandet under alla 
omständigheter helt och hållet är frivilligt, och att deltagande i undersök-
ningen inte kommer att påverka lärarens betygsättning och bedömning. Det 
har förekommit att studenter avstått från deltagande och det har jag respek-
terat. Jag nämnde för deltagande studenter och lärare att alla data skulle han-
teras med största konfidentialitet och att deltagarna skulle vara anonyma, 
vilket har lett till fiktiva namn i manuset. Samtliga studenter har godkänt sitt 
deltagande under de givna förutsättningar som beskrivits ovan. Studenterna 
fick en sida med information om forskningsetiska överväganden, som de 
läste och skrev under. 
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5 Institutionens pedagogiska praktik 

Den övergripande frågan i detta första resultatkapitel är hur man på institu-
tionen stöder studenternas socialisering in i genren laborationsrapport. I 
första avsnittet (5.1) beskriver jag laborationsrapportens plats under utbild-
ningen och de redskap institutionen tillhandahåller studenterna för att de ska 
kunna förvärva och förbättra sina kunskaper i genren. Jag vill dessutom veta 
hur lärarna ser på dessa redskap relaterat till studenternas skrivpraktik. I 
andra avsnittet (5.2) ser jag närmare på institutionens genrekrav och försöker 
besvara frågan hur man på utbildningen förmedlar dessa krav, och vilken roll 
de redskap, som institutionen tillhandahåller, spelar för studenternas sociali-
sering in i genren. 

5.1 Redskap för genreinlärning och genreutveckling  
Den främsta skrivaktiviteten på utbildningen är redovisningar av labora-
tioner i form av laborationsrapporter. Vid sidan av dem förekommer skriv-
ande i samband med projektarbeten och under sista terminen på utbildningen 
skriver studenterna ett individuellt examensarbete. Även om redovisningar 
av laborationsverksamhet inte kan jämföras med examensarbetets omfång, är 
det ändå den skrivaktivitet som tar störst plats på utbildningen. Varje termin 
redovisar studenterna cirka fyra, fem laborationsundersökningar skriftligt i 
en laborationsrapport.16 Socialiseringen in i genren laborationsrapport tar 
därmed stor plats för studenterna under utbildningens gång och lärarnas för-
hoppning är att den höga frekvensen av laborationsrapporter ska leda till att 
studenterna socialiseras in i ett naturvetenskapligt/tekniskt tänkesätt, sam-
tidigt som studenterna i rapporterna måste redovisa kunskap om labora-
tionerna och dess innehåll.  

Rutinerna kring laborationsrapporter under utbildningen kan beskrivas 
som följande. Vid första föreläsningen får studenterna i allmänhet reda på 
vad delkursen innefattar för laborationsverksamhet. Den kursansvariga lär-
aren anger vid det tillfället eller vid respektive laboration redovisningsform- 
och innehåll. Lärarna lämnar ofta ut information om undersökningen i en så 
kallad laborationshandledning.17 Rapporten ska vara inlämnad ungefär inom 

                          
16 Den siffran är en genomsnittssiffra, som jag har baserat på de delkurser som mina infor-
manter har följt och dessutom på intervjuer och samtal med informanter och lärare. Det har 
även förekommit terminer utan laborationsrapportskrivande och terminer med flera än 4–5 
rapportskrivningar.    
17 Laborationshandledning kallas ibland för laborationskompendium. 
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en vecka efter utförd laboration och vara läst och kommenterad av läraren 
inom tre veckor efter inlämnandet. Läraren ger kommentarer i rapporten vid 
behov och bestämmer om den ska gå i retur för bearbetning eller om den ska 
bli godkänd. Det förekommer att en rapport kan gå i retur flera gånger. I den 
arbetsprocessen från laborationerna till den färdigskrivna texten kan det även 
förekomma muntlig respons. Möjlighet till muntlig respons kan förekomma 
redan under laborationerna, men sedan är det vanligt förekommande att 
studenterna söker upp den berörda läraren om det finns oklarheter under 
skrivprocessen. Vid ett tillfälle (dokumenterat) i denna studie har även den 
omvända situationen förekommit, dvs. att läraren sökte upp studenterna när 
de skrev på sin rapport för att eventuellt reda ut vissa problem. I vissa del-
kurser skriver studenterna flera laborationsrapporter och då kan det före-
komma att bearbetning av en rapport sker medan studenterna redan har inlett 
skrivandet av en ny laborationsrapport. Under min materialinsamlingstid har 
det både förekommit att deltagarna författade sina rapporter efter genomförd 
laborationsverksamhet och författade parallellt med laborationsverksamheten.  

De tre redskap som institutionen tillhandahåller studenterna för att för-
värva och förbättra kunskaper om laborationsrapportskrivande är instruk-
tioner inför rapportskrivningar, lärarkommentarer i rapporterna och skriv-
samarbete. Angående instruktioner kan det handla om generella genrekrav, 
som är formulerade i en instruktion på hemsidan. Om läraren avviker från 
den allmängiltiga instruktionen anges det i uppgiftsspecifika anvisningar 
som t.ex. i en laborationshandledning för en viss undersökning. Det andra 
redskapet i en senare fas av skrivprocessen är kommentarer i de inlämnade 
rapporterna (även muntlig lärarrespons kan förekomma under skriv-
processen, se ovan, men operationaliseras inte eftersom den var komplicerad 
att dokumentera). Det tredje redskapet som institutionen erbjuder student-
erna är gruppsamarbete under hela arbetsprocessen, dvs. samarbete både på 
laborationen och i skrivsalen. Under skrivprocessen har studenterna där-
igenom möjlighet att diskutera texternas form och innehåll relaterat till 
genrekraven. 

Redskapen behandlas utförligare i de följande avsnitten.  

5.1.1 Instruktioner 
Explicitgjorda krav för utarbetande av laborationsrapporter fanns 2003, när 
jag påbörjade studien, i en instruktion på institutionens hemsida under länken 
labbverksamhet. Studenterna förväntades följa dessa krav i de flesta fallen. 
Instruktionen Anvisning för utarbetande av teknisk/vetenskapliga artiklar 
och laborationsrapporter utarbetades under 80-talet, eftersom de dittills in-
lämnade rapporterna ofta uppfattades som röriga, vilket krävde mycket tid 
och arbete för inblandade lärare och laborationsassistenter. Sommaren 2004 
utformades en ny instruktion: Instruktion för utarbetande av laborations-
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rapporter med anvisningar som endast är avsedda för laborationsrapporter.18 
Instruktionen är avsedd att ge studenterna baskunskaper för laborations-
rapportens form och innehåll inklusive formalia för exempelvis tabeller och 
figurer. För att förvärva kunskaper om, och så småningom behärska, labora-
tionsrapportskrivande, måste studenterna kunna hantera instruktionen, dvs. 
använda den som bas och samtidigt kunna modifiera vid behov efter ämnes-
specifika anvisningar. Den senare instruktionen skiljer sig från den förra 
genom att den endast behandlar genren laborationsrapporten samt genom ett 
inledande avsnitt, där studenterna informeras om varför man skriver en labo-
rationsrapport och varför den måste se ut som den gör. Det ges även större 
plats åt underrubriker i den senare instruktionen.  

I de flesta kurser på utbildningen förväntas studenterna följa instruktionen 
i sin helhet om det framgår att de måste redovisa undersökningen och dess 
resultat i en fullständig laborationsrapport. I vissa fall räcker det att student-
erna skriver mindre omfattande laborationsrapporter, genom att t.ex. endast 
redovisa resultat från laborationen. Min tolkning är att den kursansvariga 
läraren i regel också ger information om detta på föreläsningen och/eller vid 
respektive laboration och/eller i laborationshandledning.19 Följande informa-
tion för redovisning är hämtad ur en laborationshandledning i en av delkurs-
erna VT03:  

Laborationsrapporten behöver EJ skrivas enligt /…/-mallen. Det räcker med 
försättsblad, halvcellsreaktionerna samt den totala cellreaktionen och själva 
analysresultat. Svar på nedanstående frågor ska också finnas med.  

I vissa ämnen (kurser) nämns inte instruktionen som grundläggande instruk-
tion. Exempelvis använder biologistudenter sig av en egen mall med anvis-
ningar. I samtliga delkurser för min studie gäller dock genrekraven i instruk-
tionen. 

Vid sidan om allmängiltiga och/eller uppgiftsspecifika skriftliga doku-
ment har det, under min materialinsamlingsperiod, även förekommit munt-
liga genomgångar för hur studenter förväntas utforma rapporterna. Kurs-
ansvarig lärare för Mikas rapport 1 och Annelis rapport 1–3 behandlade 
under en föreläsning i en av sina delkurser vårterminen 2003 och 2004 
instruktionens alla delar, där hon gav uttryck för explicita önskemål för 
laborationsrapportens utformning.20 Anledningen till det var att hon hade haft 

                          
18 Riktlinjerna i både den tidigare och den senare instruktionen är relevanta att dokumentera 
eftersom materialet för min undersökning samlades in under perioden april 2003 till och med 
juni 2005. 
19 Jag använder mig av kursansvarig lärare, när det är av relevans att skilja mellan den person 
som bär ansvar för en viss delkurs, och andra lärare i samma delkurs. Dessa andra lärare är i 
regel laborationslärare/laborationsassistenter, som formellt har beteckningen laboratorie-
ingenjörer.  
20 Instruktionen som avses här är Anvisning för utarbetande av teknisk/vetenskapliga artiklar 
och laborationsrapporter. 
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samma studenter i en tidigare delkurs och då tyckte hon att studenterna inte 
hade uppfattat hennes anvisningar korrekt. Hon är dock den enda av lärarna 
som har gått ut till studenterna med explicita krav för utformning av 
rapporterna på en föreläsning i den omfattningen under min insamlingstid. 
Till saken hör att hon har varit delansvarig för båda instruktionernas ut-
formning och på så sätt varit extra engagerad i frågan.  

Flera av lärarna har visat missnöje med hur studenterna förhåller sig till 
de skriftliga anvisningarna i instruktionen. Kursansvarig lärare för Mikas 
rapport 3 och Annelis rapport 4 säger sig ha lagt märke till att studenterna 
(här avser han inte specifikt Mika och Anneli) har svårt för att tolka instruk-
tioner för hur man skriver laborationsrapporter. Han menar att många stud-
enter ”har svårt att förstå instruktioner över huvud taget”, varvid han avser 
instruktioner både för att genomföra laborationsuppgiften och för att skriva 
laborationsrapporter. Det som han här åsyftar, skulle kunna tolkas som kopp-
lingen mellan studenternas förståelse för verksamheten och skrivpraktiken 
(se 4.1 och Johns’ om kulturella värden). Laborationsläraren för Annelis och 
Mikas rapport 1 tror att studenterna ställer in sig på vad läraren förväntar sig 
av innehåll och form, snarare än att de utvecklar innehåll och form efter 
instruktionerna:21 

Jag tror faktiskt de tycker det är svårt att veta vad assistenten vill att de ska 
sätta i labbrapporten. Det känns lite grann så att de känner efter vad assi-
stenten kräver och sedan skriver de in det, i stället för att läsa in på det här 
papperet som finns. (Utdrag ur intervju med laborationsläraren för Annelis 
och Mikas rapport 1.) 

Laborationsläraren för Annelis rapport 3 (samma delkurs som ovan) nämner 
det ”tajta” schemat som möjlig orsak till ”att de inte hinner tänka efter alla 
gånger” eftersom ”de är så stressade och allting går så fort”. När det gäller 
den delkursen, bör det nämnas att studenterna fick göra fyra laborations-
undersökningar och skriva tre fullständiga laborationsrapporter inom en 
fyraveckorsperiod. 

Åsikterna från de lärare som jag har intervjuat och/eller samtalat med 
kring studenternas förhållningssätt till instruktionen kan sammanfattas med 
att lärarna anser att (en del) studenter inte utvecklar innehåll och form i 
rapporterna efter instruktionerna. De faktorer som framhävs mest är att 
studenterna skriver för mycket efter vad de tror att läraren förväntar sig 
istället för att hålla sig till genrekrav (förmodligen tror studenterna att det 
som lärarna förväntar sig är genrekrav), att studenterna fokuserar för mycket 
på det faktiska innehållet, vilket minskar fokus på genrekrav samt stress på 
grund av för många rapporter som ska lämnas in inom en viss tid.  

                          
21 Det förekommer att laborationsassistenter/laborationslärare läser och kommenterar student-
ernas rapporter. Den kursansvariga läraren instruerar dessa lärare om hur rapporterna ska 
skrivas och har därmed det övergripande ansvaret. 
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5.1.2 Lärarkommentarer (och lärarrespons)  
Det andra redskapet som institutionen tillhandahåller studenterna för att 
förbättra deras kunskaper om laborationsrapportskrivande är skriftliga 
kommentarer i studenternas inlämnade rapporter. Det rör sig om kommen-
tarer, synpunkter som lärare har på innehåll och form i rapporterna (se även 
5.1). Kommentarerna ges på den färdiga produkten, vilket innebär att dessa 
kommentarer inte hjälper studenterna under skrivprocessen, men det före-
kommer att studenterna söker upp läraren eller vice versa för att be om 
respons/få respons på något problem under skrivprocessen. Lärarkommen-
tarer i rapporternas texter kan i viss mån ses som en sorts respons om läraren 
anser att rapporten måste gå i retur för en bearbetning. Bedömningen att 
rapporten underkänns och går i retur kan både bero på brister i det faktiska 
innehållet och brister i textmönstret (lokalt/globalt). Vissa lärare anger att 
allmänspråkliga brister också kan leda till att rapporten går i retur, t.ex. om 
de försvårar läsandet. Lärarkommentarer kan även i ett längre perspektiv ses 
som respons och bidra till en positiv utveckling från rapport till rapport, 
eftersom studenterna i vissa delkurser (även i denna studie) skriver flera 
laborationsrapporter. Det måste tilläggas att responstänkande (och process-
orienterat skrivande) inte är etablerat på institutionen, utan lärare ”rättar” 
rapporterna. Det närmaste man kommer responsgivning sker således vid 
aktiva besök under skrivprocessen (studenter/lärare).  

Kraven på laborationsrapportens innehåll och utformning är desamma 
under hela utbildningen. Av studenter i årskurs 4 krävs det exempelvis inget 
större resonemang kring utvärdering av resultaten än av studenter som 
skriver laborationsrapporter i årskurs 2.22 

Nedan följer exempel på lärarkommentarer i rapporterna, där olika lärare i 
tur och ordning kommenterar det faktiska innehållet, textmönstret och 
språkriktighet för avsnittet Sammanfattning: 

Jag saknar er beräkning av Etoh-halt 
via dest.   

[kommentar på det faktiska inne-
hållet]   

Sammanfattning?  [kommentar på avsaknaden av ett 
helt avsnitt] 

Saknas någonting.   [kommentar på ett ofullständigt 
subjekt i meningens fundament] 

Lärarna på utbildningen nämner genomgående att en alltför personlig stil 
(aktiv form), felsyftningar och dispositionsfel tillhör de formella aspekterna 
som de kommenterar. Laborationsläraren för Annelis och Mikas rapport 1 
menar att studenter (generellt) inte alltid är beredda på att formella aspekter 
kommenteras, eftersom de (studenterna) enbart fokuserar på det faktiska 

                          
22 Laborationsrapporten är en del av kursens examination, men betygsätts i de flesta kurserna 
inte med mer än godkänt. I vissa delkurser kan dock en välskriven rapport höja slutbetyget. 
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innehållet. Hon menar att det är en av orsakerna till att det i dessa fall oftast 
blir två returer innan rapporten blir godkänd: 

Det är det som studenterna kan uppfatta är besvärligt, för att när man får in en 
rapport börjar man läsa och så ser man att formen inte är okej […] fel saker 
står på fel ställe och då kanske man börjar och korrigerar formen först och 
sedan går man in mer på detalj när man ser var saker har hamnat då kan man 
lättare korrigera. Det är därför det oftast nästan alltid blir två returer i alla 
fall. (Utdrag ur intervju med kursansvarig lärare för Annelis rapport 1–3 och 
Mikas rapport 1.) 

Det faktum att ”det är svårt att korrigera allting på en gång”, leder enligt 
henne till tidskrävande åtgärder vilket blir ekonomiskt kostsamt för institu-
tionen. Som en möjlig lösning nämner hon att studenterna skulle kunna läsa 
varandras rapporter i en första omgång för att korrigera formsaker. Den 
strategin har minst två lärare på institutionen använt sig av under min 
materialinsamlingsperiod. Det materialet ingår dock inte i denna studie.  

Det som lärarna kommenterar/inte kommenterar i rapporterna följer inte 
alltid konsekvent den allmängiltiga instruktionen för laborationsrapporter. 
Som ett exempel kan nämnas avsaknaden av ett formulerat syfte i introduk-
tionen eller avsaknaden av en kortfattad diskussion av resultaten i samman-
fattningen sällan kommenteras av lärarna. Avsaknaden av en problemställ-
ning (frågeställning) kommenteras dessutom inte i någon av de elva rapport-
er som ingår i denna studie. På textens lokala abstraktionsnivåer är dessutom 
få lärare konsekventa i bedömningen av bl.a. passiv form. Laborations-
läraren för Annelis rapport 3 ger följande förklaringar till varför hon inte har 
kommenterat språkliga brister:  

Jag gick inte in på det språkliga eftersom man lägger tyngdpunkten på olika 
saker. Jag tyckte de hade så många labbrapporter ändå […] sedan är inte jag 
den bästa att rätta de språkliga felen tycker jag. (Utdrag ur intervju med 
laborationsläraren för Annelis rapport 3.) 

Hon tillägger att hon borde vara hårdare när det gäller rättningar, och 
därutöver att hon skulle ha rättat hårdare och varit mer noggrann om rapport-
erna hade varit betygsatta. När det gäller problemställningen/frågeställ-
ningen förklarar sig den kursansvarige läraren för Mikas rapport 3 och 
Annelis rapport 4 med att studenterna i en laboration huvudsakligen övar 
sina färdigheter i tekniker, vilket gör att frågeställningen inte kommer fram 
så tydligt. Han tillägger dock att den nästan alltid finns där (”ett experiment 
är ju egentligen en fråga”) och borde framhävas bättre genom att klargöra 
den från början. Det som alla lärare däremot genomgående kommenterar i 
rapporterna är felaktigheter i det faktiska innehållet. Även den delen av 
register som rör ordval och uttryck kommenteras relativt konsekvent, vilket 
förmodligen beror på dess naturliga koppling till det faktiska innehållet. Att 
registrets stilistiska aspekter, och då främst form och tempus samt språk-
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riktighet endast komment eras av vissa  lärare i viss utsträckning  kan, som  
framgår ovan, bero på språklig osäkerhet samt fokusering på ämnesinnehåll. 

Lärarna har därmed agerat olika i sina kommentarer i de olika rapport-
erna. Men sett till genrekr aven har sam tliga lärare sl äppt problemställning 
(frågeställning) och sy fte i Introduktion (endast i Mikas rapporter fanns ett 
syfte i Introduktion). Avsaknaden av rubriken Introduktion har inte kom -
menterats i fy ra av rapporterna, dä r det ändå handlade o m en fullständig 
redovisning. Visserligen k an det förekomma variati on i rubriker na inom 
samma utbildning som Braine (1995) påvisar, men på institutionen i denna  
studie handlar det om samma mall för IMRoD-formatet (se 5.2.3). 

5.1.3 Skrivsamarbete 

Eftersom skrivsamarbete eller kollaborativt skrivande får särskilt fokus i min 
studie återkommer resultatredovisnin gar av foku sskribenterna i skriv-
samarbete i kapitlen 6–8. I  det här avsnittet behandla s skrivsamarbete som 
redskap som institutionen tillhandahåller studenterna för att  förvärva och  
förbättra kunskaper om laborationsrapportskrivande.  

Skrivsituationen som råder vid laborat ionsrapportskrivande utmärker sig 
av skrivsamarbete, där studenterna i de allra flest a fall lämnar in en gemen-
sam produkt, vilket jag,  i linje med Dysthe, Hertzberg & Hoel (2002:1 43) 
kallar för samförfattarskap. Den främsta anledningen till att samförfattarskap 
är så pass etablerat på institutionen är at t individuellt rapportskrivande anses 
vara för kostsamt för institutionen. A tt läsa individuella studentrapporter är, 
enligt lärarna på utbildni ngen, för tidskrävande och därför av ekonom iska 
skäl inte försvarbart. När studenterna har kommit längre i sin utbildning, kan 
dock individuellt rapportskrivande förekomma, eftersom antalet studenter i 
delkurserna tenderar att bli lägre. Trots att samförfattarskap i första hand inte 
har uppstått utifrån pedag ogiska skäl framförs dock argument bland lärarna 
för att samförfattarskap kan vara ett br a redskap för studenterna att förvärva 
och förbättra genrekunskap. De positiva argumenten kan sammanfattas med 
att man i gru nd och botten tror på a tt gruppdynamiken fungerar, eftersom 
man lär sig v äldigt mycket av att dis kutera. Lärarnas uppfattning har paral-
leller till be greppen delad expertis hos bl.a. Yo ng (2010) och kollektivt 
lärandestöd hos Donato (1994). Labo rationsläraren för Annelis rapport 3 
tror att svaga studenter har särskilt stor ny tta av att kunna diskutera med 
andra gruppdeltagare: ”Det man kan ko nstatera är att de som är svagare, de 
mår väldigt bra av att di skutera med någon som kan mer.” Innebörden i  
lärarens utsaga kan liknas vid en expert–novis-rollrelation och kan associeras 
med begreppet lärandestöd (Wood, Br uner & Ross 1976). Som  en annan  
positiv aspekt näm ner hon tidsvinsten för studenterna, efte rsom ”att 
samarbeta går fortare än om man gör allting själv”. Storchs (2007) studie 
visar dock motsatsen, nämligen att det t ar längre tid för grupperna att skriva 
färdigt sina textbearbetningar än för individerna  (se 2.1.2.2) . Hur pass 
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samspelta gruppdeltagarna är, har enligt läraren stor inverkan på vilken 
betydelse skrivsamarbete kan ha: ”De grupper där deltagarna är vana vid att 
arbeta tillsammans, och trivs med det, är grupper som har en fungerande 
gruppdynamik.”. Relevant att nämna i detta sammanhang är att studenterna 
nästan alltid får friheten att själv välja samarbetspartner. Om det sedan blir 
två deltagare per grupp, vilket de flesta lärarna på utbildningen anser vara 
idealiskt, eller flera, är beroende på klassens storlek. Fördelningen av skriv-
uppgifter och andra strategier kring skrivsituationen regleras också grupp-
internt. Ett annat viktigt argument som framförs för samarbete rent generellt 
är att studenterna måste kunna samarbeta i sin framtida yrkesroll, eftersom 
samarbete där oftast är en förutsättning för verksamheten. Här kan man jäm-
föra med Mabrito (1999) som föreslår kollaborativa projekt, som kan träna 
studenter i olika rollrelationer för skribent – läsare på arbetsplatsen (se 
2.1.1).  

Lärarna nämner även negativa affekter av samförfattarskap. Som en nega-
tiv aspekt framförs att studenterna missar helheten om de delar upp skriv-
arbetet, vilket berör det som McCorkle m.fl. (1999) kallar för integrative 
learning problems. Några lärare menar att risken finns att studenterna inte 
lär sig någonting av den delen som de inte jobbar med. Laborationsläraren 
för Annelis och Mikas rapport 1 tror dessutom att sammanhanget i labora-
tionsrapporterna kan försämras på grund av skrivfördelningen: 

Jag tror de missar helheten i rapporten, och just det här att de kanske har svårt 
att se syftningsfelen, att sammanfattningen inte är total, att den som skriver 
sammanfattningen kanske bara tar resultat och kanske inte skriver någonting 
om syftet eller meningen. (Utdrag ur intervju med laborationsläraren för 
Annelis och Mikas rapport 1.) 

Fenomenet att studenterna delar upp arbetsuppgifter och på så sätt missar 
vissa moment kan enligt samma lärare uppstå redan på laborationerna, och 
som en möjlig lösning nämner hon att studenterna borde byta arbetspartner 
frekvent: 

Det är också risken när man labbar i grupper, både teoretiskt och praktiskt, att 
du missar vissa moment. Du kanske inte klarar av att stå på labb själv när det 
väl kommer till kritan när du är så van att förlita dig på att denna person gör 
de här momenten. Det kan man komma ifrån när man byter labbpartner 
mycket. (Utdrag ur intervju med laborationsläraren för Annelis och Mikas 
rapport 1.) 

Laborationsläraren för Annelis rapport 3 menar att den bästa lösningen är att 
det individuella arbetet redan börjar under laborationerna: ”De skulle behöva 
labba själva helt själva och sedan skriva själva, det funkar inte om de labbar 
ihop och sedan skriver själva.” Som en annan negativ aspekt framförs att 
vissa studenter medvetet eller omedvetet deltar för lite vid skrivuppgifterna, 
vilket kan jämföras med det som McCorkle m.fl. (1999) kallar för free 
riding.  
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Av intervjuerna/samtalen framgår således att skrivsamarbete kan vara bra 
och utvecklande under vissa förutsättningar. Bland annat anser lärarna att det 
är mest utvecklande för studenterna om de inte delar upp arbetsuppgifterna, 
varken under laborationerna eller under skrivprocessen. Sedan framgår att en 
gruppsammansättning på två deltagare ses som idealisk. Det framförs dock 
att det vore bäst om studenterna då och då kunde skriva en individuell 
laborationsrapport under utbildningens gång, som ett komplement till sam-
författarskap.  

5.2 Institutionens genrekrav, dess förmedlingssätt 
samt redskapens roll 
I detta avsnitt försöker jag besvara frågan hur man på utbildningen förmedlar 
genrekrav, och vilken roll redskapen – instruktioner, kommentarer (respons) 
och skrivsamarbete – spelar i detta sammanhang. Genomgången av institu-
tionens genrekrav följer samma övergripande kategorier som i metodkapitlet, 
dvs. kunskaper om kulturella värden, kommunikativa mål och mottagaren 
samt textuella aspekter (se 4.1).  

5.2.1 Kunskaper om kulturella värden  
Förhoppningen på institutionen är att studenterna under utbildningens gång 
förvärvar ett naturvetenskapligt och tekniskt sätt att tänka och arbeta vilket 
bland annat innebär att studenterna lär sig att redovisa sina resultat enligt den 
naturvetenskapliga och tekniska kulturens normer. Laborationerna förväntas 
därigenom redovisas med ett naturvetenskapligt/tekniskt språk. Gällande 
normer och krav för redovisning av laborationsrapporter beskrivs i en in-
struktion (se 5.1.1 och bilaga 1) som naturvetare och tekniker på institu-
tionen har kommit överens om. Filosofin bakom riktlinjerna i instruktionen 
diskuteras sällan med studenterna, vilket innebär att studenterna måste 
förvärva kunskap om skrivkulturens tänkesätt under utbildningens gång. 

Laborationsrapportens utformning påverkas således av en akademisk, 
högskoleintern kultur och en teknisk inriktning. Kursansvarig lärare för 
Mikas rapport 3 och Annelis rapport 4 nämner i detta sammanhang att 
rapporterna ”görs lite olika” beroende på om det handlar om vetenskapliga 
rapporter eller tekniska rapporter:  

I princip kan man säga, att en vetenskaplig rapport utformas som man gör i 
artiklar i internationella tidskrifter. Där är man ju redan starkt specialiserad 
och känner till vilka metoder, som är accepterade och då är man inte så noga 
med detaljer. Man skriver för läsare, som redan är kunniga inom området. 
Där handlar det om att visa upp det nya. En teknisk rapport utgår ofta från en 
frågeställning, som man försöker besvara utifrån modellen fråga – svar. 
(Utdrag ur skriftlig information från kursansvarig lärare för Annelis rapport 4 
och Mikas rapport 3.) 
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Han tillägger att det tyvärr ofta råder förvirring i de här avseendena när man 
”utbildar studenter i labb”, och att det ibland är ett hinder eftersom olika 
lärare har olika inriktningar i tekniska utbildningar: ”I början av utbildningen 
lutar det mera åt vetenskapligt synsätt medan det i slutet handlar om att lära 
studenterna lösa problem.” Han klassificerar delkurserna som ingår i denna 
studie enligt följande (skriftlig information från kursansvarig lärare): 

Beträffande klassificeringen skulle jag säga, att oorganisk kemi, organisk 
kemi, avancerad organisk syntes är rent vetenskapliga ämnen. Läkemedels-
kemi är vetenskap, där man bara tar upp sådan vetenskap, som är relevant för 
läkemedel. Analytisk kemi är ett gränsområde till teknik, eftersom man oftast 
sysslar med metodutveckling. Fermentationsteknik och enhetsoperationer är 
rent tekniska ämnen, d v s man tar in sådant, som har med tekniska tillämp-
ningar att göra och då handlar det även om fysik, värmelära, ellära och ev. 
annat. (Utdrag ur skriftlig information från kursansvarig lärare för Annelis 
rapport 4 och Mikas rapport 3.) 

På min fråga om tänkesättet, filosofin bakom lärarnas olika förväntningar på 
rapporternas utformning, synliggörs eller diskuteras på institutionen, svarar 
han att det mest handlar om tyst kunskap, vilket jag även fått bekräftat av 
kursansvarig lärare för Lans rapport 2–4 och laborationsläraren för Annelis 
rapport 2. Kraven på utformning och innehåll i rapporterna kan därmed se 
olika ut i olika faser på utbildningen på grund av lärarnas olika inriktningar. 
Delkurserna kan tillhöra olika discipliner som exempelvis kemi, kemiteknik 
eller biologi. Riktlinjerna för att skriva inom t.ex. ämnet kemi hämtar man på 
institutionen, enligt kursansvarig lärare för Annelis rapport 1–3 och Mikas 
rapport 1, från kemiska tidskrifter. Hon beskriver svårigheterna för student-
erna med språket inom kemi på följande sätt: 

Jag skulle vilja säga så här att kemi är ganska svårt. Det som är svårt för de 
här studenterna på den här kursen är att det är […] ganska tung teori, och den 
ska de lära sig, och det är ganska mycket praktiskt arbete som de också ska 
lära sig, plus att det är ett kemiskt språk, plus att de ska lära sig att skriva 
svenska rapporter. (Utdrag ur intervju med kursansvarig lärare för Annelis 
rapport 1–3 och Mikas rapport 1.) 

Hon säger sig vara medveten om att lärare på institutionen kan ställa olika 
krav på laborationsrapporternas utformning och innehåll, och att det inte 
underlättar skrivandet för studenterna. Men hon tillägger att studenterna 
måste skilja på olika typer av kurser inom olika discipliner: 

När han [Min kommentar: hon syftar på kursansvarig lärare för Mikas rapport 
3 och Annelis rapport 4] talar om det här med slutsatser till exempel som han 
har, det är liksom direkt för industrin; att använda, slå upp och titta slutsatser 
liksom. En analytisk-kemist som letar efter en bra analysmetod tittar i sam-
manfattningen vad har de använt för metod vad har de för osäkerhet vad har 
de för resultat? Det är liksom olika. Det där måste också studenterna bli på 
det klara med och då kanske vi är otydliga med att tala om att det är olika 
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discipliner och det är olika sätt att uttrycka sig. (Utdrag ur intervju med kurs-
ansvarig lärare för Annelis rapport 1–3 och Mikas rapport 1.) 

När hon nämner industrin, som liknas vid tekniksidan, kommer hon indirekt 
in på det faktum att skrivkulturen på institutionen influeras av de två tidigare 
nämnda övergripande kulturerna. Flera av lärarna verksamma på institu-
tionen har tidigare arbetat i industrin.23  

Båda lärarna, citerade ovan, medger därmed att det kan förekomma olika 
krav på rapporternas utseende, och att tänkesättet bakom det inte explicitgörs 
nämnvärt på institutionen. Detta har jag även fått bekräftat i samtal med flera 
lärare på institutionen. 

5.2.1.1 Redskapens roll  
Det framgår inte i instruktionerna att det finns olika inriktningar eller discip-
liner som kräver olika uttryckssätt. I den gamla instruktionen (som gällde till 
sommaren 2004) blandades dessutom instruktioner för flera genrer samtidigt 
(teknisk/vetenskapliga artiklar och laborationsrapporter).  

I undervisningssammanhang verkar lärare och studenter inte heller disku-
tera varför förväntningar på form och innehåll skiljer sig åt i de olika 
disciplinerna. Kursansvarig lärare för Mikas rapport 3 och Annelis rapport 4 
går i en intervju inte heller närmare in på något samband mellan instruk-
tioner och kulturella värden inom olika discipliner, när han ger följande två 
synpunkter på studenternas laborationsrapportskrivande: ”de har svårt att 
tolka instruktioner” och ”de har svårt att förstå filosofin”. 

Lärarkommentarerna i rapporterna verkar inte heller fungera som ett 
adekvat redskap för studenterna att förvärvar kunskap om genrens kulturella 
värden. I de rapporter som ingår i denna studie ger lärarna sällan någon för-
klaring till hur ett visst ämne, en viss disciplin eller de övergripande natur-
vetenskapliga/tekniska tänkesätten påverkar form och innehåll.  

Eftersom kulturella värden mest verkar vara implicita i den pedagogiska 
praktiken (tyst kunskap) om man ser till instruktioner och lärarkommentarer, 
kan det vara svårt och tidskrävande för studenterna att förvärva kunskaper 
om dem. Det kan leda till att de inte förstår sig på filosofin bakom rikt-
linjerna i instruktionen, och att de skriver en laborationsrapport som till viss 
del inte överensstämmer med (sub-) kulturens förväntningar. Skrivsamarbetet 
skulle kunna ge studenterna möjlighet att dra fram tyst kunskap om kultu-
rella aspekter (Berends 2005, Jansson 2005a, 2005b), och i samtalen vid 
skrivtillfällena för denna studie har det förekommit att studenterna har 
jämfört olika genrer från olika skrivkulturer (fallstudie 1 och 3) och jämfört 
den högskoleinterna laborationsrapportens utformning med den i arbetslivet 
(fallstudie 2 och 3). 

                          
23 Termen industri används på institutionen för att beteckna företag utanför högskolan som 
arbetar med liknande ämnen och laborationsverksamheter.  
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Skillnader i förväntningar på utformning av (mer) naturvetenskapliga rap-
porter och (mer) tekniska rapporter har inte diskuterats i grupperna.  

5.2.2 Kunskaper om kommunikativa mål och mottagaren  
Institutionen informerar studenterna i den nya instruktionen inledningsvis 
om varför man skriver en laborationsrapport på utbildningen och varför den 
måste se ut som den gör.24 Stor vikt läggs vid att laborationsrapporten ut-
formas efter de riktlinjer som naturvetare och tekniker generellt arbetar efter, 
med motiveringen: ”[…] när alla rapporter är utformade efter samma prin-
cip, dvs. med samma rubriker och ordningsföljd, så blir det väldigt lätt att 
hitta just den information man söker”. Detta förklaras i sin tur med att 
läsaren sällan är intresserad av hela rapporten, vilket bekräftas av lärarna i 
denna studie. Kunskaper om vad en laborationsrapport är och varför den ser 
ut som den gör, är närmast oskiljaktiga från uppgiftens kommunikativa mål, 
dvs. varför studenter skriver en laborationsrapport. I instruktionen lyfts 
följande fyra anledningar/mål fram för en laborationsrapport: 25 

Du ska lära dig att arbeta på ett naturvetenskapligt och tekniskt korrekt sätt. 

Du lär dig hitta relevant information i andras rapporter snabbt, vilket under-
lättar ditt arbete. 

Du lär dig mer om själva laborationen och får ett ”gratis” inlärningstillfälle 
inför kommande tentamen och framtida yrkesliv. 

[…] för att du ska få dina poäng [med tillägg att laborationsrapporten är en 
del av examinationen på kursen]  

I instruktionen nämns därmed både högskoleinterna mål och mål som syftar 
till användning i ett framtida yrkesliv. Den första anledningen – ”att du lär 
dig att arbeta på ett naturvetenskapligt och tekniskt korrekt sätt” – betecknas 
som viktigast. Kursansvarig lärare för Annelis rapport 1–3 och Mikas 
rapport 1 bekräftar att det primära målet för studenterna med att skriva 
laborationsrapporter måste vara det framtida, yrkesverksamma perspektivet, 
och inte utbildningsperspektivet:  

Då tänker de från början att det är nåt bevis på att de har förstått labben eller 
inte, och det är det på sätt och vis, men […] de måste lära sig hur man ut-
trycker sig när man kommer ut i arbetslivet och de skriver inte rapporter för 
att det är liksom examination, a: nu bockar vi av den för att den har gjort det 
hon ska, för att det är en lärdom de ska ta med sig. […] du ska skriva en labb-
rapport som du kan ta om tre månader och kunna förstå vad du har gjort och 
ännu bättre om du kan ta den om tre år och förstå vad du har gjort […]  

                          
24 Dessa frågor integrerades i den nya instruktionen på grund av min inrådan. I den gamla 
instruktionen fanns inte den informationen.     
25 Med instruktionen avser jag Instruktion för utarbetande av laborationsrapporter, om inte 
annat anges.  
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(Utdrag ur intervju med kursansvarig lärare för Annelis rapport 1–3 och 
Mikas rapport 1.) 

På frågan vad laborationsrapportens värde är på utbildningen, svarar de 
flesta av de berörda lärarna i första hand att de kan se i texterna om student-
erna har förstått innehållet, poängen med laborationen. För vissa laborationer 
vill läraren därför även att studenterna i en bilaga bifogar fristående frågor 
som rör laborationen. Laborationsläraren för Annelis och Mikas rapport 1 
lyfter in rapportens värde på ett didaktiskt plan:  

Värdet för mig är att jag ser att de har förstått vad jag har sagt […] och lärt ut 
och vad jag kan förbättra mig på […]. Om jag märker att de missar vissa 
saker så kan jag se att om många gör det beror det förmodligen på mitt sätt att 
undervisa […]. (Utdrag ur intervju med laborationsläraren för Annelis och 
Mikas rapport 1.) 

När det gäller värdet för studentens del, nämner hon bl.a. vikten av att ha 
skrivit en bra rapport inför en tentamen. Synpunkterna ovan visar, trots olika 
mål och värden som laborationsrapporten förknippas med, att det finns ett 
utbildningsperspektiv med medföljande roller (lärare–student) som ständigt 
är närvarande vid laborationsrapportskrivandet i den pedagogiska praktiken 
på utbildningen.  

Utbildningssituationen och läsaren, dvs. mottagarperspektivet, kan vålla 
problem för studenten, när hon anpassar form och innehåll i texterna efter 
läsaren. Inte minst när hon ska bifoga svar på fristående frågor. För vem 
skriver hon egentligen en laborationsrapport? I utbildningssammanhang är 
det läraren som utformar uppgifterna och som har facit i handen. Studenten 
är medveten om det och brottas således med ett tudelat mål med redovis-
ningen: dels att visa att man har förstått uppgiften, dels att lära sig att arbeta 
på ett naturvetenskapligt och tekniskt korrekt sätt. För studentens del innebär 
det att rapporten skrivs för minst två mottagare, nämligen en lärare och en 
fiktiv läsare. Anneli, en av fokusskribenterna i denna studie, nämner även en 
tredje mottagare, nämligen att hon skriver för sig själv. Vilket mottagar-
perspektiv som än väljs så kommer det att få konsekvenser för texternas 
utformning. Studenten kan exempelvis välja att utelämna metoddelen efter-
som läraren anser att det räcker med en hänvisning i rapporten till labora-
tionsanvisningarna. Om studenten anser att hon skriver för sig själv kan hon 
däremot också välja en noggrann beskrivning av utföranden eller beräkning-
ar under metoden, för framtida bruk (vilket Anneli nämnde i en intervju).  

5.2.2.1 Redskapens roll  
När det gäller instruktioner framgår det att kommunikativa mål och mot-
tagarperspektiv existerar på en allmängiltig (övergripande) nivå och på ett 
uppgiftsspecifikt plan. På ett allmängiltigt plan kan konstateras att funktio-
nella aspekter explicitgörs i begränsad omfattning i instruktionen och dess-
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utom ges föga utrymme i undervisningssammanhang. Det innebär att stud-
enter och lärare sällan diskutera laborationsrapportens plats bland andra 
genrer på och utanför utbildningen, sambandsförhållandet mellan en viss 
genre och dess (olika) kommunikativa mål samt för vem/vilka rapporterna 
skrivs.  

Om man ser till den uppgiftsspecifika nivån kan konstateras att kommu-
nikativa mål med laborationerna explicitgörs på föreläsningarna. I en av del-
kurserna integrerades i sista rapporten exempelvis resultaten hämtade från 
resultatavsnitt i andra gruppers rapporter (och därmed undersökningar). 
Studenterna blev därmed informerade om kommunikativa mål och i detta 
fall även mottagare innan laborationerna påbörjades. Det är dock vanligast 
förekommande att kommunikativa mål och mottagare är implicita inför redo-
visningsuppgiften. Studenterna får i regel information kring innehållsliga 
krav för varje rapportskrivning, men kommunikativa mål och mottagar-
perspektiv måste de sätta i relation till allmängiltiga krav och sina tidigare 
erfarenheter.  

Lärarkommentarer i rapporterna skulle kunna användas som redskap. 
Exempelvis skulle lärarna kunna ge kommentarer som: ”I en labbrapport 
brukar man inte skriva […]. Målet med undersökningen var […]. Skriv där-
för svar på […]. Läsaren av rapporten är inte intresserad av […]”. etc. Men i 
de rapporter som ingår i denna studie är det endast kursansvarig lärare för 
Lans rapport 2–4 som ger en del metakommentarer (på rapport 4), som 
direkt kan kopplas till genren, de kommunikativa målen och läsaren av 
rapporten.  

När det gäller skrivsamarbete som redskap kan nämnas att det har före-
kommit en hel del diskussioner i grupperna. Främst har det rört sig om mot-
tagarperspektivet, dvs. vilka förväntningar läraren har på innehållet i texterna 
(fallstudie 1 och 2). Vid fallstudie 3 förekom en intensiv diskussion kring ut-
formning av avsnittet Diskussion relaterat till genren laborationsrapporten 
där även jämförelser gjordes till en annan genre. 

5.2.3 Kunskaper om textuella aspekter  
Med riktlinjerna i instruktionen (se bilaga 1) försöker man på institutionen se 
till att studenterna får formella och innehållsliga baskunskaper kring den 
vetenskapliga rapporten och den professionella laborationsrapporten. Vissa 
anpassningar finns för utbildningssyfte, t.ex. försättsbladet eller platsen för 
fristående frågor i en bilaga. I instruktionen ges en översikt över samtliga 
huvudrubriker för en fullständig laborationsrapport. Vidare anges vad syftet 
är med de olika avsnitten, liksom vad avsnitten ska innehålla för information 
och vilka eventuella underrubriker som kan användas. Under respektive 
rubrik finns direktiv på lokala abstraktionsnivåer om t.ex. aktiv och/eller 
passiv form samt vilket tempus textavsnitten bör presenteras på. Vidare ges 
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riktlinjer för utformningen av Tabeller och figurer av både teknisk och 
språklig karaktär. 

Nedan följer en detaljerad genomgång av de textuella förväntningarna 
från, främst baserade på instruktionen (helheten finns i bilaga 1: Instruktion 
för utarbetande av laborationsrapporter) och uppdelade i övergripande text-
mönster, register, språkriktighet och formalia.  

Övergripande textmönster. Laborationsrapporternas innehåll förväntas vara 
organiserat enligt IMRoD-formatet (bortsett från de delar som integreras i 
utbildningssyftet). I instruktionen ges följande obligatoriska organisering av 
innehåll: Försättsblad, Sammanfattning, Introduktion, Material och Metod-
er, Resultat, Diskussion, Referenser samt Bilagor. På Försättsblad skrivs 
laborationens titel och studentens namn. Eftersom Sammanfattning utgör en 
separat del, bör den skrivas på en egen sida. Bilagor skrivs endast vid behov. 
Om det finns fristående frågor i laborationshandledningen som ska besvaras, 
bör de placeras i en egen bilaga.  

Vikten av korrekt rubricering betonas och studenten rekommenderas att 
börja sitt rapportskrivande med att skriva upp rubrikerna först: ”Fyll sedan 
på med aktuell information under respektive rubrik. Då blir det lättare att 
komma ihåg alla olika delar.” 

Hur skribenten förväntas utveckla innehållet under de obligatoriska 
huvudrubrikerna finns också beskrivet i instruktionen. I Sammanfattning bör 
skribenten presentera syftet med undersökningen, de använda metoderna 
(kortfattat), de viktigaste resultaten och slutsatsen. Det betonas att det vä-
sentliga är att få med allt som är relevant från undersökningen/laborationen, 
med motiveringen att det oftast bara är sammanfattningen som kollegorna/ 
chefen i yrkeslivet läser ordentligt. Eftersom sammanfattningen utgör en 
separat, fristående del, börjar själva laborationsrapporten med Introduktion/ 
Inledning. I detta avsnitt ska det finnas en teoretisk bakgrundsbild, en pre-
sentation av syftet med rapporten och en problemställning (eller fråge-
ställning). För material- och metoddelen föreslås underrubriker enligt 
följande: 

Under Material har du två eller tre underrubriker beroende på vilken typ av 
laboration du utfört. Dessa kan vara Kemikalier, Glasvaror och Instrument. 
[…]. Under metoder kan du ha en eller flera underrubriker, t.ex. Utförande 
och Beräkningar.  

Under Material skriver studenten därmed vilket material och vilka instru-
ment som har använts under laborationen. Under Metoder kan studenten 
använda sig av en eller flera underrubriker enligt instruktionen och här 
nämns som ett exempel Utförande och Beräkningar med följande tillägg:  

I Utförande berättar du med ord hur du gått tillväga under laborationen. Dina 
beräkningar presenterar du i Beräkningar. Med beräkningar menas beräk-
ningar av molekylvikter, volymer, spädningar, koncentrationer o dyl som be-
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hövs för att få fram resultat. Även beräkningar av slutresultat görs här. Om 
du utfört många likadana beräkningar presenterar du hur du gjort med ett 
exempel och sedan dina övriga beräkningsresultat i en tabell.  

Undersökningens resultat ”ska beskrivas kristallklart och utan tyngande ut-
svävningar så att läsaren klart förstår vad resultaten innebär” och antingen 
presenteras i löpande text eller i en tabell och/eller figur om resultaten är 
många. Här anges att man under detta avsnitt endast presenterar resultat och 
inte hur man kom fram till det. Att utvärdera de resultat man fått nämns som 
syftet med avsnittet Diskussion, och frågorna som riktas till studenten för att 
göra denna utvärdering är följande: ”Blev resultaten som du trodde att det 
skulle bli? Om inte, varför då? Finns det några felkällor? Hur påverkar dessa 
resultatet? Vad skulle du ha gjort för att resultatet skulle bli bättre? Kan man 
göra på något annat sätt?” Under Referenser måste studenten tala om vilka 
källor den har använt sig av så att läsaren ges möjlighet att kontrollera upp-
gifter eller att gå vidare till litteratur som kan vara av intresse. 

När det gäller textmängden (dvs. utförligheten) för de olika avsnitten 
anger instruktionen endast för Sammanfattning ett exakt mått: ”Storleken bör 
ligga mellan ca 10 rader och en halv A4 för en laborationsrapport.” För 
avsnittet Introduktion/Inledning nämns att studenten måste ge tillräcklig 
mängd bakgrundsinformation så att läsaren kan förstå vad undersökningen 
har gått ut på. Sedan får skribenten friheten att lägga till reflektioner om det 
som gjorts på laborationen, vilket inkluderar information från andra källor: 
”För din egen del så är det ett bra tillfälle att ta reda på mer information om 
det du gjort på laborationen […]. Om du skriver något du läst i en bok eller i 
en tidskrift ska du tala om var du hämtat din information.” Under detta 
avsnitt kan studenten därmed även anpassa utförligheten efter sina egna 
framtida syften. Under Material och metoder ”ska [du] skriva så klart och 
detaljerat så att någon annan kan ta din laborationsrapport och upprepa för-
söket” för att verifiera resultaten.  

Textmängden för avsnittet Resultat är beroende av hur studenten väljer att 
redovisa resultaten, dvs. i löpande text eller med hjälp av multimodala 
medel, som även kan placeras i en bilaga. För diskussionsdelen anges i in-
struktionen inget om utförligheten mer än det som nämndes tidigare för 
utveckling av innehåll under förra avsnittet.  

Register. De basala grunderna för register, som studenterna förväntas an-
passa sig till i laborationsrapportens olika textavsnitt, finns också beskrivna i 
instruktionen. Som inledande praktiska direktiv nämns att studenterna alltid 
ska skriva i passiv form och att språket ska vara kort och koncist formulerat. 
Direktivet passiv form för implicit med sig att de inte ska använda sig av 
personliga pronomen i laborationsrapporten. Det står visserligen inte explicit 
att läsa i instruktionen, men det är en uttalad princip i diskursen på institu-
tionen och både lärare och studenter har påpekat det under min material-
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insamlingstid. Praktiken tyder även på att passiv form likställs med operson-
lig stil. I instruktionen kan man exempelvis läsa: ”Resultat kan presenteras 
omväxlande med presens och imperfekt men alltid i passiv form.” Sedan 
anges exemplet ”Den undersökta substansen visade ett maximum av ljus-
absorption vid 280nm. Detta tyder på att den innehöll aromatiska strukturer”. 
Visserligen finns i exemplet båda tempusformerna angivna, dvs. presens och 
preteritum, men det finns inga exempel på passiv form. Direktivet att alltid 
skriva i passiv form verkar därmed inte avse just passiv form i samtliga 
satser i rapportens texter utan handlar främst om opersonlig stil. Jag har även 
fått det bekräftat i rapporternas texter och lärarnas kommentarer. 

Under respektive rubriker i instruktionen finns direktiv om vilket tempus 
som textavsnitten bör presenteras på. I Sammanfattning förväntas skribenten 
skriva i tempus perfekt, med motiveringen ”Du berättar vad som utförts, 
alltså skriver du i perfekt, passiv form”. För avsnittet Introduktion nämns 
presens och för Material och metoder imperfekt medan resultatdelen omväx-
lande kan skrivas i presens och imperfekt. För diskussionsdelen nämns inget 
tempus.  

Ord och formuleringar som är lämpliga att integrera i laborationsrapport-
ens texter kopplar jag också till register, eftersom det ingår i ämnesspecifika 
ordval/uttryck på utbildningen. Dessa lexikala aspekter förmedlas inte via 
instruktionen, eftersom ordval/uttryck som ska användas i den aktuella 
laborationsrapporten oftast är uppgiftsspecifika. Det hör så att säga till det 
naturvetenskapliga/tekniska språket som studenterna ska tillägna sig under 
utbildningens gång via kurslitteratur och laborationsverksamhet. Kurs-
ansvarig lärare för Annelis rapport 1–3 och Mikas rapport 1 uttrycker sig 
enligt följande kring vokabulären inom ämnet kemi: 

Studenter som tycker att det är svårt med kemi där brukar jag säga att det 
handlar om […] ett nytt språk. Du måste plugga de här glosorna, annars så 
förstår du inte när du pratar och då handlar det inte om att man är trög utan 
det handlar om att man inte förstår språket. (Utdrag ur intervju med 
kursansvarig lärare för Annelis rapport 1–3 och Mikas rapport 1.) 

Ordförrådet eller glosorna som läraren åsyftar handlar främst om substantiv, 
men läsaren av rapporterna förväntar sig även en redovisning av utföranden 
där verb kopplas till substantiven. Ett exempel av vanligt förekommande 
laborationstypiska verb i passiv form och tempus preteritum under metod-
avsnittet är injicerades, hälldes, bereddes, späddes, kopplades, samlades, 
beräknades, justerades, slammades etc.  

Formalia och språkriktighet. I instruktionen anges formalia för genren och 
det enda som nämns angående språkriktighet är att språket inte ska försvåra 
för läsaren att förstå innehållet. I motsats till språkriktighet förmedlas en hel 
del språkliga formalia för laborationsrapportskrivande i instruktionen. För 
avsnittet Sammanfattning anges att det inte får förekomma förkortningar och 
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skribenten får inte hänvisa till text, tabeller eller figurer som finns inuti 
rapporten med motiveringen att sammanfattningen utgör en fristående del. 
Vidare förväntas av studenterna att de hänvisar i texten till bilagorna. I ett 
särskilt avsnitt ges, vid sidan av tekniska upplysningar, följande språkliga 
anvisningar för tabeller och figurer: 

Tabellhuvud ska stå ovanför tabellen medan figurtexten står under figuren. 
Ofta används kursiv stil på tabell och figurtexter för att skilja texten från 
löpande text. Texten till tabeller respektive figurer ska på ett tydligt sätt för-
klara vad som menas/visas. Läsaren ska INTE behöva läsa den löpande 
texten för att förstå tabellen eller figuren. Informationen i tabellhuvudet eller 
figurtexten ska alltså vara den samma som i den löpande texten. Alla tabeller 
och figurer som finns med i rapporten ska omnämnas i löpande text. 

Även andra multimodala uttryckssätt som exempelvis diagram måste om-
nämnas i löpande text och förses med lämplig text. I instruktionen nämns 
således ingenting om språkriktighet eller språkbehandling mer än att den inte 
ska försvåra för läsaren att förstå innehållet. Sedan förekommer även en del 
språkliga anvisningar, som hör till genrens register om tempus och stil.  

5.2.3.1 Redskapens roll  
Textuella aspekter förmedlas således i stor utsträckning via instruktionen. 
För övergripande textmönster förklaras kraven för organisering och utveck-
ling av innehåll för studenterna relativt detaljerat. Utförligheten för de olika 
avsnitten explicitgörs av förklarliga skäl mindre preciserat (ligger mer på 
studentens bedömningsnivå). Kraven på register förmedlas via instruktionen 
och här rör det främst konventioner för tempus och aktiv/passiv form för 
rapportens olika textavsnitt. Det anges även i instruktionen att språket ska 
vara kort och koncist formulerat. Den delen av register som rör ord/uttryck 
för respektive laboration följer med sin delkurs och förmedlas därmed 
uppgiftsspecifikt (laborationshandledning/lärobok/föreläsning) istället för i 
en allmängiltig instruktion. Formalia förmedlas explicit i instruktionen och 
här verkar det inte finnas minsta utrymme för feltolkningar. Instruktionen 
anger inga tydliga krav när det gäller språkriktighet. 

Lärarkommentarer i rapportens texter har fungerat i varierande grad som 
redskap för studenternas anpassning till lärarnas krav med avseende på 
textuella aspekter i de rapporter som ingick i denna studie. Visserligen har 
brott mot genrekrav kommenterats för de fyra textuella kategorierna sett 
över samtliga rapporterna, men ingen av lärarna har gjort det konsekvent 
efter instruktionens anvisningar. Exempelvis har ingen av lärarna kommen-
terat avsaknaden av syfte och problem(fråge)ställning i Introduktion. Bris-
tande formalia vid multimodala aspekter har en majoritet av lärarna missat 
att kommentera och likaså inkonsekvent bruk av passiv form (register).  



 94

I skrivsamarbete har studenterna problematiserat textuella episoder 189 
gånger sett över samtliga elva rapporter i denna studie, vilket innebär att 
studenterna med detta redskap har utnyttjat möjligheterna att diskutera textu-
ella problempunkter i samband med rapportskrivande. 

5.3 Summering  
Redovisningar av laborationsverksamhet i form av rapporter visar sig ta 
störst plats på utbildningen som skrivaktivitet. Lärarnas förhoppning är att 
den höga rapportfrekvensen ska leda till att studenterna socialiseras in i ett 
naturvetenskapligt/tekniskt tänkesätt. De tre redskap som institutionen till-
handahåller studenterna för att förvärva och förbättra kunskaper om labora-
tionsrapportskrivande utgörs av instruktioner, lärarkommentarer i de inläm-
nade rapporterna samt skrivsamarbete. Instruktioner förekommer både på en 
generell, och ett uppgiftsspecifikt plan. På ett generellt plan finns en instruk-
tion på hemsidan för utarbetande av laborationsrapporter (se bilaga 1), men 
läraren kan även göra avvikelser från den mallen genom uppgiftsspecifika 
instruktioner. I en senare fas av skrivprocessen ges lärarkommentarer i de 
inlämnade rapporterna, och det kan även förekomma respons från läraren 
under laborationerna eller skrivprocessen. Det tredje redskapet utgör grupp-
samarbete under hela arbetsprocessen, där samarbetet börjar på labora-
tionerna och leder till en gemensam inlämnad version efter skrivprocessen, 
dvs. samförfattarskap.  

Hur ser lärarna på dessa redskap relaterat till studenternas skrivpraktik?  
Lärarna nämner att en hel del studenter har svårt att följa instruktionerna 

och bland de faktorer som anges är tidsmässig stress, för mycket fokus på 
det faktiska innehållet samt att studenterna utformar rapporterna för mycket 
efter vad de tror läraren vill ha, istället för att följa generella kriterier (se 
2.2.1 och Hyland 2004 beträffande hur rollrelationen lärare–student kan 
påverka textutformningen). Kursansvarig lärare för Annelis rapport 4 och 
Mikas rapport 3 lyfter förståelsen till en större kontext än rapportskrivande i 
sig, när han anser att studenterna verkar ha svårt med instruktioner över 
huvud taget. Kursansvarig lärare för Annelis rapport 1–3 och Mikas rapport 
1 diskuterade instruktionerna explicit med studenterna på en föreläsning (två 
år i rad), eftersom hon tyckte att studenterna inte hade uppfattat hennes 
anvisningar korrekt i en tidigare delkurs samma termin.  

Angående lärarkommentarer i rapportens texter anger en del lärare att de 
genomgående kommenterar en alltför personlig stil (angående bruket av 
aktiv form, jfr Ellis 1997), felsyftningar och dispositionsfel. Laborations-
läraren för Annelis och Mikas rapport 1 menar att studenter inte alltid är 
beredda på att formella aspekter kommenteras av den anledningen att stud-
enterna enbart fokuserar på det faktiska innehållet. I samband med bristande 
språkriktighet nämner hon att det kunde vara bra om studenterna skulle 
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kunna läsa varandras rapporter i en första omgång för att korrigera form-
saker. Laborationsläraren för Annelis rapport 3 anger att hon inte har kom-
menterat språkliga brister, eftersom hon inte anser sig vara ”den bästa att 
rätta språkliga fel”. Hon tillägger att det faktum att rapporterna inte är betyg-
satta påverkar graden av kommentarer. Utifrån kommentarerna i de rapporter 
som ingår i denna studie har jag kunnat konstatera att även lärarna har 
mycket fokus på det faktiska innehållet. 

Samförfattarskap, det tredje redskapet som i första hand har uppstått av 
kostnadsskäl, bedömer lärarna som ett bra redskap för studenternas skriv-
praktik, dock under vissa förutsättningar. De anger att det vore mest utveck-
lande för studenterna om de inte delade upp arbetsuppgifterna, varken under 
laborationerna eller under skrivprocessen. McCorkle m.fl. (1999) anser att 
strategin att dela upp skrivuppgifterna kan leda till ”integrative learning pro-
blems” (se även 2.1.1). En gruppsammansättning på två deltagare ses av 
lärarna som idealisk, och det framgår även att de helst vill se studenterna 
skriva en individuell laborationsrapport några gånger under utbildningens 
gång som ett komplement till samförfattarskap.  

Hur man på utbildningen förmedlar genrekrav och vilken roll de redskap 
som institutionen tillhandahåller har för studenternas möjliga skrivutveckling 
i genren kan summeras som följande. Kunskaper om kulturella värden, det 
vill säga tänkesättet, filosofin bakom olika kurser och discipliner på utbild-
ningen, förmedlas och diskuteras inte explicit och ett antal lärare nämner 
också att det mest handlar om tyst kunskap (jfr Jansson 2005a, 2005b, 
Berends 2005). Instruktionen behandlar främst textuella aspekter och i lärar-
kommentarerna i de elva rapporterna som ingår i denna studie förekommer 
inget metaspråk, som går att härleda till kulturella aspekter (se 4.1 och Johns 
1997 för en inblick i kulturella värden/aspekter). I samtalen vid skrivtill-
fällena har det förekommit att studenterna har jämfört olika genrer från olika 
skrivkulturer och den högskoleinterna laborationsrapportens utformning med 
den i arbetslivet. Det faktum att det i naturvetenskapliga rapporter och tek-
niska rapporter kan läggas olika vikt på särskilda avsnitt har inte diskuterats i 
grupperna, vilket kan bero på att det inte har funnits en diskussion om det på 
utbildningen generellt (se Jansson 2005b angående lärarnas roll och behov 
av expertis i detta sammanhang).  

Kunskaper om kommunikativa mål och mottagarmedvetenhet, dvs. vad 
syftet är med laborationsrapportskrivandet och vad läsaren förväntar sig av 
rapporterna explicitgörs till viss del i den andra instruktionen, och på ett upp-
giftsspecifikt plan förklarar varje kursansvarig lärare vid kursstarten vad 
syftet är med de olika laborationerna. En mer detaljerad och övergripande 
diskussion om genren laborationsrapportens utformning relaterat till utbild-
ningsperspektiv eller arbetsliv förekommer i mycket begränsad omfattning. 
Mabrito (1999) nämner i detta sammanhang att modellerna och därmed 
instruktionerna för att lära ut professionellt skrivande inom högre utbild-
ningar ofta inte räcker till och inte motsvarar sättet att skriva kollaborativt på 



 96

arbetsplatsen (se även 2.1.1). Det som lärarna kräver av studenterna är där-
med mest relaterat till uppgifterna i kurserna, och det finns inget samman-
hängande utbildningsövergripande syfte. Kursansvarig lärare för Lans 
rapport 2–4 har dock i rapport 4 gett några metaspråkliga kommentarer. Han 
kommenterade exempelvis att studenterna i sammanfattningen borde ha be-
skrivit varje reaktionssteg med förklaringen ”så att läsaren kan följa er till-
tänkta strategi”. Studenterna har diskuterat kommunikativa mål och mot-
tagare en hel del i skrivsamarbete och det har främst handlat om vilka för-
väntningar läraren (och därmed läsaren) har på innehållet i texterna. 

De textuella genrekunskaperna är explicitgjorda via instruktionen som 
finns på hemsidan (se bilaga 1). Instruktionen är inte heltäckande, eftersom 
det inte finns generella anvisningar för textmängden, utförligheten, ordval/ 
uttryck samt språkriktighet. Vid dessa textuella aspekter får studenterna 
vända sig till de mer uppgiftsspecifika anvisningar som följer med delkurs-
erna. Det andra redskapet, lärarnas kommenterar i rapporternas texter, visar 
sig inte konsekvent följa de anvisningar som ges i instruktionen. Exempelvis 
har ingen av lärarna kommenterat avsaknaden av syfte och problemställning 
(frågeställning) i Introduktion, och bristande formalia vid multimodala 
aspekter har de flesta av lärarna missat att kommentera, likaså inkonsekvent 
bruk av passiv form (register). I skrivsamarbete har studenterna problemati-
serat textuella episoder 189 gånger sett över samtliga elva skrivtillfällen i 
denna studie, vilket innebär att studenterna med detta redskap har utnyttjat 
möjligheterna att diskutera textuella problempunkter i samband med rapport-
skrivande. 
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6 Fallstudie 1 – Lan  

Hur gestaltas Lans skribentprofil i samförfattarskap och vilken betydelse har 
samförfattarskap för Lans socialisering in i genren laborationsrapport? Jag 
har följt Lan vid fyra laborationsrapportskrivningar som sträckt sig över en 
period av tre terminer. Första rapporten skriver hon tillsammans med Linda 
och rapport 2–4 med Hong.  

6.1 Laborationsrapport 1 

6.1.1 Övergripande skrivsituation 
Lan skriver laborationsrapport 1 vårterminen 2004 tillsammans med Linda 
lördag 15 maj och rapporten lämnas till läraren på måndag 17 maj. De har 
laborerat tillsammans under hela terminen (VT04). De flesta av laboration-
erna behöver de inte redovisa skriftligt, men laborationsrapport 1 är ett 
undantag. Under inspelningstillfället skriver de en stor del av Sammanfatt-
ning och Resultat och diskussion tillsammans hemma hos Linda. Innan de 
träffas har Lan redan utformat figur 1 under Metoder samt skrivit på Mate-
rial, Kemikalier och Beräkningar, medan Linda efter inspelningstillfället 
skriver Teori, sammanfattningens slutgiltiga utformning, samt slutet på 
Resultat och diskussion. Vem som har författat avsnittet Metod är oklart (se 
tabell 6 för skrivfördelningen). I en intervju nämner Lan att skrivsamarbetet 
mellan Linda och henne ofta utmärker sig av de delar upp olika avsnitt och 
sedan sammanställer delarna tillsammans: ”vi brukar skriva var för sig och 
sedan lägga ihop”. På frågan hur samarbetet mellan Linda och henne 
fungerar, nämner hon bl.a. följande: ”om jag jobbar med Linda, om det är 
något som jag inte förstår, jag inte kan, då kan jag fråga henne då kan hon ge 
mig liksom råd och tips […] hon är bra både på att labba och skriva”. Vid 
laborationsrapport 1 turas de om att skriva, medan de diskuterar texternas 
framväxt. När Linda skriver följer hon sina anteckningar, medan Lan sitter 
bredvid och kommenterar. När Lan skriver dikterar Linda ur sina anteck-
ningar.  

När de samförfattar resultatdelen använder de sig av anteckningar från 
föreläsningen (en form av intertextualitet). Dessutom är de inne på att söka 
upp läraren för att få en bättre förklaring av hur prov 5 fungerade (de söker 
därmed lärarrespons).  
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Tabell 6. Översikt över de olika skribenternas textavsnitt vid laborations-
rapport 1  

Skribent Textavsnitt 

Lan Figur 1 (under Metoder), Material, Kemikalier, Beräkningar 

Linda Teori, reviderade Sammanfattning 

Tillsammans Större delar av Resultat och diskussion samt Sammanfattning 

6.1.2 Analys av samtal 

6.1.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Det förekommer få episoder där Lan och Linda diskuterar skrivfördelning 
och samordning av de olika textdelarna, vilket dels beror på att de har skrivit 
på rapportens texter i en tidigare fas, dvs. innan inspelningstillfället, dels på 
att de bygger texten tillsammans. Det gemensamma textbygget föranleds av 
att Linda förfogar över en dator. När Linda börjar skriva upplyser hon Lan 
”jag skriver sammanfattningen”. Informationen skulle man både kunna se 
som ett startskott för skrivuppgiften och som upplysning om att hon först 
tänker börja skriva på Sammanfattning och inte Resultat och diskussion. Att 
det är Linda som inledningsvis sitter vid tangentbordet verkar mest naturligt, 
eftersom skrivandet sker hemma hos henne. Under andra delen av inspel-
ningen framför dock Lan, i episod (1), att hon också kan tänka sig att skriva. 

(1)  
1. Linda: nu är det försök? 
2. Lan: nu är det försök fyra (3) ska / ska jag skriva? 
3. Linda: jag kan skriva eller vill du? 
4. Lan: ja jag kan skriva ((de byter plats)) bara jag vet vad jag ska 
5.   skriva  
6. Linda: ah jag säger 

Linda vill (rad 1) få veta av Lan vilket försök hon ska fortsätta att skriva på. 
Lan nämner att det är försök fyra, och passar samtidigt på att fråga om hon 
får ta över skrivandet. Linda verkar först ta Lans fråga som artighet, efter-
som hon svarar ”jag kan skriva”, men verkar samtidigt inse att det faktiskt 
kan vara så att Lan gärna vill skriva, eftersom hon tillägger ”eller vill du?” 
(rad 3). Lan bekräftar (rad 4–5), varpå de byter plats. Lan tillägger därefter 
”bara jag vet vad jag ska skriva”. Här menar hon att hon vill att Linda ska 
diktera det hon ska skriva, vilket Linda bekräftar (rad 6). Det som sker är att 
Lan ger uttryck för att hon gärna vill skriva. Den skrivvilliga attityden i Lans 
skribentprofil kommenterar Linda i början av inspelningen (ca trettio min-
uter tidigare) genom bl.a. ”vad du skriver!”, varmed Linda syftar på det 
faktum att Lan har skrivit så pass mycket på rapportens texter hemma. Lan 
signalerar då i sitt svar ”jag är galen på att skriva” att hon har en positiv 
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attityd till att skriva på rapportens delar. I slutfasen av denna inspelning 
nämner sedan Linda för Lan att hon tycker att Lan har skrivit så pass mycket 
på rapportens delar att hon (Linda) tänker skriva de återstående delarna av 
rapporten själv: ”men det gör jag själv så går du hem för du har gjort mycket 
mer”. De delar av rapporten som Linda avser är resten av teoridelen och att 
”sammanfatta på sammanfattningen”, som hon kallar det, samt färdigställa 
resultatredovisningen (sedan hon först rådgjort med läraren om prov 5). 

Det finns inga samtal där informanterna diskuterar samordning av de 
olika textdelarna mer än i slutet av inspelningen, då Lan säger till Linda att 
Linda kan skicka över materialet via e-post för sammanställning när det är 
färdigskrivet. Det som framgår av samtalen kring organisering av skriv-
uppgiften är en ömsesidig ödmjukhet och artighet; Lan visar upp en hög 
arbets- och skrivmoral, samtidigt som Linda framhärdar i att utjämna arbets-
bördan.  

6.1.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Lan och Linda problematiserar textuella aspekter i sammanlagt arton epi-
soder (se tabell 7) under inspelningstillfället (58 minuter och 46 sekunder). 
Övergripande textmönster tillhör den kategori de problematiserar klart mest 
(11 ggr). Register problematiseras i fyra episoder, språkriktighet i tre epi-
soder, medan inga problematiseringar förekommer för kategorin formalia. 
Den höga frekvensen av episoder för övergripande textmönsters har sin 
orsak i återkommande problematiseringar av utförligheten under Samman-
fattning (i åtta episoder). Diskussionerna handlar framförallt om volymen av 
resultatredovisningen av småförsöken (se 6.1.2.3).  

Tabell 7. Antal textuella episoder när Lan och Linda skriver  
på laborationsrapport 1, fördelade över övergripande textmönster,  
register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 11 

Register 4 

Formalia – 

Språkriktighet 3 

Totalt 18 

6.1.2.3 Övergripande textmönster 
De elva episoder som deltagarna aktualiserar handlar om utveckling av inne-
håll samt utförlighet. Rollrelationen mellan Lan och Linda visar sig inled-
ningsvis mest vara kollaborativ. Tendensen blir dock att ju längre inspel-
ningstillfället når desto mer stöd får Lan av Linda. Lan söker och får lär-
andestöd av Linda i tre episoder och Lindas bidrag blir både kvantitativt, och 
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sett till andel i textutformningen, allt mer omfattande. Lan ger i dessa epi-
soder mest bekräftande återkopplingssignaler (främst ”ja”). Linda kommer 
även med flest initiativ till problemepisoder (åtta av elva). Det förekommer 
inga divergerande synsätt. 

Sju av de elva episoderna som rör övergripande textmönster handlar om 
resultatredovisningens volym för avsnittet Sammanfattning. I fem av dessa 
sju episoder söker Linda Lans synpunkter på mängden resultat som ska redo-
visas under detta avsnitt. Interaktionsmönstret i dessa fem episoder uppvisar 
mest en kollaborativ rollrelation, förutom i en episod där det uppstår en 
rollrelation expert–novis. Linda är i samtliga fem episoder i en mer drivande 
roll som eventuellt förstärks av det faktum att hon sitter vid tangentbordet. 
Linda kommer med följande bidrag i dessa fem episoder: 

a) a just ja ska jag skriva dit dom här / ska jag skriva om dom här försöken 
också här 

b) du han sa att (1) vi inte skulle skriva såna utföranden /.../ man skulle bara 
hänvisa till utföranden / sa han inte? /…/ sen sa han också att man inte 
behövde skriva så mycket /.../ bara resultat 

c) ska jag bara skriva sådär i sammanfattningen eller ska jag skriva resultat i 
sammanfattningen också (1) dom här små försöken? 

d) /.../ ska jag skriva försök ett? /.../ men är det här under sammanfattningen? 

e) ska den stå i sammanfattningen också eller? 

Lindas osäkerhet bottnar förmodligen i hennes erfarenhet av utförligheten/ 
textmängden för avsnittet Sammanfattning. I instruktionen anges ett text-
omfång för Sammanfattning på maximalt tio rader. Vidare anger instruk-
tionen att studenterna i detta avsnitt endast får redovisa de viktigaste resul-
taten. Lan och Linda har, vid sidan om en huvudundersökning med resultat, 
också genomfört sex olika småförsök på laborationen, som de också är 
tvungna att redovisa i laborationsrapporten. Den problematiken ligger bakom 
Lindas problematiserande bidrag ovan som utvecklas till episoder.  

Genom initiativ a) söker Linda synpunkter hos Lan om de över huvud 
taget ska skriva resultaten av småförsöken i sammanfattningen. Lan be-
kräftar i tre turer dock utan någon större reflektion (”mm”, ”ja”, ”ja”). I sitt 
påföljande bidrag (b) förflyttar Linda fokus från utveckling av innehåll till 
utförligheten av resultatredovisningen. Efter några samtalsturer kommer de 
överens om att endast redovisa svaren av småförsöken, inte minst p.g.a. 
lärarrösten som de aktualiserar i samtalet, ”han sa /…/ man skulle /…/ sa han 
inte? /…/ sen sa han också /…/” (Linda), ”nej han sa /…/” (Lan).  

I episod (2), som utvecklas från initiativ c) ovan, börjar Linda åter att 
ifrågasätta resultatredovisning av småförsöken i sammanfattningen, efter att 
hon precis har skrivit ner huvudundersökningens resultat (Voltutslaget är 
omvänt proportionellt mot absorbansen /…/). I denna episod visar Lan för 
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första gången under inspelningstillfället osäkerhet kring utveckling av inne-
håll för ett avsnitt.  

(2)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet – mängden resultatredovisning i Sammanfatt-

ning 
Skrivsituationen: Linda sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Lan rådfrågar (söker stöd)  

 

1. Lan: du har ju / du har resultatet av småförsöken? 
2. Linda: ja (1) jag har dom här ((bläddrar)) ska jag bara skriva sådär i   
3.   sammanfattningen eller ska jag skriva resultat i samman-   
4.   fattningen också (1) dom här små försöken? 
5. Lan: är det resultatet man skriver?  
6. Linda: ja man skulle skriva sådär bara / liksom grundläggande vad man  
7.   har gjort resultat XXX resultat XXX  
8. Lan: mm 

Efter att Linda har skrivit ner huvudundersökningens resultat verkar hon inse 
att en utförligare resultatredovisning leder till en sammanfattning, där resul-
tatens volym överskrider läsarens förväntningar, eftersom hon åter pro-
blematiserar redovisning av småförsöken: ”ska jag bara skriva sådär i sam-
manfattningen eller ska jag skriva resultat i sammanfattningen också dom 
här små försöken?” (rad 2–4). Lan reagerar förvånat genom sin respons ”är 
det resultatet man skriver?”. Lans fråga leder till att Linda ger lärandestöd 
genom att förklara för Lan vad man generellt skriver i avsnittet ”ja man 
skulle skriva sådär bara / liksom grundläggande vad man har gjort resultat” 
(rad 6–7). Lans förvåning kan bero på att hon endast förknippar resultat-
redovisning med avsnittet Resultat.  

Problematiken kring småförsöken fortsätter i episod (3), som är en direkt 
fortsättning av episod (2) och motsvaras av initiativ d) ovan. Lans förklaring 
i den episoden indikerar till viss del varför Lan i tidigare episoder inte har 
problematiserat utveckling av innehåll för sammanfattningen. 

(3)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet – mängden resultatredovisning i Sammanfatt- 

ning 
Skrivsituation: Linda sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Lan bekräftar och förklarar  

 

1. Linda: i försöket (2) ska jag skriva försök ett? 
2. Lan: mm  
3. Linda: men är det här under sammanfattningen? 
4. Lan: det är under sammanfattningen 
5. Linda: mm 
6. Lan: du kan flytta ner under resultat sen 
7. Linda: mm 
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Linda söker bekräftelse för att de ska skriva försök ett (och därmed menar 
hon implicit även alla andra småförsök) i Sammanfattning (rad 1). Lan be-
kräftar med en minimal respons (rad 2). Linda verkar osäker och söker en 
gång till bekräftelse (rad 3) och Lan bekräftar denna gång med orden ”det är 
under sammanfattningen”. Sedan förklarar Lan i sin uppföljande tur (rad 6) 
att Linda senare kan flytta ner svaren till resultatdelen. Att de utformar 
avsnitten Sammanfattning samt Resultat och diskussion samtidigt verkar 
därmed vara orsaken till att Lan inte problematiserar redovisning av resultat i 
Sammanfattning, eftersom Lan anger att de kan flytta ner resultaten till 
resultatdelen. Lindas tveksamhet hittills verkar indikera att hon direkt vill 
skriva innehållet under avsnittet de skriver på, men Lans förslag verkar 
lugna henne. 

Nästa episod kring samma problematik inleds med Lindas initiativ e) ”ska 
den stå i sammanfattningen också eller?”. Det är oklart om hon syftar på svar 
på en fråga eller på diagram 1, som de i slutversionen har placerat både 
under Sammanfattning och Resultat och diskussion. Denna episod utvecklas 
inte nämnvärt, men leder till en ny episod där Lan nu också börjar ifrågasätta 
mängden av resultat under Sammanfattning. Lan initierar en problemepisod 
genom att rådfråga Linda, vilket föranleder Linda att tillskjuta en förklaring 
som kan tolkas som lärandestöd. 

(4)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet – mängden resultatredovisning i Sammanfatt- 

ning 
Skrivsituation: Lan sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Lan rådfrågar (söker stöd) i tre turer  

 

1. Lan: men är det inte onödigt man har två texten samma? 
2. Linda: ja 
3. Lan: på samma ställe? 
4. Linda: fast / alltså på riktigt är så att man ska se i samman / så att det  
5.   bara om man vill kolla genom massa med arbeten så läser man  
6.   bara sammanfattning 
7. Lan: jo 
8. Linda: så därför ska du XXX det känns lite fånigt XXX 
9. Lan: så man gör samma sak? 
10. Linda: mm ((bekräftande)) 
11. Lan speciellt när man har såna här småförsök blir jättesvårt 
12. Linda: mm (5) det är liksom inte anpassat till såna här grejer  
13.   labbrapporter tycker inte jag 
14. Lan: nej 
15. Linda: dom stora 

Lans bidrag ”men är det inte onödigt man har två texten samma?” (rad 1) 
syftar här på resultaten av de sex småförsöken som de håller på att skriva ner 
i både Sammanfattning och under Resultat (se rad 3 ”på samma ställe”). Lan 
verkar nu ha fått upp förståelse för redovisningsproblematiken som Linda, 
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dittills i fem episoder, från episod a) till e), har problematiserat genom sina 
bidrag, nämligen att man inte ska skriva samtliga resultat i Sammanfattning 
utan ett övergripande resultat. Linda bekräftar (”ja”) men på rad 4–6 börjar 
hon föra ett resonemang (förklarar) som kan jämföras med anvisningarna i 
instruktionen för laborationsrapporten på utbildningen. I instruktionen står 
bl.a. att läsa ”I yrkeslivet är det oftast så att det endast är sammanfattningen 
som kollegorna/chefen läser ordentligt. Därför är det viktigt att i samman-
fattning få med allt det som är väsentligt från undersökningen/laborationen.”. 
Lindas inledande resonemang (rad 4) ”på riktigt är så att man ska se i 
samman /.../” tolkar jag som att hon åsyftar ”yrkeslivet” med uttrycket ”på 
riktigt”. Resten av hennes förklaring (rad 4–6) ”så att det bara om man vill 
kolla genom massa med arbeten så läser man bara sammanfattning” kan 
enligt min tolkning jämföras med instruktionens resonemang att det är 
endast avsnittet Sammanfattning som kollegorna/chefen läser ordentligt. 
Lindas förklaring ligger därmed ganska nära resonemanget i instruktionen. 
Att hon förklarar principen så pass grundligt kan bero på Lans sätt att råd-
fråga (rad 1, 3, 9), vilket antyder en viss omedvetenhet om utveckling av 
innehåll för Sammanfattning. Lindas lärandestöd har även anknytning till 
episod (2), där Lan förvånades över det faktum att resultat även bör skrivas i 
Sammanfattning. Stödet verkar också leda till att Lan nu börjar ifrågasätta 
volymen resultatredovisning av de sex småförsöken (rad 11). Linda instäm-
mer och tillägger att laborationsrapporter på utbildningen inte är anpassade 
till den mängden under detta avsnitt (rad 12–13). Den redovisningspro-
blematik som de upplever orsakas förmodligen av det faktum att rapporten 
skrivs i utbildningssyfte, eller diskrepansen mellan en laborationsundersök-
ning i utbildningssyfte och den i yrkeslivet. I yrkeslivet skulle olika försök 
och därmed flera syften förmodligen inte ha redovisats i en och samma 
rapport. 

Rollrelationen i episod (4) framstår som expert–novis på grund av att Lan 
genom sina tre bidrag söker stöd hos Linda, som i sin tur ger förklaringar 
som är samstämmiga med genrekrav på utbildningen och även utanför. 
Lärandestödet i episod (2) och (4) verkar nu ha lett till att en gemensam för-
ståelse har uppnåtts. 

Redovisningsproblematiken på mängden resultat under Sammanfattning 
är dock inte löst ännu. Men Linda kommer i episod (5) med ett förslag 
(direkt fortsättning på episod (4)). 

(5)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet – mängden resultatredovisning i Sammanfatt- 

ning 
Skrivsituation: Lan sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Lan instämmer  

 

1. Linda: vi skulle kunna skriva om det lite sådär mer sammanfattat det  
2.   där  
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3. Lan: ja  
4. Linda: bara skriva liksom mer svar vi behöver inte skriva frågor i  
5.   sammanfattningen 
6. /…/ 
7. Linda: å sen så kan jag skriva lite sammanfatta / sammanfatta på 
8.   sammanfattningen  
9. Lan: ja sammanfatta på småförsöken 
10. Linda: ja 

Linda föreslår (rad 1) att de skulle kunna skriva om genom att ”samman-
fatta” på textmängden. Lan instämmer. Linda tillägger först att de inte 
behöver skriva frågor i sammanfattningen (rad 4–5), och sedan förklarar hon 
även att hon tänker ”sammanfatta på sammanfattningen”, vilket sedan också 
sker under detta avsnitt i löpande text (sex rader). Hela sammanfattningen 
omfattar slutligen inte av mer än tio rader, vilket motsvarar rekommenderat 
omfång.  

Av episod (2) och (4) framgår att Lan har svårt med utveckling av inne-
håll i vissa av rapportens delar. I episod (6) nedan, som är inspelningens sista 
problematisering av övergripande textmönster, anger hon explicit att hon har 
svårt med innehållet under sammanfattningen, teoridelen och utförande-
delen. I den episoden ger Linda för tredje gången lärandestöd, vilket sam-
tidigt leder till en tredje episod som utmärks av rollrelationen expert–novis. 

(6)  
Ämne och avsnitt: Mängden resultatredovisning i Sammanfattning 
Skrivsituation: Lan sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Lan föreslår, blottar sin osäkerhet   

 

1. Lan: vi skriver här bara varför det blir si å så liksom valens elektron /  
2.   den här elektronen som hoppar hit å dit med p h n  
3. Linda: mm  
4. Lan: ledningar såna där kanske XXX 
5. Linda: men det är teorin ju 
6. Lan: är det det? 
7. Linda: eller? 
8. Lan: aha SKRATTAR 
9. Linda: eller? 
10. Lan: ja / därför jag har jätte svårt liksom / jag har skrivit kanske /  
11.   du borde läsa om / det vissa delarna liksom / jag vet inte vad  
12.   den tillhör / tillhör den teoridelen eller sammanfattningen eller  
13.   tillhör den delen till utförande? 
14. Linda: ja okej / alltså om / i sammanfattningen så ska du väl ha lite  
15.   lite av varje del 
16. Lan: mm  
17. Linda: så du skriver jättekort vad du har gjort å så skriver du resultatet  
18.  av det 
19. Lan: ja  
20. Linda: teoridelen där förklarar du ju teoretiskt vad det är som händer /  
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21.   just det det med bandgapan å  
22. Lan: ja 
23. Linda: som vi har gjort XXX 

Episod (6) är en direkt fortsättning på episod (5) och inleds genom att Lan 
föreslår ”vi skriver här bara varför det blir si å så liksom valens elektron / 
den här elektronen som hoppar hit å dit med p h n” (rad 1–2). Förslaget 
antyder fortsatt omedvetenhet från Lans sida om innehållet för avsnittet 
Sammanfattning, eftersom Lans förslag rör teoretiska aspekter. Linda ger 
uttryck för en viss tveksamhet över Lans inlägg genom den minimala 
responsen”mm” (rad 3) och kommentaren ”men det är teorin ju” (rad 5). Lan 
förklarar då för Linda att hon (Lan) har problem med att bedöma vad man 
skriva i avsnitten Teori, Sammanfattning och Utförande (rad 10–13). Av 
hennes bidrag framgår att det finns en medvetenhet om att det finns för-
väntningar på en sammanfattning samt en teori- och utförandedel i en 
laborationsrapport. Hon är därmed medveten om viss organisering av inne-
håll, men säger sig dock ha svårt för korrekt utveckling av innehåll för de 
respektive textavsnitten. Detta kan vara förklaringen till att hon i tidigare 
episoder inte kunde diskutera mängden resultatredovisning mer ingående 
med Linda än vad hon gjorde. Lans samtalsaktiviteter har nämligen be-
gränsat sig mest till att rådfråga och instämma med och bekräfta Lindas 
förslag. När Lan säger ”du borde läsa om” (rad 11) tilldelar hon indirekt 
Linda rollen som expert för utveckling av innehåll för de olika avsnitten. 
Linda tar i resten av episoden på sig den rollen genom att förklara för Lan 
vilka förväntningar som finns för utveckling av innehåll för avsnitten 
Sammanfattning (rad 14–15, 17–18) och Teori (rad 20–21). Innehållet för 
utförandedelen hinner Linda aldrig förklara, eftersom fokus i samtalen 
stannar vid teoriavsnittet för just den här uppgiften.  

Som framgår av episoderna ovan bidrar Lan inte särskilt mycket i pro-
blemdiskussionen som Linda initierar. Om man ser till episoderna som hel-
het är det Linda som kontrollerar problematiken och textutformningen. Trots 
det visar interaktionsmönstret i början på inspelningstillfället mest en kolla-
borativ rollrelation, men Lans bidrag hjälper inte så mycket till att utveckla 
textinnehållet. Ju längre skrivtillfället fortskrider desto större blir asymme-
trin i förhandlingen och desto mer stöd efterfrågar Lan hos Linda. I episod-
erna med expert–novisroller kommer Linda med förklaringar, som kan 
tolkas som lärandestöd.  

I de övriga tre episoderna för övergripande textmönster (inte beskrivna 
tidigare) är förhandlingen relativt kort genom att det är en av informanterna 
som söker bekräftelse (Lan två gånger, Linda en gång) och den andra del-
tagaren som bekräftar.  
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6.1.2.4 Register 
Lan och Linda aktualiserar register i fyra episoder fördelade över formu-
leringar (två gånger), lämpligt ordval/uttryck samt det ämnesrelaterade ord-
ets betydelse. I de tre episoder där Linda sitter vid tangentbordet är det även 
hon som initierar och driver problematiseringen framåt. Lan har i en av dessa 
episoder en expertroll medan hon i de övriga två episoderna inte bygger på 
Lindas bidrag. I episoden där Lan sitter vid tangentbordet får hon lärande-
stöd av Linda.  

Episod (7) nedan är den första problematiseringen med avseende på kate-
gorin register vid inspelningstillfället. Linda sitter vid tangentbordet och sök-
er ett lämpligt ämnesrelaterat uttryck och det är Lan som agerar expert gen-
om att komma med ett förslag, som värderas som korrekt av Linda.  

(7)  
Ämne och avsnitt:  Lämpligt ordval/uttryck i Sammanfattning 
Skrivsituation: Linda sitter vid tangentbordet    
Samtalsaktivitet:  Lan föreslår 

 

1. Linda: vad säger man att / att det finns ett samband mellan voltutslaget 
2.   och absorbansen (1) äh:? 
3. Lan: det är ju proportionella 
4. Linda: a just det så säger man 
5. Lan: ja mm  

I utdraget ovan skriver deltagarna på tredje meningen i sammanfattningen 
och Linda letar efter ett ord (adjektiv) som beskriver ”att det finns ett sam-
band mellan voltutslaget och absorbansen” (rad 1, 2). Lan föreslår genast 
”det är ju proportionella” (rad 3). Att det är just detta ord som Linda letar 
efter tyder hennes respons på ”a just det så säger man” (rad 4). I texten 
skriver Linda sedan ”Voltutslaget är omvänt proportionellt mot absorbansen 
/.../”. I episod (7) kompletterar deltagarna varandras bidrag och det är Lan 
som agerar expert genom sitt adekvata förslag. 

Episod (8/9) uppstår ca tio minuter senare och visar ett exempel på att 
olika problematiseringar kan uppstå samtidigt i en skrivsituation med 
gemensamt textbygge. 

(8/9) 
Ämne och avsnitt:  Formulering/stavfel under Resultat 
Skrivsituationen: Linda sitter vid tangentbordet    
Samtalsaktivitet:  Lan korrigerar (språkriktigheten) 

 

1. Linda: dom ska principen kan vi skriva principen är att dom ska att  
2.   den ska utge (1) ljus (1) som har komplement (3) färg (3) färgen  
3.   mot (1) lampans (3) kan man skriva så? (3) som ha:r komple- 
4.                  mentfärgen 
5. Lan: lampans 
6. Linda: kan man skriva så? 
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7. Lan: ett a 
8. Linda:  ((tangentnedslag; läser de tre meningarna under försök 2)) 

Linda har skrivit en möjlig formulering under Försök 2. Hon läser den högt 
och rådfrågar Lan ”kan man skriva så?” (rad 1–3). Hon söker Lans syn-
punkter i en problematisering som rör register (episod (8)). Lan lägger dock 
märke till en felstavning (rad 5). Linda reagerar först inte och söker Lans 
synpunkter ytterligare en gång angående samma formulering (se rad 6). Lans 
fokus är dock kvar i språkriktighetsfrågan ”ett a” (rad 7). Linda uppmärk-
sammar nu felstavningen och korrigerar den (rad 8). Sedan läser Linda hela 
formuleringen högt för eventuella synpunkter från Lan beträffande ordval 
och den process formuleringen uttrycker. Lans kommentar uteblir, vilket 
Linda förmodligen tolkar som ett godkännande av formuleringen, eftersom 
samma formulering finns i den textversion som lämnas till läraren. Att flera 
olika textuella aspekter kan uppmärksammas på det sättet beror just på 
gemensamt textbygge, där textens framväxt hela tiden visualiseras för båda 
gruppmedlemmarna. En annan iakttagelse som kan göras är att deltagarna 
inte bygger på varandras bidrag genom sina responser. Lan är upptagen av 
en språkriktighetsfråga och ignorerar Linda, då hon efterfrågar hennes syn-
punkter angående en formulering. Däremot har deltagarnas ageranden 
konsekvenser för skrivaktiviteterna. I den inlämnade textversionen återfinns 
den formulering som Linda föreslår och ordet lampan har korrekt stavning. 
Detta tyder på att Linda ändrar i texten efter Lans korrigering och att hon 
inte reviderar sin formulering efter utebliven respons från Lan. 

Linda initierar ännu en problemepisod, som inte redovisas med tran-
skription här, där hon undrar över en liknande formulering, som i föregående 
episod. Formuleringen uttrycker tillvägagångssätt för att få fram resultaten. 
Lan bygger inte vidare på Lindas formuleringsförslag mer än att hon be-
kräftar med en minimal respons. 

Episod (10) är inspelningens sista problematisering för register och denna 
gång sitter Lan vid tangentbordet. Linda dikterar ur anteckningarna och roll-
relationen som uppstår kan tolkas som expert–novis eftersom Lan söker stöd 
som Linda också ger. Skrivarbetet stannar upp eftersom Lan vill veta vad det 
ämnesspecifika ordet generera betyder (rad 4).  

(10)  
Ämne och avsnitt: Ämnesordets betydelse 
Skrivsituation: Lan sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Lan rådfrågar (söker stöd)  

 

1. Linda: kan ljuset (2) från en diod (2) generera 
2. Lan: äh:  
3. Linda: generera 
4. Lan: vad betyder det? 
5. Linda: äh:: alltså ge (3) ge upphov till spänningen 
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6. Lan: ja 
7. Linda: bereda spänning 

Lan rådfrågar och söker därmed stöd hos Linda som i sin tur förklarar genom 
formuleringarna ”ge upphov till spänningen” (rad 5), och ” bereda spänning” 
(rad 7). Lan accepterar förklaringen genom att återkoppla bekräftande med 
en minimal respons (”ja”) på rad 6.  

Analysen visar att det förekommer en viss asymmetri i episoderna för 
register, eftersom det är Linda som driver fram formuleringarna och söker 
synpunkter och bekräftelse hos Lan. I en episod söker Lan stöd hos Linda 
men i en annan episod ger Lan adekvat förslag på uttryck som Linda letar 
efter. Dessa två episoder visar prov på delad expertis (Ohta 1995, 2001, 
Hong 2010), eftersom deltagarna agerar expert i olika frågor. I de övriga två 
episoderna, som analyserats ovan, gör Lan inte särskilt mycket med Lindas 
bidrag. 

6.1.2.5 Formalia 
Formalia aktualiseras inte i samtalen.  

6.1.2.6 Språkriktighet 
Deltagarna problematiserar språkriktighet i tre episoder. Efter episod (9), där 
rättstavning problematiseras (se ovan), förekommer ytterligare två episoder 
för språkriktighet. Lan sitter nu vid tangentbordet och det är Linda som dik-
terar. Linda lägger först märke till en felstavning och i direkt anslutning till 
det korrigerar hon en felaktig sammansättning.  

         (11/12) 
Ämne och avsnitt: Felstavning och felaktig sammansättning i Resultat 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Linda korrigerar 

  

1. Linda: den gula diodens ljus (3) kan ge upphov till (4) att / att en röd  
2.   diod (2) genererar spänning (5) två n där  
3. Lan: två n / en?   
4. Linda: och sen  
5. Lan: men inte tvärtom  
6. Linda: nej / och sen den där  
7. Lan: nehej   
8. Linda: diodens ljus den ska inte sitta ihop 
9. Lan: nej? ((verkar förvånad över att det ska skrivas som två ord)) 

Medan Linda dikterar lägger hon märke till att Lan har skrivit ordet spän-
ning med ett n och påpekar att det ska skrivas med två n (rad 2). Fråge-
intonationen i Lans respons, ”en?” (rad 3), tyder på en viss förvåning över 
skrivfelet. Efter en korrigering i texterna fortsätter Lan med att formulera 
meningen. På rad 8 upptäcker Linda ytterligare ett fel i Lans text, då hon på-
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pekar att frasen ”diodens ljus” ska skrivas som två ord. Att diodens ljus inte 
skrivs som en sammansättning verkar, i motsats till felskrivningen av ordet 
spänning tidigare, inte vara någon självklarhet för Lan. Hon svarar ”nej?” 
med stigande intonation, vilket kan tolkas som uttryck för en viss förvåning. 
Analysen ovan visar att Linda agerar expert, dock utan att ge någon för-
klaring. 

Episoderna för språkriktighet visar att felstavningar kan uppmärksammas 
genom gemensamt textbygge, där textens framväxt hela tiden visualiseras 
för skribenterna. Analysen ovan visar att Linda fungerar som en resurs för 
Lan i en episod, där en sammansättning problematiseras.  

6.1.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

6.1.3.1 Övergripande textmönster 
Textprodukten visar att Lan och Linda har organiserat laborationsrapport 1 
med huvudrubrikerna Sammanfattning, Material och metoder samt Resultat 
och diskussion. Huvudrubriken Introduktion saknas och i stället använder 
deltagarna Teori som huvudrubrik. Utveckling av innehåll följer de krav som 
ställs i instruktionen, förutom att ett syfte fattades både i Sammanfattning 
och i Introduktion (Teori). Det saknas även en problemställning under Intro-
duktion. Lan och Linda nämner varken Introduktion som rubrik i samtalen 
eller något syfte. Istället beskriver de i första meningen under Sammanfatt-
ning det de har gjort, nämligen ”Ett försök med en egenkonstruerad spektro-
fotometer utfördes.”. I själva rapporten finns det inget utrymme för ett 
formulerat syfte om man använder sig av Teori som huvudrubrik, eftersom 
man då enbart skapar innehållsliga förväntningar som rör teorier. Med 
Introduktion som huvudrubrik lämnas däremot både plats åt syfte och teo-
rier. Läraren har inte kommenterat övergripande textmönster i rapporten.  

6.1.3.2 Register 
Följande avvikelser från genrekraven förekommer i rapportens texter. I 
Sammanfattning redovisas resultaten av småförsöken i både presens och pre-
teritum. Mot slutet på avsnittet skrivs satserna i aktiv form och en sats inleds 
med ett personligt pronomen; ”fann vi att /.../”. I andra delen av Metoder 
beskrivs Beredning av lösningar med fyra meningar i presens passiv, dvs. 
spädes/späds istället för späddes. Under materialdelen (Material, Kemi-
kalier) skrivs inga fullständiga satser och avsnittet består mestadels av upp-
radning av måttsattribut och substantiv. Detsamma gäller för avsnittet 
Beräkningar under Material och metod. Under andra delen av Resultat och 
diskussion använder deltagarna personliga pronomina oss och vi i meningen 
”I den diod som lyste rött tyckte vi oss se en grön färg inuti lampan, men vi 
är tveksamma /…/”.  
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Läraren ändrar vid ett antal tillfällen ämnesspecifika ordval/uttryck, vilket 
är nära relaterat till ämnesinnehållet. Bland annat ändrar läraren i Lindas 
formulering från episod (8), se ovan, ”utge ljus” till ”ha färg”. Brott mot 
form och stil kommenteras inte. 

6.1.3.3 Formalia 
I textprodukten saknas hänvisning till ett diagram i den löpande texten under 
Resultat och diskussion. I texten nämns att ”ett diagram gjordes /.../”. Under 
Material och metod förekommer ingen hänvisning i den löpande texten till 
Figur 1. Formalia varken diskuteras eller problematiseras i samtalen och 
läraren har inte kommenterat formalia.  

6.1.3.4 Språkriktighet 
Det finns en del språkriktighetsbrott i texterna och det handlar förmodligen 
om slarvfel: liknade (istället för liknande), Spektrofotomtern-mätningar 
(istället för spektrofotometer), Absorbansans (istället för absorbans) och 
Stativhålare (istället för Stativhållare). I Metoder förekommer sedan följ-
ande mening: ”En Spektrofotometer byggdes med hjälp av två röda lys-
diodrar, där de ena var kopplades till en voltmeter och den andra /.../”. 
Ämnesordet lysdiodrar har felaktig pluraländelse (det korrekta är lysdioder). 
Bruket av de i stället för det korrekta det är förmodligen ett slarvfel, efter-
som bestämd artikel används korrekt i nästa sats. Ämnesordet diod före-
kommer i inkorrekt pluralform fem gånger i texterna. Under Teori har Linda 
använt ordet i korrekt pluralform fyra gånger, vilket mycket väl kan bero på 
intertextualitet, eftersom mycket av textmaterialet för teoridelen direkt kan 
hämtas från laborationskompendiet. Även det ämnesspecifika ordet volt-
meter utformas olika i texterna. Linda använder sig under resultaten (Försök 
3) av den korrekta beteckningen, men i materiallistan kallas instrumentet för 
voltmätare. Förmodligen är det Lan som har skrivit den delen av rapporten. I 
materiallistan förekommer flera språkriktighetsbrott. Det förekommer en 
särskrivning av trädplatta (träd platta) och istället för det korrekta 2 st röda 
lysdioder har deltagarna skrivit 2 st, röda lysdiod lamp. Under Resultat 
(Försök 4) har Lan sedan skrivit infinitivform av verbet i frasen en röd diod 
generera spänning, istället för presensformen genererar. Det är Linda som i 
den skrivfasen dikterar vad Lan ska skriva och hon verkar ha missat verb-
formen. I samma mening korrigerar hon nämligen ett stavfel och en felaktig 
sammansättning (se episod (11/12) ovan). 

Utöver det förekommer följande fel: 

Kristallerna löstes upp och spädes 
med vatten  

[ingen tempusharmoni] 
 

[…] för övriga koncentrationerna [felaktig användning av    
bestämd form] 
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Beräkning av energiskillnaden och 
våglängd 

[symmetribrott] 

[…] som har komplementfärgen mot 
lampans 

[felaktig utelämning av ord] 

Läraren har kommenterat de flesta av språkriktighetsbrotten ovan och utöver 
det efterlyser han interpunktion i en mening och ändrar bruk av preposition i 
en och samma konstruktion vid fyra tillfällen. 

6.1.4 Summering  
Skrivsituationen för rapport 1 utmärker sig av gemensamt textbygge. Under 
första delen av inspelningstillfället sitter Linda vid tangentbordet och under 
andra delen sitter Lan vid tangentbordet på egen begäran och då är det Linda 
som dikterar. I samtal kring skrivfördelningen framgår en ömsesidig öd-
mjukhet, eftersom Lan visar upp en hög arbets- och skrivmoral samtidigt 
som Linda framhärdar med att försöka utjämna arbetsbördan genom att 
skriva klart de resterande delarna.  

Deltagarna problematiserar mest övergripande textmönster, vilket främst 
orsakas av Lindas frågor kring resultatredovisning av småförsöken i Sam-
manfattning. Interaktionsmönstret i episoderna för övergripande textmönster 
tyder i början på inspelningstillfället mest på kollaborativa rollrelationer, 
men Lans bidrag hjälper inte så mycket till att utveckla textinnehållet. Under 
den dokumenterade tiden, när textbygget på sammanfattningen fortgår, blir 
asymmetrin i förhandlingen större och Lan ges allt mer stöd av Linda. Tre 
episoder utmärks av ett interaktionsmönster, där Linda intar/tilldelas rollen 
som expert och tillskjuter lärandestöd till Lan (se Wood, Brunner & Ross, 
1976). Det visar sig att Lan har problem med utveckling av innehåll i en 
laborationsrapport, eftersom hon delger Linda att hon är osäker på innehållet 
under sammanfattning, teori och utförande. Om man ser till episoderna för 
övergripande textmönster som helhet är det Linda som kontrollerar pro-
blematiken och textutformningen och Lans responser på Lindas initiativ och 
problematiseringar är inte särskilt elaborerade. De utgörs oftast av korta 
återkopplingssignaler, som indikerar bekräftelse eller liknande. 

I episoderna för register förekommer en viss asymmetri, eftersom det är 
Linda som driver fram formuleringarna och söker synpunkter och bekräftelse 
hos Lan. Asymmetrin förstärks av att Lan söker stöd, men minskar dock, 
eftersom Lan i en episod ger adekvat förslag på uttryck, som Linda efter-
frågar genom ordsökning. Dessa två episoder visar prov på delad expertis (se 
Yong 2010 och Ohta 1995, 2001), eftersom båda agerar expert i olika frågor. 
I de övriga två episoderna bygger inte Lan särskilt mycket på Lindas bidrag. 
Episoderna för språkriktighet visar att felstavningar kan uppmärksammas 
genom gemensamt textbygge, där textens framväxt hela tiden visualiseras 
för deltagarna. Linda fungerar som en resurs för Lan i en episod, där en fel-
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aktig sammansättning korrigeras och där det inte framgår att Lan var med-
veten om brottet.  

Lärarens röst förekommer i samtalen och Lan och Linda verkar vara måna 
om att utforma rapporten efter lärarens uppgiftsspecifika anvisningar. För-
hållningssättet till genrekonventioner framträder mest i de episoder där 
Linda ger lärandestöd till Lan genom att förklara vilka förväntningar som 
finns på innehållet i Sammanfattning, både högskoleinternt och i yrkeslivet, 
samt på innehållet under teoridelen. Det är Lan som efterfrågar Lindas stöd 
och därmed visar en intention att följa genrekraven. 

I texterna förekommer dock brott för samtliga textuella kategorier. Rub-
riken Introduktion saknas liksom ett formulerat syfte och en problem-
ställning i introduktionsdelen. Läraren kommenterar inte dessa brott. Instruk-
tionerna för register säger bl.a. att Sammanfattning och Metoder förväntas 
författas med tempus preteritum, vilket inte sker i texterna. Ett annat brott är 
användandet av personliga pronomen under andra delen av både Samman-
fattning samt Resultat och diskussion (se Ellis 1997 om passiv form i genren 
laborationsrapport). Lärarkommentarer för register rör främst ämnesspeci-
fika ordval/uttryck och inte ovan angivna brott. Genrekraven för genrens 
formalia följs inte vid multimodala aspekter. Det saknas nämligen hän-
visningar i den löpande texten till en figur och ett diagram. Läraren har inte 
kommenterat dessa brott. Läraren har däremot kommenterat och ändrat 
många språkriktighetsbrott i rapporttexten. Flest språkriktighetsfel före-
kommer i avsnitten Material och Beräkningar, vilka Lan har författat.  

6.2 Laborationsrapport 2 

6.2.1 Övergripande skrivsituation 
Lan skriver laborationsrapport 2 höstterminen 2004 tillsammans med Hong, 
som i likhet med Lan ursprungligen kommer från Vietnam. De laborerar 
tillsammans under hela terminen (HT04). I en intervju nämner Lan följande 
om samarbetet med Hong: 

Hong och jag vi är lika, vi ligger i samma nivå. Hong är också bra på att 
labba men med vissa saker är hon lite försiktig. Det är jag också men Linda 
hon kan testa vad som helst då. 

När Lan betonar att Hong ”också” är bra på att labba syftar hon på Linda, 
som hon beskriver som en partner som är bra både på att labba och att 
skriva, och som hon kan fråga om råd vid uppkomna problem (se 6.1.1). 
Hong, anser hon, är mer på samma nivå som hon själv befinner sig på.  

I laborationsrapport 2, som lämnas till läraren 20 december (dvs. ca sju 
månader efter rapport 1), behöver deltagarna endast redovisa Resultat och 
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diskussion.26 När de samskriver detta avsnitt sitter de i en av institutionens 
skrivsalar. Lan sitter vid tangentbordet inledningsvis och Hong i en senare 
fas.  

6.2.2  Analys av samtal 

6.2.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Det förekommer inga samtal kring organisering av skrivuppgiften, vilket 
förmodligen föranleds av det faktum att deltagarna endast behöver skriva ett 
avsnitt. 

6.2.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Lan och Hong problematiserar textuella aspekter i sammanlagt tre episoder 
(se tabell 8) jämnt fördelade över övergripande textmönster, register och 
språkriktighet. 

Tabell 8. Antal textuella episoder när Lan och Hong skriver  
på laborationsrapport 2, fördelade över övergripande textmönster, 
register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 1 

Register 1 

Formalia – 

Språkriktighet 1 

Totalt 3 

6.2.2.3 Övergripande textmönster  
Det uppstår en episod för övergripande textmönster och den rör utförlighet. I 
episoden, (13) nedan, är det Lan som dikterar och Hong som sitter vid 
tangentbordet. Lan korrigerar sitt eget förslag och Hong instämmer. 

(13)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet i Resultat och diskussion 
Skrivsituationen: Hong sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet:  Lan korrigerar (sitt eget inlägg) 

   

1. Lan: äh: deprotonera 
2. Hong: de pro to ne ra  
3. Lan och bildas en karboxyla 
4. Hong: och bildas till kar boxyla tjon  
5. Lan: därför svar ser X 

                          
26 Laborationsrapport 2–4 lämnades till en och samma lärare (annan lärare än den som läste 
rapport 1).  
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6. Hong: därför ser man äh: ens svar eller? därför ser man  
7. Lan: nej det behövs inte / det syns på tabellen 
8. Hong: okej ((tar bort det skrivna)) 

I turerna 1–4 avslutar deltagarna redovisningen av ett visst resultat. I rap-
porttexten återfinns följande formulering: När aspirin kommer in tarmen 
(basisk miljö) leder till protonen i karboxyl gruppen deprotoneras och bildas 
till karboxylatjon. Sedan inleder Lan en förklaring till detta resultat (rad 5), 
och Hong börjar skriva ner det. Hong undrar då om fortsättningen kan vara 
”ens svar” (rad 6). Lan går inte in på Hongs fråga utan ändrar sig och anser 
att de inte behöver skriva en förklaring till resultaten: ”nej det behövs inte / 
det syns på tabellen”. Hong går med på Lans korrigering (rad 8), vilket leder 
till att Hong tar bort inledningen till förklaringen.  

6.2.2.4 Register 
Register aktualiseras i en episod där betydelsen av ett ämnesspecifikt ord 
problematiseras. Det är Hong som söker och får lärandestöd av Lan.  

(14)  
Ämne och avsnitt: Ordförståelse i Resultat och diskussion 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet:  Lan korrigerar, förklarar och bekräftar 

  

1. Lan: pH åtta / blev inte tillräckligt / inte tillräckligt (4) stark  
2. Hong: för att 
3. Lan: för att 
4. Hong: allting protonera eller? 
5. Lan: deprotonera OH (1) de 
6. Hong: protonera? man få / jag / jag förstår inte / jag kan xxx  
7.   deprotonera protonera / förklara / jag vet inte vad det betyder  
8.   (2) vad konstigt 
9. Lan: deprotonera alltså deprotonera är OH försvinner 
10. Hong: ja 
11. Lan: protonera 
12. Hong: protonera det kommer? 
13. Lan: det är samma 
14. Hong: ja 
15. Lan: det är samma 

På rad 2 föreslår Hong ”för att” (rad 3) för nedskrivning i en mening i 
resultatdelen och Lan skriver också ner Hongs förslag. Hong föreslår sedan 
”allting protonera”. Lan korrigerar till deprotonera (rad 5). Hong utrycker en 
viss förvåning i sitt svar och söker en förklaring hos Lan beträffande ordets 
betydelse (rad 6–8). Lan tillskjuter i sin respons förklaringen att ”OH för-
svinner” (rad 9), vilket kan tolkas som lärandestöd. Hong söker sedan be-
kräftelse på att protonera betyder motsatsen ”det kommer?” (rad 12), vilket 
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hon också får av Lan (rad 13, 15). Rollrelationen kan därmed betecknas som 
expert–novis.  

6.2.2.5 Formalia 
Formalia problematiseras inte i samtalen.  

6.2.2.6 Språkriktighet 
Språkriktighet aktualiserar Lan och Hong i en episod och i den problema-
tiseringen handlar det om prepositionsval. Det visar sig vara Lan som här be-
stämmer hur det ska se ut i texterna.  

(15)  
Ämne och avsnitt: Prepositionsval i Resultat och diskussion 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet:  Lan ifrågasätter och instämmer 

   
1. Hong: ett komma fy / ett komma 
2. Lan: delvis protonerar 
3. Hong: på grund av 
4. Lan: nej inte på grund av hela tiden 
5. Hong: nej 
6. Lan: beror på högre effekt (4) jag vill skriva nånting / jag kommer    
7.   inte ihåg 
8. Hong: på grund av  
9. /…/ 

10. Lan: ja man kan säga så mycket på grund av  

När deltagarna söker sig fram genom att pröva olika formuleringar, föreslår 
Hong ”på grund av” (rad 3) som lämplig preposition för att förklara ett visst 
resultat. Lan ifrågasätter valet med motiveringen ”nej inte på grund av hela 
tiden” (rad 4), och nämner sedan med viss tveksamhet ”beror på”. Efter att 
Hong nämner ”på grund av” en gång till och Lan har fått en stund att tänka 
godkänner hon slutligen Hongs prepositionsval. Lan bestämmer således text-
utformningen utan att dock agera expert. Hong kan sägas agera följsamt vid 
dessa problematiseringar och i episod (14) söker hon Lans stöd i samband 
med ordförståelse. 

6.2.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

6.2.3.1 Övergripande textmönster 
I textprodukten redovisar Lan och Hong sex delresultat som de inte diskute-
rar nämnvärt i inspelningen. Läraren kommenterar ingenting kring det över-
gripande textmönstret.  
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6.2.3.2 Register 
Lan och Hong presenterar resultaten i avsnittet Resultat och diskussion med 
något inkonsekvent tempusbruk. I vissa meningar förekommer exempelvis 
brott mot tempusharmoni. Läraren kommenterar register vid ett tillfälle 
(Storleken av intensitet ändras till Intensiteten av fläckarna). 

6.2.3.3 Formalia 
I textprodukten bryter Lan och Hong mot genrekraven eftersom de har 
utformat en tabell utan tabellnummer och tabellhuvud och i texten har de 
inte hänvisat till tabellen. Dessutom har de infogat några formler utan num-
rering, beskrivande brödtext och hänvisningar. Läraren har inte kommenterat 
formalia. 

6.2.3.4 Språkriktighet 
Textprodukten för avsnittet Resultat och diskussion visar stora brister med 
avseende på språkriktighet. I avsnittets tolv meningar förekommer bl.a. följ-
ande språkriktighetsfel: 

En pH värdet [3ggr] [felaktig användning av bestämd 
form] 

En pH-värdet [2ggr] [fel grammatiskt genus på 
obestämd artikel] 

En pH värdet 1.5 [2ggr] [avsaknad av preposition] 

[...] vilket leder till ämnet blir neutral. [avsaknad av bisatsinledaren att] 

[...] leder till protonen i karboxyl 
gruppen deprotoneras [...]” 

[avsaknad av bisatsinledaren att] 

När aspirin kommer in (i) tarmen 
leder till (att) [...]” [2ggr] 

[avsaknad av subjekt] 
 

Detta leder till att allting blev neutral. [brott mot tempusharmoni] 

[...] kan berodde på [...]. [felaktig verbform] 

[...] i karboxyl gruppen [...] [stav-/skrivfel] 

Läraren ändrar i texterna vid tre tillfällen (stryker ett substantiv och ändrar 
till bisatsinledare att, ändrar ingeting till ingenting och PH till pH).  

6.2.4 Summering  
Lan och Hong behöver endast redovisa Resultat och diskussion, vilket leder 
till en snabb skrivprocess som resulterar i ett kort inspelningstillfälle, där de 
inte diskuterar organisering av skrivuppgiften och där endast tre textuella 
episoder problematiseras. I två av episoderna är rollrelationen kollaborativ, 
men Lan verkar dock ha en något större andel i textutformningen än Hong, 
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och i ytterligare en episod ger Lan lärandestöd till Hong. Textprodukten 
visar särskilt många brister vad gäller språkriktighet. Läraren kommenterar 
endast register och språkriktighet.  

6.3 Laborationsrapport 3  

6.3.1 Övergripande skrivsituation 
Lan och Hong samförfattar även rapport 3 som ingår i samma delkurs som 
rapport 2. Rapporten går i retur för bearbetning 11 februari 2005 och blir i 
omarbetad version godkänd 14 april. Under inspelningstillfället skriver del-
tagarna, i gemensamt textbygge, den avslutande delen (del 3) av Utförande 
samt en liten del av Resultat och diskussion.  

6.3.2 Analys av samtal 

6.3.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Det förekommer inga samtal kring organisering av skrivuppgiften, vilket 
förmodligen beror på det faktum att deltagarna redan har skrivit den största 
delen av rapporten innan inspelningstillfället. 

6.3.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Lan och Hong problematiserar textuella aspekter i sammanlagt tolv episoder 
(se tabell 9) under dokumentationen av skrivuppgiften (drygt 25 minuter).  

Problematiseringarna rör främst textuella aspekter på lokala nivåer, vilket 
resulterar i problematiseringar för register och språkriktighet i fem episoder 
vardera. Utöver det problematiseras övergripande textmönster två gånger. 

Tabell 9. Antal textuella episoder när Lan och Hong skriver  
på laborationsrapport 3, fördelade över övergripande textmönster, 
register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 2 

Register 5 

Formalia – 

Språkriktighet 5 

Totalt 12 

6.3.2.3 Övergripande textmönster  
Deltagarna aktualiserar övergripande textmönster i två episoder som följer 
direkt på varandra och behandlar tolkning av data under resultat- och diskus-
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sionsdelen samt en förklaring av vilka prov som analyserades under Utför-
ande. Rollrelationen kan betecknas som kollaborativ, men det är Hong som 
har något större inverkan på textutformningen i båda episoderna. 

Lan vill i sista stycket av Resultat och diskussion skriva någonting om 
försök 1, 2 och 3, och initierar episod (16) genom initiativet ”tolkning av 
NMR kan vi säga så?” (rad 1). I direkt anslutning till den episoden initierar 
Hong episod (17) som delvis rör samma laborationsdata (rad 9).  

(16/17) 
Ämne och avsnitt: Utförlighet under Resultat och diskussion resp. Utförande 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet:  Lan efterfrågar Hongs synpunkt och föreslår 

  

1. Lan tolkning av NMR kan vi säga så? 
2. Hong: nej vi kan inte tolka / vi vet ingenting (3) nej du kan säga så 
3.    att ä: ett två NMR kördes på prov ett och prov två och prov tre 
4. /.../  ((ett antal försök följer till en korrekt formulering; inte  
5.                  återgivet)) 
6. Lan: man säger kördes / ta bort den här / man kan skriva XXX man  
7.   kan skriva se samtliga (2) se samtliga NMR 
8. Hong: för prov två 
9. Lan: för steg ((skriver)) ett två och tre 

       (episod (17)) 
10. Hong: om vi inte förklarar nånting så han vet ingenting om vi har kört  
11.   NMR för prov två och prov tre 
12. Lan: jo men det står ju här / vi har inte heller förklarat här XXX  
13.  vänta ((skriver följande under Utförande: Olja droppar  
14.   av prov 2 och 3 analyserades i 1H-NMR2)) 
15. /…/ ((kort diskussion på vietnamesiska)) 
16. Hong: analyserades 1H-NMR 
17. Lan: analyserade det är bättre? 
18. Hong: ja 

Efter Lans initiativ till episod (16) anser Hong att de inte kan tolka och 
föreslår en annan formulering som hänvisar till prov 1–3 (rad 2, 3). Efter ett 
antal försök till en korrekt formulering (inte återgivet i transkriptionen, rad 
4), kommer Lan med förslag till en hänvisning i texten. I den textversion 
som lämnades till läraren återfinns: ”Samtliga 1H-NMR för steg 1, 2 och 3 
(se bilagor.)”. Här avslutas episod (16) och i direkt anslutning börjar episod 
(17). Hong reagerar nämligen på hänvisningen genom att hon påpekar att de 
måste förklara att de har kört prov 2 och 3: ”om vi inte förklarar nånting så 
han vet ingenting om vi har kört prov två och prov tre” (rad 10, 11). Efter 
viss tvekan börjar Lan, assisterad av Hong, att formulera utförandet för prov 
2 och 3 under Utförande (i texten står: ”Olja droppar av prov 2 och 3 ana-
lyserades i 1H-NMR2”).  

Det uppstår en kollaborativ rollrelation i båda episoderna, eftersom del-
tagarna bygger vidare på varandras bidrag, vilket leder till att båda bidrar till 
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problemlösningen. Hong har något större inverkan på textutformningen 
eftersom hon inte anser att de kan skriva tolkning av NMR, vilket leder till en 
hänvisning och genom att hon påpekar att utförandet för prov 2 och 3 måste 
redovisas. Hong anger även implicit att de måste skriva i enlighet med lär-
arens förväntningar. 

6.3.2.4 Register 
De fem problematiseringarna för register fördelar sig över val av lämpligt 
ord och uttryck (3 ggr), passiv form (1 gång), och val mellan punkt eller 
komma (1 gång). Rollrelationen i samtliga fem episoder kan betecknas som 
kollaborativ, när deltagarna intensivt ger förslag till formuleringar för av-
snitten Utförande och Resultat och diskussion. Episoderna (18)–(20), som 
följer direkt på varandra i början på inspelningen, ger exempel på det 
kollaborativa och intensiva textbygget.  

(18)    
Ämne och avsnitt: Verbval i Utförande  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker bekräftelse (2 ggr) 

  

1. Lan: en serie av fraktionering är det så? [en serie  
2. Hong:                               mmm [en serie 
3. Lan: en serie ((skriver samtidigt)) 
4. Hong: gjordes 
5. Lan: ja (1) av fraktionering  
6. Hong: gjorde 
7. Lan: gjordes (1) genomfördes va? 
8. Hong: a genomfördes bra (1) genomfördes 

Textbygget i episod (18) ovan börjar med att Lan söker bekräftelse på ”en 
serie av fraktionering” som fundament i första meningen i sista stycket i 
Utförande (rad 1). Hong verkar instämma i förslaget och föreslår sedan 
verbet ”gjordes” (rad 4, 6) som fortsättning (och avslutning) på meningen. 
Lan söker sedan bekräftelse på verbförslaget genomfördes (rad 7). Hong 
anser att genomfördes lämpar sig bättre och därmed är meningen färdig-
skriven.  

I bygget av nästa mening går två olika problematiseringar in i varandra. 
Det gemensamma temat för episod (19/20) är valet mellan verben visades 
och samlades. Vid båda problematiseringarna instämmer Lan med Hongs 
förslag. 

(19/20)   
Ämne och avsnitt: Passiv form och verbval i Utförande 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan instämmer 2 ggr implicit med Hongs förslag (genom 

att skriva ner) 
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1. Lan: enligt TLC ((skriver samtidigt)) 
2. Hong: TLC plattor 
3. Lan: enligt TLC  
4. Hong: analyser 
5. Lan: analyser (2) analyser ((skriver samtidigt)) 
6. Hong: ja 
7. Lan: visade att / visade / ä:   
8. Hong: visades eller?   
9. Lan: visades ähm 

       (episod (20)) 
10. Hong: att 
11. Lan: nej enligt TLC analyser ä: 
12. Hong: samlades fraktioner 
13. Lan: samlades frak tioner i tre olika ((skriver samtidigt))) 
14. Hong: tre olika 
15. Lan: samlades serie fraktioner i tre olika 
16. Hong: ja: 
17. Lan: serie fraktioner i ((skriver samtidigt)) 

Lan nämner och skriver som fundament i meningen ”enligt TLC”. Hong 
bygger på med ”plattor” (rad 2) och ändrar sig till ”analyser” (rad 4). Som ett 
lämpligt verb nämner Lan ”visade” (rad 7). Hong ändrar samma verb till 
passiv form och söker Lans bekräftelse ”visades eller?” (rad 8). Lan ändrar 
verbet till passiv form, vilket innebär att hon och Hong når samförstånd. Lan 
visar sig dock inte nöjd med verbvalet, eftersom hon säger ”nej” och börjar 
läsa om meningen (rad 11). Då föreslår Hong ”samlades” (rad 12), vilket 
återfinns i textversionen. I episod (19) problematiseras därmed passiv form 
på verbet och i episod (20) verbval, och Lan godkänner båda Hongs förslag.  

Interaktionen utmärker sig av relativt korta samtalsturer, som oftast inne-
håller konkreta textförslag. Det som också utmärker deltagarnas interaktion 
är frånvaron av längre diskussioner kring textförslag och att samtals-
aktiviteterna i vissa fall blir implicita. I episod (20) ovan tar Lan exempelvis 
initiativ till en ny problematisering genom den minimala responsen ”nej” 
och genom att börja läsa om första frasen. Hongs respons tyder på att hon 
förstår att detta innebär att Lan därmed ifrågasätter verbvalet. I episod (21) 
nedan är det enda metaspråk som förekommer runt textförslag ett ”ja” från 
Lan. 

(21)  
Ämne och avsnitt: Uttryck i Resultat och diskussion 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Två implicita förslag 

 

1. Lan: detta små små ä: (1) detta gör att ä:  
2. Hong: detta leder till att 
3. Lan: ja: detta bidra till ((skriver samtidigt)) 
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Lan nämner ”detta gör att” som textförslag (rad 1) och Hong ändrar till 
”detta leder till att” (rad 2). Lan reagerar med ett bekräftande ”ja”, men 
ändrar till ”detta bidrar till” som också återfinns i rapporttexten. Proble-
matiseringen sker därmed implicit, eftersom deltagarna kommer med olika 
textförslag vilket sker utan kommenterande metaspråk. Lans samtalsaktivi-
teter kommer därmed som textförslag. 

I sista episoden för register, (22) nedan, ändras interaktionsmönstret på så 
sätt att det förekommer divergerande synsätt för textutformningen med 
därtill hörande samtalsaktiviteter.  

(22)   
Ämne och avsnitt: Interpunktion i Resultat och diskussion  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan förklarar 

 

1. Hong: du måste ha kommatecken istället för  
2. Lan: jaha 
3. Hong: ja: 
4. Lan: jag tyckte det [är lång 
5. Hong:                        [kort 
6. Lan: jättelång mening 
7. Hong: nej kort / du sa ju detta 
8. Lan: a just det ((sätter ut kommatecken)) sådär / sådär / var det  
9.   nånting mer? 
10. Hong: nej 

De sista två meningarna som de skriver under Resultat och diskussion har 
följande formulering innan den blir föremål för problematisering: ”Detta 
bidrar till experimentet lyckades. Men inte för oss.”. Hong tar initiativet till 
episoden genom att hon föreslår kommatecken istället för punkt mellan 
satserna (rad 1). Lan motiverar sitt förslag med argumentet att meningen blir 
för lång: ”tyckte det är lång” (rad 4), ”jättelång mening” (rad 6). Hong 
hävdar motsatsen (rad 5), med motargumentet att Lan själv sa det tidigare. 
Hongs argument övertygar Lan, vilket gör att hon ändrar till kommatecken. 
Diskussionen som de har kring långa och korta meningar uppfattar jag som 
en tolkning av genrekravet i Instruktion för utarbetande av laborations-
rapporter (se bilaga 1) som anger att laborationsrapporten ska vara kort och 
koncist formulerad. Lan visade även medvetenhet om det i en intervju.  

6.3.2.5 Formalia 
Deltagarna problematiserar inte formalia i samtalen.  

6.3.2.6 Språkriktighet 
Språkriktighet aktualiseras i fem episoder, och det uppstår asymmetri i roll-
relationerna Lan och Hong emellan. Rollrelationerna har en viss kollaborativ 
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ansats, men sedan agerar Hong i samtliga episoder expert. Hong korrigerar 
nämligen Lans formval i fyra episoder, medan Lan söker bekräftelse hos 
Hong i tre episoder. Deltagarnas agerande kan därmed tolkas som att roll-
relationen växlar mellan en kollaborativ relation och en relation expert–
novis.  

De två första episoderna (23/24) följer direkt på varandra och rör samma 
nominalfras. I båda episoderna är det Lan som söker bekräftelse på form.  

(23/24)  
Ämne och avsnitt: Pluralformer på adjektiv och substantiv i Resultat och dis- 

kussion  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker bekräftelse (2 ggr) 

 

1. Hong: tre  
2. Lan: tre olika ((skriver samtidigt)) 
3. Hong: prover 
4. Lan: separat 
5. Hong: ja 
6. Lan: visst säger man så? 
7. Hong: man säger separat XXX 
8. Lan: ja separat 
9. Hong: separat 
10. Lan: separat proven ((tagentnedslag; skriver)) 
11. Hong: separata proven 

        (episod (24)) 
12. Lan: prover? 
13. Hong: nej proven SKRATTAR 

Episod (23/24) är en direkt fortsättning på meningen som de bygger i epi-
soderna (19/20). De försöker nu färdigskriva meningen genom att formulera 
en lämplig prepositionsfras. När de skriver ”tre olika prover” nämner Lan 
adjektivet ”separat” som lämpligt adjektivattribut till huvudordet ”prover” 
(rad 4). Efter att Hong godkänner detta adjektiv, söker Lan bekräftelse hos 
Hong om formen. När Lan skriver samtidigt som hon läser frasen ”separat 
proven” korrigerar Hong till pluralformen ”separata proven” (rad 11). I sin 
respons söker Lan bekräftelse på den korrigerade pluralformen på sub-
stantivet genom att föreslå alternativet ”prover?” med frågeintonation. Lans 
osäkerhet bottnar förmodligen i det faktum att Hong tidigare nämnde 
”prover” (rad 3). Nu korrigerar Hong dock bestämt till proven (rad 13). Att 
döma av den textversion som lämnades till läraren, leder Hongs korri-
geringar till rätt form på adjektivet, dock inte på substantivet.  

Även i fortsättningen av inspelningen visar Lan osäkerhet beträffande 
böjningsformer och söker bekräftelse av Hong, som sedan agerar expert. I 
nästa episod för språkriktighet (återges inte här med transkription) söker Lan 
bekräftelse om hon har stavat evaporering rätt och Hong bekräftar. Nio 
minuter senare i inspelningen korrigerar Hong en verbform i den framväx-
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ande texten som Lan felaktigt skrivit i infinitivform. Det är en direkt 
fortsättning på episod (21) ovan. Lan ändrar Hongs formulering detta leder 
till, till formuleringen detta bidra till. Hong korrigerar då genast till presens-
form, ”bidrar inte bidra”.  

I den femte och sista episoden för språkriktighet, (25) nedan, korrigerar 
Hong ett substantiv till bestämd form.  

(25)  
Ämne och avsnitt: Bestämd form av substantiv i Resultat och diskussion  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan instämmer implicit med Hongs korrigering (genom att 

skriva ner) 
 

1. Hong: experimentet lyskats  
2. Lan: experiment ((tangentnedslag; skriver samtidigt)) 
3. Hong: et 
4. Lan: experi / nej / detta bidrar till att experi / lyckas       
5.   medan här vi inte jobbar inte så noga  
6. Hong: experimentet  ((betoning på tet)) 
7. Lan: aha  

Hong dikterar ”experimentet lyskats” (hon menar lyckades, vilket framgår 
senare). Lan säger och skriver ”experiment” (rad 2). Hong korrigerar Lans 
bidrag i sin respons med böjningssuffixet ”et” (rad 3), dvs. hon menar att 
substantivet måste skrivas i bestämd form. Lan verkar inte uppfatta korri-
geringen, eftersom hon fortsätter med formuleringen. Hong förtydligar i sin 
svarstur att det ska vara bestämd form genom att upprepa hela substantivet 
och med betoning på böjningssuffixet, ”experimentet”. Hongs respons ”aha” 
tyder på att hon uppfattat korrigeringen. I rapporttexten återfinns ordet med 
korrekt böjningssuffix. 

I samtliga fem episoder för språkriktighet agerar Hong i en expertroll. Lan 
får stöd av Hong eftersom hon söker bekräftelse i ett antal fall och genom att 
Hong korrigerar form på adjektiv, verb och substantiv, vilket gör att Lan kan 
testa olika lösningar. Precis som vid register utmärker sig deltagarnas inter-
aktion av relativt korta samtalsturer och frånvaron av längre diskussioner 
kring textförslag.  

6.3.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

6.3.3.1 Övergripande textmönster  
Läraren kommenterar i Resultat och diskussion att deltagarna måste skriva 
tolkningar i rapporten (”Tolkningarna och data måste finnas i rapporten inte 
bara som bilagor”). Det är förmodligen en av de viktigaste anledningarna till 
att rapporten går i retur. För övergripande textmönster kommenterar läraren 
även avsaknaden av Sammanfattning. Övriga brott mot genrekraven (som 
läraren inte har kommenterat) är avsaknaden av Introduktion och att Utför-
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ande skrivs som huvudrubrik istället för Material och metoder (vilket gör att 
avsnittet Material saknas). Det är mig obekant om läraren för denna rapport-
skrivning har gett uppgiftsspecifika anvisningar, som skiljer sig från den all-
mängiltiga instruktionen.  

6.3.3.2 Register 
I texterna följs kraven för register förutom att deltagarna använder sig av det 
personliga pronomenet oss i Resultat och diskussion. Läraren ändrar några 
ordval/uttryck i texten, men kommenterar dock inte form/stil. 

6.3.3.3 Formalia 
I textprodukten följs kraven för formalia genom att deltagarna hänvisar till 
bilagorna (1–3) i anslutning till Resultat och diskussion samt genom att 
skriva vilken referens som de har använt sig av. Det förekommer inga multi-
modala resurser i form av tabeller, figurer m.m. i rapport 3 och läraren har 
inte kommenterat formalia.  

6.3.3.4 Språkriktighet 
Textprodukten för avsnitten Utförande och Resultat och diskussion visar 
stora brister i språkriktighet. Många av brotten (29 till antal) är av samma 
kategori som i rapport 2 (se 6.2.2.6). Utöver det förekommer följande brott 
vid rapport 3: 

De(n) fasta partiklar [3 ggr] [felaktig användning av bestämd  
artikel i nominalfras] 

OH gruppen [avsaknad av bindestreck i 
nominalfras] 

tre olika separata proven [6 ggr] [felaktig pluralböjning i 
nominalfras] 

Därför experimentet avbröts. [2 ggr] [felaktig ordföljd] 

Lan och Hong lägger dock fokus på språkriktighet i samtalen, vilket ana-
lysen av de fem episoderna visar. I vissa fall handlar det om slarv, t.ex. i 
episod (21) där både Lan och Hong nämner infinitivmärke att, som sedan 
inte skrivs ner (”Detta bidrar till experimentet lyckades /…/”).  

Läraren kommenterar mest stavning av ämnesspecifika ord, och utöver 
det i vissa fall artiklar, bestämdhet och prepositionsval. 

6.3.4 Summering  
Lan och Hong initierar tolv textuella problemepisoder under en inspelnings-
tid på drygt 25 minuter, där de skriver på den avslutande delen av Utförande 
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och vissa delar av Resultat och diskussion. De problematiserar främst 
aspekter på textens lokala nivåer (register och språkriktighet). Övergripande 
textmönster problematiseras i två episoder och där rör det utförlighet. Roll-
relationen i episoder för övergripande textmönster och vid register kan 
beskrivas som kollaborativ. Lan och Hong bygger på varandras samtals-
bidrag, vilket leder till att båda bidrar till problemlösningen. I samtliga fem 
episoder för språkriktighet får Lan stöd av Hong genom att Lan söker be-
kräftelse i tre episoder och genom att Hong korrigerar Lans val av adjektiv, 
verb och substantiv. På så sätt kan Lan i dessa episoder, där Hong agerar 
expert, testa olika lösningar.  

Interaktionsmönstret i episoder för register och språkriktighet utmärks av 
relativt korta samtalsturer med oftast konkreta textförslag, vilket gör att 
interaktionsförloppet ger ett intensivt intryck. Längre diskussioner förekom-
mer inte och i episoderna för register förekommer relativt lite kommenter-
ande metaspråk i problematiseringarna, vilket leder till att samtalsaktivi-
teterna i vissa fall blir implicita, dvs. ingår i textbygget. I episoder där språk-
riktighet problematiseras är samtalsaktiviteterna, som främst består av att 
söka bekräftelse och att korrigera, tydligare förankrade i kommentarer i 
metaspråket. 

I textprodukten motsvaras rapporten av två avsnitt, nämligen Utförande 
och Resultat och diskussion och den kursansvariga läraren kommenterar 
avsaknaden av Sammanfattning. Däremot kommenteras inte avsaknaden av 
avsnitten Introduktion och Material som bör ingå i en fullständig labora-
tionsrapport enligt instruktionen. Läraren kommenterar även att deltagarna i 
Resultat och diskussion måste skriva tolkningar av data, vilket också kan ha 
varit en bidragande orsak till att rapporten går i retur. Det är mig obekant 
vilka instruktioner läraren har gett inför redovisningsuppgiften. I text-
produkten finns påfallande många brister med avseende på språkriktighet 
och även några brister som gäller formalia. Läraren kommenterar främst 
felstavningar av ämnesspecifika ord.  

6.4 Laborationsrapport 4 
6.4.1 Övergripande skrivskrivsituation 
Lan och Hong lämnar rapport 4 till läraren drygt två månader efter att 
rapport 3 blir godkänd. Den kursansvariga läraren, som också läser rapport-
erna, är densamma från rapport 2 till 4. Under den dokumenterade tiden 
skriver de samtliga delar av rapport 4. Det rör sig om en redovisning av en 
fullständig laborationsrapport. De sitter och skriver vid en dator under in-
spelningstillfället, vilket innebär gemensamt textbygge. Lan sitter vid 
tangentbordet de första 53 minuterna och sedan frågar hon Hong ”vill du 
skriva?”. Hong bekräftar och skriver sedan i nästan två timmar (1 timme och 
52 minuter). Lan avslutar vid tangentbordet resten av inspelningstillfället. 
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Lan och Hong börjar med att skriva på Material och metoder. Lan skriver 
ner listan över Kemikalier och Material som Hong dikterar. Fem minuter 
senare fortsätter de att skriva på Utförande (metoder), vilket blir rapportens 
längsta avsnitt och som tar ungefär en och en halvtimme för dem att författa. 
Sedan fortsätter de med att skriva på Resultat och diskussion. Innan de börjar 
skriva på detta avsnitt nämner Lan att de kan stänga av bandspelaren med 
motiveringen ”Vi kan stänga av och diskutera spektra /.../ det tar lång tid att 
diskutera spektrum”. Efter Resultat och diskussion fortsätter de med Svar på 
frågorna, Referenser (referens 1), och den löpande texten under Samman-
fattning. Sedan återvänder de till Referenser (referens 2) och även till Sam-
manfattning (för att utforma figur 1 och figur 2). Avslutningsvis skriver de 
Introduktion. 

6.4.2 Analys av samtal 

6.4.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Det förekommer en episod som handlar om organiseringen av skrivupp-
giften. 

Den episoden, (26), uppstår i början på inspelningstillfället, när Lan 
skriver en skiss över huvudrubriker. 

(26)   
1. Lan: mm sammanfattning ((skriver samtidigt)) 
2. Hong: sammanfattning tar vi sist 
3. Lan: mm (1) skriver bara skissen intro xx eh: material / metod  
4.   ((skriver samtidigt)) (15) resultat och diskussion / referenser /  
5.   eh: referenser så ((skrivit klart)) (1) vi kan skriva utförande först 
6. Hong: mm   

När Lan nämner rubriken Sammanfattning, som hon samtidigt skriver ner 
(rad 1) kommenterar Hong att de ska skriva sammanfattning sist. Hon verkar 
tro att Lan tänker börja skriva på detta avsnitt. Lan förklarar direkt (rad 3) 
för Hong att hon ”bara” skriver ner en skiss, som rör samtliga huvudrubriker. 
Med denna strategi följer Lan ett råd som ges i instruktionen under avsnittet 
Obligatoriskt innehåll i laborationsrapport: ”Börja gärna ditt författande av 
laborationsrapporten med att skriva upp dessa rubriker. Fyll sedan på med 
aktuell information under respektive rubrik. Då blir det lättare att komma 
ihåg alla olika delar”. I övrigt förekommer inga diskussioner om organi-
seringen av skrivuppgiften, vilket förmodligen har sin orsak i det gemen-
samma textbygget.  

6.4.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Lan och Hong problematiserar textuella aspekter i sammanlagt 31 episoder 
(se tabell 10) under skrivuppgiftens inspelningstillfälle (som är på tre timmar 
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och 35 minuter). Problematiseringarna rör, precis som vid rapport 3, främst 
textuella aspekter på lokala nivåer. Språkriktighet och register problema-
tiseras nämligen i fjorton respektive tretton episoder. Övergripande text-
mönster problematiseras i tre episoder och formalia i en episod. 

Tabell 10. Antal textuella episoder när Lan och Hong skriver  
på laborationsrapport 4, fördelade över övergripande textmönster, 
register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 3 

Register 13 

Formalia 1 

Språkriktighet 14 

Totalt 31 

6.4.2.3 Övergripande textmönster 
Lan och Hong aktualiserar övergripande textmönster i tre episoder och här 
handlar det om utförligheten för avsnitten Utförande, Resultat och diskus-
sion samt Introduktion (i nämnd följd). Rollrelationen kan betecknas som 
kollaborativ. Både Hong och Lan framför divergerande synsätt i en episod 
vardera men några längre diskussioner förekommer inte (jfr rapport 3). I 
episod (27) är det Hong och i episod (28) Lan som ifrågasätter utförligheten.  

(27)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet i Utförande  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan förklarar 

 

1. Lan: eh lot med eh: två torre  
2. Hong: men dom är redan refluxerande / måste man eller hur / varför  
3.   måste vi skriva detaljer? 
4. Lan: för dom som inte vet kanske / de som inte gjort det här 
5. Hong: men dom ser ju på eh: ja xx ser ju det xxx 

Efter att deltagarna har skrivit ”Blandningen värmdes upp och kördes med 
reflux på 76 C under en timme”, börjar Lan ge fortsatta textförslag, som hon 
även börjar skriva ner (rad 1). Hong ifrågasätter varför de måste skriva 
detaljer (rad 2–3). I Lans förklaring ”för dom som inte vet kanske / de som 
inte gjort det här” (rad 4) framgår ett synsätt som vissa lärare i intervjuer har 
nämnt, nämligen att studenterna måste skriva på ett sätt så att någon annan, 
som inte är expert, ska kunna förstå det. Hong fortsätter motsätta sig (rad 5), 
men diskussionen kommer av sig genom att Lan problematiserar en annan 
textuell aspekt (inte återgivet). Det verkar dock som att Lan tar bort det hon 
började skriva på, eftersom ingen fortsättning följer. 
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Den andra episoden, (28) nedan, handlar om slutsatser under Resultat och 
diskussion. Den här gången är det Lan som kommer med ett divergerande 
synsätt, som hon också verkar få gehör för. 

(28)  
Ämne och avsnitt: Slutsatsen i Resultat och diskussion (utförlighet) 
Skrivsituationen: Hong sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan ifrågasätter 

  

1. Hong: slutsatsen att eh eh det går inte att isolera produkten 
2. Lan: men man måste förklara mer sedan så / inte bara 
3. Hong: ((vietnamesiska)) 
4. Lan: ja 

Hong föreslår en slutsats som saknar ett förklarande resonemang (rad 1), 
vilket Lan reagerar på med förklaringen ”man måste förklara mer sedan så” 
(rad 2), vilket sedan också sker i texten. Hong säger sedan något på viet-
namesiska (rad 3). Det som episod (27) och (28) har gemensamt är olika 
synsätt, korta diskussioner och att Lan vill skriva utförligare än Hong.  

Även i sista episoden (29), som rör utförlighet för avsnittet för Introduk-
tion, blir diskussionen kort och denna gång når deltagarna konsensus utan 
argumentation. 

(29)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet i Introduktion 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker bekräftelse 

 

1. Lan: introduktion det räcker va? liten? 
2. Hong: nej jag tror inte vi har inte så mycket [XXX 
3. Lan:                                [det brukar inte vara  

Introduktionen omfattar bara tre rader och Lan söker bekräftelse hos Hong 
på att den har en tillräcklig omfattning. Hongs respons tyder på att hon har 
en liknande uppfattning som Lan angående introduktionens längd. Avsnittet 
Introduktion blir inte heller längre än tre rader i den inlämnade versionen.  

Rollrelationen i samtliga episoder ovan kan beskrivas som kollaborativ, 
där båda bidrar till textutformningen och där olika synsätt förhandlas och 
samsyn nås. 

6.4.2.4 Register 
Register problematiseras i 13 episoder, vilka fördelar sig över ordval/uttryck 
(6 ggr), interpunktion relaterad till meningens längd (3 ggr), tempus (2 ggr) 
och aktiv/passiv form (2 ggr). Lan tar initiativ till problematiseringarna i nio 
av tolv episoder. Rollrelationen i samtliga tretton episoder kan sägas vara kol-
laborativ, även om både Lan och Hong korrigerar varandras ordform i en 
episod var. 
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I de sex episoderna där ordval problematiseras explicitgör deltagarna i tre 
episoder att ordvalet är anpassat till mottagaren (episoderna 30–32 nedan). I 
den första av dessa tre episoder, episod (30), skriver de på del 1 under Utför-
ande. Deltagarna har skrivit Blandningen värmdes upp och sedan stannar 
skrivandet upp runt det ämnesspecifika ordet reflux. 

(30)   
Ämne och avsnitt: Ordval i Utförande 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker synonym på substantiv  

 

1. Lan: finns det inte annat ord för reflux? 
2. Hong: nej det står bara reflux / jag vet inte (3) det är bättre vi skriver  
3.   reflux så dom förstår inte vi hittar annat ord  
4. Lan: blandningen värmdes upp ((skriver)) 
5. Hong: ja (3) och reflux 
6. Lan: och reflux ((skriver)) 

Lan söker en synonym för reflux (rad 1) och Hong verkar inte komma på ett 
bra förslag. Hong föreslår att de skriver reflux och att ”dom förstår” att ingen 
synonym hittades. Med ”dom” aktualiserar Hong läsarna. Läsaren är i själva 
verket endast den kursansvariga läraren. Lan verkar ha samma synsätt, efter-
som hon skriver ner reflux (rad 6). 

I den andra episoden, (31) nedan, är det Lan som åberopar att verbvalet 
ska följa lärarens förväntningar. 

(31)   
Ämne och avsnitt: Verbval i Utförande 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan vidhåller verbvalet  

 

1. Lan: sedan ((skriver samtidigt)) 
2. Hong: tillsattes 
3. Lan: till sat: es 
4. Hong: jag vet inte 
5. Lan: joo Peter rättar labbrapporten 
6. Hong: mm tillsattes? 
7. Lan: han gjorde så 
8. Hong: väteklorid 
9. Lan: i alla fall jag vill ha samma ord / han vill ha den 

I utdraget ovan formulerar deltagarna utförandet av laborationen. Efter att 
Lan skriver ner tillsattes (rad 3) uttrycker Hong en viss tveksamhet, ”jag vet 
inte” (rad 4), och antyder därmed ett divergerande synsätt. Lan håller fast vid 
verbvalet i tre turer genom att hänvisa till lärarens förväntningar. Hon hän-
visar till vem som rättar rapporten (rad 5), vad han (dvs. läraren) gjorde på 
laborationen (rad 7) och hävdar att ”han vill ha den” (rad 9). Hongs svar ute-
blir och därmed avslutas problemdiskussionen kring verbet tillsattes. Att 
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döma av den textversion som lämnades till läraren är det också detta verb 
som skrivs ner i texten.  

I tredje episoden där läsaren aktualiseras, episod (32) nedan, är det Lan 
som vid två tillfällen nämner läraren i samband med val av ord/uttryck. I 
denna episod tar deltagarna hjälp av bibliotekets lexikon. 

(32)   
Ämne och avsnitt: Ordval/uttryck i Resultat och diskussion 
Skrivsituationen: Hong sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker ord på svenska, föreslår, söker bekräftelse och 

föreslår 
 

1. Lan: NH bindning vad heter det? det står stretching på engelska men  
2.   jag vet inte vad det heter på svenska 
3. Hong: det X 
4. Lan: stretching vad betyder det engelska? 
5. Hong: ja vet inte jag brukar köra låneord 
6. Lan: nej men han sa en gång försök och översätta så mycket som  
7.   Möjligt 
8. Hong: jag vet inte jag 
9. Lan: stretch / kolla på biblioteket 
10. Hong: biblioteket 
11. /.../  ((de slår upp i bibliotekets lexikon)) 
12. Lan: töjer sig / vibration 
13. Hong: töjer va? 
14. Lan: NH vibration kan man säga det?  
15. Hong: ja kan göra / kan säga 
16. Lan: skriv N streck H / han förstår 
17. Hong ((skriver)) 

Hong sitter nu vid tangentbordet och Lan dikterar. Lan letar efter ett ord/ 
uttryck, som kan ersätta nominalfrasen NH bindning. Hon talar om för Hong 
att motsvarande ord kallas stretching på engelska (rad 1–2). Hong anger att 
hon ”brukar köra låneord” (rad 5). Lan återger då att läraren en gång sa 
”försök och översätta så mycket som möjligt”, vilket leder till att Lan 
föreslår att de ska ”kolla på biblioteket” (rad 9). Deltagarna testar några 
översättningar och Lan söker bekräftelse på om man kan säga ”NH vibra-
tion” (rad 14), men slutligen föreslår Lan att de håller sig till N-H med 
motiveringen ”han förstår”. Problematiseringen drivs framåt av Lan som i 
sina bidrag söker ord på svenska, återger lärarrösten, föreslår att de ska 
”kolla på biblioteket”, samt söker bekräftelse på frasen NH vibration. Slut-
ligen föreslår hon att de ska skriva förkortningen N-H. Det framgår, precis 
som i episod (31), att Lan lägger stor vikt vid det som hon tror läraren 
förväntar sig. Även Hong tänker på läsar(na)en i episod (30) när hon 
motiverar sitt ordval med argumentet ”dom förstår”. Vid problematiseringar 
av ordval/uttryck verkar därmed mottagaren spela en viktig roll för text-
utformningen. I en intervju nämner Lan att de gör precis som de tror läraren 



 131

vill ha och tillägger: ”Jag tänker på vad läraren vill ha /…/ man vet ju om 
man har pluggat här flera år, hur läraren är”.  

I övriga tre episoder (återges inte här med transkriptioner), där ordval/ 
uttryck problematiseras, är det Lan som i en episod söker bekräftelse på att 
ämnesordet produkten är ett adekvat ordval i sitt sammanhang. Hong be-
kräftar och hänvisar till en viss källa (förmodligen laborationshandled-
ningen), vilket leder till att Lan skriver produkten. I nästa episod är det Hong 
som söker bekräftelse på om verbet bildades lämpar sig bättre än verbet 
fanns. Lan bekräftar med motiveringen ”det betyder samma sak”, och följ-
den blir att Hong också skriver bildades. I sista episoden kommer deltagarna 
överens om att skriva ner meningen reaktionen sker med hjälp av acylering. 
När Lan vill lägga till frasen och med metylering invänder Hong. Efter några 
turer, då Lan nämner substantivet, reducering föreslår Hong att de skriver 
acylering och reduktion. Det är också Hongs förslag som slutligen hamnar i 
rapporttexten. 

Lan och Hongs ageranden i fem av de sex analyserade episoderna ovan 
liknar varandra på så sätt att det är den som inte sitter vid tangentbordet som 
tillskjuter ett förslag, som den som sitter vid tangentbordet accepterar och 
skriver ner. Förslaget genererar ingen förhandling eller argumentation (och 
därmed inga divergerande synsätt). Processen fram till konsensus kan där-
med sägas vara snabb, när förslagen kommer. I en av episoderna (31) bryts 
detta mönster, eftersom Lan vidhåller verbvalet med motiveringen att läraren 
”vill ha den”. Här kan det göras en koppling till Hyland (2004) som nämner 
att rollfördelningen skribent–läsare på en utbildning kan påverka textutform-
ningen, eftersom studenterna vet att det är läraren som läser och bedömer 
texterna (se även 2.2.1). 

I tre episoder problematiseras längden på meningar (interpunktion) och i 
dessa episoder är det Lan som visar sig uppmärksam på meningslängden. I 
första episoden, (33) nedan, som bygger på samma mening som i episod (31) 
ovan, refererar hon indirekt till genrekraven i instruktionen. 

(33)  
Ämne och avsnitt: Interpunktion i Utförande 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan justerar, refererar, invänder och föreslår 

 

1. Lan: under omrörning / ytterligare /…/ och ((skriver samtidigt)) 
2. /…/ 
3. Hong: eh omrörning 
4. Lan: nej det räcker punkt / det är långt / man får inte ha långa meningar  
5. Hong: vid tretti minuter eller så 
6. Lan: jojojo jag vil ha / jag vill inte skriva lång meningen 
7. Hong: du kan säga att eh: (2) omrörningen fortsätter vid tretti minuter 
8. Lan nej det blir konstigt (13) omrörning på tretti minuter ((skriver  
9.   samtidigt)) måste ta bort den här om (4) det blir konstig men  
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10.   jag vet inte (6) under omrörning ((skriver)) det är bättre 
11. Hong: jo det kan vara så 

Deltagarna har skrivit Sedan tilsattes väteklorid droppvis med en pasteur 
pipett under omrörningen. Sedan nämner Lan först ytterligare och sedan och 
som en möjlig fortsättning på meningen (rad 1), men ångrar sig, justerar och 
anser att det är bättre att sätta punkt med motiveringen ”man får inte ha 
långa meningar”. Här refererar hon indirekt till instruktionen, som före-
språkar att man ska uttrycka sig kort och koncist i en laborationsrapport. Ett 
liknande argument framfördes även under skrivandet av rapport 3 (se episod 
(22) rapport 3). Hong föreslår huvudsatsen ”omrörningen fortsätter vid tretti 
minuter” för nedskrivning, men Lan invänder mot förslaget (rad 8) och före-
slår istället att de skriver en kortare version i form av en prepositionsfras, 
under omrörning på 30 minuter. Hong instämmer och visar sig införstådd 
med Lans modifiering (rad 11). 

Interpunktion problematiseras i ytterligare två episoder (återges ej med 
transkription här) och åter är det Lans åsikt som följs i texterna. I den ena är 
det Hong som sitter vid tangentbordet, medan Lan dikterar. Lan ser att Hong 
börjar skriva på en ny mening och ifrågasätter genom ”varför inte komma-
tecken där [ohörbart] punkt?”. Det följer en kort diskussion på vietnamesiska 
och till slut ändrar Hong till kommatecken. Mot slutet av inspelningen upp-
står den tredje problematiseringen av interpunktion, när deltagarna skriver på 
första meningen i Sammanfattning om syftet med experimentet. Lan anser då 
att ”det blir lite långt kan man inte ha punkt här?”. Hon syftar på två satser 
som börjar med ”Denna experiment var /…/” och ”Reaktionen bestod av 
/…/”, som då troligen fortfarande är skrivna som en mening. Hong accep-
terar att skriva punkt efter den första satsen. Lan samtycker och påpekar en 
gång till att ”det blir långt”. 

I två episoder aktualiseras valet mellan aktiv och passiv form. I en av 
dessa episoder söker Lan Hongs synpunkt beträffande valet mellan verb-
formerna visades eller visade. Hong föreslår aktiv form, dvs. visade. Lan 
söker i nästa tur bekräftelse, vilket hon också får. 

I ytterligare en episod, episod (34) nedan, där valet mellan aktiv och 
passivform aktualiseras, problematiseras även tempus inledningsvis.  

(34)   
Ämne och avsnitt: Tempus och aktiv form i Utförande 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker bekräftelse (2 ggr) 

 

1. Lan: det konstigt (2) hybrid reagerade 
2. Hong: våldsamt 
3. Lan: ska man skriva dåtid? 
4. Hong: ja xx reagerade 
5. Lan: mm 
6. Hong: XXX reagerade inte reagerades 
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7. Lan: ja frågan är man ska skriva dåtid men inte passivform? 
8. Hong & Lan   ((tal på vietnamesiska)) 

Lan och Hong formulerar gemensamt förslag till text för avsnittet Utförande 
(”hybrid reagerade”, ”våldsamt”). På rad 3 stannar formuleringsprocessen 
upp, då Lan problematiserar tempusbruket genom att söka bekräftelse hos 
Hong ”ska man skriva dåtid?”. Hong bekräftar och när Lan skriver ner 
verbet korrigerar Hong passiv form till aktiv form, ”reagerade inte reage-
rades”. Lans respons tyder på att hon fortfarande är tveksam till vilken form 
som är korrekt. Hennes fråga till Hong angående valet mellan aktiv och 
passiv form följs av en kort diskussion på vietnamesiska. I textversionen har 
de sedan skrivit reagerade, dvs. aktiv form, som Hong föreslog.  

Det förekommer även episoder, där tempus problematiseras. I dessa epi-
soder är det Lan som inleder diskussionen. I en av dessa episoder undrar hon 
om man kan skriva reflux i dåtid. Efter en kort diskussion kommer deltag-
arna överens om att skriva kördes med reflux istället för att konjugera verbet. 
I episod (35), som återges nedan, är det Lan som korrigerar presens till prete-
ritum. 

(35)   
Ämne och avsnitt: Preteritum i Sammanfattning 
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan korrigerar 

 

1. Lan: sammanfattning 
2. Hong: denna experiment är att framställa ((dikterar)) 
3. Lan: var ((skriver)) 
4. Hong: ah var att framställa 

Lan sitter vid tangentbordet när de börjar skriva på Sammanfattning. Hong 
dikterar första meningen ”denna experiment är att framställa” (rad 2). Lan 
korrigerar är till var (rad 3), vilket Hong godkänner (rad 4). I instruktionen 
anges att sammanfattningen måste skrivas i preteritum och Lans justering 
leder till adekvat tempus.  

Episod (35) uppstår kort efter episod (34) under inspelningstillfället. Att 
Lan uppmärksammar tempusbruket här kan mycket väl bero på att det redan 
har aktualiserats i föregående episod och att det därmed fortfarande är 
aktuellt i kontexten. 

Ovan beskrivna episoder avseende kategorin register visar en kollaborativ 
rollrelation, även om det förekommer korrigeringar från både Lan och Hong 
på varandras formval. Oftast problematiseras val av ord/uttryck och där 
orienterar sig Lan och Hong explicit mot mottagaren (läraren). I en av dessa 
episoder visar Lan sig väldigt bestämd i sitt verbval med motiveringen att 
läraren ”vill ha den”. Denna episod är den enda som rör register, där det 
förekommer något som kan betecknas som divergerande synsätt utan att det 
dock leder till någon längre diskussion. I episoderna där meningarnas längd 
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problematiseras är det Lans åsikt som följs i texterna. I en av dessa episoder 
refererar hon indirekt till instruktionen genom att hon nämner att man inte 
får ha långa meningar. I två episoder där valet mellan aktiv och passiv form 
problematiseras är det dock Lan som söker bekräftelse hos Hong och efter-
frågar hennes synpunkt. Problemlösningsprocessen vid register utmärker sig 
inte av särskilt mycket verbal förhandling. Skrivaktiviteterna dominerar och 
konsensus om textutformning nås i regel utan någon längre argumentation.  

6.4.2.5 Formalia 
Deltagarna problematiserar formalia i en episod (36) nedan. Episoden visar 
att olika lösningar accepteras utan att det leder till divergerande synsätt.  

(36)  
Ämne och avsnitt: Utformning av hänvisning till figur  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker bekräftelse 

 

1. Lan: kopiera 
2. Hong: se reaktionsschema (2) se reaktionsschema nedan 
3. Lan: man säger figur tre va eller? 
4. Hong: ej vi skriver reaktionsschema 
5. Lan: ett o va? 
6. Hong: ja och två s 
7. Lan: mm ((bekräftande)) 

Lan och Hong skriver på introduktionen och Hong pekar på att de ska 
hänvisa till ett reaktionsschema i den löpande texten (rad 2). Lan söker sedan 
bekräftelse på figurnummer (rad 3). Hong bekräftar inte utan kommer med 
en annan lösning, nämligen att de skriver reaktionsschema istället för figur 
3. (I den inlämnade textversionen står: Se reaktionsschema nedanför.) Lan 
ifrågasätter inte Hongs förslag, eftersom hon genast skriver ner det. Det upp-
står därmed inget divergerande synsätt från Lan, vilket gör att problemati-
seringen inte påverkar eller fördröjer textbygget nämnvärt. 

6.4.2.6 Språkriktighet 
Språkriktighet aktualiseras i 14 episoder. Problematiseringarna rör preposi-
tionsval (4 ggr), genus på adjektiv (2 ggr), samt följande språkriktighets-
frågor (problematiseras en gång vardera): bestämd form på substantiv, valet 
av adjektivets form i adverbiell ställning, genus på obestämd artikel, orto-
grafi, valet mellan ordformerna torra och torrt (subjektivt predikativ/sätts-
adverbial), valet mellan tillsammans och samtidigt samt valet mellan sam-
mansättning och särskrivning. Lan och Hong visar osäkerhet i en hel del 
språkriktighetsfrågor. Det är främst Lan som söker bekräftelse och syn-
punkter hos Hong och hon blir i sex episoder korrigerad av Hong. Roll-
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relationen i de problemepisoder, där det förekommer korrigeringar (sju 
totalt) utmärks av en blandning mellan en kollaborativ och en expert–novis-
relation. 

I de fyra episoderna där lämpligt prepositionsval problematiseras visar sig 
Lan och Hong osäkra i sina val. I två episoder, episod (37) och (38) nedan 
handlar det om samma konstruktion och samma prepositioner, dock för olika 
avsnitt. Det de har skrivit före problematiseringen för prepositionsfrasen är 
Blandningen värmdes upp och kördes med reflux på 76 C (detta är formu-
leringen i slutprodukten och inte exakt den formulering som deltagarna har 
skrivit sig fram till inför episoden, men det påverkar inte problematiser-
ingens innehåll).  

(37)   
Ämne och avsnitt: Prepositionsval i Utförande del 1  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker bekräftelse 

 

1. Hong: i en timme 
2. Lan: på en timme ((skriver samtidigt)) 
3. Hong: i en timme eller på en timme jag vet inte 
4. Lan: på en timme (1) säger man i inte på? på en minut / på en timme 
5. Hong: jag vet inte 
6. Lan: ((tangentnedslag)) 

Deltagarna skriver på Utförande (del 1) och Lan sitter vid tangentbordet. 
Hong föreslår ”i en timme” som avslutning på meningen. Lan upprepar 
samma fras i modifierad form, ”på en timme”, och skriver samtidigt (rad 2). 
Hongs svar tyder på en viss osäkerhet angående korrekt prepositionsval. Hon 
upprepar de båda alternativen ”i en timme” och ”på en timme”, varpå hon 
tillägger att hon inte vet (rad 3). Lan testar prepositionen på i en annan 
lingvistisk kontext, ”på en minut”, men visar att hon fortfarande är frågande, 
varpå Hong åter igen svarar att hon inte vet (rad 5). Episoden avslutas med 
tangentnedslag.  

Drygt en timme senare skriver deltagarna på Utförande (del 2) och där 
brottas de med samma fras i slutet på en mening, dock vid en annan prov-
tagning. 

(38)  
Ämne och avsnitt: Prepositionsval i Utförande del 2  
Skrivsituationen: Hong sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker Hongs synpunkt 

 

1. Lan: i en timme eller på en timme? i en 
2. Hong: i en timme / under en timme eller? under en timme? 
3. Lan: ja 
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Lan efterfrågar Hongs synpunkt angående valet mellan prepositionerna i och 
på (rad 1). Hong kommer denna gång med ett tredje alternativ, nämligen 
prepositionen under och föreslår formuleringen ”under en timme?” (rad 2). 
Lan accepterar förslaget med prepositionen under. Även formuleringen 
under del 1, i episod (37), får samma preposition i texten. Förmodligen har 
deltagarna ändrat till under efter problematiseringen i episod (38). 

I episoderna ovan testar Lan och Hong olika förslag. I ytterligare två 
episoder där prepositionsval problematiseras kommer deltagarna med olika 
förslag, men det leder inte till konkreta divergerande synsätt. I en av dessa 
episoder, som inte återges med transkription här, nämner Lan med omrör-
ning (i tre turer) medan Hong nämner under omrörning (i två turer) som 
textförslag. Lan skriver ner med omrörning och fortsätter med att föreslå ett 
lämpligt adjektiv i frasen (valet står mellan kraftig och våldsam). Hong 
anger kraftig som lämpligt adjektiv, vilket också används i frasen (med kraf-
tig omrörning). Hong motsätter sig därmed inte Lans prepositionsval trots att 
hon nämnde en annan preposition i två turer. 

Under formuleringsprocessen av den sista meningen under Utförande 
korrigerar Lan Hongs prepositionsval (episod (39) nedan).  

(39)  
Ämne och avsnitt: Prepositionsval i Utförande del 2  
Skrivsituationen: Hong sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan korrigerar 

 

1. Hong:  det [bildades 
2. Lan:        [det bildades kristaller under evaporering 
3. Hong: det bildades kristaller efter e va po re ((skriver samtidigt)) 
4. Lan: under evaporering inte efter 
5. Hong: efter eller under? 
6. Lan: under tiden (1) under evaporering 

Hong sitter vid tangentbordet och Lan ger ett textförslag ”det bildades kri-
staller under evaporering” (rad 2). Hong skriver dock ner prepositionen efter 
istället för under som Lan föreslog. Lan korrigerar (rad 4), vilket gör att 
Hong efterfrågar Lans synpunkt, ”efter eller under?” (rad 5). Lan testar 
prepositionen i en annan kontext (”under tiden”), vilket hon även gjorde i 
episod (37). De skriver sedan frasen under evaporering, som Lan tidigare 
föreslog. 

Man kan konstatera en osäkerhet kring prepositionsval i episoderna ovan. 
Lan och Hong testar olika förslag, alternativt ger olika förslag. Problema-
tiseringarna leder inte till konkreta motsättningar utan textbygget fortskrider 
utan några längre diskussioner, där olika synsätt måste bemötas. 

Vid två problematiseringar för adjektivkongruens är det Hong som har 
expertrollen genom att hon korrigerar Lans formval i två episoder. I den 
första av dessa episoder korrigerar hon genom bidraget ”inte en grovt en 
grov bara”. Här rör det frasen en grov slang i andra stycket under Utförande 
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(del 1). I nästa stycke korrigerar Hong adjektivet varm till varmt i frasen med 
cirka 30 mL varmt toluen.  

Lite längre fram i inspelningen när deltagarna skriver på nästa mening 
under samma avsnitt, korrigerar Hong genus på obestämd artikel. 

(40)  
Ämne och avsnitt: Prepositionsval i Utförande del 2  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan instämmer implicit med Hongs korrigering (genom att 

ändra) 
 

1. Lan: i en ((skriver samtidigt)) 
2. Hong: is 
3. Lan is 
4. Hong: i ett 
5. Lan: i ett alltid fel isbad 

I textprodukten har frasen formulerats som i ett isbad. Lan nämner och 
skriver i en (framgår av textprodukten). Hong korrigerar till frasen ”i ett” 
(rad 4). Lan svarar instämmande ”alltid fel” (rad 5) och ändrar till korrekt 
form på artikeln. I denna episod når deltagarna konsensus utan argumenta-
tion. Lan verkar införstådd med genusbrottet.  

Det uppstår flera episoder, där Hong korrigerar formfel i Lans text eller i 
Lans förslag till nedskrivning. Korrigeringarna gäller bestämd form på sub-
stantiv: maxläge till maxläget (”maxläget inte maxläge”) och ortografi: från 
två till ett -n i aluminium (”nej ett n”). Sedan korrigerar Hong en oböjd form 
av adjektivet i adverbiell ställning till en böjd form vid en beskrivning av hur 
provet kyldes. Denna episod, episod (41) nedan, uppstår när Lan, som sitter 
vid tangentbordet, föreslår en formulering när de arbetar med tredje stycket 
under Utförande (del 1). Det är dock oklart huruvida Lan redan har skrivit 
ner formuleringen eller om hon föreslår en möjlig formulering som de kom-
mer att skriva ner. 

(41)  
Ämne och avsnitt: Adjektiv med adverbiell funktion i Utförande del 1  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker synpunkter och instämmer (implicit med Hongs 

korrigering) 
 

1. Lan: sedan (2) eh kylde kyldes eh: försiktig (4) eh provet eller hur   
2.   kan man säga provet nu? 
3. Hong: man kan inte säga / man kan säga kyldes provet försiktigt inte  
4.   ”försiktig” 
5. Lan: ((tangentnedslag)) 

Lan nämner en möjlig formulering sedan kyldes försiktig provet (rad 1–2) 
och efterfrågar Hongs åsikt angående formuleringen. Hong korrigerar för-
siktig till försiktigt (rad 3–4), samtidigt som hon formulerar ett förslag, som 
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har korrekt ordföljd. Problematiseringen rör dock valet mellan ordformerna 
försiktig och försiktigt, vilket har som följd att Lan instämmer genom att hon 
skriver ner (ev. ändrar) Hongs förslag i texten (rad 5). I texten skriver de: 
”Sedan kyldes provet försiktigt i ett isbad […]”.  

I de ovanbeskrivna episoder, där Lans former blir korrigerade av Hong, 
framgår en viss asymmetri i interaktionsmönstret genom att Hong agerar 
expert. Rollfördelningen kan sägas vara en blandning mellan kollaborativ 
och expert–novis. Lan ifrågasätter inte Hongs korrigeringar utan tar emot 
dem och ändrar/skriver i texterna. Den här sortens stöttning ger Lan tillfälle 
att testa olika lösningar. I de här fallen rör det genusformer på adjektiv och 
obestämd artikel, bestämd form på substantiv, rättstavning av ett substantiv 
och valet mellan adjektivets oböjda och böjda form. 

I ytterligare två episoder är det Hongs förslag som verkställs i texterna 
utan att det handlar om korrigeringar. Lan söker i en av dessa episoder be-
kräftelse hos Hong för en viss formulering: ”kan man inte säga i en rundkolv 
pipetterades metylamine?”. Hong föreslår sedan ”pipetterades in i en rund-
kolv”. När Lan börjar skriva söker hon samtidigt bekräftelse på adverb-
partikeln: ”vänta ska man ha in?”. Hong använder sig sedan av ett annat verb 
för att övertyga Lan: ”men om du säger spruta in i rundkolven”. Detta leder 
till att Lan instämmer med Hongs förslag med tillägget ”just ha nån rikt-
ning”. I nästa episod är det Hong som söker bekräftelse hos Lan genom ”till-
sammans visst kan man säga så tillsammans med tio?”. Lan instämmer men 
anger förutom tillsammans även samtidigt som lämpligt ordval. Hong håller 
dock fast vid tillsammans med motiveringen ”nej tillsammans är bättre”. Det 
framgår i textprodukten att Hongs val, ur språkriktighetssynpunkt, är att 
föredra (/.../ tillsattes till en trehals rundkolv tillsammans med torr THF /.../).  

I de resterande två problematiseringarna som rör språkriktighet är både 
Lan och Hong osäkra och rollfördelningen blir som en följd av det kolla-
borativ. I den första av dessa episoder, episod (42) nedan, står valet mellan 
torra och torrt, och i grammatiskt terminologi står valet mellan subjektivt 
predikativ och sättsadverbial. 

(42)          
Ämne och avsnitt: Valet mellan böjningsform av adjektivet i Utförande (del 

2)  
Skrivsituationen: Lan sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Lan söker synpunkter, ifrågasätter och instämmer 

 

1. Lan: eh: ((ändrar)) alla glasvaror riktiga torra eller riktigt torrt?  
2. Hong: nej torrt tror jag 
3. Lan: alla 
4. Hong: torra 
5. Lan: torra men det är konstigt va? 
6. Hong XXX 
7. Lan: det måste vara torra 
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8. Hong: ja 
9. Lan/Hong: absolut / ja ((svårt att höra vem som säger det)) 

Lan sitter vid tangentbordet och söker Hongs synpunkter i frågan: ”alla glas-
varor riktiga torra eller riktigt torrt?”. Hongs första förslag är torrt (rad 2), 
men anger osäkerhet (”tror jag”). Efter att Lan upprepar ”alla” nämner Hong 
torra (rad 4). Först ifrågasätter Lan torra, men sedan accepterar hon ”det 
måste vara torra” (rad 7). Efter viss osäkerhet från bådas sida kommer de 
överens om att skriva torra. Satsen i sin helhet har följande form i rapport-
texten: därför alla glasvaror måste vara torra samt torra kemikalier.  

Den andra episoden, där båda visar osäkerhet rör valet mellan särskriv-
ning och sammansättning. Hong sitter vid tangentbordet när de har börjat 
skriva på andra meningen i andra stycket av Utförande (del 2). Deltagarna 
har dittills skrivit Reaktionskärlet måste vara täpp under reaktionstiden för 
att undvika.  

(43)  
Ämne och avsnitt: Särskrivning eller sammansättning i Utförande (del 2)  
Skrivsituationen: Hong sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet: Ingen tydlig  

 

1. Hong: luften eller? 
2. Lan: för att undvika luften luft fuktighet 
3. Hong ((skriver)) 
4. Lan: luft fuktighet 
5. Hong: luft fuktighet 
6. Lan: luften jag tror luft fuktighet det är ett ord / nej två ord 
7. Hong: två ord / jag tror att det blir två ord ((skriver)) jag vet inte jag 
8. Lan: luft fuktighet 

Hong tar initiativet till episoden genom att söka bekräftelse på förslaget 
”luften” (rad 1). Lan testar i sin tur ”luften” och ”luft fuktighet”. Hong börjar 
skriva och det verkar som om de enas om att skriva luft fuktighet (rad 4, 5). 
Lan problematiserar sedan om det ska skrivas som ett ord eller två och hon 
framför båda möjligheterna (rad 6). Hong framför åsikten att det ska skrivas 
som två ord, men uttrycker osäkerhet: ”jag vet inte jag” (rad 7). Hon skriver 
frasen som en särskrivning i rapporttexten, dvs. luft fuktighet, och Lan går 
med på det utan motargument. 

Både Lan och Hong uppvisar osäkerhet i vissa språkriktighetsfrågor så 
som prepositionsval, valet mellan subjektivt predikativ eller sättsadverbial 
(torra/torrt), och valet mellan särskrivning eller sammansättning (luft fuktig-
het/luftfuktighet). I sex episoder är det Hong som är en tillgång för Lan gen-
om att hon korrigerar Lans formfel (genus på adjektiv och obestämd artikel, 
bestämd form på substantiv, ortografi och valet mellan adjektivets böjda 
eller oböjda form). I ytterligare två episoder är det Hongs förslag som verk-
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ställs i texterna efter viss förhandling (adverbpartikeln in och adverbialet till-
sammans istället för samtidigt).  

Trots att Lan korrigerar Hongs prepositionsval vid ett tillfälle, kan man 
konstatera att Lan får mycket stöd av Hong i språkriktighetsfrågor. Visser-
ligen uppvisar båda osäkerhet i vissa av dessa frågor, men Lan verkar vara i 
betydligt mer behov av stöd än Hong. 

6.4.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

6.4.3.1 Övergripande textmönster 
Lan och Hong har organiserat laborationsrapport 4 med huvudrubrikerna 
enligt instruktionen. Lans strategi att inledningsvis skriva ner skissen över 
laborationsrapportens huvudrubriker leder därmed till en organisering av 
innehåll enligt genrenormen (se episod (26)). Utveckling av innehåll följer 
genrekraven, förutom att det saknas en problemställning under Introduktion.  

Läraren kommenterar brister i utförligheten på fyra ställen i rapporten. I 
första stycket på Sammanfattning kommenteras att avsnittet borde innehålla 
en kortfattad beskrivning av varje reaktionssteg med förklaringen ”så att 
läsaren kan följa er tilltänkta strategi”. Resten av avsnittet innehåller enligt 
läraren för mycket information. Deltagarna har bland annat utformat två 
figurer i den delen. Även under Introduktion vill läraren ha en fullständig 
beskrivning av varje steg. Slutligen antyder läraren att deltagarna måste dis-
kutera de utförda reaktionerna genom frågorna: ”Vad var resultatet? Utbyte? 
Utseende? Jämförelse med litteratur? Bra eller dålig metod?” Lan nämner i 
en intervju just problematiken kring att skriva på diskussionsdelen: ”Det är 
alltid svårt att skriva diskussion tycker jag […] i flera rapporter vi har inte 
skrivit så mycket […] mest resultat, lite diskussion”. Rapporten blir, trots de 
innehållsliga bristerna som läraren påpekar, godkänd.  

6.4.3.2 Register 
I textprodukten avviker Lan och Hong under vissa avsnitt från genrekraven 
för register. Avsnittet Sammanfattning har de varken författat konsekvent i 
passiv form eller i tempus preteritum. Teoridelen skrivs inte konsekvent i 
passiv form. Utförande (Metoder) följer instruktionerna i stort sett men det 
förekommer några brott. I samtalen problematiserar Lan och Hong tempus 
och/eller aktiv/passiv form i fyra episoder, men där förekommer det ingen 
argumentation relaterat till genrekraven, som exempelvis uppstår vid en pro-
blematisering för interpunktion (se episod (33)). 

Den kursansvarige läraren har kommenterat ämnesspecifikt ordval fem 
gånger, och även tempus och aktiv/passiv form har kommenterats vid fem 
tillfällen.  
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6.4.3.3 Formalia 
I textprodukten saknas bilaga 5, som Lan och Hong hänvisar till under 
Resultat och diskussion. Läraren kommenterar att bilagorna 1 till 3 inte är 
numrerade. Dessa bilagor är numrerade, men de handskrivna angivelserna 
ligger närmast osynligt i häftningshörnan. 

6.4.3.4 Språkriktighet 
I textprodukten förekommer en hel del brister i språkriktighet. Bland annat 
förekommer följande normbrott: 

Denna experiment var […] [huvudord i subjektet saknas] 

[…] därför fick tillbaka startmaterialet. [subjekt saknas] 

En reduktion med hjälp av litium  
aluminium hydrid för att få fram  
N-metylcyklohexylmetylamin. 

[finit verb saknas] 

Denna experiment […] [felaktigt genus] 

aluminium hydrid […] pasteur pipett  
[…] luft fuktighet 

[särskrivning] 

[…] så att kristaller falla ut. [verbböjning] 

Sedan tillsattes med 5,5 mL, 75 mmol
av tionylklorid. 

[prepositionsval] 

Normbrotten ovan är ett urval och utöver dessa brott finns felaktigheter vid 
interpunktion och tempus. Påfallande ofta förekommer ofullständiga satser 
och särskrivningar. Trots att Lan och Hong använder sig av ett program för 
stavningskontroll, med vars hjälp de upptäcker några felstavningar (bl.a. 
ordet referenser), återstår många språkriktighetsbrott.  

Läraren har kommenterat både formella och syntaktiska felaktigheter, 
men långt ifrån samtliga språkriktighetsbrott.  

6.4.4 Summering  
Skrivsituationen utmärker sig av gemensamt textbygge, där både Lan och 
Hong sitter vid tangentbordet i omgångar. De diskuterar inte organiseringen 
av skrivuppgiften nämnvärt vilket förmodligen är ett resultat av det gemen-
samma textbygget. I den enda episoden för organiseringen av skrivuppgiften 
är det Lan som gör en skiss över samtliga huvudrubriker.  

Deltagarna problematiserar främst textuella aspekter på lokala nivåer. Av 
sammanlagt 31 episoder problematiseras nämligen språkriktighet och regis-
ter i 14 respektive 13 episoder. Övergripande textmönster problematiseras i 
tre episoder och där rör det textens utförlighet, vilket är en del av övergrip-
ande textmönster som förhållandevis minst berör textens globala nivåer.  
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Rollrelationen i episoderna för övergripande textmönster och formalia 
visar sig vara kollaborativ. Båda deltagarna bidrar till textutformningen och 
olika synsätt förhandlas och accepteras. Episoderna för register visar samma 
rollrelation, även om det förekommer korrigeringar från både Lan och Hong 
på varandras formval. Val av ord/uttryck problematiseras oftast och där 
lägger deltagarna relativt stor vikt vid läsaren/läraren, eftersom de tar expli-
cit hänsyn till mottagaren. I en av dessa episoder visar Lan sig väldigt be-
stämd i sitt verbval med motiveringen att läraren ”vill ha den”. I episoderna 
där meningarnas längd problematiseras är det Lans åsikt som följs i texterna, 
och i en av dessa episoder refererar hon indirekt till instruktionen genom att 
hon nämner att man inte får ha långa meningar.  

Problemlösningsprocessen vid register utmärker sig inte av särskilt 
mycket argumentation i form av olika samtalsaktiviteter, medan skrivaktivi-
teterna tar stor plats i episoderna. Konsensus om textutformning nås snabbt 
efter det att ett förslag har framförts. Både Lan och Hong uppvisar osäkerhet 
i språkriktighetsfrågor så som prepositionsval, valet mellan subjektivt pre-
dikativ och sättsadverbial, liksom valet mellan särskrivning och samman-
sättning. Av de två visar det sig vara Lan som verkar vara i betydligt mer 
behov av stöd än Hong. Lan får stöd av Hong i en del episoder där hon söker 
bekräftelse och synpunkter hos Hong. I sex episoder korrigerar Hong Lans 
formfel (genus på adjektiv och obestämd artikel, bestämd form på sub-
stantiv, ortografi och valet mellan adjektivets böjda eller oböjda form). Vid 
problematisering av språkriktighetsfrågor är det också mest Hongs förslag 
som verkställs i texterna. Rollrelationen är inledningsvis mest kollaborativ, 
men i de episoder där det förekommer korrigeringar (sju till antalet) växlar 
rollrelationen i problemlösningsprocessen mellan kollaborativ och expert–
novis. Lan nämner i en intervju att det finns en skillnad dem emellan när det 
gäller grammatik: ”Jag har alltid svårt med grammatik, fortfarande. Hong 
hon är duktig på grammatik.”  

I textprodukten förekommer en hel del brister på textens lokala nivåer, 
och då främst med avseende på språkriktighet, men även avvikelser från 
instruktionen vad gäller register förekommer. Avsnittet Sammanfattning har 
varken författats konsekvent i passiv form eller i tempus preteritum, medan 
teoridelen inte skrivs konsekvent i passiv form. På genrens mer globala nivå-
er förekommer få brister. Det saknas en problemställning i Introduktion 
(övergripande textmönster), och bilaga 5 saknas (formalia). Lärarens kom-
mentarer berör samtliga textuella kategorier. Utförligheten för avsnitten 
Sammanfattning, Introduktion och Resultat och diskussion kommenteras och 
här förekommer metaspråkliga kommentarer. I Sammanfattning anges att 
Lan och Hong borde ha beskrivit varje reaktionssteg med förklaringen ”så att 
läsaren kan följa er tilltänkta strategi”. I Resultat och diskussion anger lär-
aren att skribenterna måste diskutera de reaktioner som har körts genom 
kommentaren: ”Vad var resultatet? Utbyte? Utseende? Jämförelse med lit-
teratur? Bra eller dålig metod?” För register kommenteras ämnesspecifikt 
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ordval fem gånger, och även tempus och aktiv/passiv form har kommenterats 
vid fem tillfällen. När det gäller språkriktighet kommenteras både formella 
och syntaktiska felaktigheter, men långt ifrån samtliga språkriktighetsbrott. 
Rapporten blir trots en mängd lärarkommentarer godkänd. 

6.5 Fallstudie 1, laborationsrapport 1–4 
De fyra rapportskrivningarna sträcker sig för Lan från hennes femte termin 
på utbildningen till hennes sjunde termin (VT05). Skrivsituationen för 
samtliga rapportskrivningar utmärker sig av gemensamt textbygge, och visar 
även att Lan vid samtliga tillfällen under vissa perioder sitter vid tangent-
bordet. Rollerna skiftas vid tangentbordet, eftersom även Linda (rapport 1) 
och Hong (rapport 2 och 4) intar den rollen. Organiseringen av skriv-
uppgiften diskuteras endast vid två tillfällen, vilket förmodligen är en följd 
av det gemensamma textbygget.  

Det finns en markant skillnad i kategoriproblematiseringar för textuella 
episoder, om man ser till gruppsammansättningen Lan–Linda och Lan–Hong. 
Tillsammans med Linda problematiserar Lan mest övergripande textmönster 
(11 av 18 episoder) och tillsammans med Hong främst textuella aspekter på 
lokala nivåer, nämligen språkriktighet (20 av 46 episoder) och register (19 
av 46 episoder).  

Det stora antalet problematiseringar för övergripande textmönster vid 
första rapportskrivningen orsakas främst av Lindas skepsis kring resultat-
redovisning av småförsöken i Sammanfattning. Linda visar i dessa episoder 
medvetenhet kring det faktum att textmängden inte motsvarar genrekraven 
för avsnittet Sammanfattning, och det är även Linda som kontrollerar pro-
blematiken och textutformningen i frågor som rör övergripande textmönster. 
Lans andel i Lindas initiativ och problematiseringar är inte särskilt stor och 
utgörs oftast av korta återkopplingssignaler som anger bekräftelse eller lik-
nande. Linda ger även lärandestöd till Lan i tre episoder, då Lan delger 
Linda att hon är osäker på innehållet under Sammanfattning, Teori och Ut-
förande.  

När det gäller interaktionsmönster och rollrelationer vid övergripande 
textmönster kan konstateras att ju längre skrivtillfället kommer desto större 
blir asymmetrin i förhandlingen och desto mer stöd ges Lan av Linda. Det är 
även Linda som initierar de flesta episoder och i de tre episoder där det 
förekommer lärandestöd uppstår expert–novis-roller. Visserligen börjar roll-
relationen för Lan–Linda med en kollaborativ ansats, men rollrelationen för-
ändras, eftersom Lan söker stöd hos Linda i ökande grad.  

Lan och Hong däremot problematiserar övergripande textmönster, relativt 
sett, i liten utsträckning (i sex av 46 episoder), och när den kategorin proble-
matiseras rör det i samtliga fall utförlighet. De problematiserar därmed aldrig 
organisering och utveckling av innehåll under inspelningstillfällena för rap-
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port 2–4. En faktor som kan vara av betydelse för avsaknaden av problema-
tiseringar för organisering av innehåll kan vara Lans strategi vid sista 
rapportskrivningen att göra en skiss över samtliga huvudrubriker som första 
skrivaktivitet. Detta skulle kunna jämföras med det som Jansson (2005a) 
benämner anpassning utan reflektion, se även 2.1.2.1. När deltagarna väl har 
skrivit huvudrubrikerna verkar det rimligt att de inte längre behöver pro-
blematisera dessa rubriker. Avsaknaden av episoder för utveckling av inne-
håll kan dock inte förklaras genom den strategin eller genom någon annan 
faktor som påverkar. 

Rollrelationen i episoderna för övergripande textmönster för Lan och 
Hongs del kan betecknas som kollaborativ genom att båda bidrar till text-
utformningen och olika synsätt förhandlas och accepteras. Även i episoderna 
för register förekommer, förutom i en episod, en kollaborativ rollrelation. 
Deltagarna korrigerar dock varandras formval i några episoder (vilket inne-
bär delad expertis), och i en episod ger Lan lärandestöd till Hong genom att 
förklara vad deprotonera betyder (rapport 2). Den delen av register som pro-
blematiseras mest är val av ord/uttryck och i dessa episoder är det oftast Lan 
som refererar till lärarens förmodade önskemål. Lan nämner även i en inter-
vju att hon tänker på vad läraren vill ha i texterna. Här kan man jämföra med 
Hylands (2004) resonemang om hur rollfördelningen lärare–student kan på-
verka textutformningen. I registerepisoder, där meningarnas längd problema-
tiseras följs Lans åsikt i texterna och i en av dessa episoder refererar hon 
indirekt till instruktionen genom att hon nämner att man inte får ha långa 
meningar (jfr med genrekravet i instruktionen att skriva kort och koncist).  

Även rollrelationen vid problematiseringar av register mellan Lan och 
Linda kan betecknas som kollaborativ även om det är Linda som driver fram 
formuleringarna, bland annat genom att efterfråga synpunkt och söka be-
kräftelse hos Lan. Lan i sin tur söker lärandestöd hos Linda i en episod men 
vid en annan problematisering är det Lan, som ger adekvat förslag på uttryck 
som Linda efterfrågar i ordsökningar. Dessa två episoder visar prov på delad 
expertis (Yong 2010, Ohta 1995, 2001).  

Vid språkriktighetsfrågor är det Lan som får stöd av både Linda och 
Hong. Visserligen uppvisar både Lan och Hong osäkerhet vid den kategorin 
(prepositionsval, valet mellan subjektivt predikativ och sättsadverbial, och 
valet mellan särskrivning och sammansättning) men det är Lan som visar sig 
vara i mest behov av stöd. Vid rapportskrivning 3 och 4 söker hon nämligen 
bekräftelse och synpunkter hos Hong, och i sammanlagt tio episoder blir 
hennes formval korrigerat av Hong (genus på adjektiv och genus på obe-
stämd artikel, bestämd form på substantiv, ortografi, valet mellan adjektivets 
böjda eller oböjda form samt verbböjning). Hong agerar expert och det är 
också mest hennes förslag som verkställs i texterna. Lan nämner även i en 
intervju att Hong är duktig(are) på grammatik. Även Linda fungerar som en 
resurs för Lan i språkriktighetsfrågor genom att korrigera några av Lans 
formfel. 
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Ett annat resultat gäller de relativt korta samtalsturerna under Lans och 
Hongs problemlösningsprocess, vilket gör att interaktionen framstår som 
intensiv. 

Detta framgår främst vid problematiseringar på mer lokala abstraktions-
nivåer (register och språkriktighet). Lan och Hong ger kontinuerliga förslag 
till textbygget, vilket gör att skrivaktiviteterna står i fokus och utgör samtals-
kontexten för problematiseringarna. I samtalen mellan Lan och Linda är det 
oftast (konkreta) samtalsaktiviteter som förekommer i episoderna. Skriv-
aktiviteterna stannar nämligen upp när en problematisering initieras, och 
återupptas först när deltagarna har nått konsensus. Här måste dock tilläggas 
att Lan och Hongs episoder främst rör lokala textnivåer och inte globala som 
vid samarbetet mellan Lan och Linda. 

Lans förhållningssätt till genrekonventioner och därmed instruktionen 
framgår inte mer än vid ett tillfälle, när hon nämner för Hong att man inte får 
ha långa meningar (se ovan). I samtalen med Linda framgår dock att hon vill 
följa konventionerna genom att hon efterfrågar Lindas stöd kring genrekrav, 
eftersom hon (Lan) talar om för Linda att hon har svårt för utveckling av 
innehåll för vissa av rapportens delar. Lans svårigheter att tolka allmän-
giltiga anvisningar i form av genrekonventioner, dvs. instruktioner kan där-
med vara orsaken till att hon inte diskuterar dem mer än det hon gör vid 
skrivandet av rapport 1. Linda ifrågasätter exempelvis redovisning av små-
försöken i Sammanfattning, eftersom det bryter mot instruktionerna för hur 
avsnittet ska utformas, vilket hon också pekar på. Att Lan inte förhåller sig 
explicit till genrekonventioner i samtalen tillsammans med Hong på över-
gripande textnivåer (här avses främst rapport 3 och 4, eftersom rapport 2 rör 
en begränsad redovisning) beror på att de inte problematiserar organisering 
och utveckling av innehåll över huvud taget. I samtalen med både Linda och 
Hong framgår dock en strävan från Lans sida att följa lärarens (uppgifts-
specifika) anvisningar, och den strävan bekräftar hon i en intervju.  

Om man ser till antalet terminer det tar för Lan att utveckla adekvata kun-
skaper för utveckling av innehåll i rapporterna kan man beteckna instruk-
tioner som ett redskap, som leder till en relativt långsam process för att 
socialiseras in i genren. I samtalen med Linda under termin 5 vågar hon dock 
begära stöd och råd angående genrekraven, vilket kan tolkas som att skriv-
samarbete fungerar som ett mer effektivt och smidigt redskap för Lan än 
instruktionen. Organisering och utveckling av innehåll i rapport 4, som Lan 
skriver med Hong, följer nästan i sin helhet genrekraven, vilket mycket väl 
kan vara en produkt av de tidigare problematiseringarna med Linda. I sam-
talen med Hong refererar hon en hel del till läraren vid registerfrågor, vilket 
för det första kan tyda på att hon har en intention att följa lärarens uppgifts-
specifika anvisningar, och för det andra att dessa anvisningar är enklare för 
henne att tolka. Lan har mest fokus på textuella krav och på lärarförvänt-
ningar, men kulturella värden uppmärksammas inte alls.  
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Det man kan konstatera är att en rollrelation som har hjälpt Lan att ut-
veckla innehåll i rapporterna är den som novis. Hon vågar söka stöd hos 
Linda, som då blir expert i enlighet med Storchs modell (2002:57) för att få 
bekräftelse på förväntningarna på övergripande textmönster i rapporten. Vid 
språkriktighet fungerar den kollaborativa rollrelationen med främst Hong 
som en resurs för att få stöd, vilket leder till att Hong hamnar i en del epi-
soder i en expertroll, utan att dock ge utförliga förklaringar.  

Hur har då lärarna bidragit i sina kommentarer i texterna till Lans sociali-
sering in i genren? I första rapporten, där det förekommer några brott för 
samtliga textuella kategorier, kommenterar läraren register några gånger, 
men främst språkriktigheten. Flest fel förekommer i avsnitten Material och 
Beräkningar, vilka Lan har författat. I andra rapporten behöver Lan och 
Hong endast redovisa Resultat och diskussion och i avsnittens texter före-
kommer särskilt många brister vad gäller språkriktighet. Det som läraren 
kommenterar är register (i ett fall) och språkriktighet (i tre fall). Rapport 3 
motsvaras av två avsnitt, Utförande och Resultat och diskussion och läraren 
kommenterar avsaknaden av Sammanfattning, men inte avsaknaden av öv-
riga avsnitt som ingår i en fullständig laborationsrapport (det är mig obekant 
om det krävdes en fullständig rapport). Läraren kommenterar även att deltag-
arna i avsnitten Resultat och diskussion måste skriva tolkningarna av data. I 
textprodukten förekommer många språkriktighetsbrott och även några avvik-
elser från formaliakrav. Läraren kommenterar främst felstavningar av 
ämnesrelaterade ord, som är specifika för laborationsrapportens register. 

Rapport 4 skrivs med få avvikelser från anvisningarna för organisering 
och utveckling av innehåll. Däremot förekommer en hel del språkriktighets-
brott, och även avvikelser från registerkraven förekommer. Läraren ger in-
gående förklaringar hur utförligheten för olika avsnitt (Sammanfattning, 
Introduktion och Resultat och diskussion) kan förbättras och gör det med 
hjälp av ett metaspråk som kan tolkas som lärandestöd. Beträffande register 
kommenteras ämnesspecifikt ordval och även tempusbruk och bruket av 
personlig form har kommenterats. Beträffande språkriktighet kommenteras 
både form och syntax, men långt ifrån samtliga språkriktighetsbrott. 

Läraren för rapport 1 följer därmed inte samtliga genrekrav för över-
gripande textmönster, formalia och register. Läraren för rapport 2–4 ut-
märker sig mest genom sina metaspråkliga kommentarer och lärandestöd be-
träffande utförligheten i rapport 4 (den enda fullständiga rapporten av rap-
port 2–4). Han har även i vissa fall korrigerat register och språkriktighet.  

Med utgångspunkt från mina analyser kan jag kort summera följande cen-
trala iakttagelser för Lans socialisering in i genren. Lan lärde sig grunderna 
för hur en laborationsrapport kan utformas i skrivsamarbete genom att iaktta 
en gruppmedlems tillvägagångssätt och genom att ställa frågor till honom. 
Dale (1994) nämner just att studenter i samarbete kan modellera efter sam-
arbetspartnerns skrivstrategier och skrivstilar (se 2.2.2). I skrivsamarbete 
med Linda fick hon möjlighet att uppmärksamma och problematisera varför 
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utvecklingen av innehållet ser ut som den gör för vissa av rapportens avsnitt. 
I samtalen med Hong erbjöds rika tillfällen till problematisering av språk-
riktighetsfrågor. Lan tar därmed genom sina initiativ en aktiv roll i text-
utformningen.  
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7 Fallstudie 2 – Anneli  

Hur gestaltas Annelis skribentprofil i samförfattarskap och vilken betydelse 
har samförfattarskap för Annelis socialisering in i genren laborationsrapport? 
Jag har följt Anneli vid fyra laborationsrapportskrivningar som sträckt sig 
över en period av två terminer. Första terminen skriver hon tre rapporter i en 
tremannagrupp och andra terminen består gruppen av fyra skribenter. 

7.1 Laborationsrapport 1 

7.1.1 Övergripande skrivsituationen 
Anneli skriver första rapporten tillsammans med Jenny och Sofia, 10 april 
vårterminen 2003, i en delkurs där de sammanlagt skall skriva tre rapporter 
inom en period av fjorton dagar. De skriver samtliga rapporter i institu-
tionens skrivlokaler. Rapportskrivningarna är schemalagda, vilket medför att 
rapporterna i samtliga fall skrivs en eller ett par dagar efter laborationerna. 
Skrivsituationen för rapport 1 utmärker sig av att Anneli, Sofia och Jenny 
sitter vid var sin dator och skriver på valda delar av rapport 1.27 På frågan 
varför de arbetar på detta sätt, svarar Anneli:  

Det är lugnast […] och kasta ut en fråga. Nu skriver jag så här vad tycker du 
om det a och så får man direkt svar. Vi sitter i samma rum men vi sitter och 
skriver var sin del av rapporten men vi har alla gjort experimentets del vet vi 
ju alla vad vi tycker och borde stå på ett ungefär.  

I Annelis svar ligger implicit en medvetenhet att uppdelningen kan leda till 
vissa problem (jfr ”integrative learning problems” McCorkle m.fl. 1999) 
men eftersom samtliga har arbetat med experimentets del tror hon inte att det 
kommer att bli något problem.  

I tabell 11 finns en översikt över vilka textavsnitt deltagarna har författat. 
Anneli har skrivit avsnittet Material och Metod och utformar tabell 2 i Intro-
duktion. Jenny skriver mest löpande text i och med att hon skriver Resultat 
och diskussion, Sammanfattning och avslutningsvis Introduktion. Sofia 
arbetar med beräkningar, som hon sammanställer i tabeller och formler, samt 
svar på frågor. Hon åker hem tidigare och poängterar att rapporten inte får 
lämnas in utan att hon har läst vad de andra har skrivit. Annelis grupp an-
vänder sig (förmodligen) inte explicit av instruktionen under inspelnings-

                          
27 De skriver på detta sätt under inspelningstillfället. Skrivsituationen kan ha varit en annan 
under den tiden som inte blev dokumenterad. 
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tillfället. De använder sig dock av laborationshandledningen, där bl.a. utför-
anden av laborationsundersökningen anges.28 I den finns även en beskrivning 
av instrument för genomförandet av undersökningen. Anneli använder hand-
ledningen som redskap när hon skriver avsnitten Kemikalier, Material och 
Utförande (här uppstår därmed intertextualitet, se 2.2.1). Jenny använder sig 
förmodligen av den när hon skriver på teoridelen. Här kan det dock eventu-
ellt också röra sig om anteckningar från föreläsningen som hon får av Anneli 
(se episod (5) avsnitt 7.1.2.3).  

Tabell 11. Översikt över de olika skribenternas textavsnitt vid 
laborationsrapport 1 

Skribent Textavsnitt 

Anneli Material och metod, Tabell 2 i Introduktion 

Jenny Resultat och diskussion, Sammanfattning, 
Introduktion   

Sofia Beräkningar, Svar på frågor 

7.1.2 Analys av samtal 

7.1.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Det förekommer både episoder där deltagarna aktualiserar skrivfördelningen 
och samordning av de olika textdelarna. Annelis agerar samordnare i de 
episoder som rör skrivfördelningen, vilket framgår av bl.a. episod (1) nedan, 
hämtad från början av skrivtillfället. 

(1)  
1. Anneli: okej men vem skriver vad nu då? 
2. Sofia: jag kan göra     
3. Anneli: tabeller     
4. Sofia: ah jag / jag har precis det här 
5. Anneli: ja på excel då?    
6. Sofia: ja excel 
7. Anneli: ja (2) ska jag skriva / börja skriva utförande då?  
8. Sofia: ja så du gjorde då blir det jättebra   
9. Anneli: då kör jag på det / å du ((till Jenny)) börja kör på dina? 
10. Jenny: jag gör klart dom här först å sen ((Jenny slutar prata)) 

Anneli samordnar genom att hon förhör sig om skrivfördelningen (rad 1) och 
frågar ”okej men vem skriver vad nu då?”. Innan Sofia hinner tala om vilken 
textdel hon kan göra, fyller Anneli i genom att säga ”tabeller” (rad 3). Efter 
Sofias bekräftande svar, ställer Anneli en uppföljande fråga ”ja på excel då?” 

                          
28 Laborationshandledningen kallas ibland för laborationskompendiet och Annelis grupp 
kallar den vid ett par tillfällen för instruktionsboken (även lathunden men här kan det röra sig 
om ett annat dokument som kallas för lathunden och som också finns tillgängligt på hem-
sidan).   
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(frågans relevans diskuteras under episod (2) nedan). På rad 7 ställer Anneli 
en fråga om sin egen textdel ”ska jag skriva / börja skriva utförande då?”. 
Hon söker bekräftelse och får det också av Sofia (rad 8). Slutligen frågar 
Anneli Jenny vad hon arbetar med (rad 9).  

Episod (2) nedan uppstår ett par minuter senare och bekräftar att Anneli 
tar ansvar som samordnare.  

(2)        
1. Anneli: jag skriver hela alltså material och metoder allt det där då 
2. Sofia: okej 
3. Anneli: men du kör dom där? 
4. Sofia: där blir som bilaga alltså?    
5. Anneli: det blir bilaga ja precis nu vet jag att dom vill ha det så och ä sen ä  
6.   den här också 
7. Sofia: a jag måste göra lite snyggare 
8. Anneli: sen finns det en diskett här vi kanske kan samla på den här i  
9.   slutet av dagen 

Anneli förtydligar för de andra att hon inte bara tänker skriva utförande-
delen, utan hela avsnittet Material och metoder (rad 1). Den episoden är i 
flera avseenden intressant, eftersom Anneli inte bara samordnar, utan även 
explicit nämner vad lärarna vill att de ska skriva. När Sofia söker bekräftelse 
hos Anneli om att beräkningarna ska redovisas i en bilaga (rad 4) bekräftar 
Anneli ”det blir bilaga ja precis nu vet jag att dom vill ha det så” (rad 5–6). 
Anneli refererar med ”dom” till den kursansvariga läraren och/eller labora-
tionslärarna för delkursen som kom överens om att användningen av pro-
grammet Excel kräver att beräkningarna redovisas i en bilaga, i motsats till 
programmet Math Cad. De olika redovisningssätten är relaterade till lärarnas 
uppgiftsspecifika krav på utformning, eftersom de hade olika uppfattningar 
kring redovisningsformen vid kursstarten. Annelis grupp använder sig av 
Excel och därför är de tvungna att redovisa beräkningarna i en bilaga. Anneli 
visar sig vara medveten om de olika sätten som lärarna vill att studenterna 
redovisar beräkningarna på, vilket framgår när hon refererar till ”dom vill ha 
det så” (rad 5). Anneli tar därmed hänsyn till uppgiftsspecifika anvisningar 
vid textutformningen. 

Episoden avslutas med att Anneli informerar de andra om att det finns en 
diskett som de kan samla sina respektive textdelar på i slutet av dagen (rad 
8–9). Episod (1) och (2) visar att Anneli verkar som samordnare i gruppen, 
genom att förhöra sig om skrivfördelningen och genom att ge uppföljande 
innehållsliga och organisatoriska råd.  

I de övriga episoderna som har med skrivfördelningen att göra, bl.a. epi-
sod (3) nedan, verkar Jenny se Anneli som den organisatoriska ledaren. Hon 
vänder sig nämligen till Anneli för att få förslag eller bekräftelse inför nya 
skrivuppgifter.  
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(3)  
1. Jenny:  färdig (1) va ska jag skriva nu?  
2. Anneli: uhm: du kan skriva beräkningar om du vill 
3. /.../   
4. Anneli: frågorna då?     
5. Jenny: mm  
6. Anneli: det kan du börja med för att vi kan förklara oj hur instrumentet är      
7.   uppbyggt / det är du bra på så får du rita lite också / vill du göra  
8.   det i stället?  
9. Jenny: mm ((bekräftande))    
10. Anneli: gör vad du vill Jenny du kan du kan skriva instruktioner hur det  
11.   funkar och du kan skriva utvärdering / du kan skriva diskus- 
12.                  sionen eftersom du nu håller på med de där kurvorna / du kan 
13.                  börja skriva  va 
14. Jenny: jag kan skriva jag kan börja skriva en diskussion  
15. Anneli: ja eftersom du ändå inne på det / det är ett valfritt arbete 
16. Jenny: jag börjar med det då (5) resultat och diskussion skriver jag då  
17.   eller? 
18. Anneli: jaja  

Episod (3) inleds genom att Jenny frågar Anneli ”färdig va ska jag skriva 
nu?” (rad 1). Anneli ger Jenny i denna episod följande skrivuppgifter som 
förslag:  

1. beräkningar (rad 2) 
2. frågorna (fristående frågor som de sedan kallar för Svar på frågor) (rad 4)  
3. teoridelen (rad 6–8, 10) 
4. diskussionen (rad 11–12).  

Jenny söker slutligen stöd för initiativet att börja skriva på diskussionen ”/.../ 
jag kan börja skriva en diskussion” (rad 14). Senare under skrivtillfället (i en 
annan episod) söker Jenny också bekräftelse hos Anneli om att börja skriva 
på sammanfattningen: ”nu skriver jag en sammanfattning (2) eller? /.../ eller 
vill du att jag ska skriva nåt annat?”.  

Utdragen visar att Jenny ser Anneli som den organisatoriska ledaren vid 
skrivfördelningen. Jenny vänder sig nämligen till Anneli för att få förslag på 
konkreta skrivuppgifter, samtidigt som hon söker bekräftelse hos Anneli för 
att börja skriva på ett visst avsnitt.  

I gruppen diskuteras även samordning av figur- tabell- och bilagenummer 
i sju episoder för att få rätt numrering och struktur i rapporten. Det visar sig 
att Anneli tar mest ansvar för att textdelarna blir sammanhängande genom att 
hon är den enda av informanterna som är inblandad i samtliga episoder och 
genom att hon initierar flest episoder (fem av sju episoder). Sex av episod-
erna uppstår i en senare fas av skrivtillfället vilket förefaller naturligt efter-
som deltagarna först måste skriva ner resultaten för att i en senare fas kunna 
samordna dem i texterna. Anneli initierar episoderna med följande frågor: 
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bilagor ett och två var det va (3) för kalibreringskurvorna /.../? 

vilken bilaga var det här då (2) kalibrering av pipetten / fyra eller? 

koncentrationen heptan i okända prov (1) vilken bilaga var det då / är det två 
det eller / Jenny? 

finns bilaga fyra ledigt? 

vilken figur ä det här det här kommer före va /.../ vilket figurnummer ska? 

Frågorna ovan anger att samordning mest behövs för rapportens multimodala 
aspekter, som bilagor och figurer. Episod (4) nedan, som initieras av Jenny, 
visar även problematiken med att skriva varsin textdel (jfr ”integrative lear-
ning problems” McCorkle m.fl. 1999). För att få rätt numrering av figurer 
och tabeller i slutprodukten måste Anneli och Jenny diskutera antalet före-
kommande figurer och tabeller i sina respektive textdelar (se rad 1–12).  

(4)  
1. Jenny: nu heter dom figur ett och två dom måste jag ändra i mathcat ju 
2. Anneli: a just det / jag har också lite del figurändringar att göra (2) jag  
3.   har några figurer i utförande 
4. Jenny: ja precis / hur många har du då? 
5. Anneli: aa jag XXX jag ska men jag stänger ner (7) det var figur ett och  
6.   då kom / tabell ett ha jag här 
7. /…/ 
8. Anneli: men jag ska titta om det finns XXX (3) ehm där har jag figur ett  
9.   då måste jag ta figur tre då 
10. Jenny: mm ((bekräftande)) 
11. Anneli: sen har ju nog XXX har jag inte /.../ tabell ett och tabell två har  
12.   jag här 
13. Jenny: jag har inga tabeller alls 
14. Anneli: nej / jag vet inte Sofia vad hon har för tabeller / kanske jag ska  
15.   kika på det  
16. Jenny: men du hade figur tre där då alltså? 
17. Anneli: ja precis 
18. Jenny: då ska jag ha fyra fem och sex 
19. Anneli: kom ihåg att ändra i texterna XXX hänvis 

Sofia har gått hem tidigare och därför föreslår Anneli att hon kan gå igenom 
Sofias textdelar: ”jag vet inte Sofia vad hon har för tabeller / kanske jag ska 
kika på det” (rad 14–15). Anneli verkar därmed ta ansvar för att delarna 
sammanfogas till en helhet. I slutet på episoden visar sig Anneli medveten 
om det samtidigt som hon med utsagan ”kom ihåg att ändra i texterna XXX 
hänvis” (rad 19) varnar Jenny om att det kan krävas revideringar i den löp-
ande texten gällande hänvisningar till samtliga figurer och tabeller. 

7.1.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Annelis, Jenny och Sofia problematiserar textuella aspekter i sammanlagt 19 
episoder (se tabell 12) under inspelningstillfället (206 minuter). Övergrip-
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ande textmönster problematiseras klart mest (12 ggr), medan register pro-
blematiseras i fem episoder och formalia och språkriktighet i en episod var. 

Tabell 12. Antal textuella episoder när Anneli, Jenny och  
Sofia skriver på laborationsrapport 1, fördelade över övergripande 
textmönster, register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 12 

Register 5 

Formalia 1 

Språkriktighet 1 

Totalt 19 

7.1.2.3 Övergripande textmönster 
De tolv episoderna för övergripande textmönster fördelar sig jämnt över 
organisering och utveckling av innehåll (6) och utförlighet (6). I problema-
tiseringarna för organisering och utveckling av innehåll visar sig Anneli vara 
ett stöd för Jenny som uppvisar en viss grad av osäkerhet i fyra episoder. En 
av episoderna är episod (3) vid organisering av skrivuppgiften (se 7.1.2.1), 
som avlutas med att Jenny söker bekräftelse på namnet på rubriken: ”jag 
börjar med det då resultat och diskussion skriver jag då / eller?”. Anneli be-
kräftar. Man skulle kunna hävda att Jenny söker bekräftelse för att börja 
skriva på detta avsnitt, men i turerna innan (även episod (3)) har Jenny redan 
nämnt att hon kan börja skriva på diskussion och fått bekräftelse på detta av 
Anneli. Det handlar därmed förmodligen om bekräftelse på att rubriken heter 
Resultat och diskussion och inte blir uppdelad i två huvudrubriker (vilket 
mycket väl är möjligt enligt den aktuella instruktionen).  

I nästa episod, (5) nedan, undrar Jenny om de måste skriva en teoridel, 
vilket hon implicit får bekräftat av både Anneli och Sofia. 

(5)  
Ämne och avsnitt: Utveckling av innehåll – att skriva ett teoriavsnitt i Inled- 

ning eller inte  
Skrivsituation:  Jenny tänker börja skriva på Introduktion 
Samtalsaktivitet:  Anneli bekräftar implicit    

 

1. Jenny: så skriver jag klart det här så skriver jag en inledning sen / eller  
2.   va heter det sammanfattning heter det / och just vi har inte skrivit  
3.   nån jäkla teori måste vi det? 
4. Sofia: det är oklart hur instrumentet är uppbyggt hade vi inte det på nån  
5.   föreläsning? 
6. Anneli: jo det hade ju / det var ingen fara ta inte det ta dom hära / där  
7.   donk donk ((ljudhärmande)) varsågod ((räcker över material)) 
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Jenny tänker börja skriva på avsnittet Introduktion och vill få bekräftelse på 
om hon (”vi”) måste skriva ett teoriavsnitt (rad 1–3). Både Sofia och Anneli 
bekräftar implicit, dvs. genom att de kommer in på hur instrumentet är upp-
byggt. Av Annelis respons i form av imperativsatser ”/…/ ta inte det / ta dom 
hära / där donk donk varsågod” framgår att hon räcker över viss text (jfr 
intertextualitet 2.2.1), vilket kan vara anteckningar från föreläsningen som 
Sofia i turen innan kommer in på, eller laborationshandledningen, som in-
kluderar information om instrumentets uppbyggnad. 

Nu när Jenny fått reda på att hon förväntas skriva hur instrumentet är upp-
byggt, vill hon i en direkt fortsättning veta om hon ska utveckla innehållet 
under Teori eller Bakgrund (episod (6) nedan). 

(6)  
Ämne och avsnitt: Organisering och utveckling av innehåll – teori eller bak- 

grund    
Skrivsituation:  Jenny skriver Introduktion 
Samtalsaktivitet:  Anneli bekräftar    

 

1. Jenny: men ja tänkte det där förklara instrument det skulle kunna ingå  
2.   under teori eller bakgrund eller? 
3. Anneli: ja det xxx ja 
4. Jenny: så blir det a precis så blir det så det är färdigt 

Jennys initiativ (rad 1–2) leder till bekräftelse från Anneli, men det framgår 
inte av inspelningen om Anneli svarar teori eller bakgrund. Jenny verkar 
nöja sig (rad 4) med Annelis svar (”a precis så blir det”). I slutet på inspel-
ningstillfället återgår uppmärksamheten till samma avsnitt när Anneli och 
Jenny gör de sista, och då uppstår episod (7). 

(7)   
Ämne och avsnitt: Organisering av innehåll – vad avsnitt ska kallas för    
Skrivsituation:  Jenny skriver Introduktion 
Samtalsaktivitet:  Anneli föreslår    

 

1. Jenny: va vill du att jag ska kalla den? 
2. Anneli: inledning 

Samtalskontexten för episoden är att Anneli arbetar med två figurer i av-
snittet Introduktion och då passar Jenny på och söker förslag på rubriknamn 
för avsnittet hos Anneli (rad 1) som i sin tur ger förslaget ”inledning” (rad 
2). I textprodukten återfinns sedan istället Introduktion, men både Inledning 
och Introduktion anges i instruktionen som möjliga rubriker. 

I kronologisk turordning söker därmed Jenny stöd hos (främst) Anneli för 
vilka avsnitt hon ska skriva (episod (3) avsnitt 7.1.2.1), om hon måste skriva 
ett teoriavsnitt (episod (5)), om hon ska utveckla detta under Teori eller 
Bakgrund (episod (6)) och vad hon ska kalla avsnittet för (episod (7)). 
Anneli stöttar genom att bekräfta i tre episoder och ge förslag på rubrik-
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namn. I den sistnämnda episoden agerar hon därmed som expert. Det är inte 
säkert att Jennys initiativ enbart rör osäkerhet kring textutformningen, utan 
skulle också kunna tolkas utifrån rollfördelningen mellan Jenny och Anneli. 
Initiativen för organisering och utveckling av innehåll har nämligen viss 
likhet med episoderna vid skrivfördelningen (se s. 7.1.2.1), där Jenny ser 
Anneli som den organisatoriska ledaren genom att hon vänder sig till Anneli 
för att få förslag eller bekräftelse inför nya skrivuppgifter.  

Det uppstår även en episod, (8) nedan, där Sofia och Anneli problemati-
serar utveckling av innehåll. Interaktionsmönstret i den episoden visar en 
mer prototypisk kollaborativ rollrelation än generellt sett i episoderna och 
interaktionen mellan Jenny och Anneli ovan.  

Episod (8) inleds med att Sofia visar sig vara förvånad över positionen i 
bilagan där Anneli och Jenny har placerat formeln. 

(8)  
Ämne och avsnitt:  Plats för formel 2, standardavvikelsen i Bilaga 3   
Skrivsituationen:  Anneli och Jenny utformar Bilaga 3 
Samtalsaktivitet:  Anneli bekräftar och förklarar 

 

1. Sofia: men vadå / vill ni ha formeln hä:r (1) standardavvikelsen? 
2. Anneli: ja det ja: den kan stå där också men du kan ta med den i  
3.   beräkningar också 
4. Sofia: jag bara skriver upp det / jag skriver bara här skriver jag  
5.             ingenting och sen skriver jag den där och standardavvikelsen och  
6.   sen skriver jag bara  
7. Anneli: jaja 
8. Sofia: och sen skriver jag standardavvikelsen och sen skriver jag bara 
9. Anneli: bilaga si och så 
10. Sofia: det gör jag sen för jag vet inte vilken bilaga det blir (1) det  
11.   kanske hamnar samma sak / flera saker i samma bilagan / det gör  
12.   ingenting 

Sofia har själv utformat formeln tidigare och ifrågasätter genom frågan: 
”men vadå / vill ni ha formeln hä:r (1) standardavvikelsen?”. Anneli för-
klarar för Sofia att formeln kan placeras på två olika ställen, dvs. även kan 
placeras under Beräkningar (rad 2–3). Sedan förklarar Sofia i två turer (rad 
4–6, 8) för Anneli hur hon har tänkt sig sin fortsatta skrivstrategi kring 
formeln (”jag bara skriver/jag skriver bara/här skriver jag/sen skriver jag” 
etc.). Efter att Anneli i en tur bekräftar (rad 7) och i sin nästa tur fyller i 
Sofias resonemang (”bilaga si och så” rad 9), förklarar Sofia för Anneli att 
hon inte kommer att kunna hänvisa till bilagan innan hon vet vad bilagan 
kommer att få för nummer (rad 10–12). 

Sofia ifrågasätter därmed textens eventuella utformning till viss del och 
hennes samtalsturer är även längre än Jennys (se episod (6) och (7)), vilket 
mest beror på Sofias förklaringar om hur hon hade tänkt sig fortsättningen. 
Hon skaffar sig själv utrymme att informera Anneli om sina fortsatta tanke-



 156 

gångar kring utformningen och på så sätt framträder en rollfördelning, där 
deltagarna kompletterar varandra. En möjlig förklaring till interaktions-
mönstret kan vara att Sofia och Anneli har arbetat och skrivit tillsammans 
under flera terminer, i motsats till konstellationen Jenny, (Sofia) och Anneli. 

De problematiseringar som förekommer för rapportens utförlighet (6 
episoder) förs i stort sett mellan Anneli och Jenny (Sofia deltar i en tur). 
Jenny söker i tre episoder, som samtliga rör Resultat och diskussion, syn-
punkter, information hos Anneli, vilket leder till en expertroll för Anneli. 
Den första av dessa episoder är (9) nedan. När Jenny skriver på resultaten 
söker hon Annelis uppfattning om att eventuellt inkludera viss text (frågan 
behöver i detta fall inte nödvändigtvis vara riktat enbart till Anneli).  

(9)   
Ämne och avsnitt:  Utförlighet – att inkludera viss text i Resultat eller inte  
Skrivsituationen:  Jenny skriver på Resultat  
Samtalsaktiviteter:  Anneli svarar nekande, ställer uppföljande fråga och 

bekräftar. 
 

1. Jenny: ska vi ha med i resultat där också den hära kalibreringen av 
2.                  pipetten? 
3. Anneli: ne:j (2) eller vad tycker du?  
4. Jenny: vi ska bara ha med kon / resultaten och koncentraten av okända  
5.   proven  
6. Anneli: ja det är det vi söker 

Jenny vill veta om kalibreringen av pipetten ska redovisas i resultatavsnittet 
(rad 1–2). Anneli svarar nekande och ger utrymme åt Jenny att ge respons 
genom att hon (Anneli) ställer en uppföljande fråga ”eller vad tycker du?” 
(rad 3). Jenny verkar ta till sig Annelis ”nej”, eftersom hon genast svarar 
med vilka resultat som istället var viktigast att ta fram i undersökningen (rad 
4–5). Episoden avslutas med att Anneli bekräftar i vi-form ”ja det är det vi 
söker” (rad 6). Annelis andra samtalsaktivitet, att ställa en uppföljande fråga, 
har den effekten att Jenny själv kommer med utveckling av innehåll för 
resultatavsnittet, dvs. hon nämner det som hon förmodar bör finnas med i 
texterna. Annelis bekräftelse i slutet på episoden ”ja det är det vi söker” kan 
tolkas som att Anneli för en pedagogisk dialog med Jenny.  

I de övriga två episoderna, (10) och (11) skriver Jenny på diskussionen 
och i hennes första initiativ ställer hon en fråga till Anneli angående inne-
hållet i diskussionsdelen, som som Anneli har nämnt tidigare (rad 1). 

(10)   
Ämne och avsnitt:  Utförlighet – att inkludera viss text i Diskussion  
Skrivsituationen:  Jenny skriver på Diskussion  
Samtalsaktiviteter:  Anneli informerar 

 

1. Jenny: va var det nu du sa jag skulle ta upp i diskussionen? 
2. Anneli: att vi injicerade i fallande koncentration så att [vi började xxx 
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3. Jenny:                                         [”a just det 
4. Anneli: det var ingen bra så ska man inte göra 

Frågan ”vad var det du sa jag skulle ta upp i diskussionen?” (rad 1) är direkt 
riktad till Anneli, vilket framgår av bruket av det personliga pronomenet du. 
Efter att Anneli i sin respons konkret anger innehållet som Jenny söker efter 
(rad 2) instämmer Jenny (”a just det”). 

Mot slutet av inspelningstillfället söker Jenny synpunkter hos Anneli ifall 
data som läraren har pratat med dem om skall återges i diskussionen. 

(11)   
Ämne och avsnitt:  Utförlighet – att inkludera viss text i Diskussion eller inte  
Skrivsituation: Jenny sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktiviteter:  Anneli svarar nekande och återger lärarröst 

 

1. Jenny: skulle vi lägga till det där i diskussionen? 
2. Anneli: nej 
3. Jenny: det där hon sa? 
4. Anneli: nej / det tror jag inte (3) hon sa bara att det kunde vara intressant  
5.   för oss att veta  
6. Jenny mm 

Jennys initiativ ”skulle vi lägga till det där i diskussionen?” (rad 1) syftar på 
ett innehåll som läraren har diskuterat med dem. Detta framgår av Jennys 
andra förtydligande (rad 3). Anneli tycker inte det och återger vad läraren 
sagt (rad 4–5). I referatet framgår att det sagda var intressant men inte rele-
vant nog för att återge i diskussionen. Jenny tar till sig Annelis nej och 
inkluderar inte innehållet som diskuterades med läraren. Till saken hör att 
den kursansvariga läraren kom till skrivsalen, när Anneli m.fl. skrev på 
rapport 1 för att se hur studenterna löste uppgiften. 

 Av analysen av episod (9)–(11) kan man dra slutsatsen att Jenny söker 
Annelis synpunkter i frågor kring rapportens utförlighet. Jenny accepterar 
Annelis lösningar utan vidare diskussion, dvs. det förekommer inga diver-
gerande synsätt från hennes sida. Rollrelationen har visserligen en viss kol-
laborativ ansats men blir mer asymmetrisk eftersom Jenny tilldelar Anneli en 
expertroll i dessa episoder. 

De tre övriga episoderna, där rapportens utförlighet problematiseras, initi-
eras av Anneli. Hon initierar de olika episoderna med följande funderingar, 
som eventuellt kan betraktas som ett tillvägagångssätt för Anneli att enga-
gera andra deltagare i skrivandet av hennes textavsnitt: 

a) ska jag skriva nånting om hu:r man knappar in allting i GC nej (2) för 
instruktioner se lathund då eller se?  

b) ja alltså jag vet inte riktigt vad jag ska skriva mer här /…/ här kan jag 
lägga in en liten blänkare hur det gick till då?  

c) ska jag skriva nånting mer /…/ ska jag skriva mer pilar kanske?  
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I episod (12) nedan deltar samtliga i problemlösningen och i den episoden 
använder deltagarna sig av laborationshandledningen. 

(12)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet – att skriva om inställningar under Utförande 

eller alternativt    
   hänvisa till laborationshandledningen  
Skrivsituation: Anneli skriver på Utförande (metoddelen) 
Samtalsaktivitet:  Anneli vill få synpunkter på förslag 

 

1. Anneli: ska jag skriva nånting om hu:r man knappar in allting i GC nej?  
2.   (2) för instruktioner se lathund då? eller se 
3. Sofia: nej det det tror jag faktiskt inte det för dom som ska köra xxx 
4. Anneli: det ska finnas i instruktionsboken 
5. Jenny: gör det för inställningar har vi i instrument se lathund 
6. Anneli: ja: eller få se ja precis instruktionsbok eller? 
7.   [ja 
8. Jenny: [ja 
9. Sofia: [ja 

Anneli vill med initiativet (rad 1–2) få synpunkter av de andra på problemet 
om hon ska skriva inställningar av instrument i löpande text (förslag 1), eller 
om hon istället ska hänvisa i texten till lathunden (dvs. laborations-
handledningen) för dessa inställningar (förslag 2). Det förekommer på ut-
bildningen att lärare godtar att studenter hänvisar till laborationshandled-
ningen för vissa fakta om undersökningen, istället för att studenterna redo-
visar dessa fakta i rapportens texter. Sofia svarar nekande i sin respons (rad 
3) och följer därmed Annelis andra förslag, nämligen att det räcker med en 
hänvisning till laborationshandledningen. I uppföljningen (rad 4) upprepar 
Anneli sitt andra förslag och får också bekräftelse av Jenny (rad 5). Samtliga 
informanter bekräftar detta samtidigt (rad 7–9), vilket leder till att Anneli i 
texten skriver För inställningar av instrumentet – se instruktionsbok eller 
lab. Handledning.  

Annelis initiativ följs därmed av samtalsbidrag från Sofia och Jenny som 
leder till ett enat synsätt för lösningen i texterna, vilket leder till att de hän-
visar till handledningen. 

Annelis initiativ b) ovan inleder episod (13) nedan där det är Anneli och 
Jenny som förhandlar. Denna gång avviker Jenny från Annelis synpunkt (jfr 
divergerande synsätt) och Anneli väljer även att följa Jennys råd att inte 
skriva viss text under Utförande. 

(13)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet i Utförande  
Skrivsituation: Anneli skriver på Utförande (metoddelen) 
Samtalsaktivitet:  Anneli uttrycker osäkerhet om textens utförlighet  

 

1. Anneli: jag alltså jag vet inte riktigt vad jag ska skriva mer här 
2. Jenny: ja men gör inte det (1) det ser ut att vara mycket  
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3. Anneli: det inte så väldigt mycket för att vi gjorde inte så mycket höll ja  
4.   på att säga men alltså / vi har med här förberedelser 
5. Jenny: ja 
6. Anneli: kalibreringslösningarna bereddes 
7. Jenny: ja 
8. Anneli: ä: späddes / här kan jag lägga in [en liten blänkare hur det gick  
9.   till då? 
10. Jenny:         [späd                                    
11.   varför då? 
12. Anneli: nej? 
13. Jenny: behövs väl inte 
14. Anneli: nej ska ja ha en beräkningar en ä: a skitsamma det här är i alla  
15.   fall utförande eeh skakades tillsattes /…/  ((hon fortsätter med att  
16.   läsa en del meningar som hon skrivit under utförande))  

Episoden inleds med att Anneli anger för Jenny att hon inte vet vad som kan 
skrivas mer på Utförande (rad 1). Jenny svarar att det inte behövs mer 
information med förklaringen ”det ser ut att vara mycket”. Anneli håller inte 
med om att avsnittet är omfattande (rad 3–4) och kommer i uppföljningen 
med ett förslag att ”lägga in en liten blänkare hur det gick till då” (rad 8–9). 
Jenny kommer med ett divergerande synsätt (rad 11, 13) eftersom hon anser 
att det inte behövs. Anneli följer Jennys råd att inte skriva mer på utför-
anden. 

Episod (13) är den enda episoden för övergripande textmönster där Jenny 
har en annan åsikt än Anneli (det uppstår ett divergerande synsätt), vilket 
också leder till att textutformningen blir som Jenny har tänkt sig. Sofia är 
inte delaktig vid textkonstruktionen eftersom hon åkt hem tidigare. 

Annelis tredje initiativ, c) ”ska jag skriva nånting mer”, se ovan, som av-
ser utformningen av figur två under Introduktion leder till att Jenny föreslår 
att Anneli kan skriva figurtext under figuren. Av Annelis respons ”ska jag 
skriva mer pilar kanske?” framgår att Anneli med sitt initiativ mest syftar på 
figurens utformning och inte på figurtexten.  

Anneli initierar även en episod för organisering av innehåll i början av 
inspelningstillfället genom att hon söker bekräftelse på kursiv stil för under-
rubriker. Både Jenny och Sofia bekräftar.  

7.1.2.4 Register  
I de fem episoderna för register problematiseras ordval/uttryck i tre episoder 
och opersonlig stil samt tempus i en episod vardera. Rollrelationen i de två 
sistnämnda episoderna, som behandlar generella genrekrav, kan betecknas 
som kollaborativ. Samtliga deltagare verkar behärska konventionerna som 
gäller för tempus och stil. I de tre episoder där ordval/uttryck problemati-
seras agerar Anneli expert.  

I en av episoderna, episod (14), har samtliga deltagarna en del i text-
utformningen. 
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(14)      
Ämne och avsnitt: Ordval/uttryck – val av uttryck i Sammanfattning  
Skrivsituation:  Jenny skriver på sammanfattningen 
Samtalsaktivitet:  Anneli bekräftar och upplyser   

 

1. Jenny: vad heter det där GC-mass om man ska skriva ut gaskromatograf i  
2.   masspektrofotometer? 
3. Sofia: nej / [ja  
4. Anneli:         [ja 
5. Sofia: just det 
6. Anneli: den heter ju /.../ a just ja gaskromatograf med masspektrometer 
7. Sofia: spektrometer eller spektrofotometer? 
8. Anneli: spektrometer inte foto 

Upphov till episod (14) är Jenny som söker bekräftelse på att förkortningen 
GC-mass står för Gaskromatograf i masspektrofotometer (rad 1–2).29 Sofia 
och Anneli svarar båda jakande (bekräftar), men sedan formulerar Anneli 
hela frasen med korrigerat ordval/uttryck, nämligen masspektrometer (rad 6) 
istället för Jennys masspektrofotometer. Sofia lägger märke till distinktionen 
och söker information om korrekt ordval/uttryck (rad 7). Förförståelsen att 
det finns en distinktion termerna emellan verkar därmed finnas hos Sofia. 
Anneli upplyser avslutningsvis både Jenny och Sofia om att korrekt ordval/ 
uttryck för denna undersökning måste vara spektrometer, utan att ge någon 
närmare förklaring (rad 8). 

Jenny är därmed den som initierar episoden, Sofia den som problemati-
serar ytterligare genom att söka rätt beteckning och Anneli den som upp-
lyser. Den kollektiva processen leder till korrekt ordval i texterna med 
Anneli i en expertroll.  

I den andra episoden där Anneli agerar expert, (15) nedan, uppvisar Sofia 
åter en viktig roll för textutformningen. Hon initierar inte bara episoden utan 
kommer även med ett divergerande synsätt genom att hon inte nöjer sig med 
Annelis första förslag. 

(15)  
Ämne och avsnitt: Ordval/uttryck för tabellhuvud i Bilaga 3   
Skrivsituationen:  Sofia utformar Bilaga 3 
Samtalsaktivitet:  Anneli föreslår (3 ggr) 

 

1. Sofia:  antal eeh / vad heter det när man tar upp femton olika / antal? 
2. Anneli:  vad då / replikat  / ja det gör det väl när man gör samma sak  
3.   femton gånger / eller / nej kanske inte 
4. Jenny:  det tror ja inte 
5. Anneli: antal upprepningar då 
6. /…/ 
7. Sofia: antal upprepningar 

                          
29 I Sammanfattning måste studenterna enligt genrenormen först skriva ut vad en förkortning 
står för innan förkortningen sedan kan användas självständigt i resten av samma avsnitt.    



 161

8. Anneli: ja / vad säger ni / antal jätte tråkigt (2) antal 
9. Sofia: a men ska jag skriva antal upprepningar? 
10. Anneli: [ja 
11. Jenny: [ja gör det 
12. /…/ 
13. Sofia: antal upprepningar det låter helt sjuk / helt sjuk (1) men det  
14.   finns ett snyggare ord för det dära / det är ju liksom n det där n  
15. Anneli: skriv n bara 
16. Sofia: ja det gör jag 
17. Anneli: n är lika med å så skriver du bara är å så har du bara där under  
18.   (2) n lika med hur många gånger gjorde ni (2) femton? 
19. Sofia: ja 
20. Anneli: å så skriver du bara så det var det 
21. Sofia: nu var det klart  

I initiativet söker Sofia genom ”antal eeh / vad heter det när man tar upp 
femton olika / antal?” lämpligt ord/uttryck till tabellhuvudet i bilaga 3. 
Anneli föreslår inledningsvis uttrycket replikat (rad 2) och i nästa tur antal 
upprepningar (rad 5). Sofia söker bekräftelse på antal upprepningar (rad 7), 
vilket hon får av både Anneli och Jenny (rad 10–11). Efter några minuter 
kommer dock Sofia med ett divergerande synsätt genom att hon visar sitt 
missnöje med uttrycket (rad 13–14). Annelis tredje förslag är sedan en 
formelartad lösning, nämligen n = 15 (rad 15, 17–18, 20) som Sofia i sin 
respons verkar vara väldigt nöjd med (”ja det gör jag” (rad 16), ”ja” (rad 19), 
”nu var det klart” (rad 21). 

Lösningen i tabellen kommer till stånd efter initiativ från Sofia och olika 
förslag från Anneli. Det visar sig att de kan tänka om och ändra text-
utformningen tills de slutligen blir nöjda. Det uppstår således inte någon 
kognitiv konflikt utan deltagarna bygger på varandras bidrag för att få till 
förbättringar i texten. 

I den tredje episoden där ordval/uttryck problematiseras, episod (16), 
korrigerar Anneli Sofias ordval och Anneli ger även en kortfattad förklaring 
till ordvalet, vilket gör att hon agerar expert vid denna problematisering. 

(16)  
Ämne och avsnitt:  Ordval – adsorbera i stället för absorbera i Svar på frå- 

gorna  
Skrivsituation:  Sofia skriver på Svar på frågorna 
Samtalsaktivitet:  Anneli korrigerar och förklarar 

 

1. Sofia: den hära s p m e visst var det så att den bara kunde absorbera upp  
2.   gas? 
3. Anneli: vad var frågan? 
4. Sofia: hur hur man använder den 
5. Anneli: nej det kunde även / man kunde trycka ner den i vätskan om man   
6.   hade ren vätska  
7. Sofia: okej den absorberar upp och även  / okej som  
8. Anneli: det är adsorbera på den inte absorbera   
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9. Sofia: adsorbera 
10. Anneli: ja: (2) det fastnar på den 

Upphov till episod (16) är Sofias arbete med det högskoleinterna avsnittet 
Svar på frågor som ska bifogas i en bilaga i rapporten. Hon söker bekräftelse 
av Anneli vid fråga 3: ”den hära s p m e visst var det så att den bara kunde 
absorbera upp gas?” (rad 1). Efter att Sofia på Annelis begäran ger en preci-
sering av frågan, svarar Anneli nekande (på Sofias förslag i initiativet) och 
ger en annan förklaring (rad 5–6). Sofia accepterar förklaringen och nämner 
samtidigt ordet absorbera för andra gången. Anneli lägger märke till det och 
korrigerar ordet till adsorbera (rad 8), vilket hon i slutet på episoden (rad 10) 
förklarar med ”/.../ det fastnar på den”. Både adsorbera och absorbera ingår 
i delkursens register, och används för olika företeelser (det handlar därmed 
inte om en felstavning).  

Anneli hjälper därmed till, på Sofias initiativ, att besvara en fråga om det 
faktiska innehållet. Samtidigt passar hon på att korrigera Sofias ordval och 
förklarar kortfattat skillnaden. Anneli agerar här inte bara expert i en textuell 
fråga utan även i en fråga som rör det faktiska innehållet. Den delen av 
register som rör ordval/uttryck kan också sägas ligga närmast det faktiska 
innehållet och kan inte läras in (och ut) med hjälp av allmängiltiga anvis-
ningar som exempelvis instruktionen för genren laborationsrapporten. Ord-
val/uttryck har mest uppgiftsspecifik karaktär och måste läras in via del-
kursens olika moment (föreläsningar, läroböcker, laborationer etc.). 

I de tre episoderna ovan där lämpliga ordval/uttryck problematiseras är 
det i stort sett Sofia och Anneli som genom sina samtalsaktiviteter kommer 
fram till lämpliga lösningar i texterna. Anneli agerar expert och Sofia gör två 
relevanta problematiseringar som leder till Annelis ageranden. Jenny bidrar 
inte till textlösningar direkt, men kommer med ett initiativ (se episod (14) 
rad 1) som leder till en vidareproblematisering av Sofia (dvs. ytterligare ett 
initiativ för samma episod). Anneli har visserligen störst andel i textutform-
ningen genom sin expertroll men utan den kollektiva problemlösnings-
processen, dvs. främst Sofias bidrag och i mindre omfattning Jennys, hade 
ordval/uttryck i texterna kunnat se annorlunda ut.  

I de två övriga episoderna, som initieras av Anneli respektive Jenny visar 
deltagarna sig vara medvetna om formella krav (tempus och opersonlig stil) 
för avsnitten Utförande samt Resultat och diskussion. Initiativen liknar mest 
retoriska frågor och responsen fungerar mest som bekräftelser i stället för 
vidare problematiseringar. 

7.1.2.5 Formalia 
Formalia problematiseras i en episod som initieras av Jenny som söker råd 
hos de andra genom frågan ”får man i en bilaga hänvisa till en annan bi-
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laga?”. Både Anneli och Sofia anser att det inte är tillåtet vilket leder till att 
Jenny följer de andras råd. 

7.1.2.6 Språkriktighet 
Språkriktighet aktualiseras bara en gång och den episoden initieras av Jenny 
som söker stöd hos Anneli och Sofia för hur man stavar pipett. Anneli bok-
staverar ordet för henne och den kollektiva processen ledde till en korrekt 
form i texten. 

7.1.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

7.1.3.1 Övergripande textmönster 
Textprodukten visar att laborationsrapport 1 är organiserad med huvudrub-
rikerna enligt genrekraven. Genrekraven följs också för utveckling av inne-
håll förutom för avsnittet Introduktion, där ett syfte och en problemställning 
saknas. I samtalen diskuteras ingenting kring syfte och problemställning.  

Rapporten godkänns dagen efter inlämning och brister avseende över-
gripande textmönster i introduktionsavsnittet blir okommenterade av labora-
tionsläraren.  

7.1.3.2 Register 
Analysen av textprodukten visar att de olika textdelarna har författats enligt 
genrekraven för register (dvs. tempus och stil). Textavsnittet som Anneli har 
skrivit, Material och metod, är konsekvent skrivet i passiv form och med 
tempus preteritum. I samtalen visar deltagarna medvetenhet om bruk av 
tempus och passiv form i Material och metod och bruk av opersonlig stil i 
Resultat och diskussion. 

Läraren gör en ändring i texterna som går att härleda till register. I bilaga 
3 kommenterar läraren att måttet under standardavvikelsen för pipetten 
”egentligen” borde vara 0,002 ml (milliliter) i stället för 0,002 g (gram).30  

7.1.3.3 Formalia 
I texterna följer informanterna i stort sett formalia för förkortningar, tabeller, 
figurer och bilagor. De hänvisar dock inte till Svar på frågor, vilket läraren 
kommenterar i anslutning till Resultat och diskussion: ”Här borde nämnas att 
svar på frågorna finns i bilaga XX”. Det är Jenny som har skrivit Resultat 
och diskussion och Sofia som har skrivit svar på frågorna, men de diskuterar 

                          
30 Lägg i detta fall märke till den starka kopplingen mellan ordval/uttryck och ämne och där-
med det faktiska innehållet beskrivet i metodavsnittet under 4.3.3.3. Jag härleder måtten till 
register eftersom de hör till ämnesspecifik terminologin som studenterna måste lära sig på 
utbildningen.        
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inte någon hänvisning. En faktor som kan ha spelat en roll i detta samman-
hang är att separata frågor, som förekommer i ett utbildningssyfte, inte före-
kommer efter varje undersökning och i varje rapport. Redovisningen av 
frågorna hör därmed inte till fasta inarbetade rutiner vid laborationsrapport-
skrivande som alla övriga hänvisningar till bilagorna gör. Till de övriga sex 
bilagorna görs hänvisningar i texterna.  

7.1.3.4 Språkriktighet 
För avsnittet Material och metod, som Anneli har författat – Kemikalier, 
Material och Utförande – finns inte mycket att anmärka på vad gäller språk-
riktighet. Under Beräkningar och runt formel 2 återfinns visserligen några 
ofullständiga meningar (interpunktionen saknas), men det verkar inte finnas 
några krav eller förväntningar på absolut språklig korrekthet för detta avsnitt 
eftersom beräkningar och multimodala aspekter inte går att jämföra med 
avsnitt som kräver fullständiga satser och meningar. Det förekommer en del 
brott mot sättet att förkorta i delar som Jenny har författat. Hon har skrivit 
mha (med hjälp av), bla (bland annat), text (till exempel) vilket anses som 
inkorrekta former enligt Svenska skrivregler (s.112 ff.). I en mening som 
hon författar saknas bisatsinledaren att (där det krävs).  

Laborationsläraren har kommenterat språkriktigheten på ett ställe i text-
erna. I Material följer en justering från passiv form i presens till particip: 
”Snabbpipett 200-1000 ml (kalibreras)” till ”/.../ kalibrerad”. Anneli, som 
har skrivit detta textavsnitt, problematiserar inte formen. 

7.1.4 Summering 
Vid skrivande av rapport 1 väljer deltagarna att dela upp skrivuppgifterna, 
dvs. de skriver på varsin del av rapporten. Anneli skriver Material och metod 
och Tabell 2 i Introduktion, Jenny skriver Resultat och diskussion, Samman-
fattning och Introduktion, dvs. störst andel löpande text av de tre, medan 
Sofia arbetar med beräkningar, som hon sammanställer i tabeller och form-
ler, samt svar på frågor.  

Anneli kan betecknas som samordnare och som organisatorisk ledare, 
eftersom hon är den enda av deltagarna som är inblandad i samtliga episoder 
för organisering av skrivuppgiften, och det är hon som förhör sig om skriv-
fördelningen och ger uppföljande innehållsliga och organisatoriska råd. Hon 
tar även mest ansvar för att textdelarna blir sammanhängande. Vid skriv-
fördelningen är det dessutom Jenny som sätter Anneli i en position som 
organisatorisk ledare och arbetsledare genom att vända sig till Anneli vid 
upprepade tillfällen för att få förslag eller bekräftelse inför nya skrivupp-
gifter. 

Övergripande textmönster är den textuella kategori som problematiseras 
klart mest (12 episoder), medan genrens register problematiseras i fem epi-
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soder. Formalia diskuteras vid samordning av de olika textdelarna men till-
hör inte en kategori som verkar behöva problematiseras nämnvärt (1 episod), 
precis som språkriktighet (som liksom formalia problematiseras en gång men 
inte diskuteras). Ett upphov till det stora antalet problematiseringar för 
övergripande textmönster är Jenny som visar osäkerhet och söker stöd av 
Anneli i sju episoder. För avsnittet Introduktion vill hon exempelvis veta om 
hon måste skriva ett teoriavsnitt, om hon ska utveckla detta under Teori eller 
Bakgrund samt vad hon ska kalla avsnittet för. För avsnittet Resultat och 
diskussion söker hon information hos Anneli i tre episoder när det gäller 
utförligheten. Anneli agerar expert i dessa episoder. Jenny ges därmed både 
stöd i problematiseringar som rör allmängiltiga genrekrav (organisering och 
utveckling av innehåll) och problematiseringar som rör mer uppgiftsspeci-
fika aspekter (utförlighet). Rollfördelningen mellan Anneli och Sofia visar 
sig vara kollaborativ vid övergripande textmönster, vilket mycket väl kan 
bero på det faktum att de har arbetat och skrivit tillsammans under längre tid. 

När det gäller genrens register verkar samtliga i gruppen behärska kon-
ventionerna för tempus och stil. Men i de episoder för ordval/uttryck, som 
kan sägas ha en stark koppling till det faktiska innehållet och som måste 
läras in för varje delkurs, är det Anneli som agerar expert. Trots Annelis age-
rande är det i två av dessa episoder den kollektiva problemlösningsprocessen 
med (främst) Sofias bidrag, som bidrar starkt till den adekvata textutform-
ningen. 

Deltagarna verkar varken ha nämnvärda problem med formalia för genren 
eller språkriktighet, med några få undantag.  

Generellt kan nämnas om problemlösningsprocessen att det förekommer 
få divergerande synsätt. Deltagarna bygger på varandras bidrag och accep-
terar olika lösningsförslag (främst Annelis förslag). Problemlösningsproces-
sen bygger därmed mycket på en kollaborativ ansats till rollrelationer, men 
Annelis ageranden som expert vid delar av övergripande textmönster och 
register leder till en viss asymmetri i rollrelationerna och textutformningen.  

Det framgår att deltagarna strävar efter att följa generella genrekrav och 
uppgiftsspecifika läraranvisningar. Anneli refererar till läraren vid två till-
fällen (vilket kan tolkas som manifest intertextualitet, se 2.2.1) och i texterna 
skriver de vad de anser att lärarna förväntar sig i dessa fall. Strävan att följa 
generella genrekrav visar sig i samtalen bl.a. när Anneli svarar nekande på 
Jennys fråga om det är tillåtet att hänvisa i en bilaga till en annan (formalia), 
när hon nämner för Jenny och Sofia att hon tänker ha kursiv stil för att 
markera underrubriker i metoddelen (övergripande textmönster) och när hon 
söker bekräftelse på att skriva metoddelen i preteritum (problematisering av 
register).  

Analysen av textprodukten visar att gruppen inte har nämnvärda problem 
med övergripande textmönster, register, formalia och språkriktighet vid 
denna rapportskrivning. Detta stöds i samtalsanalysen eftersom det inte finns 
tveksamheter till lösningarna vid textuella problemepisoder. Det innebär att 
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uppdelningen av skrivuppgifterna inte har lett till nämnvärda samordnings-
problem i rapportens texter (jfr ”integrative learning problems” McCorkle 
m.fl. 1999). Det som inte följer genrekraven i texterna är avsaknaden av ett 
formulerat syfte och en problemställning i Introduktion, men det kommen-
teras inte heller av läraren. Lärarkommentarer begränsar sig främst till det 
faktiska innehållet och rapporten godkänns efter första inlämningen.  

7.2 Laborationsrapport 2  

7.2.1 Övergripande skrivsituationen 
Skrivsituationen vid rapport 2 är densamma som vid rapport 1. Både rapport 
1 och rapport 2 lämnas samma dag till respektive lärare med följd att lärar-
responsen på rapport 1 inte kan utnyttjas inför skrivandet av rapport 2. I 
början på inspelningstillfället arbetar Anneli med några ändringar i bilaga 7 
(fråga 2) som hör till rapport 1. Efter det börjar hon skriva på Introduktion 
för rapport 2 (se tabell 13 för skribent och avsnitt). Jenny börjar med Utför-
ande (dvs. metoddelen) och hon skriver förmodligen även materialdelen.  

Sofia ägnar sig inledningsvis åt beräkningar i bilagorna, precis som vid 
rapport 1. Sedan skriver hon Sammanfattning och Beräkningar (under 
Material och metoder). Vem eller vilka som författar Resultat och diskussion 
är oklart, eftersom den delen av skrivuppgiften inte har blivit dokumenterad. 
I samtalen nämner Anneli ”jag tror att vi måste diskutera diskussionen /.../ 
och sen resultat /.../”, vilket tyder på att intentionerna finns att arbeta gemen-
samt med den delen. 

Tabell 13. Översikt över de olika skribenternas textavsnitt vid 
laborationsrapport 2  

Skribent Textavsnitt 

Anneli Introduktion 

Jenny Utförande (förmodligen även materialdelen) 

Sofia Beräkningar, Sammanfattning, delar av 
Utförande 

gemensamt? Resultat och diskussion 

7.2.2 Analys av samtal 

7.2.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Det förekommer endast episoder för skrivfördelningen och utifrån dessa kan 
man, precis som vid rapport 1, beteckna Anneli som organisatorisk ledare. 
Efter 20 minuter säger hon till Jenny ”börja med utförande du det blir nog 
bra det”. Femtiotre minuter senare vänder sig Sofia till Anneli för att få 
förslag på nytt avsnitt. Anneli svarar ”sammanfattningen kan du skriva till 
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exempel”. När de har skrivit på sina textdelar i cirka 90 minuter vänder sig 
Anneli till både Jenny och Sofia och föreslår att de måste diskutera diskus-
sionen och resultat.  

Avsaknaden av samtal kring samordning av de olika textdelarna beror för-
modligen på att det saknas dokumentation av den avslutande delen av skriv-
uppgiften (rapport 1 visar att det är under den avslutande delen som sam-
ordning behövs).  

7.2.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Textuella aspekter problematiseras tio gånger i samtalen (se tabell 14). Om 
man jämför den dokumenterade tiden ligger antalet episoder i linje med an-
talet episoder för rapport 1. Register problematiseras mest (6 ggr), formalia i 
två episoder och övergripande textmönster och språkriktighet i en episod var. 
Det är Sofia som initierar nio av de tio episoderna. Den begränsade doku-
mentationstiden gör det svårt att göra meningsfulla kvantitativa jämförelser 
kategorierna emellan. 

Tabell 14. Antal textuella episoder när Anneli, Jenny och  
Sofia skriver på laborationsrapport 2, fördelade över övergripande 
textmönster, register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 1 

Register 6 

Formalia 2 

Språkriktighet 1 

Totalt 10 

7.2.2.3 Övergripande textmönster 
Det uppstår en episod för övergripande textmönster i samtalen och den 
initieras av Sofia. Hon har skrivit Sammanfattning och hon problematiserar 
just mängden resultat för detta avsnitt. Episod (17) förklarar till viss del 
varför avsnittet utformas utan resultat/diskussion. Sofia initierar episoden 
genom att ifrågasätta mängden resultatredovisning i Sammanfattning (rad 1–
2) med motiveringen ”det är otroligt mycket”.  

(17)   
Ämne och avsnitt: Utveckling av innehåll – mängden resultatredovisning i 

Sammanfattning 
Skrivsituation: Sofia skriver Sammanfattning 
Samtalsaktivitet:  Anneli föreslår 

 

1. Sofia: alltså på den här sammanfattningen så tycker jag nog inte att  
2.   det är så passande att skriva en massa resultat (1) det är otroligt 
3.                  mycket 
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4. Jenny: kanske du kan göra ta ett övergripande / du kan se nånting  
5.                  liksom  
6. Sofia: nja: 
7. Anneli: jo [det kan man s:  
8. Jenny:     [tendens / eh att man kan skriva att man eh det måste vara så     
9.   att  / man såg att eh  
10. Anneli: jo: / det var två / det var ett ämne som dök där med ökad pH (1)  
11.   vi måste diskutera det på nåt sätt å sen 
12. Jenny: det ska vi göra i diskussionen 
13. Sofia: i sammanfattningen 
14. /…/  ((det följer en kort diskussion om tekniska data)) 
15. Anneli: ja du då får vi upp det i diskussionen då 
16. Sofia: så här har ja i alla fall skrivit här (12) så kanske 

Ur hela hennes utsaga i initiativet går att tolka att medvetenheten finns att 
resultat bör redovisas i Sammanfattning. Jennys råd (rad 4–5) följer genre-
kraven genom att hon svarar ”ta ett övergripande” (resultat). Men sedan 
förflyttas fokus från avsnittet Sammanfattning till avsnittet Diskussion. På 
rad 10–11 uppmärksammar Anneli de andra på att ”/…/ ett ämne som dök 
där med ökad pH (1) vi måste diskutera det på något sätt”, och på rad 12 
tillägger Jenny ”det ska vi göra i diskussionen”. Sofia svarar i sin tur ”i 
sammanfattningen” vilket visar att hennes fokus är kvar i det avsnittet som 
hon skriver på (rad 13). Fokus förskjuts sedan, i samtalen som följer, från ett 
textuellt problem till ett problem som rör tekniska data om resultaten. Efter 
dessa samtal nämner Anneli ”ja du då får vi upp det i diskussionen då” (rad 
15) varvid fokus åter hamnar på ett textuellt plan. Episoden avslutas genom 
att Sofia visar för de andra vad hon dittills har skrivit i Sammanfattning (ett 
syfte och en kortfattad beskrivning av metoder). När deltagarna i en senare 
fas arbetar på avsnittet Resultat och diskussion (ickedokumenterat) leder det 
inte till en utvidgning av avsnittet Sammanfattning med de viktigaste resul-
taten och en slutsats.  

Utifrån episod (17) kan man dra slutsatsen att avsaknaden av resultat/ 
slutsats i Sammanfattning är ett resultat av ändrat fokus i samtalen, trots att 
medvetenheten finns att viktiga resultat förväntas redovisas i avsnittet Sam-
manfattning. Sofias problematisering kommer aldrig tillbaka till det avsnitt 
som den har sin utgångspunkt i, nämligen Sammanfattning. Anneli är den 
som bidrar minst till sammanfattningens utformning i episoden.  

7.2.2.4 Register 
Register aktualiseras i sex episoder och fem av dessa episoder initieras av 
Sofia när hon skriver på sammanfattningen och på multimodala aspekter i 
bilagorna. Tre problematiseringar rör ordval/uttryck och i en av dessa epi-
soder agerar Anneli expert. De två övriga problematiseringarna behandlar 
tempus för avsnittet Sammanfattning. Jenny söker ordval/uttryck i den sista 
episoden för register i inspelningen och i den agerar Anneli också expert. 
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Sofia arbetar inledningsvis med tre tabeller i bilaga 3 och en figur i bilaga 
4. Första initiativet kommer med utgångspunkt i tabell 2 när hon söker infor-
mation hos Anneli om vad förkortningen e p står för (episod (18) nedan). 

(18)  
Ämne och avsnitt: Ordval/uttryck – vad förkortningen e.p. står för i tabell?   
Skrivsituation: Sofia skriver tabell 2 i bilaga 3 
Samtalsaktivitet:  Anneli upplyser och förklarar 

 

1. Sofia: å vad stod det där för? ha (1) va? 
2. Anneli: u e: p: 
3. Sofia: nej vad står e: p: för eh? 
4. Anneli: elektroforetiska xxx det är väl den som strän åt andra hållet e: p:  
5.   är elektroforetiska 
6. Sofia: elektroforetiska okej 

Efter Sofias initiativ (rad 1) formulerar hon sin fråga mer konkret i sin nästa 
tur (rad 3). Anneli upplyser Sofia om att förkortningen står för elektro-
foretiska och förklarar kortfattat vad det innebär (rad 4–5). Sofia återkopplar 
(rad 6) med att hon har förstått. Anneli agerar därmed vid denna problema-
tisering expert. 

I de två därpå följande episoderna söker Sofia bekräftelse i gruppen på 
lämpliga uttryck för tabellhuvud respektive figurtext för tabell 3 respektive 
figur 2. För texten till tabell 3 hjälper Jenny och Anneli i sina respektive 
turer till med formuleringen. När det gäller figurtexten är det Anneli som ger 
Sofia bekräftelse på formulering. Rollen i dessa episoder är kollaborativ.  

 När Sofia i en senare fas skriver på sammanfattningen söker hon i två 
episoder bekräftelse på val av tempus för detta avsnitt med följande initiativ: 

a) sammanfattning ska skrivas i dåtid gick ut på eller hur? 

b)”skall ska det inte stå va? 

På den första av Sofias frågor (initiativ a ovan) svarar både Anneli och Jenny 
jakande och på den andra endast Anneli. Deltagarna agerar därmed, precis 
som i samtalen för rapport 1, som att de behärskar konventionerna som 
gäller för tempus (och stil).  

I den sista episoden för episoder är det Jennys tur att få stöd av Anneli i 
en fråga som rör ordval/uttryck. Jenny skriver Utförande och behöver ett 
ämnesspecifikt ord för en viss företeelse som hon kallar för ”när dom 
kommer ut”. Anneli upplyser Jenny om att ordet hon letar efter är elueras. I 
den episoden och i episoden (18) ovan ger Anneli lärandestöd till Sofia 
respektive Jenny genom att agera i en expertroll i problematiseringarna. 
Dessa roller framförhandlas vid problematiseringar gällande ordval/uttryck 
som har en tydlig koppling till det faktiska innehållet. Även vid problema-
tisering av ordval/uttryck vid skrivande av rapport 1 agerade hon i en expert-
roll (i tre episoder, se 7.1.2.4).  
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7.2.2.5 Formalia 
Formalia aktualiseras i två episoder och initieras av Sofia när hon utformar 
formler, tabeller och en figur och då efterfrågar hon Annelis åsikt. Anneli 
har en rådgivande funktion i båda episoderna vilket kan ses som lärandestöd. 
Första episoden, (19) nedan, inleds genom att Sofia söker bekräftelse på att 
inga förklaringar behövs ovanför formlerna i bilaga 3 (rad 1–2).  

(19)  
Ämne och avsnitt: Förklarande text till formel, tabeller och figur i bilaga 3 & 4 
Skrivsituation:  Sofia utformar formler, tabeller och figur i bilagorna  
Samtalsaktivitet:  Anneli bekräftar, föreslår (3 ggr)  

 

1. Sofia:  inte behöver vi ha några förklaringar till vad det egentligen är 
2.   dom här? 
3. Anneli: nej för att vi kan göra så att vi tar upp dom i utför material och  
4.   metod och skriver formelnummer bara / och då kan man skriva  
5.   vad formel  
6. Sofia: handlar om  
7. Anneli: handlar om 
8. Sofia: a för nu så här ser det ut  
9. Anneli: för det är bara en bilaga liksom eller vad tycker du?  
10. Sofia: a men ser det bra ut så här? / jag ska kolla / så här kommer det att  
11.   se ut / det blir inte för plottrigt?  
12. Anneli: nej det är inte plottrigt men vi kanske skulle ha mer förklaring /  
13.   du måste skriva förklaringar ovan för varje  
14. Sofia: ja: tabellerna ja  
15. Anneli: ja: tabell och förklaring 
16. /.../ 
17. Anneli: det är bara en rad liksom / försök att få ihop det (1) då blir det  
18.   bra om du har förklaringar till / då räcker det tycker jag (2) och  
19.   bilaga blablabla si och så  
20. Sofia: då måste ja kolla på dom gamla labbrapporter hur jag ska skriva  
21.   det dära (5) så här då är det här bra / med den här?  
22. Anneli: ja /.../ vad stor det blev men det ä bra (2) ja 
23. Sofia: XXX jag tycker det blev rätt bra ändå det blev på en hel sida 
24. Anneli: ja: och så figur under då och så förklara   
25. Sofia: a just det  
26. Anneli: vad det är för nånting och ä: 

När Anneli tittar på hur Sofia har utformat formlerna i bilaga 3 bekräftar hon 
att förklaringar inte behövs och föreslår att de (”vi” se rad 3) också måste ”ta 
upp” formlerna i avsnittet Material och metoder och att det räcker med för-
klaringar där (rad 3–5, 7). Sofia verkar vara ense med Anneli eftersom hon 
fyller i Annelis mening med en fras som Anneli också upprepar ”handlar 
om” (rad 6). När den problematiseringen är avklarad följer flera förslag till 
förbättringar från Anneli efter att Sofia visar henne hur Bilaga 3 ser ut (rad 
10–11). Anneli ser nämligen att tabellhuvuden saknas för tabell 1–3, vilket 
leder till att hon föreslår att Sofia måste skriva förklarande text ovanför de 
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tre tabellerna (rad 12–13, 15, 17–19). Annelis första förslag framförs i vi-
form och därmed i gruppdynamisk anda, ”vi” (rad 3, 12). Sedan övergår hon 
till du-form, vilket kan tolkas som att hon ger Sofia direktiv att ändra i texten 
(rad 13, 18). Sofia anger implicit att hon ska skriva tabellhuvuden, eftersom 
hon nämner att hon tänker titta i gamla rapporter för illustrerande exempel 
(rad 20–21). Episoden fortsätter sedan med att Sofia visar figuren i bilaga 4 
för Anneli med frågan ”är det här bra / med den här?” (rad 21). Anneli ger 
här ett liknande förslag som hon gjorde tidigare i episoden beträffande 
tabeller ”ja: och så figur under då och så förklara” (rad 24). Annelis förslag 
följer exakt laborationsinstruktionen för vilka formalia som gäller för tabell-
huvud och figurtext, nämligen ”förklarande text över” (tabeller) och ”figur 
under då” (figurer).  

I den andra episoden för formalia söker Sofia information hos Anneli om 
beteckningar för formler i Utförande. Anneli anger hur hon brukar göra och 
Sofia följer hennes råd. Det blir Annelis förslag som i båda episoderna för 
formalia ovan verkställs i texterna. Sofia söker bekräftelse och information 
hos Anneli vilket hon också får. Sofia accepterar Annelis förslag efter att ha 
bidragit aktivt till diskussionen i flera samtalsturer, som bygger på Annelis 
bidrag på ett sätt som driver problematiseringen framåt, tills deltagarna 
kommer fram till en gemensam lösning. 

7.2.2.6 Språkriktighet 
En problematisering av en språkriktighetsfråga förekommer. Den behandlar 
användningen av komma och bindestreck för att markera att flera ord har 
gemensam efterled, i rubriken av tabell 2. Sofia initierar episoden och samt-
liga gruppdeltagare är inblandade i utformningen av den rubrik som leder till 
följande lösning i texten: 

Tabell 2. De olika ämnenas elektroosmotiska, observerade- och elektrofore-
tiska mobiliteter vid olika pH.  

Deltagarna är osäkra på utformningen och Anneli föreslår att de ska rådfråga 
mig. Jag ger dem senare under dagen när de inte befinner sig i skrivsalen ett 
exempel på hur man använder sig av bindestreck i sådana konstruktioner, 
men de ändrar sedan inte tabellhuvud till den korrekta bindestreckanvänd-
ningen (dvs. elektromoosmotiska,- istället för elektromoosmotiska,) i texterna. 

7.2.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

7.2.3.1 Övergripande textmönster 
Laborationsrapport 2 organiseras med huvudrubrikerna enligt genrekraven. 
När det gäller utveckling av innehåll saknas ett syfte och en problemställning 
under Introduktion (jfr rapport 1, 7.1.3), och i Sammanfattning saknas resul-
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tat och slutsats. Det är Anneli som har skrivit Introduktion och hon pro-
blematiserar inga textuella aspekter i detta avsnitt. 

Rapport 2 går i retur. Läraren kommenterar avsaknaden av resultat och 
slutsatser i Sammanfattning genom ”Vad blev resultaten? (inte alla men de 
viktigaste slutsatserna)”. Dessutom markerar läraren syftet i Sammanfattning 
och skriver ett reviderat syfte ovanför.31 Läraren kommenterar inte avsak-
naden av ett syfte och en problemställning i Introduktion.  

7.2.3.2 Register 
Textprodukten visar att deltagarna har författat de olika textdelarna enligt 
genrekraven för register (dvs. för tempus och stil). Läraren har inte kom-
menterat genrens register. 

7.2.3.3 Formalia 
Analysen av textprodukten visar att det förekommer ett antal brott mot 
formalia under Resultat och diskussion. Tabell 4 under Resultat är den enda 
tabellen som finns i rapporten, bortsett från tre tabeller i bilaga 3. Den 
tabellen borde därmed ha blivit omnämnd som tabell 1 (samma tabell finns i 
bilaga 3 som tabell 2). Till tabellen hänvisas sedan inte i den löpande texten 
under Diskussion. Ett annat brott som förekommer i Resultat är att figur-
texten för figur 3 finns över figuren, men borde ha skrivits under. Dessutom 
borde figuren ha blivit omnämnd som figur 2 i rapporten (samma figur fanns 
i bilaga 4 som figur 2). Vidare saknas en hänvisning till figur 2 i den löpande 
texten under Diskussion.  

Förklaringen till normbrotten kan vara att rapporten inte korrekturlästes 
adekvat eller att det saknades en revideringsfas. Deltagarna är nämligen 
desamma som vid skrivandet av laboration 1 och i den produkten visat att de 
i stort kunnat följa genrekraven för formalia, något som också samtalet, 
främst Anneli gett prov på. Läraren för rapport 2 verkar inte lägga fokus på 
formalia, eftersom bristerna mot genrekraven nämnda ovan inte kommen-
teras. 

7.2.3.4 Språkriktighet 
I textprodukten finns inga brott mot språkriktighet mer än i två fall (avsak-
naden av interpunktion vid en förkortning mha (med hjälp av), och ett stavfel 
på verkar (skrevs senare i samma avsnitt korrekt). Generellt kan sägas att 
deltagarna precis som i rapport 1 inte har nämnvärda problem med språk-

                          
31 Det är oklart om rapporten enbart gick i retur på grund av brister i det övergripande text-
mönstret, eller om det berodde på, eller förstärktes av, en kommentar beträffande det faktiska 
innehållet (beräkningar i tabell 3 och bilaga 3).    
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riktighet om man ser till textprodukten. Läraren kommenterar ingenting som 
rör språkriktighet.  

7.2.4 Summering 
Precis som vid skrivsituationen för rapport 1 skriver Anneli, Jenny och Sofia 
på var sin textdel av rapport 2. Det är dock oklart hur ansvarsfördelningen av 
skrivandet av denna rapport har gått, eftersom det saknas en dokumentation 
av andra delen av skrivtillfället. Den begränsade dokumentationen kan även 
vara anledning till att det inte förekommer problematisering av samordning 
av de olika textdelarna. Det uppstår dock episoder, som rör skrivfördel-
ningen, där man kan beteckna Annelis som organisatorisk ledare (jfr rapport 
1). 

Nio av tio textuella episoder initieras av Sofia som vid denna rapport-
skrivning även skriver på avsnitt i rapporten med löpande text (i motsats till i 
rapport 1). Hon problematiserar i dessa episoder samtliga fyra kategorier. I 
en episod där ordval/uttryck problematiseras upplyser Anneli Sofia om en 
förkortnings betydelse och därmed agerar Anneli som expert. När Jenny 
sedan söker lämpligt ordval/uttryck i en annan episod för register uppstår 
också ett tillfälle för Anneli att agera i en expertroll. Episoderna för tempus 
(och stil) bekräftar att deltagarna behärskar den delen av registerkraven. I de 
två episoderna för formalia söker Sofia bekräftelse och information hos 
Anneli vilket hon också får. Det blir även Annelis förslag som i båda epi-
soderna verkställs i texterna.  

Strävan att följa genrekraven framgår explicit i samtalen och episoderna 
för tempus och stil samt formalia. När det gäller Anneli framkommer strävan 
tydligast vid formalia, när hon närmast dirigerar Sofia med nödvändiga 
textuella anvisningsförslag för formler, tabeller och figurer. 

Rapport 2 författas med betydligt fler brott mot genrekraven än rapport 1 
(formalia och övergripande textmönster). I textprodukten saknas förutom ett 
syfte och en problemställning i Introduktion även övergripande resultat och 
en slutsats i Sammanfattning. Läraren kommenterar avsaknaden av resultat 
och slutsatser i Sammanfattning och markerar även syftet i samma avsnitt 
och skriver ett reviderat syfte ovanför. Avsaknaden av ett syfte och en 
problemställning i Introduktion förblir okommenterad. Deltagarna problema-
tiserar mängden resultat för avsnittet Sammanfattning på Sofias initiativ men 
ändrat fokus i samtalen verkar vara orsaken till avsaknaden av resultat i detta 
avsnitt. Medvetenhet om att viktiga resultat förväntas vara redovisade i detta 
avsnitt finns, vilket framgår av textprodukten av samma avsnitt i rapport 1 
och även av Jennys respons i episoden. Register följer genrekraven (dvs. för 
tempus och stil), och läraren lämnar den delen okommenterad. Formalia för 
tabellerna och figur 2 avviker från instruktionen men kommenteras inte av 
läraren. Precis som i rapport 1 verkar deltagarna inte ha nämnvärda problem 
med språkriktigheten, med några få undantag. Rapport 2 går i retur för 
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bearbetning och förutom lärarens kommentarer om övergripande textmönster 
kan det bero på en kommentar kring värden i tabell 3 (det faktiska inne-
hållet).  

7.3 Laborationsrapport 3  

7.3.1 Övergripande skrivsituation 
Laborationsrapport 3 är den sista rapporten i delkursen och i samma grupp-
sammansättning. Rapporten lämnas till läraren samma dag som den skrivs. 
Rapport 2 godkänns fem dagar efter att skribenterna skriver rapport 3, och 
det är mig obekant om de har hunnit ta ställning till lärarkommentarer i den 
första versionen av rapport 2 (där det finns fler lärarkommentarer än i rap-
port 1).  

Skrivsituationen utmärker sig åter av att deltagarna skriver var sin del av 
rapporten vid var sin dator, förutom vid slutet av inspelningstillfället då 
Anneli och Sofia arbetar gemensamt med att besvara en fråga i avsnittet Svar 
på frågor. Det finns inga dokumenterade samtal från första delen av skriv-
tillfället av den anledningen att de inte fick tillfälle att sitta i närheten av 
varandra i skrivsalen. Därför är det oklart vem som har författat Material och 
Metoder samt Resultat och diskussion. Författarna till de övriga delarna av 
laborationsrapport 3 framgår av tabell 15.  

Tabell 15. Översikt över de olika skribenternas textavsnitt vid 
laborationsrapport 3  

Skribent Textavsnitt 

Anneli Beräkningar, Figur 3 i Utförande, Bilaga 1, 
Svar på frågor 

Jenny Sammanfattning, Försättsbladet 

Sofia Teori 

7.3.2 Analys av samtal 

7.3.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Det förekommer endast episoder där deltagarna aktualiserar samordning av 
de olika textdelarna. Anneli agerar samordnare, vilket framgår av följande 
initiativ: 

hör ni / har ni skrivit några tabeller / i inledningen nåt (2) ingen tabell? 
har ni några formler? 

men a: har du nån / du håller fortfarande på skriver / kan inte du hänvisa till 
bilaga tre? 

Även om Anneli agerar som samordnare precis som i samtalen vid rapport 1 
börjar dock Sofia och Jenny hävda sig mer när det gäller samordning av de 
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olika textdelarna. Sofia påminner nämligen Anneli i en episod om att hon är 
tvungen att hänvisa i texterna till figur 1: ”och så måste du skriva det i texten 
också så att dom inte letar efter figur ett”. I en annan episod nämner Jenny 
för Anneli att de är tvungna att hänvisa till bilaga 3 i texterna: ”vi måste bara 
hänvisa till dom nånstans”.  

7.3.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Under den dokumenterade tiden initieras sex episoder jämnt fördelade över 
register och språkriktighet (se tabell 16).  

Tabell 16. Antal textuella episoder när Anneli, Jenny och  
Sofia skriver på laborationsrapport 3, fördelade över övergripande 
textmönster, register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster – 

Register 3 

Formalia – 

Språkriktighet 3 

Totalt 6 

Formalia diskuteras men problematiseras inte på så sätt att det har utvecklats 
till textuella episoder. 

7.3.2.3 Övergripande textmönster 
Övergripande textmönster aktualiseras inte i samtalen.  

7.3.2.4 Register 
Register problematiseras vid tre tillfällen. Samtliga episoder handlar om ord-
val/uttryck och uppstår inom en tidsperiod av tre minuter. Sofia initierar 
under den tiden en episod och Anneli två. I episoden som Sofia tar initiativet 
till, episod (20) nedan, agerar Anneli expert utan att dock påverka text-
utformningen. Anneli förklarar i den episoden för både Sofia och Jenny 
skillnaden mellan absorbera och adsorbera.  

(20)  
Ämne och avsnitt: Att skriva absorbera eller adsorbera i Teori 
Skrivsituation: Sofia skriver på Teori 
Samtalsaktivitet:  Anneli upplyser, förklarar  

  

1. Sofia:  alltså hur många varianter finns det att skriva absorberas? 
2. Anneli:  vadå då? 
3. Sofia:  XXX skriver med d 
4. Jenny: ja det ba för att hon alltid gör det / jag skriver alltid med b men  
5.   jag har gjort om mig nu (1) adsorbera  
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6. Sofia: ja och jag skriver absortion med b 
7. Anneli:  men det är olika 
8. Sofia:  med p och XXX skriver alltid med d 
9. Jenny:  ja men ja förstår aldrig när man ska använda  
10. Anneli: jaha p och b 
11. Jenny: [nej d 
12. Sofia:  [nej d 
13. Anneli:  adsorbera? 
14. Jenny:  ja 
15. Anneli:  det är nånting annat 
16. Jenny: vad ä det då? 
17. Anneli: det att det fastnar på 
18. Jenny:  okej då ska vi ändra det dära 
19. Anneli:  absorbera det är när det slukar in ((härmande ljud)) / adsorbera 
20.   då fastnar det bara 
21. Jenny: hon eh hon använder alltid d när hon skriver med spektro- 
22.   fotometer å så / adsorbera ljus / inte absorbera 
23. Anneli:  gör hon det?  
24. Jenny:  ja               
25. Anneli: för så har hon inte sagt hon / när hon pratade med mig så har  
26.   idag var det väldigt stor skillnad på adsorbera och absorbera  
27.   XXX adsorbera 
28. Sofia: jag skriver absorbans jag struntar i vad hon sa 
29. Anneli:  aha 
30. Sofia:  jag har gjort min egen lilla /…/ jag vet faktiskt inte jag hörde inte  
31.   att hon sa adsorbera alltså XXX 

Episoden inleds genom att Sofia undrar ”alltså hur många varianter finns det 
att skriva absorberas?” (rad 1). Frågan indikerar att Sofia inte verkar veta att 
det finns betydelseskillnad mellan absorbera och adsorbera. Jenny anger 
kort därefter att också hon känner osäkerhet beträffande skillnaden mellan 
termerna (rad 4–5), och det antyder hon även på rad 9: ”ja men ja förstår 
aldrig när man ska använda”. Anneli upplyser de andra sedan att ”det är 
olika” (rad 7). Sedan förklarar hon för både Sofia och Jenny vad skillnaden 
är ”det att det fastnar på” (rad 17) ”absorbera det är när det slukar in” 
((härmande ljud följer)) / adsorbera då fastnar det bara” (rad 19–20). Annelis 
lärandestöd har inte som resultat att Sofia överväger att diskutera vilket 
ordval som är lämpligast i och med ”jag skriver absorbans jag struntar i vad 
hon [menar läraren] sa” (rad 28). Sofia bestämmer därmed hur det ser ut i 
texterna i detta fall och ignorerar lärarröstens innehåll. Att Anneli endast 
återkopplar med ”aha” (rad 29) kan betyda att hon godkänner absorbera som 
ordval i detta sammanhang. Under skrivandet av rapport 1 var hon däremot 
noga med att korrigera Sofias absorbera till adsorbera, men denna gång 
korrigerar hon inte ordvalet.  

Förhållningssättet till lärarrösten ser olika ut för deltagarna i episoden. 
Jenny anger i två turer (rad 4–5 och rad 21–22 ) att läraren använder sig av 
adsorbera och tillägger att detta har lett till att hon ändrat ordval ”jag skriver 
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alltid med b men jag har gjort om mig nu (1) adsorbera” (rad 4–5). Sofia, 
däremot, anger att hon inte låter sig påverkas av det som läraren säger i detta 
fall: “jag skriver absorbans jag struntar i vad hon sa” (rad 28). Annelis 
förhållningssätt har sin utgångspunkt i en direkt dialog med läraren ”för så 
har hon inte sagt hon / när hon pratade med mig så har idag var det väldigt 
stor skillnad på adsorbera och absorbera” (rad 25–27). Anneli baserar där-
med begreppsparens betydelse på kunskapsutbyte med läraren. Jenny rättar 
sig efter vad hon tror läraren skrev, dvs. en form av imitation, medan Sofia 
verkar mer rätta sig efter sin intuition vid denna uppgift.  

I de övriga två episoderna är det Anneli som driver en problematisering 
kring felaktig ordval/uttryck, som de har använt sig av i bilaga 1 och 2 för de 
två olika mätmetoderna. I den episoden (21 nedan) är Anneli noga med att se 
till att samtliga i gruppen delar hennes åsikt i frågan, vilket leder till att 
problemlösningen sker kollektivt och rollerna blir kollaborativa. 

Anneli ser i bilaga 1 att hon tidigare har skrivit medel absorbans. Efter-
som ämnet är Spektrofluorometer upptäcker hon att det i stället måste vara 
medel intensitet. Hon öppnar därmed för svar från både Sofia och Jenny. 

(21)   
Ämne och avsnitt: Ordval/uttryck – att skriva medel intensitet eller absorbans 

i Bilaga 1   
Skrivsituation: Anneli ser över Bilaga 1 
Samtalsaktivitet:  Anneli söker bekräftelse 

 

1. Anneli: här har jag skrivit / jag fattar inte riktigt det här kan nån förklara  
2.   det för mig? / kom och titta (2) emmitans bestämning av  
3.   koncentrationen med hjälp av spektrofluorometer mmm här pam  
4.   pam pam intensitet koncentration det stämmer ju  
5. Sofia: ja 
6. Anneli:  sen här uppmätt relativ intensitet 
7. Sofia: [vilken är det på? 
8. Anneli: [XXX (4) nej 
9. Sofia: medelabsortion 
10. Anneli: medel intensitet måste det väl vara? 
11. Sofia: a fast det är en spekt / aah du är fortfarande på spektrofluori ah  
12.   visst det måste vara 
13. Anneli: [medel (2) in (1) tensitet 
14. Sofia: [aah det måste det ju vara 
15. Anneli: så (2) beräknat koncentration eller hur (2) håller du också med  
16.   om det uppmätt relativ intensitet / medel det måste vara  
17.                  intensitet det stod absorbans där förut 
18. Sofia: [om det där är 
19. Jenny: [det där beror på vilket 
20. Sofia: spektrofluoro 
21. Jenny: då är det intensitet 
22. Anneli: ja  
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Först interagerar Anneli med Sofia i sex turer. Detta leder till att Anneli 
söker bekräftelse ”medel intensitet måste det väl vara?” (rad 10), vilket hon 
också får av Sofia (rad 11–12, 14). Anneli nöjer sig inte med det, eftersom 
hon även vänder sig till Jenny för bekräftelse (rad 15–17), vilket hon också 
får av henne: ”då är det intensitet” (rad 21). Samtliga är därmed överens om 
korrigering av ordval/uttryck. Annelis strategi att vända sig till både Sofia 
och Jenny för att komma till rätt beslut leder till att samtliga tar del i 
ändringen och därmed problemlösningen i bilagan.  

En halv minut senare initierar Anneli ytterligare en textuell episod då hon 
föreslår en liknande korrigering i bilaga 2, där terminologin blir den om-
vända ”intensitet det ska det inte stå / det ska stå absorbans här eller hur?”. 
Episoden blir kort (två turer) eftersom det grundläggande problemet har 
utretts i den föregående episoden. 

7.3.2.5 Formalia 
Formalia aktualiseras inte i samtalen.  

7.3.2.6 Språkriktighet 
Register aktualiseras vid tre tillfällen och rollrelationen i problemlösnings-
processen visar sig vara kollaborativ. I samtliga episoder problematiseras 
rättstavning av ämnesspecifika ord. Samtliga deltar i varje episod och två av 
initiativen kommer från Anneli när hon skriver på Svar på frågor, och en 
initieras av Jenny när hon skriver försättsbladet till rapport 3. De inleder 
episoderna med följande frågor:  

jag har stavat fel fluorescens (Jenny) 

lum lum lumini scens ska det vara va? /.../ lunines jag har stavat olika hela 
tiden (Anneli) 

/.../ pro proo ces: (2) varför ser det där fel ut / proces: hur stavas det? 
(Anneli) 

Problematiseringarna rör ämnesspecifika ord och förmodligen måste i två 
fall, dvs. vid bioluminiscens och fluorescens, ett nytt ord och dess betydelse 
läras in. Att rådgöra med de övriga deltagarna fungerar som redskap och 
skyndar på skrivprocessen. Annars är de eventuellt tvungna att slå upp ordet.  

7.3.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

7.3.3.1 Övergripande textmönster 
Deltagarna organiserar rapport 3 med huvudrubriker Sammanfattning, Mate-
rial och metoder och Resultat och diskussion. Huvudrubriken Introduktion 
saknas och istället startar avsnittet direkt med underrubriken Teori. Under 
Introduktion saknas syfte och problemställning. 
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Rapport 3 går i retur för bearbetning utan att läraren kommenterar någon-
ting beträffande övergripande textmönster.  

7.3.3.2 Register 
Rapportens olika textdelar har i stort sett utformats efter genrekraven för 
register. Under Utförande inleds dock tre meningar med följande konstruk-
tioner:  

”Tog upp excitationsspektrum och […]” 

”Ritade en graf över värdena med […]” 

”Ritade upp en kalibreringskurva och […]” 

Författaren (obekant vem som har skrivit den delen) försöker i meningarna 
ovan konstruera en opersonlig stil genom att utelämna subjektet. En mer 
korrekt lösning kunde ha varit att använda sig av passiv form så som i resten 
av avsnittet, dvs. ”Excitationsspektrum togs upp […]”, ”En graf ritades 
[…]”, ”En kalibreringskurva ritades upp […]”.  

Läraren har korrigerat en av dessa meningar: ”En graf ritades […]” 
istället för ”Ritade en graf […]”. Läraren kommenterar inte de övriga två 
formuleringarna. 

7.3.3.3 Formalia 
I texterna finns två brott mot genrekraven. Det hänvisas till figur 1 och figur 
2 (i Introduktion) med beteckningarna bild 1 och bild 2. Att det rör sig om 
godtycklighet från Sofias sida framgår i samtalen. När Anneli frågar de 
andra om de har skrivit tabeller i inledningen, svarar Sofia nämligen ”/…/ 
jag har bild ett och två /…/ eller figur ett och två”. Sofia nämner inlednings-
vis att hon har skrivit bild och ändrar i samma utsaga till figur. Det är oklart 
om hon har glömt ändra i texterna eller om hon anser att det inte spelar 
någon roll med enhetliga beteckningar. De har inte hänvisat i löpande text 
till Tabell 1. Av samtalen framgår (se 7.3.2.1) att det finns en medvetenhet 
om att det krävs hänvisningar till multimodala element i texterna. Slutligen 
har de inte lagt Svar på frågor i en bilaga, utan mellan Resultat och dis-
kussion och bilagorna. Det fanns i samtalen inga diskussioner kring detta. I 
rapport 1 utformar skribenterna Svar på frågor i en bilaga enligt genrekraven 
och det kan därmed i detta fall handla om viss godtycklighet eller slarv. 

7.3.3.4 Språkriktighet 
Läraren har inte kommenterat formalia i själva rapporten, men markerar i 
bilaga 1 och 2 att de måste redovisa beräkningarna i tabeller och diagram.  

Anneli m.fl. verkar inte ha nämnvärda problem med språkriktigheten i 
texterna (jfr rapport 1 och 2). Jenny kongruensböjer visserligen fel i Sam-
manfattning genom att skriva ”[…] det får anses godkända.”, medan Sofia i 
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teoridelen skriver en fristående bisats, men det handlar här förmodligen om 
slarvfel. Det förekommer småfel här och var i rapportens texter med inter-
punktion och/eller mellanslag. Läraren har inte kommenterat språkriktig-
heten.  

7.3.4 Summering  
Anneli agerar som samordnare i samtal vid samordning av de olika text-
delarna men Sofia och Jenny börjar hävda sig mer i diskussioner för sam-
ordning än vid de tidigare rapportskrivningarna genom att påminna Anneli 
om att hon måste hänvisa i texterna till en figur respektive bilagor. I den 
begränsade dokumentation förekommer endast problematiseringar av regis-
ter (3 ggr) och språkriktighetsfrågor (3 ggr). Anneli tar initiativ till fyra epi-
soder och Sofia och Jenny en vardera. Problemlösningen sker kollektivt och 
rollrelationen i fem episoder kan bäst beskrivas som kollaborativ. Deltagarna 
bygger på varandras bidrag och i en episod är Anneli noga med att samtliga i 
gruppen delar hennes åsikt vid en korrigering av ordval/uttryck. Hon vänder 
sig nämligen först till Sofia och sedan till Jenny för att komma fram till rätt 
beslut. I en annan episod för register agerar Anneli expert eftersom hon upp-
lyser de andra om distinktionen mellan termerna absorbera och adsorbera. 
Hennes roll påverkar dock inte textutformningen, eftersom Sofia håller fast 
vid sitt ordval och Anneli anger inget divergerande synsätt. Förhållnings-
sättet till lärarrösten ser olika ut för deltagarna i den . Anneli verkar vara den 
enda som baserar sitt resonemang på diskussionen med läraren, medan Sofia 
anger (i en episod) att hon ignorerar det som läraren sade. Textprodukten 
uppvisar, i likhet med rapport 2, en hel del avvikelser från genrekraven för 
kategorierna övergripande textmönster och formalia. Läraren kommenterar 
inte dessa brott (förutom en del formalia i bilagorna).  

7.4 Laborationsrapport 4  

7.4.1 Övergripande skrivsituation 
Anneli skriver sista rapporten tillsammans med Jenny, Malin och Sofia 
tisdag 18 november och fredag 21 november 2003. Gruppen från förra 
terminen har därmed utvidgats med en deltagare (Malin). Rapport 4 är 
Annelis enda rapport från denna termin och är tillkommen ca sju månader 
efter rapport 3. Denna gång skriver de på rapporten samtidigt som de håller 
på med laborationsundersökningen. Skrivsalen ligger nära laborationssalen 
och de varvar laborerande och skrivande på tisdagen.32 Det för med sig att de 
vid behov kan få hjälp av både den kursansvariga läraren och laborations-
läraren eftersom båda finns på plats. Gruppen inleder med att skriva parvis 

                          
32 Laborationen är förlagd till annan ort och genomfördes därmed inte i högskolans lokaler.   



 181

som en följd av gruppens storlek (jämnt antal) och tillgången till endast två 
datorer. I tabell 17 framgår att de flesta av rapportens avsnitt har författats 
genom just gemensamt textbygge. Senare under samma vecka skriver Anneli 
hemma på Utförande dag 1 och Jenny hemma på Utförande dag 2, medan 
Sofia och Malin arbetar tillsammans med beräkningar. Sofia förklarar att de 
också hade tänkt dela upp det, men att det inte blev så på grund av att hennes 
dator gick sönder. När informanterna träffas åter på fredagen diskuterar de 
resultaten tillsammans, vilket leder till att Sofia ändrar lite i texten till figur 1 
och 2 (under Resultat). Anneli skriver samtidigt på Diskussion. När rapport-
ens textdelar har samordnats ägnar deltagarna slutligen nästan 50 minuter åt 
en gemensam revideringsfas. I tabell 17 framgår även att samtliga deltagare 
har skrivit på minst tre avsnitt av laborationsrapport 4.  

Tabell 17. Översikt över de olika skribenternas textavsnitt vid 
laborationsrapport 4  

Skribent Textavsnitt 

Anneli Sammanfattning (tillsammans med Jenny), 
Teori (först tillsammans med Sofia och senare 
med Malin), Diskussion, Utförande dag 1 

Jenny Sammanfattning (tillsammans med Anneli), 
Material (tillsammans med Malin), Utförande 
dag 2 

Malin Material (tillsammans med Jenny), Teori (till-
sammans med Anneli), Beräkningar (tillsam-
mans med Sofia), Resultat (tillsammans med 
Sofia) 

Sofia Resultat (tillsammans med Malin), Teori (till-
sammans med Anneli), Beräkningar (tillsam-
mans med Malin) 

7.4.2 Analys av samtal 

7.4.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Det förekommer inga episoder då skrivandet av rapporten fördelas mellan 
deltagarna i samtalen under den dokumenterade tiden. Däremot diskuterar 
deltagarna samordning av de olika textdelarna i fyra episoder. Anneli är den 
enda av deltagarna som är inblandad i samtliga episoder (jfr rapport 1–3). De 
flesta av dessa diskussioner sker under revideringsfasen där Anneli agerar 
som samordnare. Hon kommer med följande initiativ till episoderna:  

a) vi har figur ett i teorin / sen har vi väl inga mer figurer först /…/ ja då kan  
    vi ändra dom till två tre 

b) här börjar teorin hör ni /…/ den ska komma först 

c) figur ett / har vi några fler figurer? /…/ är dom rätt numrerade nu? 
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7.4.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Deltagarna problematiserar textuella aspekter i sammanlagt 36 episoder (se 
tabell 18) under inspelningstillfället som uppgår till 143 minuter. Övergrip-
ande textmönster problematiseras klart mest (17 ggr), språkriktighet pro-
blematiseras i tio episoder, register i sex och formalia i tre episoder.  

Tabell 18. Antal textuella episoder när Anneli, Jenny, Malin och  
Sofia skriver på laborationsrapport 4, fördelade över övergripande 
textmönster, register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 17 

Register 6 

Formalia 3 

Språkriktighet 10 

Totalt 36 

7.4.2.3 Övergripande textmönster 
Deltagarna aktualiserar övergripande textmönster i sjutton episoder för-
delade över organisering och utveckling av innehåll i nio episoder och utför-
lighet i åtta episoder. I episoderna för organisering och utveckling av inne-
håll agerar Anneli i tre episoder expert. I övriga episoder för organisering 
och utveckling av innehåll kan hennes roll betecknas som central eftersom 
hon deltar i åtta av nio episoder och är i dessa episoder drivande i text-
utformningen. Förhållningssättet till generella genrekrav kan, särskilt i bör-
jan av inspelningstillfället, betecknas som flexibelt, nästan godtyckligt från 
Anneli, Jenny och Sofias sida. Det verkar som att uppgiftsspecifika anvis-
ningar får större betydelse för organisering och utveckling av innehållet. 
Malin, som har tillkommit som gruppmedlem, agerar med ett betydligt mer 
normativt förhållningssätt till allmängiltiga genrekrav.  

I den första episoden för övergripande textmönster, (22) nedan, uppvisar 
Sofia, Anneli och Jenny ett flexibelt förhållningssätt till allmängiltiga genre-
krav. I denna episod agerar Anneli även som expert.  

(22)   
Ämne och avsnitt: Att sätta huvudrubrik på det inledande avsnittet (Teori) 
Skrivsituationen:  Sofia skriver Teori (= avsnittet Introduktion/Inledning) 
Samtalsaktivitet:  Anneli föreslår (2 ggr) 

 

1. Sofia: inledningen skriva jag bara / jag blir helt förvirrad 
2. Anneli: eller bakgrund då? (3) kallar det vad du vill (3) vi kan kanske  
3.   skriva eller vi kan kalla det för teori (1) SKRATT (1) nu när du  
4.   skrivit bakgrund (2) hör ni bettor vi skriver teori istället för  
5.   bakgrund så ritar vi väl fermentor 
6. Jenny: det låter som en bra idé 
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Sofia har skrivit inledningsdelen och undrar vad hon ska ha för huvudrubrik 
(rad 1). Trots att hon är inne på inledningen, vilket stämmer överens med 
generella genrekrav, föreslår Anneli först bakgrund och senare i samma tur 
teori (rad 2–5). Det är inte bara de olika rubriknamnsförslag som tyder på en 
viss form av godtycklighet utan även Annelis ”kallar det vad du vill” (rad 2). 
Avslutningsvis instämmer Jenny på rad 6. Deltagarnas och då främst Annelis 
flexibilitet angående rubriknamn kan tyckas vara anmärkningsvärd eftersom 
Anneli på en liknande fråga från Jenny vid skrivning av rapport 1 anger 
Inledning som huvudrubrik för detta avsnitt (se episod (7)).  

I samtalen mellan Malin och Anneli kommer det ca en halvtimme senare 
fram att förhållningssättet beror på uppgiftsspecifika anvisningar. Malin tar 
då initiativ till följande episod, (23) när Anneli och Malin skriver på teori-
delen. 

(23)   
Ämne och avsnitt: Syftets plats i Sammanfattning  
Skrivsituation: Anneli och Malin skriver teoridelen 
Samtalsaktivitet:  Anneli bekräftar och förklarar   

 

1. Malin: bakgrund syfte sånt har vi skrivit va? 
2. Anneli: ä s: jag vi gjorde en sammanfattning och en teoridel istället /  
3.   syfte behövde vi inte göra XXX fråga 
4. Malin:  jag brukar skriva syfte i sammanfattningen 
5. Anneli: ja det står här / att du [kanske inte läst det hära? 
6. Malin:                                    [bruka jag skriva / jo jag läst det / det  
7.   var det jag tyckte vad fas  
8. Anneli: så det finns här 

Upphov till episoden är Malin som vill få bekräftat om de har skrivit bak-
grund och syfte (rad 1). Anneli bekräftar med att de (Jenny och Anneli) har 
skrivit en teoridel (vilket motsvaras av en bakgrund) och nämner sedan att 
syftet ”behövde vi inte göra” (rad 2–3). Problematiseringen sker när Malin 
nämner att hon brukar skriva syfte i sammanfattningen. Det leder till att 
Anneli hänvisar till en instruktion ”ja det står här / att du kanske inte läst det 
hära?” (rad 5). Malin anger att hon har läst ”det” och visar sin förvåning över 
instruktionen (”jag tyckte vad fas”). Denna instruktion verkar inte innehålla 
samma anvisningar som laborationshandledningen eftersom handledningen 
bl.a. kräver följande avsnitt/innehåll: 

Laborationsrapporten ska innehålla: 

Sammanfattning, innehållsförteckning, introduktion, bakgrund, syfte, mate-
rial och metoder, resultat, diskussion, slutsatser /…/. 

Handledningen rekommenderar bl.a. att ett syfte förväntas i rapportens texter 
och om man känner till generella genrekrav då vet man att syfte och bak-
grund skrivs i Introduktion. Deltagarna skriver dock syftet endast i samman-
fattningen, precis som Malin är inne på (rad 4). Annelis utsaga att de inte 
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behöver göra ett syfte ska förmodligen sättas i relation till ett inledande av-
snitt (dvs. Inledning/Introduktion) och inte till ett syfte i sammanfattningen. 
De kan dock ha fått andra besked, via andra anvisningar. Samtalen i epi-
soden visar att deltagarna har utvecklat innehållet efter uppgiftsspecifika 
anvisningar. Oavsett om de har följt dessa uppgiftsspecifika anvisningar eller 
inte, har de valt att inte skriva ett syfte i rapportens delar, precis som i rap-
port 1–3.  

Övergripande textmönster aktualiseras ytterligare två gånger. Anneli 
söker i en episod efter bekräftelse om utförandedelen ska vara med: ”a: 
utförandedel ska vi ha va?”. Hon får det implicit bekräftat av Malin, som 
nämner att det ska stå under Material och metoder. Senare under inspel-
ningstillfället undrar Jenny i en episod om resultatet skall vara med i Sam-
manfattning. Anneli bekräftar genom att upplysa Jenny att hon (Anneli) har 
skrivit det under avsnittet.  

Utforskandet av val av rubrik samt innehåll i de fyra episoderna beskrivna 
ovan visar att deltagarna uttrycker behov av att få bekräftelse eller upp-
lysning i dessa frågor. Av diskussionerna framgår att deltagarna anpassar sig 
efter uppgiftsspecifika anvisningar. Anneli deltar i samtliga fyra episoder 
och har störst andel i textutformningen.   

Anneli har inte bara en stor andel i textutformningen i frågor om organi-
sering och utveckling av textinnehåll utan intar genom sitt kontrollerande en 
dominantliknande roll. Den rollen visar sig även i några episoder i revide-
ringsfasen i slutet på skrivuppgiften. Episod (24) nedan har sitt upphov i en 
tidigare problematisering av Malin och Sofia ca 26 minuter tidigare. Malin 
ansåg då att inte Utförande utan Metoder bör vara huvudrubrik: ”för mate-
rial och metoder är ju en huvudrubrik utförande är underrubrik”. På Sofias 
fråga om de inte kan skriva Material och sedan Utförande som huvudrubrik, 
svarar Malin ”det inte korrekt men jag vet inte hur kinkig han [labora-
tionsläraren] är”. Malin följer i sitt resonemang exakt generella genrekrav 
vilket också leder till att Sofia ändrar rubriker efter Malins synpunkter. I 
revideringsfasen får Anneli syn på ändringen och korrigerar genast (rad 2). 

(24)   
Ämne och avsnitt Utförande dag1 som huvudrubrik istället för underrubrik  
Skrivsituation: Samtliga ser över rapportens texter i en revideringsfas   
Samtalsaktivitet:  Anneli korrigerar, föreslår och förklarar  

 

1. Sofia: instrument kemikalier överför / övrigt material  
2. Anneli: utförande dag 1 ska vara med fet stil  
3. /…/ 
4. Sofia: a men jag ska förklara varför vi gjorde sådär att vi gjorde det  
5.   kursivt XXX kanske material och metoder 
6. Anneli: ta bort metoder då 
7. Sofia: a men 
8. Anneli: då blir det bara material och sen gör du utförande i stället 
9. Sofia: men ä 
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10. Malin: då tar vi det som en stor 
11. Jenny: a bara material 
12. Sofia: jo men 
13. Malin: det enklaste är material och metoder ihop / och metoder är som  
14.   en underrubrik till material och metoder (1) när ni / vi vill ha det  
15.   / så har vi / så har man gjort förut 
16. Anneli: okej men jag tycker det är så pass mycket material [XXX bara  
17.   man har en egen 
18. Jenny:                    [ja tycker 
19.                  också 
20. Sofia: nej jag bara (1) jag var lite osäker 

Anneli avser med korrigeringen ”utförande dag 1 ska vara med fet stil” att 
det ska vara huvudrubrik istället för underrubrik. Innan Sofia hinner förklara 
varför de (Malin och hon) har ändrat till Material och metoder som huvud-
rubrik föreslår Anneli att Sofia kan ta bort metoder (rad 6) ”då blir det bara 
material och sen gör du utförande istället” (rad 8). Hennes förklaring lyder 
”jag tycker det är så pass mycket material” (rad 16). Annelis förklaring anger 
återigen att hon anpassar innehållet efter uppgiftsspecifika behov och inte 
efter generella genrekrav. Jenny instämmer två gånger i Annelis resonemang 
(rad 11, 18–19). Malin kommer visserligen med ett divergerande synsätt som 
exakt följer generella genrekrav (rad 13–15) med förklaringen att ”så har 
man gjort förut”, men Sofia ändrar sedan i texterna efter Annelis förslag, 
vilket innebär att rubrikernas inbördes ordning återgår till den första utform-
ningen, dvs. som det såg ut innan Malin tog initiativ till att lyfta fram 
Metoder som huvudrubrik istället för Utförande dag 1. Anneli och Malins 
rollrelation kan därmed betecknas som dominant–dominant. 

I ytterligare en episod, (25) nedan, i revideringsfasen agerar Anneli också 
kontrollerande och nu rör det utformningen av Sammanfattning. I den här 
episoden visar sig Anneli vara noga med att följa generella genrekrav. 

(25)   
Ämne och avsnitt: Att skriva Sammanfattning som fristående del  
Skrivsituation:  Anneli och Sofia arbetar med avsnittets slutgiltiga utform- 

ning  
Samtalsaktivitet:  Anneli föreslår och avgör   

 

1. Anneli: om vi vill ha det på ensidig måste vi göra om alla dokument till  
2.   enstaka sidor 
3. Sofia: nej vi kan skriva ut en och en men det tar hundra år 
4. Anneli fast det kan vi göra 

Anneli föreslår för Sofia att de måste göra om alla dokument i rapporten till 
enstaka sidor (rad 1–2) för att åstadkomma att sammanfattningen utgör en 
separat, fristående del, vilket även generella genrekrav föreskriver. Sofia 
kommer med ett divergerande synsätt med motiveringen att det tar för 
mycket tid (rad 3). Anneli bestämmer utformningen och därmed hur avsnittet 
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ska organiseras i rapporten genom ”fast det kan vi göra” (rad 4). Vid denna 
problematisering följer Anneli därmed generella genrekrav, medan Sofia 
verkar vara den mer godtyckliga i frågan. Rollrelationen liknar även här 
dominant–dominant. 

Revideringsfasen avslutas sedan med ytterligare två episoder för organi-
sering av innehåll för rapport 4. En av dessa gäller eventuella krav på inne-
hållsförteckning. I instruktionen för laborationsrapporten finns inte angivet 
några förväntningar på en innehållsförteckning (se bilaga 1), men den an-
svariga läraren för denna delkurs har i laborationshandledningen angivit att 
en sådan skulle finnas med. Malin aktualiserar detta och den fortsatta dis-
kussionen handlar mycket om lärarrösten: ”han sa att vi inte behövde ha det 
/…/ han sa att vi inte behövde ha allting som stod där /…/ skriv som ni 
brukar skriva sa han /…/” (Jenny); ”det sa han faktiskt” (Anneli). Det är 
oklart i detta sammanhang vem av de två lärarna de refererar till. I problema-
tiseringen undrar Sofia också om Anneli skrev en innehållsförteckning i ett 
arbete (uppsats) från en tidigare utbildning. Ur Annelis svar framgår att 
genrerna inte går att jämföra: ”/…/ det var inte alls samma stuk det mera 
liksom vetenskapliga artiklar med syften”. Här kan jämföras med Johns’ 
(1997) resonemang om kulturella värden, dvs. att många lärare inte verkar ha 
förstått att ”good writing” bedöms olika på olika högskoleutbildningar, (se 
4.1). I Annelis svar framgår även att hon inte tilldelar laborationsrapporten 
samma vetenskapliga status vilket hon exemplifierar med ”syften”. I en 
intervju nämner hon just avsaknaden av vetenskaplig metodik på utbild-
ningen: 

Jag tycker att det är lite konstigt att vi inte har någon vetenskaplig metodik 
alls på den här [ohörbart] med tanke på att de förutsätts att vi ska forska 
egentligen eller hur? Ingen vetenskaplig metodik. När jag läste till tandhygie-
nist då hade jag fem poäng vetenskaplig metodik.       

Deltagarnas problematisering och resonemang i episoden ovan leder slut-
ligen till att de inte skriver någon innehållsförteckning. 

I sista episoden ifrågasätter Anneli dispositionen i fyra olika turer: ”hur 
fick vi resultat här emellan nu då? / det ska komma efter utförande bara? / 
och var kommer resultatet efter för nånting? / och beräkningar kommer 
efter?”. Malin (och delvis Jenny) förklarar dispositionen för Anneli som slut-
ligen ger sitt samtycke till organiseringen av innehållet. 

Sett över samtliga episoder för organisering och utveckling av innehåll 
kan man iaktta ett centralt mönster i Annelis agerande, eftersom hon deltar i 
åtta av nio episoder. Hon agerar kontrollerande och i en expertroll och/eller 
en dominantroll eftersom hon bestämmer a) att Sammanfattning ska skrivas 
separat, b) att första avsnittet ska kallas Teori och c) att inte Metoder ska 
vara huvudrubrik utan Utförande dag 1 (och därmed även (Utförande) Dag 
2). Hon ifrågasätter (och problematiserar) även dispositionen av resultat-
kapitlet. Malin och Sofia kommer med divergerande synsätt i två episoder, 
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men de följer slutligen Annelis förslag. I övriga problemepisoder kan roll-
relationerna betecknas som kollaborativa om man ser till interaktions-
mönstret.  

Fem av åtta episoder där utförligheten för de olika avsnitten problema-
tiseras har sin utgångspunkt i avsnittet Teori, som Anneli och Malin arbetar 
tillsammans med. Anneli sitter vid tangentbordet och episoderna problema-
tiseras genom följande initiativ:  

a) vad är det mer vi behöver ha med då? (Malin) 

b) jag tänkte skriva nånting mer om den hära styrningen av processen  
    (Anneli) 

c) så ska man kanske skriva nånting om omrörning av syresättningen? 
    (Anneli) 

d) okej vad kan vi mer behöva veta om det här (3) mera teori? (Anneli) 

e) men vad är det för teori som ska vara med? (Malin) 

I de fyra första episoderna (a–d) kan rollrelationen betecknas som kollabo-
rativ. Deltagarna diskuterar sig fram till vad som kan vara lämpligt att 
integrera i teoridelen och det är två gånger Malins förslag som Anneli väljer 
att skriva ner. Exempelvis avslutas episod a) genom: 

Malin: ”ska du skriva nånting om luften ut? (2) den går i en  
 spritfälla”  
Anneli: ”mmm det kan vi göra ä: utluften precis bra” 

Genom Malins initiativ e) tilldelas Anneli en expertroll, eftersom det för-
anleder henne att förklara för Malin varför (viss) teori ska vara med (”ja men 
det är bara för att man kan läsa vad man har gjort för nånting”) samt vilken 
teori det handlar om i detta fall (”att man mäter tillväxten genom absorbans-
mätningar”). I anslutning till denna episod är det Anneli som bestämmer att 
de har skrivit tillräckligt på Teori: ”det kanske räcker så (2) för att ä: sen så 
är ju resten egentligen utförande för att det är ju allmänt så hur det går till”. 

I en episod, (26) nedan, problematiserar Anneli och Jenny utförligheten 
för avsnittet Utförande. Det uppstår divergerande synsätt i samtalen dem 
emellan som föranleds av det faktum att de var för sig har skrivit på olika 
delar av Utförande (Dag 1 respektive Dag 2) och att Jenny i sin textdel har 
skrivit samma volymer (av mediekomponenterna) som Anneli redan har 
skrivit om i Utförande dag 1. Rollrelationerna i första delen av episoden lik-
nar en relation dominant–dominant, men så småningom förhandlar deltag-
arna sig kollaborativt fram till en gemensam lösning. 

(26)   
Ämne och avsnitt: Upprepning av samma volymer i Utförande dag 1 respek- 

tive 2 
Skrivsituation: Jenny ändrar i Utförande dag 2  
Samtalsaktivitet:  Anneli föreslår, invänder, förklarar och instämmer 
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1. Jenny: hur skulle vi göra med dom där volymerna nu då? 
2. Anneli: ä jag vet inte jag ska ta öppna den här så ska vi se vad jag har  
3.   skrivit 
4. Jenny: jag har skrivit samma volymer som du för jag visste inte riktigt 
5. /…/ 
6. Anneli: men alla fall sen kommer det här beräkningar gjordes för att  
7.   veta hur stor volym som skulle tas ur varje stam lös / ning med  
8.   ovan nämnda koncentrationer / för försök nummer sju var detta  
9.   och sen har ja skrivit 
10. /…/ 
11. Jenny: a: då har du skrivit dom 
12. Anneli: då har jag skrivit dom 
13. /.../ 
14. Jenny: men jag tycker inte att det gör nånting att man upprepar det 
15. Anneli: nej frågan är om du kan hänvisa till ovanstående koncentrationer  
16.   eller om du (1) ska / du har redan skrivit in dom så att i för sig 
17. Jenny: men gör det nånting om man 
18. Anneli: hur tjatigt blir det då på en skala vilken är det vad är det [första? 
19. Jenny:                              [”jag  
20.   har skrivit exakt (1) jag har exakt skrivit samma ordning som du  
21.   för ja kolla det 
22. /…/ 
23. Anneli: så att det inte blir sådär liksom och nej nu kommer allt det där  
24.   igen liksom 
25. Jenny: ä: och tidigare (2) i ställe för följande volymer av  
26.   mediekomponenterna tillsattes så skriver jag av (1) tidigare  
27.   beräknade volymer av medie /…/ ska jag skriva det i stället? 
28. Anneli: ja precis 

Efter Jennys bidarg där hon undrar hur de ska göra med volymerna (rad 1), 
jämför de varandras textavsnitt (rad 2–12). Jenny är först att ta ställning i 
frågan om upprepning av volymerna genom ”jag tycker inte att det gör 
nånting att man upprepar det” (rad 14). Anneli verkar först fundersam men 
när Jenny delvis upprepar sin åsikt (rad 17), kommer Anneli med ett 
divergerande synsätt genom ”hur tjatigt blir det på en skala /…/?” (rad 18). 
Efter att Jenny nämner att hon har skrivit exakt samma volymer som Anneli, 
förklarar Anneli sig utifrån ett läsarperspektiv genom ”så att det inte blir 
sådär liksom och nej nu kommer allt det där igen liksom” (rad 23–24). De 
når dock konsensus i frågan efter att Jenny föreslår en formulering som avser 
en hänvisning, vilket Anneli varit inne på tidigare i samtalet (rad 15). Anneli 
instämmer med Jennys förslag. 

Problemet som uppstår kan relateras till integrative learning problems 
(McCorkle m.fl. 1999). Det verkar dock inte som om deltagarna saknar kun-
skap om varandras textavsnitt, men det uppstår ett annat problem, nämligen 
överlappande text. Jenny och Anneli delar inte synsätt inledningsvis vilket 
leder till en rollrelation dominant–dominant, som dock sedan blir mer till en 
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kollaborativ, eftersom Jenny följer Annelis synsätt och ändrar till en hänvis-
ning i sitt textavsnitt.  

De sista två problematiseringarna av utförligheten sker med utgångspunkt 
från avsnittet Diskussion, som Anneli skriver på. Hon vill få synpunkter på 
om det finns fler problem som känns relevanta att ta upp i Diskussion. Malin 
nämner genast att homogenisatorn inte fungerade. Det följer några turer där 
samtliga fyra deltar i den kollaborativa problemlösningsprocessen. I texten 
återfinns följande formulering: ”Tanken var från början att hälften av den 
producerade cellmassan skulle homogeniseras, men homogenisatorn var sön-
der så det gick inte.”). I den andra episoden för utförligheten med utgångs-
punkt från avsnittet Diskussion är det Jenny som undrar om de ska skriva 
mer på avsnittet men Anneli anser inte det.  

Interaktionsmönstret i sju av åtta episoder, där utförlighet problematiseras 
kan beskrivas i termer av en kollaborativ rollrelation, även om Anneli har 
något större andel i textutformningen/problemlösningen. I en episod agerar 
hon i en expertroll (i samtal med Malin).  

7.4.2.4 Register 
Deltagarna problematiserar register i sex episoder. I fyra av episoderna hand-
lar det om ordval/uttryck, i en episod problematiseras (personlig) stil och i 
ytterligare en episod diskuteras meningslängd. Anneli deltar i fem av sex 
episoder och rollrelationerna i samtliga sex episoder kan betecknas som kol-
laborativa. I den episod som inte Anneli deltar i letar Sofia efter lämplig 
förkortning i figur 2 genom ”här sjönk e: va hette har man en förkortning 
på”. Tillsammans med Jenny kommer hon sedan fram till att förkortningen 
är DO. I påföljande episod som uppstår några minuter senare söker Sofia 
stöd hos både Jenny och Anneli för att få bekräftelse på en ändring i texten 
för figur 2 och 3. Hon utnyttjar samarbetet i problemlösningsprocessen 
maximalt, eftersom hon vänder sig i olika turer till Jenny och Anneli för att 
få bekräftelse på att hon ska skriva att ”det är en följd av att det sjönk”. 
Ytterligare en episod initieras av Sofia och denna gång problematiserar hon 
och Anneli figurtexten under figur 1. Det blir i den episoden nästan enbart 
Annelis förslag som skrivs ner men Sofia kommer också med förslag.  

Anneli är sedan upphov till en problematisering av stilen i avsnittet Ut-
förande.  

Episoden, (27) nedan, initieras av Malin (rad 9) och vid denna problema-
tisering är samtliga deltagare inblandade i problemlösningsprocessen. 

(27)         
Ämne och avsnitt: Personlig eller opersonlig form i Utförande 
Skrivsituation: Anneli sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Anneli redovisar text och förklarar 

 
 



 190 

1. Anneli: hör ni bettor här a odlingsmedium har jag skrivit här / blablabla  
2.   eftersom en multivariatanalys skulle göras varierades dom  
3.   varierade dom olika labgrupperna sammansättningen på sina  
4.   odlingsmedier / inom givna intervaller enligt Placket-Burman  
5.   metoden / vår grupp varierade mediakomponenterna enligt givna  
6.   intervaller och försök nummer sju i tabell och just ja vi måste ta  
7.   en kopia på tabellen i ur e: handledningen  
8. Sofia: ä men ska vi ha bi [la 
9. Malin:                 [får vi skriva vår grupp? 
10. Anneli: jag vet inte men ä: det är så svårt annars att förklara vilken / att  
11.   man bara gjort det 
12. Jenny: a: men vi skriver vår grupp för då får han ändra det då 

Samtalskontexten som föregår Malins initiativ är Annelis strategi att läsa 
högt för hela gruppen det som hon dittills har skrivit under Utförande, en 
strategi som bereder de övriga i gruppen tillfälle att ge respons på textinne-
hållet (rad 1–7). I anslutning nämner hon att de måste kopiera tabellen ur 
laborationshandledningen (rad 6–7). Sofia försöker i sin respons antyda just 
platsen för tabellen (rad 8). Malin fokuserar i sin respons varken på textens 
utförlighet, eller platsen där tabellen ska infogas, utan på den personliga 
formen. Hon söker de andras synpunkter på om de får skriva vår grupp (rad 
9). Instruktionen kräver passiv form och opersonlig stil för detta avsnitt. 
Anneli förklarar sig med att det annars blir svårt att förklara vad gruppen har 
gjort (rad 10–11). Just för denna redovisning har de något av ett dilemma 
eftersom de måste integrera forskningsresultat (multivariatanalys) från åtta 
olika grupper i rapporten. En av dessa grupper är de själva och för att kunna 
redovisa den egna gruppens förfaranden verkar det vara svårt att undvika 
personlig stil, vilket Anneli delvis antyder i sin förklaring. Jenny legitimerar 
Annelis uttryckssätt genom ”vi skriver vår grupp” och tillägger att läraren 
får ändra i texten vid behov (rad 12). Genom att skriva ”vår grupp” bryter de 
mot genrekraven, vilket tyder på ett flexibelt förhållningssätt till instruk-
tionen och därmed till genrekraven. Indirekt anger de att den här undersök-
ningens uppgift gör det svårt att undvika användning av personligt pro-
nomen. Malin tillför inget divergerande synsätt men genom sitt initiativ 
aktualiserar hon generella genrekrav, vilket innebär att hon sätter den 
aktuella skrivuppgiften i relation till allmängiltiga genrekonventioner.  

Annelis strategi i episod (27), dvs. att läsa högt för de andra vad hon 
dittills har skrivit, tar kvantitativt sett stort samtalsutrymme i episoden, utan 
att det ändrar rollrelationerna i interaktionsmönstret. Problemlösningspro-
cessen kan nämligen fortfarande betecknas som kollektiv, eftersom fler än 
Anneli bidrar i processen. I episod (28) nedan tar hon inte bara stor plats i 
sina turer utan hon tillför även flera lösningsförslag, vilket gör att man skulle 
kunna beteckna hennes agerande som drivande vid textkonstruktionen.  
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(28)         
Ämne och avsnitt:  Att formulera hur SARA-systemet fungerar i Teori 
Skrivsituationen: Anneli sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Anneli söker lämplig formulering och bekräftelse¨ 

 

1. Anneli: emm och a: vad ska man skriva (2) början ställs börvärden in  
2.   och SARA ser till att det hålls SKRATT 
3. Malin: och SARA systemet ä: reglerar eller justerar (2) ehm  
4. Anneli: reglerar automatiskt 
5. Malin: ja 
6. Anneli: reglerar automatiskt med hjälp av / sensorerna med hjälp av  
7.   olika sensorerna 
8. Malin: mm  
9. Anneli: reglerar automatiskt vadå? 
10. Malin: börvärden eller värdena alltså 
11. Anneli: reglerar automatiskt ehm XXX som behövs för börvärdena  
12.   kanske eller som: / nej ehh automatiskt förhållandet i fermentan 
13. Malin: mm  
14. Anneli: a just ja med hjälp av information från de olika sensorerna 
15. Malin: mm  
16. Anneli: eller hur? 
17. Malin: mm  
18. Anneli: olika sensorer förstår vi det här nu? 
19. Malin: mm ja förstår 

Anneli och Malin skriver på avsnittet Teori och försöker i text förklara hur 
SARA-systemet fungerar. Anneli börjar på en formulering och skriver sam-
tidigt (rad 1–2). Malin bidrar med förslag verb som beskriver processen, 
nämligen reglerar och justerar. Anneli tar upp Malins reglerar direkt i 
meningen. Sedan söker Anneli en lämplig fras som beskriver vad som reg-
leras automatiskt (rad 9). Malin ger ett förslag (rad 10) men Anneli tar inte 
upp det i sin respons utan kommer själv med förslag till en nominalfras med 
tillhörande efterföljande prepositionsfraser. Malin ger i sina turer bekräf-
tande återkopplingssignaler (4 gånger). I rapporttexten återfinns följande 
meningsformulering: Vid fermentationens början ställs börvärden in och 
SARA-systemet reglerar automatiskt förhållandet i fermentorn mha informa-
tion från de olika sensorerna.  

I problemlösningsprocessen i samband med formuleringen av denna 
mening bidrar Malin med verbet reglerar och de övriga delarna kommer från 
Anneli. Trots att Anneli har störst andel i den slutliga formuleringen som 
hamnar i rapporttexten, kan rollrelationen betecknas som kollaborativ, vilket 
kan bero på Annelis sätt att interagera. Hon återkopplar nämligen i tre turer 
med frågeintonation, varvid hon bjuder in Malin att delge sina synpunkter. 
Det sättet att interagera gör att hon inte uppträder i rollen som dominant eller 
expert. Malin får hela tiden tillfälle att komma med förslag, även om hennes 
bidrag begränsar sig mest till bekräftande återkopplingssignaler. 
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I direkt anslutning till episod (28) initierar Anneli ytterligare en episod 
rörande register genom att läsa meningen och söka synpunkter hos Malin 
genom ”är det en för lång mening?”. Malin anser inte det. Det verkar vara 
praxis att studenterna på institutionen relaterar genrekravet att skriva kort 
och koncist till meningslängden. Annelis respons visar att hon inte avviker 
från den uppfattningen.  

7.4.2.5 Formalia  
Deltagarna aktualiserar formaliafrågor i tre episoder. I samtliga fall rör pro-
blematiken användning av förkortningar i Sammanfattning. I första episoden 
söker Anneli bekräftelse på att förkortningen o d står för optical density. Hon 
får det bekräftat av både Sofia och Jenny. Efter att Jenny nämner att hon har 
skrivit det på svenska (optisk densitet) skriver även Anneli det på svenska. 
Anneli förklarar sitt initiativ genom ”man får inte ha med förkortningar i 
sammanfattningen”, vilket stämmer överens med anvisningarna i instruk-
tionen. 

I revideringsfasen återkommer deltagarna, i episod (29) nedan, till samma 
uttryck. Det är Sofia som tar initiativ till episoden, där samtliga deltar i pro-
blemlösningen. 

(29)          
Ämne och avsnitt:  Utförande  
Skrivsituationen: Sofia sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Anneli efterfrågar förtydligande, uppmanar och förklarar 

1. Sofia: men alltså måste vi skriva inom parentes optisk densitet här? har  
2.   vi skrivit det tidigare i äh 
3. Malin: det räcker / första gången räcker 
4. Anneli: fast ä: blblbl var har vi skrivit det? 
5. Sofia: nej vi aldrig a 
6. Jenny: [i sammanfattningen 
7. Malin: [i sammanfattningen 
8. Anneli: vi har skrivit o d nej låt det vara  
9. Jenny: vi låter det vara” 
10. Anneli: man få inte ha några i sammanfattningen 
11. Sofia: jag vet alltså / jag trodde vi hade haft inom parentes en gång  
12.   tidigare men det hade vi inte 

Sofia ser att de i Utförande har skrivit OD (optisk densitet) och ifrågasätter 
förtydligandet inom parentes (rad 1–2). Malin anger att det räcker om man 
skriver på det sättet första gången som förkortningen nämns (rad 3). Anneli 
vill då veta var de har skrivit det tidigare i rapporten varpå Jenny och Malin 
svarar samtidigt ”i sammanfattningen”. Anneli konstaterar då att de har skri-
vit uttrycket utan förkortning i Sammanfattning. Detta innebär att de inte 
tidigare har använt sig av förkortningen vilket leder till att hon anger att för-
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tydligandet efter förkortningen ska vara kvar: ”/…/ nej låt det vara” (rad 8), 
vilket även Jenny nämner i nästa tur (rad 9). Anneli förklarar sedan för Sofia 
att man inte får använda förkortningar i en sammanfattning (rad 10). Sofia 
anger att hon vet om det och motiverar sitt initiativ med att hon trodde att de 
hade skrivit förkortning och förtydligande tidigare i texten. 

Det uppstår ytterligare en episod för formalia, som också har sin ut-
gångspunkt i avsnittet Sammanfattning. Anneli undrar om man får använda 
förkortningen nm eller om man ska hela måttsangivelsen nanometer. Sofia 
bekräftar med ”ja” vilket leder till att Anneli skriver 600 nm. Det gesingen 
förklaring, men det verkar som att Anneli och Sofia i detta fall inte ser nm 
som en förkortning. 

I de tre ovan beskrivna episoderna framgår det att deltagarna strävar efter 
att följa genrekravet för formalia gällande förkortningar i Sammanfattning. 
Det förekommer även en del diskussioner som rör hänvisningar till multi-
modala aspekter och det faktum att dessa diskussioner inte leder till pro-
blematiseringar kan förklaras med att deltagarna är medvetna om textuella 
krav rörande utformning för tabeller, figurer m.m. 

7.4.2.6 Språkriktighet  
De tio episoderna för språkriktighet som deltagarna aktualiserar i samtalen 
behandlar följande frågor: versaler som problematiseras i fem episoder, 
interpunktion som problematiseras i tre episoder och rättstavning som aktu-
aliseras i två episoder. I fyra av fem episoder som Anneli deltar agerar hon i 
expertrollen. Skrivsituationen utmärker sig främst av gemensamt textbygge, 
vilket verkar vara anledning till det stora antalet problematiseringar. Språk-
riktighet problematiseras nämligen oftast när deltagarna sitter två och två. 
Denna skrivsituation verkar gynna förhandling i form av förtydliganden och 
bekräftelser. Det sker exempelvis när Sofia skriver på figur 2 och söker be-
kräftelse hos Jenny om sjönk stavas med sj. Vid ett annat tillfälle är det 
Malin och Jenny som skriver i par när de arbetar på materiallistan fördelade 
över Instrument, Kemikalier och Övrigt material. Malin uttrycker behov av 
förtydliganden av Jenny kring bruk av versaler vid förkortningar och namn-
beteckningar (3 episoder), och i en episod frågar hon om en bokstavering av 
ett namn. Dessa fyra episoder sker inom loppet av några minuter. En stund 
senare arbetar Anneli och Malin tillsammans på teoridelen och inom en 
minut problematiseras interpunktion i tre olika episoder i samband med 
formuleringen av två meningar. I två av dessa episoder visar det sig vara 
Anneli som har störst andel av textutformningen vilket tilldelar henne en 
expertroll. Malin frågar nämligen Anneli om de ska markera punkt på ett 
visst ställe i meningen samt om de ska sätta ut kommatecken. Anneli svarar 
att de inte ska sätta punkt och anger platsen för kommatecknet. 

I den senare revideringsfasen är det Anneli som initierar två episoder som 
rör versaler i förkortningen SARA-system. Det är även hon som korrigerar i 
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texterna i båda dessa episoder vilket ger henne en expertroll. Den första pro-
blematiseringen sker i episod (30) nedan. 

(30)          
Ämne och avsnitt:  Förkortningar och versaler i Sammanfattning 
Skrivsituation: Sofia sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Anneli föreslår och korrigerar   

 

1. Anneli: sara system vi kanske ska ha stora bokstäver på sara för jag tror  
2.   att 
3. Sofia: det är stora där 
4. Anneli: nej men alltså 
5. Sofia: hela? 
6. Anneli: hela sara stort 
7. Malin: det var som vi skrev 
8. Anneli: jaha precis och så streck och så system 

Anneli lägger märke till att de har skrivit Sara system med endast en versal 
på förkortningen (rad 1–2). Sofia som sitter vid tangentbordet påpekar att de 
har skrivit första bokstaven med versal, vilket leder till att Anneli förtydligar 
att hela förkortningen måste skrivas med versaler (rad 6). Efter att Malin 
nämner att de har skrivit så på ett annat ställer i rapporten passar Anneli på 
att också korrigera ett annat brott genom att påpeka att det ska varaett binde-
streck mellan förkortningen och efterledet (system). I Utförande lägger 
Anneli sedan märke till samma sätt att skriva ordet och korrigerar, vilket 
leder till att Sofia ändrar även i detta avsnitt till SARA-system.33 

I fyra av de fem episoder som Anneli deltar agerar hon därmed i expert-
rollen. De sista två episoderna förekommer i revideringsfasen som kan be-
traktas som en fas i skrivprocessen, där man kan förvänta sig korrigeringar.  

7.4.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

7.4.3.1 Övergripande textmönster 
Analysen av textprodukten för organisering av innehåll visar att genrekraven 
följs minst i laborationsrapport 4 jämfört med rapport 1–3. Huvudrubriken 
Introduktion saknas och istället startar avsnittet direkt med underrubriken 
Teori (jfr rapport 3). Anneli m.fl. skriver i rapport 4 inte heller huvud-
rubriken Metoder utan använder sig först av Material som en fristående 
huvudrubrik och sedan av Utförande (dag 1, 2) som huvudrubriker istället 
för att det ska vara underrubrik till Metoder. 

Rapport 4 går i retur för bearbetning och (laborations)läraren kommen-
terar följande aspekter beträffande organisering av innehåll: 

                          
33 Episoderna rör språkriktighet och inte register eftersom det inte finns genrekrav på hur man 
utformar förkortningar. Detta finns däremot beskrivet i Svenska skrivregler, vilket hör till 
språkriktighetsnormen. 
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Avsaknaden av innehållsförteckning 

Avsaknaden av Inledning som huvudrubrik 

Avsaknaden av Metoder som huvudrubrik 

Användningen av Utförande – dag 1 som huvudrubrik 

Användningen av Dag 2 som huvudrubrik 

Rubrikval för Resultat. (Resultat ska markeras som huvudrubrik, vilket gjorts 
korrekt genom fetstil. Lärarkommentaren är därmed felaktig i förhållande till 
anvisningarna.)  

Diskussion ska markeras som huvudrubrik (felaktig kommentar av läraren 
eftersom Diskussion skrevs med fetstil, dvs. som huvudrubrik)   

I samtalen framgår att Anneli, Jenny och Sofia har ett dynamiskt, uppgifts-
specifikt förhållningssätt till genrekraven, när det gäller huvudrubrikerna 
Inledning (se episod (22)) och Metoder (se episod (24)). Malin däremot 
följer kraven i sitt resonemang för rubriksättningen av Material och metoder 
och efterföljande underrubriker. Det är dock Anneli som agerar dominerande 
och expert i dessa episoder (organisering av innehåll), vilket innebär att de 
skriver rubriker som avviker från de generella genrekraven. Användning av 
en innehållsförteckning problematiseras av deltagarna på Malins initiativ. 
Det framgår i samtalen att inte tror att läraren förväntar sig en innehålls-
förteckning, vilket leder till att deltagarna kommer överens om att inte skriva 
en sådan.  

För utveckling av innehåll saknas, förutom syfte och problemställning (jfr 
rapport 1–3) under Introduktion, även en slutsats i Sammanfattning (jfr rap-
port 2). Laborationsläraren kommenterar följande aspekter beträffande ut-
veckling av innehåll: 

Beräkningar i tabell1 ska redovisas under Resultat 

Beräkningar i Formell 1, 2, 3 och 4 ska stå före Utförande   

Avsaknaden av en slutsats i Sammanfattning och ett syfte och en pro-
blemställning i introduktionsdelen kommenteras därmed inte (jfr rapport 1–
3). Eftersom deltagarna skrev slutsats i Sammanfattning av rapport 1 och 3 
och avsaknaden av en slutsats blev kommenterad av läraren i rapport 2 kan 
man förvänta sig att det finns en medvetenhet hos Anneli m.fl. om det 
genrekravet. Syfte problematiseras i episod (23) och där nämner Anneli att 
de inte behövde göra ett syfte och Malin att hon brukar skriva syfte i 
sammanfattningen. Förekomst av problemställning i introduktionsdelen har 
varken problematiserats i samtal vid denna rapportskrivning eller vid de 
tidigare tre skrivningarna. Platsen för beräkningar för formlerna 1, 2, 3 och 4 
problematiseras efter ett initiativ från Anneli: ”men alltså hur fick vi resultat 
här emellan nu då?”. Sedan kommer Anneli, Malin och Jenny inte fram till 
någon ändring i texterna.  
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7.4.3.2 Register 
Textprodukten visar att rapportens olika textdelar i stort sett har utformats 
enligt genrekraven. Ett frågetecken kan sättas för variationen av en viss 
beteckning. I Tabell 1 kallas andra kemikaliet (som används för det specifika 
mediet) pepton. I bilaga 1 kallas det för trypton. Läraren korrigerar tempera-
turmätare till temperatursensor och underrubriken Ympning till Ympbered-
ning. Dessutom skriver läraren Ympning bredvid underrubriken Inokulering 
med kommentar ”Tips: Använd samma ord hela tiden t.ex. ymp inte in-
okulering.” 

7.4.3.3 Formalia 
I textprodukten har skribenterna missat att hänvisa till tabell 1, figur 2 och 
figur 3, trots att de i samtalen visar medvetenhet om kraven för formalia. 
Avsaknaden av löpande text i avsnittet Resultat kan ha spelat en viss roll när 
det gäller figur 2 och 3, eftersom skribenterna brukar skriva hänvisningarna i 
den löpande texten under Resultat. Tabell 1 har de skrivit under Beräkningar 
och läraren kommenterar att det rör sig om resultat av beräkningar och att 
den tabellen därmed måste redovisas under Resultat. Läraren har dock inte 
kommenterat formalia specifikt. 

7.4.3.4 Språkriktighet 
Textprodukten visar att vissa förkortningar inte följer språkriktighetsnormen, 
nämligen tex och mha (6 gånger). På ett ställe kvarstår ordet SARA-systemet 
skrivet med en versal och utan bindestreck. Generellt kan dock sägas att 
Anneli m.fl., precis som i rapport 1–3, inte har nämnvärda problem med 
språkriktighet. Läraren har inte kommenterat språkriktighet. 

7.4.4 Summering 
Skrivsituationen för denna rapportskrivning utmärker sig till stor del av 
gemensamt textbygge vilket gäller för samtliga deltagare. Anneli skriver 
Sammanfattning tillsammans med Jenny, sedan Teori först tillsammans med 
Sofia och senare med Malin (Även Jenny respektive Sofia skriver till-
sammans med Malin). Gemensamt textbygge leder därmed till en skriv-
fördelning på två deltagare i taget vilket föranleds av en gruppsamman-
sättning på fyra deltagare och tillgången till två datorer. Anneli är den enda 
av deltagarna som är inblandad i samtliga episoder för organiseringen av 
skrivuppgiften (samordning av de olika textdelarna). De flesta av dessa 
diskussioner sker under revideringsfasen och initiativen visar att hon agerar 
som samordnare. Av de textuella episoderna problematiseras övergripande 
textmönster klart mest. Även språkriktighet problematiseras ofta om man 
jämför med rapport 1–3. En viktig anledning till det visar sig vara det 
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gemensamma textbygget som verkar gynna problematiseringar av språk-
riktighet. Exempelvis problematiserar Jenny och Malin språkriktighet i fyra 
episoder inom loppet av ett par minuter och Anneli och Malin i tre episoder 
inom en minut. 

I episoderna för organisering och utveckling av innehåll agerar Anneli 
kontrollerande, eftersom hon deltar i nästan samtliga episoder och har störst 
andel i textutformningen. I tre episoder agerar hon i expertrollen. Hennes 
förhållningssätt till generella genrekrav för organisering och utveckling av 
innehåll kan betecknas som flexibelt, nästan godtyckligt, och även Jenny och 
Sofia uppvisar det förhållningssättet. Det verkar som att uppgiftsspecifika 
anvisningar får större betydelse för organisering och utveckling av innehållet 
än generella genrekrav. Malin agerar dock med ett betydligt mer normativt 
förhållningssätt till allmängiltiga genrekrav, dock utan att få igenom sina 
åsikter igenom i texterna. 

I episoder där textens utförlighet problematiseras uppvisar interaktions-
mönstret i sju av åtta episoder en kollaborativ rollrelation, även om Anneli 
har något större andel i textutformningen/problemlösningen. I en episod till-
delas hon expertrollen i samtal med Malin. I episoder som rör organisering 
och utveckling av innehåll, som tillhör den konventionaliserade delen av 
övergripande textmönster sett till genrekraven, kan Annelis roll i några epi-
soder även betecknas som dominant I episoderna då utförlighet problema-
tiseras tar hon främst del i konstruktionen av en kollaborativ rollrelation. 

För register problematiseras främst ordval/uttryck och rollrelationen kan i 
samtliga sex episoder betecknas som kollaborativ. Deltagarna söker var-
andras synpunkter och bekräftelse och förhandlar sig på så sätt fram i den 
kollektiva problemlösningsprocessen. Anneli använder sig bl.a. i två epi-
soder av strategin att läsa högt för de andra vad hon har skrivit dittills för att 
få de andras synpunkter, medan Sofia använder strategin att söka bekräftelse 
hos två deltagare för en viss formulering, nämligen först hos Jenny och i på-
följande tur hos Anneli. Trots att Anneli i två episoder har en något större 
andel i textutformningen påverkas inte rollrelationen, eftersom hon inter-
agerar på så sätt att de andra deltagarna hela tiden får tillfälle att komma med 
förslag.  

Det framgår att deltagarna strävar efter att följa genrekravet för formalia 
både när det gäller förkortningar i Sammanfattning och för utformning av 
tabeller, figurer m.m. Anneli deltar endast i hälften av de tio episoderna av-
seende språkriktighet, vilket främst beror på skrivuppdelningen i par. I fyra 
av de fem episoder som hon deltar i är hon i en expertroll.  

I textprodukten förekommer inga nämnvärda brott när det gäller register 
och språkriktighet. För formalia kan nämnas att skribenterna har missat att 
hänvisa till tabell 1, figur 2 och figur 3 trots att de visar medvetenhet kring 
dessa genrekrav i samtalen. Det verkar som om avsaknaden av löpande text i 
Resultat kan ha spelat en roll (eftersom man i texterna måste hänvisa). Lär-
aren gör några korrigeringar relaterade till register, men kommenterar inte 
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formalia och språkriktighet. Angående organisering av innehåll kan nämnas 
att huvudrubrikerna Introduktion (Inledning) och Metoder saknas. För ut-
veckling av innehåll saknas, förutom ett syfte och en problemställning under 
Introduktion, även en slutsats i Sammanfattning. Läraren kommenterar inte 
dessa brott för utveckling av innehåll men kommenterar avsaknaden av 
Inledning och Metoder, användningen av Utförande – dag 1 och Dag 2 som 
huvudrubriker. Läraren gör även några felaktiga korrigeringar eftersom han 
tror att studenterna inte har markerat Resultat samt Diskussion som huvud-
rubriker.  

Läraren kommenterar även avsaknaden av en innehållsförteckning. vilket 
kan betecknas som en uppgiftsspecifik anvisning, eftersom den inte är i linje 
med generella genrekrav för en laborationsrapport. Deltagarna problema-
tiserar detta utförligt och efter att ha aktualiserat lärarrösten, och jämfört 
med en annan genre och med tidigare rapporter kommer fram till att de kan 
avstå från innehållsförteckning. Slutligen anger läraren beträffande utveck-
ling av innehåll att Beräkningar i tabell 1 ska redovisas under Resultat och 
att Beräkningar i Formel 1, 2, 3 och 4 ska stå före Utförande. 

7.5 Fallstudie 2, laborationsrapport 1–4  
Anneli skriver de fyra rapporterna under fjärde och femte terminen på sin 
utbildning. Grupperna hon deltar i kan beskrivas som homogena till sin 
sammansättning, eftersom hon först skriver tre rapporter med Jenny och 
Sofia och först i påföljande termin också med Malin. Deltagarna, och då 
främst Anneli, Jenny och Sofia (Malin deltar endast vid rapport 4), har som 
avsikt att turas om att skriva olika delar av rapporterna och den avsikten följs 
till viss del. De har nämligen alla skrivit på de flesta av rapportens delar efter 
fyra rapportskrivningar, men analysen visar också att deltagarna gärna skriv-
er mest på de delar de anser sig vara bra på. I en intervju ger Anneli, som har 
skrivit mycket av den löpande texten i rapporterna, följande förklaring: 

Jag är väl ganska bra på att sammanfatta själv. Vad vi har gjort så att säga, 
sammanfatta det så att det går att läsa utan att få med en massa krusiduller 
runtomkring, utan bara rakt uppochner vad vi har gjort, så att teori inledning 
och sammanfattning då.   

Även Jenny anses av de övriga i gruppen vara bäst på att skriva löpande text 
och har också skrivit mest på den löpande texten i rapporterna. Sofia som 
mest har arbetat med beräkningar som utformas i figurer, tabeller etc. be-
skriver sin expertis på följande sätt: 

Min svaghet är väl just det som hon [=Anneli] är bra på. Jag är väl lite mer så 
där tabell utformning av tabeller formler och så. Det tycker väl jag att jag kan 
bäst om jag måste säga nånting jag absolut bäst på.  
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Deltagarnas produktion i rapportens texter (1–4) visar, trots att de har varvat 
skrivuppgifterna till viss del, att de mest har skrivit på de delarna av rap-
porten som de anser sig vara bäst på.  

Annelis ageranden vid organisering av skrivuppgifter kan över samtliga 
rapportskrivningar betecknas som samordnande. Hon framstår som organisa-
torisk ledare. Vid produktion av rapport 1 är det Jenny som vänder sig till 
Anneli vid upprepade tillfällen för att få förslag eller bekräftelse inför nya 
skrivuppgifter. När de skriver på rapport 3 börjar dock Sofia och Jenny 
hävda sig mer i diskussioner för samordning av textdelarna genom att på-
minna Anneli om att hon måste hänvisa i texterna till en figur respektive 
bilagor. Det är den tredje rapportskrivningen på två veckor, vilket kan ha på-
verkat deltagarnas rutiner. Vid rapportskrivning 4 agerar Anneli samordnare 
i revideringsfasen. Det faktum att det inte förekommer diskussioner kring 
skrivfördelningen påverkas förmodligen av skrivsituationen, dvs. att de 
flesta avsnitt författas parvis. 

Textuella aspekter aktualiseras sammanlagt i 71 episoder. Övergripande 
textmönster aktualiseras klart mest, vid 30 tillfällen följt av register (20 ggr), 
språkriktighet (15 ggr) och formalia (6 ggr). Övergripande textmönster kan 
dock betecknas som en bred kategori eftersom här ingår organisering och 
utveckling av innehåll samt textens utförlighet. Formalia problematiseras 
visserligen minst men diskuteras en hel del av deltagarna, främst för att få 
till korrekt numrering och hänvisningar i texterna till tabeller och figurer. 
Det som också framgår genom kvantitativa data är det höga antalet pro-
blematiseringar i samtalen vid skrivandet av rapport 4 jämfört med de tid-
igare rapportskrivningarna. Relativt sett initieras nämligen var fjärde minut 
en textuell episod, medan motsvarande siffra i samtalen vid rapportskrivning 
1–3 ligger runt tolv minuter. En förklaring kan vara skrivsituationen med 
deltagare som skriver parvis. Då bereds det möjlighet att problematisera i två 
olika smågrupper samtidigt. Gemensamt textbygge verkar också gynna och 
intensifiera problematiseringar av språkriktighetsfrågor. Jenny och Malin 
problematiserar nämligen fyra episoder inom loppet av ett par minuter och 
Anneli och Malin tre episoder inom en minut. En annan förklaring till det 
höga antalet textuella episoder kan vara revideringsfasen i slutet på skriv-
uppgiften. Bara i den fasen förekommer tolv problematiseringar (framförallt 
av mer övergripande karaktär, dvs. övergripande textmönster och formalia). 

Vid främst rapportskrivning 1 och 4, där episoder för övergripande tex-
mönster förekommer, agerar Anneli ibland i expertrollen. Den rollen agerar 
aldrig de övriga deltagarna i. Vid rapport 1 är det Jenny som visar osäkerhet 
och söker stöd hos Anneli i sju episoder. Rollfördelningen mellan Anneli 
och Sofia visar sig vara mer kollaborativ i en episod för övergripande text-
mönster, vilket kan bero på det faktum att de har arbetat och skrivit till-
sammans under längre tid. I samtalen vid rapport 4 är Anneli inte bara expert 
i vissa episoder utan här intar hon även en kontrollerande dominantroll i 
episoder där hon bestämmer a) att Sammanfattning ska ha en egen sida 
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(Sofia–Anneli), b) att första avsnittet ska kallas Teori (Sofia–Anneli) och c) 
att inte Metoder ska vara huvudrubrik utan Utförande dag 1 (Sofia–Anneli–
Malin). Hon ifrågasätter (och problematiserar) även dispositionen av resul-
tatkapitlet. Visserligen kommer Malin och Sofia med divergerande synsätt i 
två episoder, men de följer Annelis förslag i slutändan. Annelis dominans 
framgår mest i episoder av mer övergripande karaktär, som också har en 
direkt koppling till genrekraven och mindre till den delen av övergripande 
textmönster som behandlar utförlighet. Ändå följs inte genrekraven för över-
gripande textmönster i samtliga frågor. Det verkar som att uppgiftsspecifika 
anvisningar får större betydelse för organisering och utveckling av innehållet 
än allmängiltiga anvisningar (som främst förmedlas med hjälp av instruk-
tionen). I vissa episoder leder det till ett flexibelt, nästan godtyckligt förhåll-
ningssätt från Anneli sida och även Jenny och Sofia uppvisar ett liknande 
förhållningssätt. Det innebär att Anneli snarare följer anvisningarna från 
lärarna i respektive delkurs än håller fast vid generella genrekonventioner. 
Malin agerar i flera episoder med ett betydligt mer normativt förhållningssätt 
till generella genrekrav, dock utan att få sina åsikter igenom i texterna. 

Episoderna för register domineras av problematiseringar av ordval/uttryck 
(14 av 20 episoder) och det är Anneli som sex gånger agerar i expertrollen i 
samtalen med Sofia och/eller Jenny. I dessa episoder handlar det om distink-
tionen mellan spektrometer och spektrofotometer, absorbera och adsorbera 
(2 ggr), betydelsen av elektroforetiska samt elueras, och uttrycket n = 15 i 
tabellhuvudet. Här handlar det därmed om problematiseringar som har en 
tydlig koppling till det faktiska innehållet. Trots Annelis stora andel i text-
utformningen kan några bidrag i problemlösningsprocessenav främst Sofia 
ha lett till adekvata ordval/uttryck i texterna i vissa fall. Konventionerna för 
tempus och stil verkar samtliga deltagare behärska, trots att de i ett fall 
(rapport 4) bryter mot genrekraven genom att skriva ”vår grupp”. Av upp-
giftsspecifika skäl säger de sig använda den personliga stilen (Annelis för-
klaring i episoden).  

Formalia diskuteras en hel del av deltagarna men problematiseras inte så 
ofta. Anneli har en något större del i textutformningen (främst rapport 2), 
men rollrelationen kan i samtliga episoder betecknas som kollaborativ. I dis-
kussionerna och problematiseringarna framgår strävan att följa genrekraven 
för formalia.  

Vid språkriktighet problematiseras främst ortografi och (korrekt) bruk av 
förkortningar. I episoderna för ortografi tar deltagarna hjälp av varandra vid 
stavning av ämnesspecifika ord som de annars måste slå upp. Vid rapport 4 
är Anneli i expertrollen i fyra av de fem episoderna som hon deltar i. I revi-
deringsfasen korrigerar hon vid två tillfällen förkortningar och hon bestäm-
mer i ytterligare två episoder hur interpunktionen ska se ut i en mening som 
hon samförfattar med Malin.  

I textprodukten för rapport 1–4 förekommer inga nämnvärda brott, vad 
gäller register och språkriktighet och väldigt få lärarkommentarer ges an-
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gående dessa kategorier. Deltagarna problematiserar de delarna av register 
som är relaterade till genrekraven i betydligt mindre omfattning i samtalen 
än ordval/uttryck som kan betecknas som uppgiftsrelaterade. På mer globala 
textnivåer bryter de betydligt oftare i texterna mot konventionerna. Minst 
förekommer brotten i rapport 1, vilket kan bero på det faktum att den 
kursansvariga läraren i början på delkursen gick igenom anvisningarna för 
laborationsrapportskrivande på en separat föreläsning. Som Jansson (2005b) 
påpekar kan lärarnas expertis behövas för att dra fram tyst kunskap om 
skrivnormen. När det gäller övergripande textmönster saknas syfte och pro-
blemställning i samtliga rapporter. Eftersom deltagarna inte har diskuterat 
och problematiserat dessa delar under Introduktion och ingen av de fyra 
lärarna har kommenterat avsaknaden verkar det inte vara praktik på utbild-
ningen att i en laborationsrapport kräva problemställning, och lärarna verkar 
nöja sig med ett syfte i Sammanfattning. Flest brott förekommer i rapport 4 
där huvudrubrikerna Introduktion (Inledning) och Metoder saknas. För ut-
veckling av innehåll saknas, förutom syfte och problemställning under Intro-
duktion, även en slutsats i Sammanfattning. I samtalen problematiseras huvud-
rubrikerna Inledning (Introduktion) samt Metoder men det är Anneli som 
väljer andra rubriker.  

Det förekommer en del brott mot formalia för tabeller och figurer i 
rapport 2–4. I samtalen visar deltagarna dock medvetenhet om de formalia 
som krävs. Uppdelningen av textdelarna (jfr med ”integrative learning 
problems”, McCorkle m.fl. 1999) och bristande fokus i revideringsfasen (där 
allt ska samordnas) verkar därmed vara orsaken till dessa brott. Ingen av 
lärarna har fokuserat på formalia, eftersom kommentarer saknas i rapportens 
texter. 

Övergripande textmönster kommenteras endast av två lärare, nämligen i 
rapport 2 och 4. Läraren för rapport 2 kommenterar avsaknaden av resultat 
och slutsatser i Sammanfattning och markerar även syftet i samma avsnitt 
och skriver ett reviderat syfte ovanför. I rapport 4 kommentarer läraren över-
gripande textmönster i stor utsträckning (bl.a. avsaknaden av huvudrubrik-
erna Inledning och Metoder) dock även i vissa fall inkorrekt. Rapport 2–4 
går i retur för bearbetning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras om Annelis socialisering in i genren 
laborationsrapporten att hon har varit aktivt deltagande vid samtliga skriv-
tillfällen och mest drivande i skrivandets progression. Hon har gett de övriga 
deltagarna en hel del lärandestöd genom sin expertroll, inte minst med av-
seende på frågor som rör genrens register. Redan från rapport 1 har hon visat 
adekvata genrekunskaper som hon också delgivit de övriga deltagarna i 
grupperna. Att hon inte har följt genrekraven för organisering av innehåll till 
punkt och pricka verkar mest ha berott på lärarnas godtycklighet. Själv 
verkar hon ha haft nytta (och eventuellt lärt sig) av de andras synpunkter, 
som hon också ville få på de delar som hon själv har författat (genom att läsa 
högt för de andra och invänta respons). 
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8 Fallstudie 3 – Mika  

Hur gestaltas Mikas skribentprofil i samförfattarskap och vilken betydelse 
har samförfattarskap för Mikas socialisering in i genren laborationsrapport? 
Jag har följt Mika vid tre laborationsrapportskrivningar som sträckt sig över 
en period av fyra terminer. Första rapporten skrev han tillsammans med Per 
och Benna och rapport 2 med Per, Lan, Linda, Mehmet, Pasi och Tomas. 
Sista rapporten samförfattades med Johanna och Pasi.  

8.1 Laborationsrapport 1 

8.1.1 Övergripande skrivsituation 
Samtalsmaterialet för rapport 1 är hämtat från inspelningen 15 april VT03 
(fyra dagar efter laborationen), i en delkurs där deltagarna sammanlagt skall 
skriva tre rapporter inom en period av 14 dagar.34 Rapport 1 har författats i 
en av institutionens lokaler. Mika och Benna arbetar i början på inspelnings-
tillfället med en annan laborationsuppgift, samtidigt som Per börjar skriva på 
avsnitten Material, Kemikalier, Utförande under Material och Metoder för 
rapport 1 (se tabell 19). I samtalen framgår att Per använder sig av labora-
tionshandledningen (”Mika har du din labbok / jag skriver XXX maskin å 
kemikalier”). Sedan skriver Mika och Per tillsammans (gemensamt text-
bygge) på resultaten i bilaga 1 och 2, och sedan fortsätter de med att skriva 
på Beräkningar/Data, Resultat/Diskussion, Sammanfattning samt Intro-
duktion.  

Tabell 19. Översikt över de olika skribenternas textavsnitt vid 
laborationsrapport 1  

Skribent Textavsnitt 

Mika & Per Beräkningar/Data, Resultat/Diskussion, 
Sammanfattning, Introduktion, Bilaga 1 och 2 

Per Material, Kemikalier, Utförande (under 
Material och metoder) 

Benna Frågor till labbet (kallas i instruktionen för 
Fristående frågor) 

                          
34 Det gäller samma delkurs, termin och laborationsstudie som Fallstudie 1 – Anneli, rapport 
1, se 7.1).  
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I slutet av inspelningstillfället gör Mika några ändringar i Utförande, som 
Per har skrivit inledningsvis. Benna besvarar fristående frågor som senare 
hamnar i bilaga 3. Rapporten lämnas en vecka efter inspelningstillfället till 
laborationsläraren (22 april).  

8.1.2 Analys av samtal 

8.1.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Det förekommer inga samtal kring skrivfördelning, vilket kan ha sin för-
klaring i att Mika och Per skriver tillsammans på de flesta av rapportens 
textavsnitt (dvs. gemensamt textbygge) De byter plats vid tangentbordet 
regelbundet utan att förhandla om det. Däremot finns några episoder som rör 
samordning av de olika textdelarna. De visar att Mika tar kontrollen över 
texternas slutgiltiga utformning. I slutet av inspelningstillfället börjar Mika 
nämligen att komplettera formalia för genren genom att hänvisa till 
bilagorna, skriva referenser och skriva vad diagrammen handlar om, vilket 
han även nämner för Per: ”nu ska jag bara skriva bilaga ett och bilaga två på 
rätt ställe / bilaga tre också /…/ jo en sak diagram / diagram nummer två och 
den heter då (1) den heter ((skriver)) (5) sådär”. Lite senare svarar Mika 
jakande (”ja gör det”) på Bennas fråga om hon skall skicka de färdigskrivna 
frågorna till uppgiften till honom. Mika lägger sedan in frågorna i bilaga 5 
hänvisar till bilagan och frågorna. Slutligen förhandsgranskar han rapportens 
sidor. Mika agerar därmed som samordnare. 

8.1.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Textuella aspekter problematiseras i sammanlagt 19 episoder (se tabell 20) 
under den tid då skrivuppgiften dokumenterats (fyra timmar och 32 minuter). 
Samtliga problematiseringar uppstår efter initiativ från Mika eller Per. Benna 
är inte inblandad i samtalen kring textuella episoder. Mika initierar samman-
lagt nio av de 19 episoderna. Övergripande textmönster problematiseras 
mest, nämligen i åtta episoder. Register problematiseras i sex episoder, språk-
riktighet i fyra episoder och formalia i en episod. 

Tabell 20. Antal textuella episoder när Mika, Per och Benna  
skriver på laborationsrapport 1, fördelade över övergripande 
textmönster, register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 8 

Register 6 

Formalia 1 

Språkriktighet 4 

Totalt 19 
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8.1.2.3 Övergripande textmönster 
Mika och Per problematiserar övergripande textmönster i åtta episoder och i 
sju av dessa visar sig Mika och Per vara överens om textutformningen. I en 
episod framför de olika förslag, dvs. det förekommer divergerande synsätt. 
Mika framträder mest i en dominerande roll för hur den slutgiltiga utform-
ningen ska se ut och i vissa episoder framträder han i expertrollen och ger 
lärandestöd, dock utan att förklaringar förekommer. Av interaktionsmönstret 
framgår vidare att Mika initierar två av åtta episoder (och Per därmed 6 
episoder). En av episoderna där Mika framträder i expertrollen är episod (1) 
nedan som samtidigt är en av tre episoder, där organiseringen av innehållet 
problematiseras. Episoden uppstår i början av inspelningstillfället och det är 
Per som söker bekräftelse om Beräkningar/data ska skrivas som huvud-
rubrik. Mika tar expertrollen.  

(1)       
Ämne och avsnitt: Organisering av innehåll – avsnittens över/underordning  
Skrivsituation: Mika tar över tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Mika föreslår och förklarar   

 

1. Per: så jag vet / ska man sätta underskrift på den här två? 
2. Mika: ja annars kan du bara göra så här / annars oj jo men det kan du  
3.   göra / antingen kan du / fast då blir det som beräkningar och  
4.   data / jag skulle vilja ha den där helt fel / jag skulle vilja ha den  
5.   där / nummer fjorton till exempel och den kanske då i (1) så 
6.                 där 
7. Per: mm  
8. Mika: ä:: det behöver inte vara fjorton det kan vara en tolva (1) men  
9.   då i tjock form 
10. Per:  mm  
11. Mika: så att det syns att det är beräkningar och data 
12. Per:  mm  
13. Mika: å likadant här material och metoder den ska gå i tjockt 
14. Per: mm 
15. Mika: för att den är för sig själv då / utförande den kan vara som den  
16.   är i kursivt 
17. Per: mm ja precis 
18. Mika: men beräkningar å data den ska vara tjock (1) å sen den kan  
19.   vara kursivt 
20. Per: så ja 
21. Mika: eller hur 
22. Per: ja 
23. Mika: eller understruken det är upp till oss 
24. Per: vi tar det kursivt eftersom vi har det på dom tidigare  
25.   underrubriker så att 
26. Mika:  ja / så där den där då kan vi också ha som kursivt (1) så 
27. Per: så 
28. Mika: så syns det 
29. Per: skönt  
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Per har skrivit Beräkningar/data som rubrik och undrar ”ska man sätta 
underskrift på den här två?” (rad 1). Per undrar med andra ord om Beräk-
ningar/data ska utformas som huvudrubrik. Mika går genom rapportens 
dittills skrivna rubriker för att markera rubrikernas över- respektive under-
ordning. I Mikas första tur (rad 2–6) argumenterar han för att markera 
huvudrubriker med teckenstorlek 14. Sedan ändrar han till 12 (rad 8–9), men 
markerar huvudrubrik på Beräkningar/data genom att använda sig av fet stil 
istället. Därefter gör han likadant med Material och metoder (rad 13), och 
för Utförande (rad 15–16) föreslår han att den rubriken kan vara kvar i 
kursiv stil, dvs. markerad som underrubrik. Per ger i resten av episoden 
endast bekräftande återkoppling i sina bidrag, förutom när han ger respons 
på ett av Mikas förslag som rör underrubrikens markering, dvs. med kursiv 
stil (rad 18–19) alternativt med understrykning (rad 23). Per föreslår i detta 
fall kursiv stil med motiveringen ”vi har det på dom tidigare underrubriker 
/…/” (rad 24–25).  

Genom att Per vänder sig med sin fråga till Mika får Mika möjlighet att 
inta rollen som experten. Den rollen visar sig sedan, förutom i en kvantitativ 
dominans i samtalsturer, även i Mikas ageranden och samtalsaktiviteter. Han 
tar genast över tangentbordet, kommer med förslag och förklarar. Pers 
samtalsaktiviteter tyder dock inte på någon tydlig novisroll eftersom han tar 
initiativ till episoden, ger bekräftande återkopplingssignaler och ger förslag 
(rad 23–24). Man skulle också kunna hävda att Per söker Mikas stöd genom 
initiativet och därmed tilldelar Mika expertrollen. Även om deltagarna kom-
pletterar varandras bidrag i problemlösningen är det Mika som visar sig vara 
mer drivande i problemlösningsprocessen. I Mikas förslag och förklaringar i 
episoden går implicit att utläsa att han tror sig utforma rubrikerna enligt 
genrekraven vilket bl.a. yttrandet ”material och metoder den ska gå i tjockt” 
(rad 12) visar.  

I de övriga två episoderna för organisering av innehåll visar sig åter 
Mikas dominerande roll för textutformningen. I en episod anger Mika och 
Per olika förslag för textutformningen. Mika visar sig i den episoden vara 
osäker på avsnittsföljden, dvs. om referenser eller hänvisningar till bilagor 
kommer först. Per antyder att han tror att referenser kommer sist. Mika 
vänder sig sedan till en annan student (inte från Mikas grupp) som antyder 
motsatsen. Mika nämner sedan ”vi kör bilagorna sist”, vilket för det första 
innebär att han bestämmer hur den slutgiltiga textutformningen ska se ut, 
och för det andra att han inte följer Pers förslag. I den textprodukt de lämnar 
in är det dock tvärtom, dvs. med referenser sist, som Per mest trott på. Det 
framgår inte av samtalen hur den ändringen kommer till.  

Några minuter senare initierar Per episod (2) nedan, där han söker Mikas 
åsikt i frågan om utformning och plats i rapporten för de fristående frågorna. 
Mika agerar expert genom att han ger lösningsförslag, som han också själv 
verkställer i texterna. 
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(2)   
Ämne och avsnitt: Organisering av innehåll – plats för frågorna i bilaga 3 
Skrivsituation:  Mika sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Mika ger lösningsförslag   

 

1. Per: ska vi klistra in frågorna i det eller ska vi göra ut dom på ett  
2.   separat papper? 
3. Mika: en sak till / nej det är bilaga a: just det / bilaga tre bilaga tre det  
4.   ska vara frågorna bilaga tre frågor ((tangentnedslag)) (2) så där 

Pers initiativ rör de fristående frågorna som Benna har arbetat med. Han 
undrar om dessa ska klistras in i rapporten efter Referenser, eller om fråg-
orna bör utformas på ”ett separat papper”. Mika slår fast i sin respons (rad 3–
4) att de fristående frågorna ska ges i bilaga 3 och passar också på att hän-
visa till bilagan under avsnittet Bilagor. Utformningen följer på så vis 
instruktionen som anger att fristående frågor måste placeras i en egen bilaga 
om sådana finns att besvara i laborationshandledningen, och att studenterna 
måste hänvisa till bilagan.  

Mikas samtalsaktiviteter och ageranden i de tre episoderna beskrivna 
ovan tyder på att han har störst andel i textutformningen och dessutom age-
rar expert i två av episoderna. Men samtalet uppvisar här inte prototypiska 
rollrelationer, varken för rollrelationen expert–novis eller dominant–passiv, 
eftersom Per deltar aktivt i textutformningen genom sina initiativ och sam-
talsaktiviteter. Båda deltagarna engagerar sig också i textutformningen och i 
varandras bidrag och därmed ser problemlösningsprocessen ut som en 
samverkan av en kollaborativ och en expert–novis-rollrelation med Mika i 
en dominerande roll och expertroll. 

De övriga fem episoderna för övergripande textmönster rör utförlighet. 
Två av episoderna, (3/4) nedan, går in i varandra och därför utvecklas de till 
två episoder. Mika sitter vid tangentbordet och i episod (4) är han i expert-
rollen, när han beskriver sin strategi för utformningen av Sammanfattning.  

(3/4)  
Ämne och avsnitt: Utförlighet för Diskussion (episod (3)), Sammanfattning 

(episod (4)) 
Skrivsituationen: Mika sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Mika söker bekräftelse och föreslår   

 

1. Mika: okej men nu har vi diskuterat 
2. Per: mm ska vi kopiera in fram till hit och sätta in det i  
3.   sammanfattningen?  
4. Mika: men är det nånting vi vill ha med mer än det här / det här är väl  
5.   bara våran resultat diskussion?  
6. Per: ja 
7. Mika: eller hur / vi har väl inte mycket mer att diskutera?  
8. Per: nej det är det vi kan säga om / vi kan bara diskutera om  
9.   mätningen och variationen va? 
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10. Mika: ja vi gör så här / jag brukar alltid vad heter det kopiera allting  
11.   sen går jag till resultat sammanfattning / sen här brukar jag skala  
12.   bort det (5) ((läser:)) resultaten var / var varierande med bred  
13.   marginal / i spektrofotometern uppgick koncentrationen av  
14.   kinin” (5) sådär det här är diskussion / diskussion kan vi inte  
15.   längre ta med oss i sammanfattningen 
16. Per: precis 
17. Mika: nej det kan jag inte ha med 
18. Per: precis 
19. Mika: för att det är diskussion (4) fast det är det som är lite konstigt  
20.   jag satt å funderade precis på det / det står så här /  
21.   sammanfattningen ändå ((och läser högt ur instruktionen under  
22.   syftet med sammanfattningen är att ge läsaren möjlighet att  
23.   snabbt avgöra vad han har intresse av att läsa vad som är nytt  
24.   och konsekvenser av detta / det är hjälp för läsaren att  
25.   organisera sitt eget arbete 

Mika och Per har precis skrivit färdigt Resultat och diskussion, vilket Mika 
markerar genom påståendet ”okej men nu har vi diskuterat” (rad 1). Nästa 
avsnitt som de ska börja skriva på är Sammanfattning. Per föreslår att de kan 
kopiera en viss textdel av Resultat och diskussion och klistra in det i Sam-
manfattning (rad 2–3). Detta initiativ inleder episod (3). Mika tar inte upp 
Pers förslag genom att bygga vidare på det. I stället undrar han om det finns 
mer att diskutera under diskussionsdelen (rad 4–5), vilket inleder episod (4). 
På rad 7 söker han bekräftelse hos Per ”vi har väl inte mycket mer att disku-
tera?” (rad 7). Per bekräftar (rad 8–9) vilket innebär att de enas om diskus-
sionsdelens utförlighet. Sedan fortsätter episod (3) genom att Mika föreslår 
en strategi för utformningen av Sammanfattning som motsvarar Pers förslag 
(rad 2–3). Mika talar explicit om för Per att det är en strategi som han brukar 
använda sig av, ”jag brukar alltid /…/ kopiera allting sen går jag till resultat 
sammanfattning / sen här brukar jag skala bort det /…/” (rad 10–12). Det 
som Mika skalar bort är diskussionen (eller slutsatsen), vilket han också 
nämner (rad 14–25). Trots att Per verkar hålla med (”precis” 2 ggr) börjar 
Mika tveka, varpå han läser högt i instruktionen (se bilaga 1) vad syftet med 
sammanfattningen är generellt (rad 22–25). Mika relaterar på så sätt inne-
hållet i avsnittet till genrekraven på institutionen (se Ellis, 1997, som råder 
studenterna att informera sig om institutionens anvisningar som han kallar 
för ”house style”, se 2.3.2). Det som Mika läser är syftet med Sam-
manfattning och inte innehållet som finns några rader längre ner i instruk-
tionen. I innehållet för Sammanfattning förväntas även slutsatser finnas med, 
som de dock inte skriver i detta avsnitt. 

Om man ser till interaktionsmönstret i episod (3/4), och även i episod (1), 
kan man konstatera en kvantitativ dominans i samtalsturerna för Mikas del. 
Den uppstår eftersom han är väldigt explicit. I episod (4) läser han högt 
skrivna passager och en del av instruktionen, samtidigt som han tänker högt 
kring utförlighet för olika avsnitt. Det förefaller nästan som om han för en 
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monolog, eftersom han växlar mellan vi och jag ett antal gånger: ”diskussion 
kan vi inte längre ta med oss i sammanfattningen” (rad 14–15), ”nej det kan 
jag inte ha med” (rad 17). Mika har åter en dominerande roll för textutform-
ningen och verkar i sina ageranden och samtalsaktiviteter upprätthålla en 
expertroll, som etablerades vid organisering av innehåll, främst i episod (1). 
Han styr textutformningen, föreslår en strategi som sin egen, som Per tidig-
are har föreslagit. Det är dock oklart i vilken utsträckning Mika har lyssnat 
på Pers förslag. I förhandlingen skiljer sig Mika och Pers samtalsaktiviteter 
åt. Per söker Mikas synpunkter i episod (1), (2) och (3), medan Mika söker 
bekräftelse, i episod (4), och ger mest förslag som han själv verkställer, 
vilket gör att samtalsaktiviteten och skrivaktiviteten oftast sammanfaller. På 
detta sätt driver han skrivandet framåt, vilket blir särskilt tydligt då han söker 
Pers bekräftelse på att det inte finns mer att diskutera (se rad 7). 

I ytterligare tre episoder problematiseras utförlighet och i samtliga tre 
episoder är det Per som initierar episoderna, där avsnitten Utförande, Intro-
duktion och Sammanfattning diskuteras. I två av episoderna vänder sig Per 
till Mika för råd kring utförligheten för avsnittet, men i episod (5) nedan, är 
det Pers förslag till ändring som de kommer överens om att genomföra i av-
snittet Sammanfattning. Episoden uppstår nästan som en direkt fortsättning 
på episod (3/4) ovan. Det är fortfarande Mika som har kommandot vid 
tangentbordet. 

(5)   
Ämne och avsnitt: Utförlighet – att omformulera en nominalfras i Samman-

fattning  
Skrivsituation Mika sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Mika föreslår    

 

1. Mika: XXX vi kan säga så här också resultaten var varierande och 
2. Per: ä: ska vi ta bort / det här kan vi ta / läskedrycken Grape Tonic  
3.   innehåller blablabla 
4. Mika: jag satt just och funderade precis på det där 
5. Per: för att varierande resultat vill man inte ha i sammanfattningen  
6.   det ser konstigt ut / vad är det här liksom” 

Mika föreslår att de ska inleda Sammanfattning med samma konstruktion 
som i den inklistrade kopian av Resultat och diskussion (rad 1). Per kommer 
då med ett förslag till förändring (rad 2–3), nämligen att de ska ta bort en hel 
mening. Mikas svar, att han just funderade på det, kan tolkas som ett sätt att 
upprätthålla en expertroll. Per fyller i med motiveringen att ”varierande 
resultat vill man inte ha i sammanfattningen det ser konstigt ut” (rad 5–6). 
Mika verkar instämma med Pers förslag att inleda Sammanfattning på annat 
vis, eftersom han sedan tar bort det som Per föreslår. Rollrelationen i episod 
(5) kan sägas vara kollaborativ, eftersom Per kommer med ett alternativt 
förslag som diskuteras och i förhandlingen accepteras lösningen av både 
Mika och Per.  
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8.1.2.4 Register 
Register aktualiseras i sex episoder fördelade över ordval/utryck i fem epi-
soder och opersonlig stil i en episod. Rollrelationen i samtliga episoder för 
ordval/uttryck kan beskrivas som kollaborativ. Vid problematiseringen av 
opersonlig stil agerar dock Per expert. Mika och Per initierar lika många epi-
soder (tre vardera) och det är främst Pers förslag som verkställs (i 4 
episoder).  

Episoderna (6) och (7), som nästan följer direkt på varandra i samtalen, 
ger exempel på att Mika är införstådd med Pers förslag av ord/uttryck för 
textutformningen, när de skriver på avsnittet Resultat/Diskussion. 

(6)  
Ämne och avsnitt Ordval/uttryck – val av adjektiv i Resultat/diskussion  
Skrivsituation: Mika sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Mika instämmer  

 

1. Mika: för / var för grumligt ((skriver samtidigt)) 
2. Per: en helt bra mät / mätresultat 
3. Mika: ja (3) för att göra en / för att kunna göra en 
4. Per: en fullgod / korrekt 
5. Mika: en uppriktigt / en korrekt ja 

I episod (6) ovan letar Mika och Per efter en lämplig formulering för att 
förklara och diskutera resultaten. Mika stannar upp (rad 3) för att finna rätt 
adjektiv före ett huvudord (som kommer att bli koncentrationsbestämning i 
den inlämnade rapporttexten). Per föreslår först fullgod och sedan korrekt. 
Mika bidrar med ytterligare ett förslag, nämligen uppriktigt, varpå han in-
stämmer med Pers andra förslag korrekt, med en annan repetition och en 
jakande minimal respons, ”en korrekt ja” (rad 5).  

(7)  
Ämne och avsnitt: Ordval/uttryck – endast i Resultat/diskussion 
Skrivsituation: Mika sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet:  Mika instämmer  

 

1. Mika: varför skillnaden är så stor kan bero på att provet spädes tre  
2.   Gånger 
3. Per: endast / endast eller nånting sådär 
4. Mika: ah precis  
5. Per: endast 
6. Mika: på att provet endast spädes 

I episod (7) ovan läser Mika igenom diskussionsdelen (som de precis skrivit 
ner) och Per föreslår att de ska inkludera det fokuserande satsadverbialet 
endast (rad 3, 5). Mika håller med om detta förslag och lägger till ordet i 
texten. Det rör sig i båda episoderna inte om ämnesspecifika ord, utan om 
allmänspråkliga, men orden verkar ha relevans för hur diskussionen skrivs 
fram, nämligen varför resultaten inte blev de förväntade för undersökningen.  
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Skrivstrategin och förhandlingen i episoderna beskrivna ovan kan sägas 
vara representativ för samtliga fem episoder där ordval/uttryck problema-
tiseras. Det är Mika som sitter vid tangentbordet, läser högt det som har 
skrivits, alternativt det som de kan tänka sig att skriva. Sedan ger de (olika) 
förslag för ordval/uttryck och slutligen enas de om lösningen. Detta sätt att 
förhandla ser prototypiskt kollaborativt ut med avseende på rollrelationen.  

I slutet av inspelningstillfället uppstår en episod för register, episod (8) 
nedan, där opersonlig stil problematiseras. I denna episod agerar Per expert.  

(8)  
Ämne och avsnitt Opersonlig stil (i detta fall genom passiv form) i Samman- 

fattning 
Skrivsituation: Mika sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Mika instämmer  

  

1. Mika: ((läser högt och skriver)) finns det en stor skillnad i kon / cen /  
2.   tra: / tionsbestämning bestämning      
3. Per: beroende   
4. Mika: ((läser högt och skriver)) beroende (2) i / vilken mätmetod man 
5. Per: inte man / man är portförbjudet 
6. Mika: a: okej okej okej 
7. Per: som / mätmetod som 
8. Mika: används 
9. Per: används ja 
10. Mika: det var bra att du sa det (3) på vilken mätmetod man 
11. Per: då får vi in det här perfekt också 
12. Mika: som används ska det vara 

Det är Mika som sitter vid tangentbordet och i utdraget ovan läser han högt 
det som har skrivits i syfte att få till ett adekvat fortsatt textbygge. Pro-
blematiseringen sker, när Per upptäcker det indefinita pronomenet man (rad 
5): ”inte man / man är portförbjudet”. Mika svarar instämmande. Att döma 
av den inlämnade rapporttexten ändrar han till passiv form på verbet (i 
rapporttexten återfinns formen används). På rad 8 upprepar han också pas-
sivformen ”används” som bekräftas som korrekt av Per. Mika signalerar (på 
rad 10) att Pers korrigering leder till en förbättring i texten genom beröm: 
”det var bra att du sa det”. I instruktionen står inte explicit beskrivet att 
pronomen bör undvikas i laborationsrapporter, men bruk av passiv form lyfts 
fram som genrenorm vilket åsyftar opersonlig stil (se 5.2.3). Det framgår av 
Pers ordval ”portförbjudet” att han tror sig agera enligt genrekraven. 

Om man ser till interaktionsmönstret och förhandlingen i episod 6–8 ovan 
framträder, i motsats till vid övergripande textmönster, en mer kollaborativ 
rollrelation. Per kommer med lösningsförslag, som Mika accepterar. På så 
sätt drar han nytta av Pers bidrag. I episod (8) ändrar Mika efter Pers korri-
gering Han bygger därmed vidare på Pers korrigering med ett eget förslag 
och markerar på så sätt att han (Mika) inte är någon novis, när han ställs 
inför Pers (expert)ageranden. 
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8.1.2.5 Formalia 
Formalia aktualiseras i en episod, (9) nedan, och i den episoden är det Mika 
som bekräftar och föreslår efter att Per söker bekräftelse. 

(9)   
Ämne och avsnitt Att hänvisa till bilaga 1 i resultatdelen  
Skrivsituation: Oklart vem som sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet:  Mika bekräftar  

  

1. Per: kan vi hänvisa till beräkningar / se bilaga 1? 
2. Mika: ja det kan vi göra 
3. Per: så då behöver vi bara stoppa in konfidensintervaller på / i  
4.   [wordmappen då? 
5. Mika: [ja 
6. Per: eller hur?  
7. Mika: ja det kan vi ta som en bilaga / bilaga ett 
8. Per: va schyst 

Per konsulterar Mika med en fråga om de ska hänvisa till bilaga 1 för 
beräkningar (rad 1), vilket Mika bekräftar (rad 2). Det faktum att Per har fått 
bekräftelse på den frågan får som logisk följd att beräkningarna kan läggas i 
en bilaga. Per söker bekräftelse även för det (rad 3–4), vilket han får av Mika 
(rad 5). 

Per driver problemlösningen i flera steg och får bekräftat det han föreslår . 
Problematiseringen visar sig vara av mer organisatorisk karaktär och liknar 
på så sätt diskussioner vid samordning av de olika textdelarna, där Mika 
fungerar som samordnare (se 8.1.2.1). Det finns även vissa likheter med 
episoder för organisering av innehåll, eftersom det verkar som om Mika sätts 
i rollen som den som har tolkningsföreträde, dock utan att det rör sig om en 
prototypisk expert–novis-rollrelation. 

8.1.2.6 Språkriktighet 
Språkriktighet problematiseras i sex episoder fördelade över interpunktion, 
prepositionsval, genus på bestämd artikel samt rättstavning. Mika och Per 
initierar lika många episoder (2 vardera) och de kommer överens om hur det 
ska se ut i texterna. Det blir mest Pers förslag som verkställs i texterna (3 
ggr) och det är i dessa tre episoder som Per är i expertrollen. I två av dessa 
episoder korrigerar Per Mikas ordform respektive ordval. I episod (10) nedan 
korrigerar Per Mikas genusval på en bestämd artikel. 

(10)  
Ämne och avsnitt: Genus (neutrum) på bestämd artikeln i Utförande 
Skrivsituation: Mika sitter vid tangentbordet   
Samtalsaktivitet:  Mika föreslår 

 

1. Mika: ändrade lite 
2. Per: ja: 
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3. Mika: vi kan säga så här ä::: de fyra kalibreringslösningarna spädes  
4.   till dudududududut för att hamna in / för att hamna inom / det  
5.   var det / den linjära arbetsområdet för spektrofotometern 
6. Per: mm 
7. Mika: AU område noll komma två absorbansenheter / det var det jag  
8.   Ändrade 
9. Per: mm fast vi tar det där det 
10. Mika: provet spädes 
11. Per: ovanför där ta det 
12. Mika: oj oj 
13. Per: där så 
14. Mika: det inom det ja precis inom det linjära arbetsområdet (1) precis 

Mika sitter vid tangentbordet och nämner för Per, som precis kommer 
tillbaka in i skrivsalen, vilka ändringar han har genomfört i Utförande (rad 
3–5, 7–8). Per godkänner innehållet men korrigerar genus på en bestämd 
artikel, dvs. den till det (det linjära området). Mika accepterar korrigeringen 
(”ja precis”, rad 14) och ändrar i texten. Pers korrigering föranleds av att 
Mika läser frasen ”den linjära arbetsområdet för spektrofotometern” högt 
(rad 5) utan att lägga märke till fel genus på artikeln. Det verkar därmed vara 
Pers förtjänst att språkriktighetsnormen följs i detta fall.  

I ytterligare en episod är det Per som korrigerar Mikas ordval, och denna 
gång rör det prepositionsval. Mika läser det han har skrivit ”/…/ beroende i 
vilken [dvs. mätmetod, min kommentar]” och Per korrigerar till ”beroende 
på vilken mätmetod”. I en tredje episod, där det också är Pers förslag som 
verkställs i texterna, är det Per som omformulerar en mening, som Mika 
tycker är för lång. Mika är lyhörd för Pers korrigeringar och förslag i de här 
tre episoderna. 

Per ger lärandestöd till Mika utan att Mika visar tecken på att han söker 
Pers synpunkter eller hjälp med språket. Pers expertis och korrigeringar ger 
en bättre text, och det blir ett tillfälle för Mika att testa olika språkliga lös-
ningar, oavsett om hans formuleringar rör slarv eller inte. Per nämnde för 
mig i en intervju att han brukar vara den som lägger mest fokus på språk-
riktighet i texterna och att det förekom att han kände sig tvungen att göra 
språkliga korrigeringar i texterna, när han samförfattade med Mika.35  

I den fjärde episoden för språkriktighet visar det sig vara Mika som rättar 
till stavningen i ordet kenin till kinin, som Per har felstavat.  

8.1.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer  

8.1.3.1 Övergripande textmönster 
Textprodukten visar att skribenterna har följt genrekraven för huvudrubrik-
erna i rapport 1. De har dock avvikit från kraven genom rubriken Beräk-

                          
35 Mika och Per har skrivit laborationsrapporter tillsammans i (minst) en tidigare delkurs.   
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ningar/data som de har utformat som huvudrubrik, och genom att avsnittet 
Sammanfattning inte placeras fristående, dvs. på en egen sida. Vad gäller 
utveckling av innehåll förekommer följande avvikelser. I Sammanfattning 
saknas syfte, metod och slutsats. I samtalen nämner Mika ”diskussion kan vi 
inte längre ta med oss i sammanfattningen” (se episod (3/4) rad 14–15), och 
Per instämmer två gånger (”precis”). I Introduktion saknas teoridel och pro-
blemställning. För detta avsnitt har deltagarna kommit överens om att inte 
skriva någon teoridel, och att skriva kortfattat, vilket framgår av följande 
bidrag: ”jag tänkte inte gå in i själva spektrofotometern” (Mika) och ”hur 
den fungerar” (Per). Mika förklarar sig med ”/…/ det här är en kort 
introduktion”. Att problemställning eventuellt skulle krävas nämns inte i 
samtalen. Mikas agerande kan höra samman med hans erfarenheter från 
arbetslivet. I en intervju nämner han att Introduktion i arbetslivet många 
gånger kan likställas med syftet, och att bakgrunden inte alltid behöver 
skrivas: 

Man kan säga att syfte är samma som introduktion i verkligheten. Det kanske 
kan finnas introduktion också det beror på vad du ska göra, ska du publicera 
skiten om du kommit upp så högt att det ska lämna företaget då är det ganska 
bra att ha en introduktion för då finns det väl nån annan som ska läsa av det 
där som kanske inte är så insatt i det då kan det vara bra ha en introduktion. 
De som har med saken att göra […] kör syftet för syftet är göra det och det 
och det och det. Då är det bara de personerna som borde läsa det. Det är bara 
de som ska läsa. Det är liksom de som har med saken att göra det är de som 
läser det och de borde fatta bakgrunden också. Om inte de fattar då borde de 
själva ta reda på det som är runtomkring. 

I Mikas resonemang framgår därmed att utvecklingen av innehållet i en labo-
rationsrapport i arbetslivet kan variera på grund av olika syften.  

När det gäller organisering av innehåll har läraren kommenterat att Sam-
manfattning ”ska stå på egen sida”. Sedan kommenteras att Utförande ska 
skrivas som huvudrubrik (läraren har skrivit ”Fet stil”), vilket dock inte 
följer genrekraven. När det gäller utveckling av innehåll skriver läraren att 
vissa delar under Utförande hör till Resultat, och att Beräkningar/Data 
måste skrivas under Resultat. Mika och Per har istället valt Beräkningar/ 
Data som huvudrubrik, och därmed som eget avsnitt. Läraren stryker i detta 
sammanhang Resultat från rubriken Resultat/diskussion, av den anledning att 
hon anser att informationen som följer hör till diskussionsdelen.  

Rapporten går i retur för omarbetning. Tillsammans med version två bi-
fogar skribenterna version ett för att ha möjlighet att kommentera lärar-
kommentarerna. Mika kommenterar att läraren hade strukit Resultat vid 
Resultat/Diskussion på följande sätt: ”Skall vara Resultat och diskussion 
enligt ”Anvisningar…Laborationsrapporter” (läraren syftar på den gamla 
instruktionen). Lärarens kommentar (på Mikas kommentar) i version två är 
följande: ”Om inte diskussion ligger som egen punkt i dina anvisningar har 
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du inte rätt upplaga; ta fram nytt på nätet.”. I den aktuella instruktionen 
ligger visserligen Resultat samt Diskussion som egna rubriker, men i andra 
meningen under Diskussion står att läsa ”Skrivs ofta ihop med Resultat i 
Resultat och diskussion”. Skribenternas utformning av rubriken är därmed 
inget brott mot genrekraven.36 Mika kommenterar också att läraren hade 
skrivit att Beräkningar/Data borde skrivas under Resultat, med följande: ”ej 
resultat, utan ska var [sic!] beräkningar och data, fast ej med fet stil utan 
kursivt (tillhör Material och metoder)”. Läraren vidhåller i sin kommentar 
(på Mikas kommentar) i version två att Beräkningar/Data hör till Resultat. 
Beräkningar ska enligt instruktionen skrivas under Material och Metoder 
och inte Resultat. Deltagarna har därmed följt genrekraven. Samma lärare 
nämner i en intervju att Beräkningar i många av gruppernas rapporter åter-
finns i resultatdelen, vilket hon inte godkänner. Hon tillägger dock att ”man 
rättar snällare i början”. Här avser hon de första rapporterna som hon fick in. 
Kring samförfattarskap och Mikas kommentarer nämner hon vid samma 
tillfälle följande: 

Nej jag tycker inte det är bra för alla grupper. Om vi nu tar då Mikas grupp 
som exempel så är det han som har skrivit labbrapporten, han som har rättat 
den, han som har skrivit kommentarer. När han skriver svar på mina 
kommentarer så skriver han. Han tycker så det är han som tycker så inte hela 
gruppen som tycker så. 

Mika nämner i en intervju (två terminer senare) just den diskussionen och 
framhärdar fortfarande i att Resultat och diskussion borde skrivas ihop: ”vi 
hade en bra diskussion med en labbassistent om det och den labbassistent 
ville särskilja dom där två […] jag tycker att skriva ihop resultat och diskus-
sion”. 

Han tillägger också att laborationslärare och kursansvariga lärare kan ha 
olika syn på ”saker och ting”. 

Lärarna de flesta har väl jobbat de vet ungefär hur det är. Labbassarna [= 
laborationslärare] vet jag inte hur mycket de har jobbat men de har i alla fall 
mindre erfarenhet av industrin och då har de lite mer stelare syn på saker och 
ting. Och lärare och labbassarna, inte alla då, men vissa kan då krocka, men 
det har jag märkt också. 

På min fråga till Mika om problematiken med att anpassa sig från inlärda 
mallar för laborationsrapportens utformning från arbetslivet till utbildnings-
mallar på utbildningen, svarar han att det gäller att anpassa sig. 

Jag fick ge mig. Det är utbildningssyfte. Det får jag liksom godta liksom så 
här är det. Det här är utbildningssyfte och oberoende om du kan eller inte kan 

                          
36 Tilläggas måste att läraren är laborationsläraren och inte den kursansvariga läraren som 
inför laborationerna gick igenom instruktionen med studenterna. 
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då måste man följa systemet. Nu skriver jag bara för att jag måste förklara 
mig till lärarna. Jag skriver det som borde vara där.  

Mikas utsaga går att relatera till Hylands (2004) resonemang om att det är 
läraren i egenskap av läsare på utbildningen, som har mest makt och aukto-
ritet. Det kan enligt Hyland påverka hur studenterna utformar texten (se även 
2.2.1). Mika ger i samma intervju ett exempel på hur skillnaderna för metod-
avsnittet i utbildningssyfte och i företaget kan se ut.  

Det är viktigt med metoderna. Skillnaden är att här [=utbildningen] måste vi 
skriva metoderna rakt av. I företaget om det finns en metod redan då skriver 
du jag har använt den metoden klar slut. Metoden finns redan registrerat 
allting då har du följt den. Om du inte följer metoden då säger du avvikelser 
från metoden, då skriver du jag har avvikit från den här metoden. Vad har jag 
avvikit? Jag gjorde såhär, jag använde den här pipetten och jag körde med 
den apparaten i stället för den apparaten . Jag skriver aldrig om metoden en 
gång till om den finns. Visst är det logiskt? I skolan gör man det på grund av 
att det är utbildningssyfte, i verkligheten gör man inte det.  

Han nämner att (många) studenter anser det som ett misslyckande när resul-
taten från laborationen blir fel och att man i verkligheten, dvs. utanför utbild-
ningen, inte delar den uppfattningen. Enligt Mika förklarar man då vad det 
berodde på och då ”kör vi en gång till”. 

8.1.3.2 Register 
I texterna är de olika textdelarna utformade i opersonlig stil enligt genre-
kraven. Bruk av passiv form är dock inte alltid korrekt. Tempus däremot 
följer kraven, förutom för avsnittet Sammanfattning, där en av två meningar 
står i tempus presens. Läraren ändrar spädes till späds (2 ggr; spädes kan 
uppfattas som felstavning av späddes), späddes till späds och kördes till 
mäts under Utförande. Lärarens ändringar till presens följer inte genre-
kraven. Instruktionen säger nämligen att Utförande bör författas i tempus 
preteritum.  

8.1.3.3 Formalia 
Analysen av textprodukten visar att skribenterna inte har numrerat tabellerna 
korrekt. Det finns två tabeller numrerade med nummer 1 och två tabeller 
numrerade med nummer 2. De har inte hänvisat till tabellerna i den löpande 
texten. Det finns inga lärarkommentarer som rör formalia. 

8.1.3.4 Språkriktighet 
Textprodukten visar att Mika och Per har författat rapportens delar med rela-
tivt god språkbehandling, dvs. det förekommer få brott mot språkriktighets-
normen. Vid några tillfällen har verben fått fel tempusform, vilket spädes (2 
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ggr) och uppnådes (1 gång) pekar mot. Sett till tempus i resten av texten och 
sett till hela avsnittet Utförande, har de använt preteritum. Sista stycket 
under utförande används även späddes korrekt. I inspelningstillfället hörs en 
viss tvekan kring stavning av just detta verb hos Mika. Benna har skrivit på 
avsnittet Fristående frågor och där förekommer en hel del brott mot språk-
riktighetsnormen, bl.a. följande: 

Genus på bestämd artikel & species på substantiv (den oabsorberade ljus) 

Verbform (som inte fluoresera) 

Interpunktion  

Ofullständig sats (Uppstå även efter /…/) 

Kongruensböjning (en kemiska reaktion) 

Böjning på particip (utsändand av ljus) 

Pluralform på substantiv (organismer/varelse) 

Förkortning (tex) 

Benna frågar Mika och Per om de vill läsa igenom avsnittet. Det är Per som 
läser textavsnittet och det verkar som om han fokuserar på (ämnes)innehållet 
eftersom han inte kommenterar språkriktigheten. De enda lärarkommentarer 
som går att relatera till språkriktighet i rapportens texter är rättningar till 
presensform av verben späds, mätts.  

8.1.4 Summering  
Skrivsituationen för rapport 1 visar att det är Mika och Per som samförfattar 
rapportens texter, och att Benna ägnar sig åt avsnittet Frågor till labbet. 
Både Mika och Per sitter vid tangentbordet i omgångar, men Mika skriver 
klart mest på grund av att han tar över kommandot vid tangentbordet när han 
kommer med sina förslag. Mika kan sägas agera som samordnare för 
rapportens olika delar och för dess slutgiltiga utformning.  

Vid de textuella episoderna på övergripande textnivåer, dvs. övergripande 
textmönster och i en episod för formalia, verkar det som om Mika blir till-
delad en mer bestämmande roll för textutformningen av Per. Han tar också 
på sig den rollen, som i flera episoder utvecklas till en expertroll. I de flesta 
av dessa episoder är det Per som i förhandlingen söker bekräftelse eller efter-
frågar Mikas synpunkter, medan Mika bekräftar och ger förslag. I interak-
tionsmönstret uppstår i vissa av dessa episoder en kvantitativ dominans för 
Mikas del, mycket av den anledningen att han är väldigt explicit genom att 
han läser högt skrivna passager och ger konstruktionsförslag. Rollrelationen 
i dessa episoder kan dock varken sägas vara prototypisk expert–novis eller 
dominant–passiv, eftersom Per deltar aktivt i textutformningen genom sina 
initiativ och samtalsaktiviteter. Båda engagerar sig också i textutformningen 
och i varandras bidrag, och därmed karaktäriseras problemlösningsprocessen 
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av en växling mellan en kollaborativ och en expert–novis-rollrelation med 
Mika i en något mer dominerande roll och expertroll. 

I de flesta episoderna för register kan rollrelationen beskrivas som proto-
typiskt kollaborativ. I en av episoderna agerar dock Per expert. Mika och Per 
initierar lika många episoder var vad beträffar register och språkriktighet. De 
har ett konvergerande synsätt för textutformningen i samtliga episoder. Men 
det är främst Pers förslag som verkställs (i sammanlagt 7 av 10 episoder). 
Vid problematisering av språkriktighet agerar Per expert i tre episoder gen-
om att han korrigerar Mikas ordval och omformulerar en mening som Mika 
anser för lång. Därmed blir han till en resurs för Mika som får tillfälle att 
testa olika språkliga lösningar i texterna. Rollrelationen i dessa episoder blir 
därmed mindre prototypiskt kollaborativ, eftersom Per agerar i en expertroll. 

Om man ser till Mikas samtalsaktiviteter och roll för textutformningen på 
mer övergripande textnivåer och Pers samtalsaktiviteter och roll i episoderna 
på textens mer lokala nivåer, och då främst vid språkriktighet, skulle man 
kunna tala om delad expertis (Yong 2010, Ohta 1995, 2011). Mika är mer 
expert, när det rör övergripande textnivåer (inbegripet organisering av skriv-
uppgiften) och Per agerar mer expert (i fyra episoder) på textens lokala 
nivåer (register och språkriktighet). 

Vidare framgår av samtalen att Mika försöker följa generella genrekrav 
(gäller främst övergripande textmönster), bland annat genom att han läser i 
instruktionen vid en av problematiseringarna. Han nämner i en intervju att 
han anpassar sig i skrivandet efter utbildningssyfte genom att följa ”sys-
temet”. Som en följd av det nämner han att han nu bara skriver för att han 
måste ”förklara sig till läraren”, dvs. visa lärarna att han kan följa instruk-
tionen. Här syftar han förmodligen mer på allmängiltiga normer som genre-
mönster (jfr traditionsaxeln, Blåsjö 2004) än på uppgiftsspecifika krav som 
de aktuella villkoren i form av vissa läsare ställer (jfr interaktionsaxeln, 
Blåsjö 2004). Mika verkar i samma intervju medveten om de olika krav som 
ställs på utvecklingen av innehåll i en laborationsrapport som skrivs i utbild-
ningssyfte jämfört med dem som ställs i ”verkligheten”.  

Hur utformade då skribenterna rapporten relaterat till genrekraven? Brott-
en mot genrekraven i textprodukten rör främst globala abstraktionsnivåer; 
bl.a. saknas syfte, metod och slutsats i Sammanfattning. I Introduktion sak-
nas teoridel och problemställning. Mika nämner i en intervju att introduk-
tionen i ”verkligheten” oftast motsvaras av endast ett syfte och att bakgrund 
inte alltid behövs. Inga av brotten ovan har läraren kommenterat. Däremot 
kommenteras bl.a. att Beräkningar/data måste skrivas under Resultat, och att 
Utförande måste skrivas med fet stil, dvs. som huvudrubrik (vilket inte anges 
i instruktionen). De formalia som avviker från genrekraven rör felaktig num-
rering av tabeller och avsaknaden av hänvisningar till tabellerna. Läraren har 
inte kommenterat dessa avvikelser från anvisningarna för formalia.  
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8.2 Laborationsrapport 2  

8.2.1 Övergripande skrivsituation  
Mika samförfattar rapport 2 med Per, Lan, Pasi, Linda, Tomas och Mehmet 
HT03. Innehållet i laborationsrapport 2 är hämtat från tre laborationer och ett 
slutförsök. De tre tidigare laborationernas rapporter finns inkluderade som 
bilagor i laborationsrapport 2. Även resultat (tekniska fakta) från andra 
grupper har integrerats i rapport 2. Mika och Per skriver Metoder tillsam-
mans (se tabell 21). Mika fortsätter sedan med Beräkningar och börjar även 
skriva på Material.37 Lan och Linda arbetar med att sammanställa beräk-
ningar, liksom Pasi. Mehmet korrekturläser bilaga 1, dvs. Jäsningsförsök och 
Tomas genomför ändringar, som Mehmet föreslår. I en senare fas arbetar 
deltagarna mer eller mindre gemensamt med att diskutera tekniska fakta. Det 
är mig obekant vem eller vilka som har skrivit de övriga textavsnitten i 
rapport 2, dvs. Sammanfattning, Inledning, Resultat och diskussion på grund 
av den begränsade dokumentationen.  

Tabell 21. Översikt över de olika skribenternas textavsnitt vid 
laborationsrapport 2  

Skribent Textavsnitt 

Mika & Per Metoder 

Mika Börjar med att skriva på Material och Beräk-
ningar 

Lan & Linda Beräkningar 

Pasi Beräkningar 

Tomas Ändrar i Bilaga 1 (efter korrekturläsning av 
Memet) 

? Sammanfattning, Inledning, Resultat och 
diskussion 

Gruppstorleken gör att samtliga deltagare inte kan skriva samtidigt (tre 
datorer). Under den dokumenterade tiden är det främst Mika och Per som 
skriver på löpande text medan de övriga deltagarna i sjumannagruppen 
arbetar med andra delar. Mika kommenterar själv att parvis skrivande gör 
det enklare att kommunicera, men att samskrivandet också beror på sam-
arbetspartner. Han anser att Per och han arbetar avslappnat tillsammans.  

Den enda skillnaden mellan mig och skriva i grupp det är att hur man skriver 
ordagrant, så hur man skriver, vilken ordföljd och vad man skriver och så 
vidare, hur man följer upp liksom texten språket. Skillnaden är att när man är 
två pers är det enklare att kommunicera. Självklart beror det på vem man 

                          
37 Här avser jag avsnitt i huvudrapporten, dvs. från slutförsöket och bortser från de rapporter 
som bifogades i bilagorna 1–3, som också har samma rubriker.       
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sitter och jobbar med. Jag och Per jobbar ganska bra ihop. Vi har lite mer 
avslappnande, vi sitter och spånar och tar det lite lugnt mer avslappnat. 

8.2.2 Analys av samtal 

8.2.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
I den dokumenterade delen förekommer några episoder där deltagarna aktu-
aliserar organiseringen av innehåll. I dem visar det sig vara Mika som agerar 
som organisatorisk ledare genom att styra upp skrivandet på de olika text-
avsnitten. Episod (11) ger exempel det. 

(11)  
1. Mika: nu är det kul för vi har inte varit med och labbat så fan vad ska  
2.  vi säga? 
3. Per. ah vi kan hoppa över / vi kan börja med metoder i alla fall 
4. Mika: ja det är det jag tänkte / material tänkte jag skippa 
5. Per: mm ((bekräftande)) 
6. Mika: material kan jag liksom inte uttala mig så jävla mycket om 
7. Per: mm ((bekräftande)) 
8. Mika: ja du (8) vi kan / vi kan börja med metoder / vi kör så (4) vi kör  
9.   så här först / det här är bara huvudrubriken för systemet / det  
10.   här är också huvudrubriken / vi kör fjorton ((teckensnitt)) och  
11.   sammanfattning ska också vara fjorton och det här metoder här  
12.   kör vi bara fet / den skiljer sig från dom andra 
13. Per: ja:  

Eftersom Mika och Per inte har varit med och gjort slutförsöket, undrar Mika 
vad de i så fall kan börja skriva på (rad 1–2). Per föreslår att de kan börja 
skriva på avsnittet Metoder (rad 3), vilket Mika håller med om. Efter det 
börjar Mika skriva ner rubrikerna och markerar skillnader i stil mellan 
huvud- och underrubrikerna på liknande sätt som han gjorde i rapport 1 (rad 
8–12). Att Mika innehar en ledande position i gruppen för organiseringen av 
skrivuppgiften förstärks när han, efter att ha skrivit färdigt på metodavsnittet, 
utan att fråga någon i gruppen fortsätter att skriva på en del av Material och 
löptexten under avsnittet Beräkningar (de delar som dittills går att skriva 
ner). Senare under inspelningstillfället nämner Mika att de inte kan skriva på 
materiallistan: ”vi kan inte göra så mycket först vi får värden från andra / nej 
vi kan inte ta så mycket mer vi kan bara säga att vi fick en annan jäst än vi 
borde haft”. Till saken hör att det var Per som undrade om de skulle skriva 
på den delen, dvs. på materiallistan. Lite senare börjar dock Mika skriva på 
jäst, socker och vatten i materiallistan under Material.  

8.2.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Textuella aspekter problematiseras i sammanlagt tio episoder under inspel-
ningstillfället (se tabell 22). Om man ser till inspelningstiden på fem timmar 
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och 22 minuter, verkar antal problematiseringar vara få jämfört med rapport 
1 (se 8.1.2.2), men till saken hör att den dokumenterade tiden endast täcker 
en av två skrivdagar och att informanterna under den dokumenterade tiden 
mest diskuterar tekniska data av den orsaken att nödvändig information sak-
nas för att kunna börja skriva på samtliga textavsnitt för rapport 2. Mika är 
den enda av informanterna som är inblandad i samtliga episoder och han 
initierar fyra av de tio episoderna.  

Tabell 22. Antal textuella episoder när Mika m.fl. skriver på  
laborationsrapport 1, fördelade över övergripande textmönster,  
register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 2 

Register 4 

Formalia 1 

Språkriktighet 3 

Totalt 10 

8.2.2.3 Övergripande textmönster  
I två episoder aktualiserar deltagarna övergripande textmönster och båda för-
stärker intrycket (från rapport 1), nämligen att Mika har en expertroll när det 
gäller övergripande textmönster. I episoderna nedan vänder sig Lan, episod 
(12), och Tomas, episod (13), till Mika med funderingar om organisering av 
innehåll i rapporten.  

I episod (12), i början på inspelningen, gör Mika en första uppdelning 
över rubriker på rad 1–4, och då initierar Lan episoden genom att fråga Mika 
om de inte måste skriva en sammanfattning (rad 5).  

(12)  
Ämne och avsnitt: Bruk av sammanfattning 
Skrivsituation: Mika sitter vid tangentbordet    
Samtalsaktivitet:  Mika förklarar 

 

1. Mika: /…/ jag har inte tänkt skriva mer än så (1) jag tror vi har den på  
2.   en egen sida / i och med att den tillhör / det är en undergrupp för  
3.   sig själv då resultat och diskussion / den här till / tillhör / den här  
4.   tillhör eh: material och metoder 
5. Lan: brukar man inte skriva sammanfattning? 
6. Mika: äh sammanfattning ska vara för sig själv 
7. Lan: för sig själv 
8. Mika: ja  
9. /.../ 
10. Mika: men det finns inga riktiga regler / jo det finns väl nån sorts nån  
11.   sorts regler för det där men (1) din chef kommer inte att mörda  
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12.   dig för det där / när jag skrev mina så skrev jag tre delar bara  
13.   (1) men det är upp till var och en 

På rad 5 frågar Lan om man inte ska skriva en sammanfattning. Lans fråga 
skulle eventuellt kunna tolkas som att hon ifrågasätter avsaknaden av Sam-
manfattning. Mika svarar med att sammanfattningen ska vara för sig själv 
(rad 6) och anger därmed indirekt att en sammanfattning ska skrivas, men 
även att den inte hör till själva rapporttexten. Lan upprepar frasen ”för sig 
själv” i Mikas föregående tur (rad 7). Därefter bidrar Mika med en mer 
elaborerad förklaring (rad 10–13). Detta agerande kan relateras till hans 
erfarenhet av den professionella laborationsrapportens organisering av inne-
håll, vilket kan tolkas som en form av lärandestöd. Han relaterar därmed 
laborationsrapporten som de har börjat skriva på till de laborationsrapporter 
som han skrev under sina arbetsår inom industrin.  

Även Tomas vänder sig till Mika i en fråga som rör organisering av inne-
håll. Episoden (13) följer ett par minuter efter episod (12).  

(13)  
Ämne och avsnitt: Integration av beräkningar i rapporten 
Skrivsituation:   Mika sitter vid tangentbordet    
Samtalsaktivitet:  Mika bekräftar  

 

1. Tomas:  ska vi ha med / vi har ju en x massa beräkningar här ska vi ta  
2.   dom också eller (1) i slutrapporten? 
3. Mika: jo slut slutrapporten ja 
4. Tomas: ja 
5. Mika: eller slutförsöket (1) helt klart  

Tomas vänder sig till Mika och undrar om de också ska integrera (”en 
massa”) beräkningar i slutrapporten (rad 1–2). Mika bekräftar två gånger 
(rad 3, 5). Att både Lan och Tomas vänder sig till Mika med funderingar 
kring organisering av innehåll kan ha sin grund både i Mikas ageranden vid 
skrivfördelningen, och att de ser honom som mest kompetent i dessa frågor. 
Mika tilldelas på det sättet en expertroll vid problematiseringen av frågor 
som rör övergripande textmönster (jfr rapport 1). 

8.2.2.4 Register 
Register problematiseras i fyra episoder (ordval/uttryck i tre episoder och 
tempusform i en episod). Rollrelationen i samtliga episoder kan beskrivas 
som kollaborativ. I två av episoderna verkställs Pers förslag för textutform-
ningen och i en episod vardera Mikas och Mehmets.  

I den första episoden, där Pers förslag verkställs, sitter Mika vid tangent-
bordet och läser högt på första meningen: ”Mängden socker beräknades för 
att kunna erhålla 5 vikt % etanol i slutänden. Mika avslutar sitt bidrag med 
gränsmarkören ”sådär”, vilket kan tolkas som att han är nöjd med denna for-
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mulering. Per föreslår dock att de kan skriva ”efter jäsningen” i slutet på 
meningen, dvs. i stället för ”i slutänden”. Mika godkänner förslaget, som 
också återfinns i den inlämnade rapporttexten.  

I episod (14) är det Mika som initierar episoden och åter är det Pers förlag 
som de kommer överens om att verkställa i texten. Här rör det sista men-
ingen under avsnittet Metoder. 

(14)  
Ämne och avsnitt Ordval i Metoder 
Skrivsituationen: Mika sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet:  Mika instämmer   

 

1. Mika:   systemet startades eh: (3) en kontroll av erhållet / erhållen 
2. Per: ja: 
3. Mika: gjordes det är bättre med gjordes uträttades 
4. Per: utfördes 
5. Mika: utfördes (4) synonym? 
6. Per: gjordes 
7. Mika: utfördes 
8. Per: ja: / utfördes i två oberoende destillationer  
9. Mika: en kontroll erhållen etanol utfördes ((skriver)) i två 

Denna gång rör det verbval, som Mika problematiserar genom att nämna två 
olika verb som skulle passa, nämligen gjordes respektive uträttades (rad 3). 
Per föreslår utfördes, vilket gör att Mika börjar fundera om utfördes kan vara 
ett bra val som verb för den satsen (rad 5, 7). Per nämner även gjordes, som 
Mika nämnde innan, men i nästa tur sätter Per verbet utfördes i sin kontext 
genom att nämna det tillsammans med efterföljande fras (rad 8). Mika läser 
sedan början på meningen och inkluderar verbet utfördes samtidigt som han 
skriver (rad 9). Deltagarna har därmed förhandlat fram en lösning till-
sammans genom att komplettera varandras bidrag, vilket är typiskt för en 
kollaborativ rollrelation. I båda episoderna beskrivna ovan drar Mika nytta 
av Pers bidrag. 

Skrivstrategin och förhandlingen i episoderna ovan liknar den vid rapport 
1 på så sätt att det är Mika som sitter vid tangentbordet, läser högt det som 
har skrivits, alternativt det som de kan tänka sig att skriva, och sedan ger de 
övriga deltagarna olika förslag och slutligen enas de om lösningen.  

Episod (15) nedan bryter dock mot detta mönster eftersom den uppstår 
efter att en deltagare har korrekturläst ett visst textavsnitt. I den här episoden 
är det Mehmet som vänder sig till Mika för att få medhåll i en föreslagen 
korrigering i metodavsnittet, som har utformats i bilaga 1. 

(15)   
Ämne och avsnitt Att beskriva tidsåtgång i Bilaga 1  
Skrivsituationen: Tomas kommer att genomföra Mehmets ändring i texterna 
Samtalsaktivitet:  Mika instämmer  
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1. Mehmet: det står så här /…/ här står maxflödet kom efter cirka sexton  
2.   timmar / en eller två timmar kan läggas på denna tid eftersom is  
3.   Tillsättes 
4. Mika och fördröjde jässtart 
5. Mehmet fördröjde ja då ska man dra av en eller två timmar men det hade  
6.   gått fortare om man inte hade 
7. Mika: okej ja precis 
8. Mehmet: eller hur 
9. Mika:  mm 
10. Mehmet: sår det är fel det här 
11. Mika: ja dras av sexton eller en två timmar ja  

Mehmet har korrekturläst rapporten som kallas Jäsningsförsök lab 1a (bilaga 
1) och vänder sig till Mika eftersom han anser att Per har skrivit fel uttryck 
för tidsåtgången (läggas till ska enligt Mehmet vara dras av). Mehmet på-
pekar detta för Mika (rad 1–3), som inser problemet och föreslår att jäs-
starten fördröjdes. Mehmet uttrycker på rad 5–6 att han menar så, ”fördröjde 
ja då ska man dra av en eller två timmar /…/”. Mika instämmer och 
ändringen genomförs sedan i texterna av Tomas enligt Mehmets anvisningar.  

I en fjärde episod för register är det Mika som problematiserar tempus och 
själv kommer med ett förslag för ändring som han och Per är överens om. 

8.2.2.5 Formalia 
Deltagarna problematiserar formalia i en episod. Det är Per som initierar och 
Mika är den som bidrar med störst andel i textutformningen. Kontexten till 
episoden är Beräkningar av mängden socker. Per initierar episoden genom 
att han nämner att de måste hänvisa till bilagan för dessa beräkningar. Mika 
avvisar Pers idé bestämt och menar att de ska redovisa värdena som de ska 
få av de andra grupperna i en bilaga, som de sedan ska hänvisa till i texterna.  

8.2.2.6 Språkriktighet 
Språkriktighet aktualiseras i tre episoder och i två fall problematiseras 
pluralform på substantiv (substantiven kapillärrören och beräkningar). I 
dessa två episoder är det Mikas förslag som verkställs i texterna. I en av 
dessa episoder korrigerar Mika Pers förslag till plural (kapillärrören) och i 
den andra episoden ändrar han sin egen formulering till plural (beräkningar). 
Båda episoderna initieras av Mika. Hans lyhördhet för Pers förslag på text-
ens lokala nivåer, som kommer fram i flera episoder vid skrivande av rapport 
1, framträder i den tredje episoden för språkriktighet, episod (16) nedan. 
Mika följer Pers förslag för textutformningen, trots att han själv anger ett 
annat alternativ.  
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(16)  
Ämne och avsnitt: Parentetiskt inskott genom tankstreck alternativt komma-

tecken i Metoder 
Skrivsituation:  Mika sitter vid tangentbordet     
Samtalsaktivitet:  Mika föreslår, söker bekräftelse, instämmer 

 

1. Mika: en kontroll av erhållen etanol utfördes i två stycken olika 
2.  oberoende av varandra / ((skriver)) oberoende av varandra (5)  
3.   vänta nu ska vi se där 
4. Per: ja: 
5. Mika: en kontroll innehållande etanol 
6. Per: det måste vara komma eller nånting ny tals / eller komma- 
7.   tecken olika / eller talstreck kan vi ha / det ser alltid bra ut för då  
8.   blir det (6) eh: ah olika talstreck kan man säga oberoende av  
9.   varandra  destillationer 
10. Mika:   olika oberoende av varandra / så kan man skriva här  
11.   kommatecken också så / för då hamnar det vad heter två stycken  
12.  sen olika sen beroende av varandra sen fortsätter den meningen  
13.   fortsätter den emellan 
14. Per: ja: men jag skulle nästan vilja ha talstreck i stället sen för att det  
15.   är en ny grej som sägs xx mening liksom oberoende efter där va 
16. Mika: här också? 
17. Per: nej nej efter varandra (2) efter varandra 
18. Mika: eh: två s:  
19. Per: två stycken olika destillationer kan man läsa / men vi säger / vi  
20.   lägger in ett litet oberoende av varandra 
21. Mika: ah försök det är därför jag vill ha ett kommatecken där 
22. Per: ah ah 
23. Mika: men vi skiter i det / men vi kan väl ((läser snabbt)) kontroll av  
24.   erhållen etanol utfördes i två stycken ((skriver streck)) är det den  
25.   du vill ha där? 
26. Per: mm och sen ef ef efter det oberoende av  
27.   varandra det är helt fristående det blir mera läsarvänligt så att  
28.                 säga 
29. Mika: okej 

Mika formulerar och skriver (rad 1–3) sista meningen under Metoder. Per 
vill lägga in oberoende av varandra som ett parentetiskt inskott. Först före-
slår han inskottet mellan två kommatecken, men sedan ändrar han sig till 
”talstreck” (han menar tankstreck) (rad 6–9). Mika instämmer men är inne 
på att använda kommatecken: ”så kan man skriva här kommatecken också” 
(rad 10–11). Per visar sig bestämd genom att framhärda ”ja: men jag skulle 
nästan vilja ha talstreck i stället /…/” (rad 14). Sedan följer några turer i 
vilka utformningen vidare diskuteras, och där Mika visar sig lyhörd för Pers 
synpunkter eftersom han söker bekräftelse för insättning av tankstreck: ” här 
också? /…/ är det den du vill ha där (rad 16, 24–25)?”. Per förklarar slutligen 
sina tankstreck med att det blir mera läsarvänligt (rad 27). Mika nämner 



 225

visserligen vid två tillfällen bruk av kommatecken som alternativ, men han 
lyssnar på Pers förslag och följer dem också.  

Mika och Per kompletterar varandras bidrag i ovan beskrivna episod (16), 
vilket leder till att de förhandlar fram en lösning tillsammans, något som är 
utmärkande för en kollaborativ rollrelation. Per och Mika bidrar lika mycket 
till diskussionen. Båda bidrar med förslag och är lyhörda för varandras syn-
punkter. Mika leder textbygget genom att inleda formuleringarna, men det är 
Per som visar beslutsamhet och blir till en resurs för Mika.En aspekt som 
inte direkt rör rollerna i gruppen, utan handlar om kollaborativt skrivande 
generellt är intensiteten av problematiseringarna i en skrivfas som avslutas 
med episod (16) ovan. Mika och Per problematiserar nämligen fem textuella 
aspekter (tre gånger språkriktighet och två gånger register) inom en tids-
period av ca tio minuter. I den här fasen, där episoderna snabbt avlöser var-
andra, skriver Mika och Per gemensamt på Metoder, och det verkar främja 
problematiseringar av textuella aspekter på lokala nivåer. I den totala doku-
menterade tiden av fem timmar och tjugotvå minuter diskuteras det faktiska 
innehållet mest. Sammanlagt förekommer därmed endast tio textuella epi-
soder (se tabell 22).  

8.2.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

8.2.3.1 Övergripande textmönster 
I textprodukten organiseras rapporten med huvudrubriker enligt genre-
kraven. Utöver dessa rubriker har skribenterna även utformat Beräkningar 
som en huvudrubrik, vilket inte följer instruktionen. Avvikelser förekommer 
också i Sammanfattning och Introduktion. I Sammanfattning saknas slutsats 
och i Introduktion problemställning och en teoridel. Vidare har inte Sam-
manfattning utformats på en egen sida eftersom Inledning följer längst ner på 
samma sida. Det innebär att utformningen inte följer Mikas resonemang, 
eftersom han i episod (12) nämner för Lan att ”sammanfattning ska vara för 
sig själv”. Läraren har inte kommenterat övergripande textmönster.  

8.2.3.2 Register 
Textprodukten följer i stort genrekraven för register. Passiv form används 
dock inte konsekvent i resultatredovisningen och i Sammanfattning används 
i vissa meningar tempus presens. Av samtalen om avsnittet Metoder framgår 
dock att Mika och Per är medvetna om bruk av preteritum och passiv form. 
Läraren har inte kommenterat aspekter som rör register. 
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8.2.3.3 Formalia 
Textprodukten följer också genrekraven för formalia i själva rapporten, men 
i bilaga 1 och 3 förekommer några brott.38 I bilaga 1 hänvisas inte till tabell 1 
i den löpande texten under Metod. Delar av rapporten, nämligen bilaga 1, 
författades av Per, och Mehmet korrekturläste den (se episod (15) för regis-
ter). En del andra ändringar genomfördes efter Mehmets synpunkter. I bilaga 
3 finns Diagram 2 under beräkningar, utan att det finns ett tidigare utformat 
diagram (dvs. diagram 1) i texterna. Läraren har inte kommenterat formalia i 
rapport 2. 

8.2.3.4 Språkriktighet 
Textprodukten är i stort sett utformad enligt språkriktighetsnormen. Dock 
återfinns tre ofullständiga satser i avsnittet Metoder. De tre konstruktionerna 
är alla likadana, eftersom samtliga börjar med konstruktionen ”Beräkning av 
tiden det tog”. Den första av de tre satserna lyder: ”Beräkning av tiden det 
tog att fylla 22 l vatten i reaktorn vid pumpfrekvens 28 Hz.”. Konstruktionen 
utgörs av en lång nominalfras med ett huvudord (Beräkning) med efterfölj-
ande prepositionsattribut (av-28 Hz) och något finit verb följer inte. Detta 
har inte problematiserats under samtalet. Däremot har Mika problematiserat 
tempus för detta avsnitt (register) och ändrat alla verbformer till preteritum i 
samförstånd med Per,. Det verkar dock som om fokus i förhandlande mest 
rör register och inte språkriktighet. Läraren rättar stavningen i ordet baser-
ade i Resultat och diskussion, som de har skrivit med två s, men kommen-
terar inte innehållet i de ofullständiga satserna nämnda ovan. 

8.2.4 Summering  
Under den dokumenterade tiden diskuteras i sjumannagruppen mest tekniska 
data, dvs. det faktiska innehållet. Det är främst Mika och Per som ansvarar 
för de delar av rapporten som skrivs. Mika agerar, precis som vid rapport 1, i 
rollen som samordnare genom att styra upp skrivandet på de olika text-
avsnitten, och han sitter under inspelningstillfället mest vid tangentbordet. 

I episoder på globala textuella nivåer tilldelas och/eller tar Mika rollen 
som den som bestämmer textutformningen. Rollrelationerna i dessa episoder 
kan bäst beskrivas som en kombination av en kollaborativ och en expert–
novis rollrelation med Mika i en något mer dominerande roll och expertroll, 
men med övriga deltagare som de som initierar problematiseringar (Per, Lan, 
Tomas). Rollrelationen i samtliga episoder på lokala abstraktionsnivåer kan 

                          
38 I bilaga 1–3 finns tre laborationsrapporter och resultaten i dessa rapporter ligger till grund 
för de teoretiska beräkningarna i rapport 2. Jag har inte analyserat textprodukten av rapport-
erna i bilaga 1–3 eftersom det knappast finns inspelade data att tillgå för att kunna relatera 
samtalssituation till texterna. Jag har dock analyserat formalia för multimodala aspekter i 
bilagorna.        
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betecknas som kollaborativ. De flesta av dessa episoder utmärker sig av att 
Mika och Per kompletterar varandra på så sätt att de bygger på varandras 
bidrag, vilket leder till att de förhandlar fram en lösning tillsammans. Vid två 
episoder för register och en för språkriktighet liknar skrivstrategin och för-
handlingen den vid rapport 1 på vis att det är Mika som sitter vid tangent-
bordet, läser högt det som har skrivits alternativt det som de kan tänka sig att 
skriva, och sedan ger Mika och Per olika förslag och slutligen enas de om 
lösningen. 

I två episoder framgår explicit att Mika är medveten om genrekraven. Vid 
en problematisering som rör organisering av innehåll handlar det inte om den 
högskoleinterna normen, utan Mika förklarar för Lan hur han utformade 
rapportens delar i arbetslivet. Han nämner också vilka förväntningar som 
chefer har på den professionella laborationsrapportens organisering av 
innehåll. Mika försöker även följa genrekraven för register, när han talar om 
för Per att han vill få verben under Metoder till tempus preteritum, vilket han 
också verkställer.  

I textprodukten visar övergripande textmönster en utformning som ligger 
lite närmare genrekraven än vid laborationsrapport 1. Men precis som i 
rapport 1 har avsnittet Introduktion utformats utan problemställning och 
teoridel. Dessutom har Sammanfattning och Introduktion utformats på 
samma sida, trots att Mika i samtalen nämner att ”sammanfattning ska vara 
för sig själv”. På textens lokala abstraktionsnivåer förekommer några mindre 
avvikelser beträffande register (tempus, opersonlig stil) och språkriktighet 
(tre ofullständiga satser). Läraren har rättat till en felstavning av ett substan-
tiv men inte kommenterat några andra textuella aspekter. 

8.3 Laborationsrapport 3  

8.3.1 Övergripande skrivsituation 
Mika samförfattar laborationsrapport 3 med Pasi och Johanna tisdag 25 janu-
ari 2005 och torsdag 27 januari. Laborationsundersökningen sträcker sig från 
11 januari till och med 27 januari och delkursen hörde till HT2004, vilket 
innebär att rapporten skrevs två terminer senare än rapport 2. Mika avslutar 
med denna delkurs sin sjätte termin på utbildningen. Rapport 3 är den enda 
laborationsrapport som Mika behöver skriva under denna termin.  

Mika och Pasi inleder författandet av rapport 3 genom att börja skriva 
Material och metoder (se tabell 23). Det gemensamma textbygget, med Pasi 
som inledningsvis sitter vid tangentbordet, börjar med Kemikalier, Instru-
ment och Material samt Beredning av odlingsmedium. Johanna, som under 
tiden arbetar på laborationen, skriver senare samma dag Inledning och fort-
sätter efter det med att skriva (den största delen av) Utförande (Metoder) 
assisterad av Mika. Mika och Pasi har börjat skriva på Utförande innan 
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Johanna kommer till skrivsalen och avslutar redovisningen av Utförande två 
dagar senare. Då skriver Mika, assisterad av Pasi, även klart Resultat och 
diskussion och de efterföljande momenten Felkällor och Referenser. Vem 
som har skrivit Sammanfattning (endast 4 rader) är oklart. Det förekommer 
främst gemensamt textbygge med undantag av avsnittet Inledning, som 
Johanna skriver. För att få avsnittet granskat söker hon sedan respons hos 
Mika och Pasi genom att läsa högt det hon har skrivit. 

Tabell 23. Översikt över de olika skribenternas textavsnitt vid labora-
tionsrapport 3  

Skribent Textavsnitt 

Pasi & Mika Material och Metoder (Kemikalier, Instrument och 
material, Beredning och odlingsmedium, Utförande), 
Resultat och diskussion (Resultat, Diskussion, 
Felkällor, Referenser) 

Johanna & Mika Utförande (största delen) 

Johanna Inledning 

Pasi Bilaga 1 och 2 

Mika svarar i en intervju på en fråga om skrivfördelning att det inte spelar 
någon roll vilka avsnitt han skriver, men att han mest brukar vara inblandad i 
just avsnittet Resultat och diskussion: 

För mig spelar det ingen roll. Jag är öppen för allting, jag kan skriva allt från 
introduktion till resultat diskussion. Jag är mest inblandad i antingen beräk-
ningar eller resultat diskussion, resultat diskussion är jag mest inblandad i. 
Det är då jag försöker öppna käften mest.   

Mika är vid både rapport 1 och 3 inblandad i Resultat och diskussion (för 
rapport 2 finns det ingen dokumentation kring vem som skrev detta avsnitt). 

8.3.2 Analys av samtal 

8.3.2.1 Organisering av skrivuppgiften  
Skrivfördelningen aktualiseras i några episoder. Samtliga informanter tar ini-
tiativ till att skriva, vilket resulterar i att de har skrivit ungefär lika mycket 
text i rapporten efter den första skrivdagen.39 Mika agerar inte i samma ut-
sträckning som samordnare vid organisering av skrivuppgiften som vid 
rapport 1 och 2. Episod (17) och (18) ger exempel på hur gruppens inter-
aktion leder Johanna och Pasi till tangentbordet. 

(17)   
1. Mika: men kolla igen det där och vi tänkte att vi håller på som sagt med  
2.   Metoder 

                          
39 På den andra skrivdagen deltog inte Johanna (se 7.3).   
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3. Johanna: inledning ni har inte skrivit någonting 
4. Mika: nej 
5. Pasi: det får du jätte gärna skriva 
6. Johanna: a ja visst det kan jag  

Johanna har precis kommit till skrivsalen, medan Mika och Pasi är på väg ut 
för en kort paus. Mika nämner för Johanna att hon gärna får läsa genom det 
de skrivit dittills (rad 1–2). Johanna konstaterar då att avsnittet Inledning inte 
har skrivits (rad 3). Pasi svarar ”det får du gärna skriva” (rad 5), och 
Johannas respons till uppmaningen är positiv (rad 6). Efter att ha skrivit detta 
avsnitt fortsätter hon vid tangentbordet när sedan hon och Mika gemensamt 
skriver på Utförande.  

Pasi, som redan från början av inspelningstillfället sitter vid tangent-
bordet, tar i en senare fas initiativ till att skriva (eller snarare rita) genom att 
föreslå att han kan rita en bild på reaktorn, som Mika vill ha som bilaga, se 
episod (18). 

(18)  
1. Johanna: ska vi skriva syreslangen kopplades på?  
2. Mika: nej skriv bara se bilaga 
3. /…/ 
4. Pasi: vad är det för bilaga? 
5. Mika: en bild på själva vår reaktor / vilken slang som går var 
6. Pasi: a precis 
7. Mika: eller vad tycker ni? 
8. Pasi: ska jag rita den? 
9. Mika: ja det kan du göra 
10. Johanna: det vore ju perfekt ja 

Episoden uppstår kort efter att Mika och Johanna har börjat vidareutveckla 
texten under Utförande. Pasi undrar (rad 4) då vad Mika och Johanna syftar 
på för bilaga som de ska hänvisa till i texten. Mika förklarar (rad 5) att det är 
”en bild på själva vår reaktor”, som de dittills inte har utformat. Pasi tar då 
initiativet till att utforma bilden, vilket både Mika och Johanna godkänner. 
Han skriver sedan också löpande text till bilden.  

Utdragen visar att deltagarna turas om vid tangentbordet men inte arbetar 
utifrån förutbestämda fasta roller vid organiseringen av skrivuppgiften. 
Episoder som rör samordning av de olika textdelarna förekommer knappast, 
vilket förmodligen kan förklaras genom den höga graden av gemensamt 
textbygge. 

8.3.2.2 Samtal om textuella aspekter 
Deltagarna problematiserar textuella aspekter i sammanlagt 25 episoder 
under den inspelade tiden av gruppens skrivsamarbete (se tabell 24). Mika är 
den enda av deltagarna som deltar i samtliga textuella episoder, och han ini-
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tierar nio av de 25 episoderna. Övergripande textmönster samt register proble-
matiseras klart oftast, nämligen i nio respektive 14 episoder. Språkriktighet 
problematiseras i två episoder. Det förekommer inga episoder för formalia. 

Tabell 24. Antal textuella episoder när Mika, Pasi och  
Johanna Skriver på laborationsrapport 3, fördelade över  
övergripande textmönster, register, formalia och språkriktighet 

Textuell kategori Antal episoder 

Övergripande textmönster 9 

Register 14 

Formalia – 

Språkriktighet 2 

Totalt 25 

8.3.2.3 Övergripande textmönster  
I nio episoder aktualiserar deltagarna övergripande textmönster och de första 
fyra behandlar organisering av innehåll. Efter dessa episoder uppstår fyra 
episoder där utförlighet problematiseras och en episod där utveckling av 
innehåll problematiseras (inte exakt i den följden för de två sistnämnda del-
kategorierna).  

De fyra episoderna för organisering av innehåll utmärker sig av intensivt 
förhandlande mellan Mika och Pasi och interaktionsmönstret uppvisar en 
prototypisk kollaborativ rollrelation. Deltagarna kompletterar och gör någon-
ting med varandras bidrag, bl.a. genom att alternativa åsikter föreslås och 
diskuteras. Förhandlingen leder till att lösningarna accepteras av både Mika 
och Pasi. I de första två episoderna anger Pasi ett divergerande synsätt på 
Mikas förslag, men förhandlingen leder till en kompromiss för textutform-
ningen. I de två därpå följande episoderna blir det (också) Pasis förslag som 
verkställs i texterna utan att det förekommer divergerande synsätt i epi-
soderna. 

Den första episoden uppstår i början av inspelningstillfället, när jag ini-
tierar en episod beträffande en innehållsförteckning i den aktuella rapporten 
som Mika och Pasi precis har börjat skriva på, ”vill han fortfarande ha 
det?”.40 Jag syftar här på läraren och en innehållsförteckning. I den diskus-
sion som följer visar Mika sig positiv till en innehållsförteckning ”jo: inne-
hållsförteckningen ska vara med”, medan Pasi uttrycker motsatsen (i likhet 
med mig), ”nej jag tycker inte heller”.41 När jag har lämnat skrivsalen an-
vänder Mika och Pasi instruktionen (via hemsidan) för genrekraven. Instruk-
                          
40 Jag brukade själv installera inspelningsmaterialet om jag hade möjlighet till detta. Förutom 
tekniska aspekter var det samtidigt en viktig fas att få relevant information om skrivsitua-
tionen.   
41 Jag baserade mig på mina erfarenheter från samma delkurs året innan, se fallstudie 1 
rapport 4. 
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tionen anger att det inte ska vara någon innehållsförteckning, vilket leder till 
att Mika och Pasi kommer överens om att utforma rapporten utan innehålls-
förteckning. I samma delkurs två terminer tidigare problematiserades samma 
sak i Annelis grupp (se 7.4.2.3). Även där kom deltagarna överens om att 
inte skriva någon innehållsförteckning, trots att uppgiftsspecifika anvis-
ningar krävde en sådan. Laborationsläraren kommenterade då avsaknaden, 
men samma lärare kommer inte att göra det i denna rapport (se 8.3.3). I båda 
grupperna ifrågasätts uppgiftsspecifika krav.  

Även i den andra episoden för organisering av innehåll anger Pasi ett 
divergerande synsätt. Denna gång rör det avsnittet Instrument och material 
(den rubriken har de dock inte skrivit än utan det sker i episod (20)). Mika 
vill markera rubriken Fermentor med understruken stil. Det innebär att Mika 
gör Fermentor till en underrubrik. Pasi verkar inte hålla med om att Fer-
mentor är en underrubrik och ändrar layouten så att Fermentor och de övriga 
instrumenten och material som beskrivs hamnar på vänstersida och beskriv-
ningarna efter semikolon till höger. På så sätt undviker han tio underrubriker 
i detta avsnitt. Mika godkänner Pasis ändringar. 

I den tredje episoden för organisering av innehåll (episod (19) nedan) pro-
blematiseras lämpliga underrubriker under avsnittet Material och metoder. 

Episoden är lång av den anledningen att Mika och Pasi kontinuerligt 
föreslår nya tänkbara underrubriksalternativ. På det sättet förhandlar de sig 
så småningom fram till en gemensam lösning med två olika (under)rubriker. 
De bygger alltså på varandras bidrag tills de blir nöjda.  

(19)  
Ämne och avsnitt: Lämpliga underrubriker i Utförande 
Skrivsituation: Pasi sitter vid tangentbordet    
Samtalsaktivitet:  Mika föreslår, instämmer och förklarar  

 

1. Mika: ähm skriv på den där eh (4) eh: odlingen eller eh: 
2. Pasi: autoklavering 
3. Mika: okej skriv autoklavering 
4. Pasi: färdigställande av reaktorn kanske ((skriver)) 
5. Mika mm javisst 
6. Pasi: konstigt jävla ord 
7. Mika: ah jag tänkte ba skriva ba odlingsprocessen eller nåt liknande  
8.   (1) sen skriver där beskriver vi allting som vi gjorde / mediet och  
9.   det är ganska bra att veta hur vi gjorde mediet den kan då gärna  
10.   stå för sig självt då 
11. Pasi: ja 
12. /…/ 
13. Mika odlingsprocessen eller 
14. Pasi: mm 
15. Mika: skriv bara odling så får vi hitta på senare kan ändra på det där 
16. Pasi: fermentation annars 
17. Mika: ja precis ta ta fermentation det är mycket bättre 
18. /…/ 
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19. Pasi: jo hur ska vi göra nu det är två körningen 
20. Mika: precis vi få ta första körningen först sedan den andra körningen  
21.   senare (1) det är därför jag ville ha fermentation eller en enda  
22.   Rubrik 
23. Pasi: fermentation ett kanske eller? 
24. Mika: nej skriv bara fermentation sen kan du kanske skriva körning ett /  
25.   eller fermentation ja skriv fermentation ett (2) nummer ett 
26. Pasi: eeh 
27. Mika: ta bara mellanslag xx 
28. Pasi: försök ett ((skriver)) 
29. Mika: fast då kan du ha fermentationen som en egen underrubrik sen  
30.   bara försök ett som alltså understruket 
31. Pasi: jo jo det tänkte jag det blir liksom material metoder sen blir det  
32.   fermentation och sedan blir det försök ett och sen 
33. Mika: försök två 
34. Pasi: det blir jävligt mycket 
35. Mika: okej oh nej det spelar ingen roll så länge man kan bara urskilja 
36.   vad heter det vad som är gjort / så att det inte blir några 
37.                  Missförstånd 
38. Pasi: ah sånt kan vi fixa sen 
39.   ((fortsättning följer efter 17 minuter när Pasi nedan kommer med  
40.   ett utvidgat förslag som lämplig underrubrik)) 
41. Pasi: alltså vi måste ha ett datum på det känner jag 
42. Mika: nej / jag med det där / jag tänkte är försök nummer ett 
43. Pasi: jo / vet du vad vi kan göra? 
44. Mika: ah 
45. Pasi: vi kan göra så här att eftersom det här heter material och metoder  
46.   skriver vi utförande här eller nåt sånt där 
47. Mika: okej 
48. Pasi: så ((skriver)) och sen gör vi så här ((skriver)) försök ett / eh: noll  
49.   fem  
50. Mika: noll ett 
51. Pasi: noll ett 
52. Mika: elva 
53. Pasi: elva till 
54. Mika: tolv ja då får du skriva noll fem noll ett igen då ((Pasi skriver))  
55.   sen tolv / precis 

Mika och Pasi letar i första hand efter en adekvat underrubrik för ett avsnitt 
där de ska redovisa alla försöken som gjorts. Pasi sitter vid tangentbordet 
och Mikas första förslag är odlingen (rad 1). Pasi förslår autoklavering, som 
Mika godkänner (rad 3). Pasi kommer dock direkt med ett annat förslag, 
nämligen färdigställande av reaktorn, som Mika också accepterar. Pasi 
anger i nästa tur att det är ett konstigt ord (rad 6), vilket möjligtvis föranleder 
Mika att föreslå odlingsprocessen, som är en modifiering av hans första 
förslag. Han tillägger att de i detta avsnitt kan beskriva hur de gjorde mediet 
(rad 8–10). Pasi verkar godkänna Mikas val av underrubrik och sedan läm-
nas detta samtalsämne en stund. Men när Mika och Pasi återgår till ämnet 
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kommer nya förslag. Mika modifierar odlingsprocessen till odling (rad 15), 
som motsvarar hans första förslag i episoden. Pasi kommer då med sitt tredje 
förslag fermentation, som Mika genast anser ”är mycket bättre”. Det visar 
sig att de behåller den rubriken ett längre tag än de tidigare förslagen. Fokus 
förflyttas nu till att hitta en lämplig underrubrik till fermentation. Anled-
ningen är att de har gjort två körningar, dvs. två fermentationer med olika 
omrörningshastigheter. Pasi föreslår av den anledningen fermentation 1 (rad 
23), men Mika vill behålla fermentation som överordnad rubrik (rad 24 och 
29) och föreslår först körning 1 och sedan fermentation 1 (rad 24–25) som 
underrubrik. Pasi väljer att skriva försök 1, och uppsummerar sedan den 
rubrikföljden som de dittills har kommit fram till ”material metoder sen blir 
det fermentation och sedan blir det försök ett”. Efter att Mika lagt till försök 
2 i direkt anslutning säger Pasi att han tycker att det blir många rubriker (rad 
34). Mika menar att det inte spelar någon roll med förklaringen ”så länge 
man kan bara urskilja /…/ vad som är gjort / så att det inte blir några 
missförstånd” (rad 35–37). Problematiseringen av underrubrikerna kommer 
av sig och efter cirka sjutton minuter kommer Pasi med två förslag. Först 
föreslår han att de ska skriva datum efter försök 1 och 2 (rad 41), och sedan 
föreslår han att de ska skriva utförande i stället för fermentation (rad 46). 
Mika går med på båda dessa förslag och i de resterande turerna genomför de 
dessa förändringar (rad 47–55). 

Interaktionsmönstret uppvisar en prototypisk kollaborativ rollrelation. 
Förhandlingen utmärker sig av många förslag och instämmanden. Mika 
kommer med fyra förslag och instämmer i de flesta av Pasis sex förslag. 
Samtalsaktiviteterna uppstår, eftersom informanterna ”gör någonting”, dvs. 
bygger vidare på varandras bidrag; de nöjer sig inte med ett visst förslag utan 
söker hela tiden förbättringar relaterade till ämnesinnehållet för avsnittet. 
Namn på rubriker visar sig därmed inte vara någon självklarhet för dem, utan 
de förhandlas fram successivt. Mika innehar därmed inte den expertroll vid 
organisering av innehåll, som framkommer i episoderna av rapport 1 och 2 i 
samtalen med Per, Lan och Tomas. Det kan bero på att Pasi lyfter fram den 
kollaborativa rollrelationen genom sina åsikter och förslag. I en intervju 
nämner Mika vikten av att kompromissa om laborationsrapportens slutgiltiga 
utformning genom att alternativa åsikter föreslås och diskuteras: 

Man kan inte göra allt själv. Om jag tycker så här då lyssnar den andra ”ah 
men det där var kanske inte helt rätt vi skulle kunna göra så här” då blir det 
en kompromiss. Labbrapporten blir då som en kompromiss från alla vinklar, 
då blir det den bästa.  

Rubriken Fermentation, som Mika och Pasi förhandlade sig fram till i episod 
(19) ovan, får i episod (20) nedan ändrat namn. Det blir den fjärde och sista 
episoden för organisering av innehåll. Det är fortfarande Pasi som sitter vid 
tangentbordet när Mika initierar episoden. Han letar efter beteckning för att 
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få fram en adekvat underrubrik för avsnittet Material och metoder. Episoden 
utmärker sig av förhandling i de flesta turerna. 

(20)  
Ämne och avsnitt:  Lämplig underrubrik i Material och metoder    
Skrivsituation: Pasi sitter vid tangentbordet 
Samtalsaktivitet:  Mika söker ord, förklarar, instämmer (implicit), infor-

merar  
 
1. Mika: och på instrumenten den rubriken kan vi skriva instrument plus  
2.   eh:: vad fan heter det? ((bläddrar lite)) eh:: instrument och vad  
3.   fa:n heter det (4) kärl eller vad fan / vad fan säger man? 
4. Pasi: reaktor 
5. Mika: jo man alltså instrument / det inte bara instrument  
6.   slangklämma är liksom ingen instrument / instrument 
7. Pasi: material 
8. Mika: material (2) skriv / du kan ta skriva m:: (3) eh låt det vara  
9.   instrument där / skriv där också materialklämma 
10. Pasi: skriv instrument material ((skriver)) materiell eller material? 
11. Mika: material 

Mika har ändrat rubriken Fermentation till Instrument och vill ha en beteck-
ning i samma rubrik. Nu letar han ordet (rad 2–3). Pasis första förslag är 
reaktor, vilket Mika inte nöjer sig med av den anledningen att han letar efter 
en beteckning som täcker upp mer än det som motsvaras av Instrument, 
vilket han förklarar på rad 5–6. Nu föreslår Pasi material, som Mika accep-
terar (”material skriv”). Pasi skriver sedan Instrument och material som 
underrubrik efter att ha förhört sig hos Mika, ifall det heter ”materiell eller 
material?” (rad 10).  

I episod (20) har Mika en kvantitativ dominans i turerna men det före-
faller naturligt eftersom det är han som initierar, söker ord och förklarar. 
Förklaringen verkar också leda till att Pasi förstår vad Mika är ute efter, 
eftersom det är Pasi som efter förklaringen kommer med ett lämpligt förslag 
som verkställs i texterna. De löser det här problemet genom att de komplet-
terar och bygger vidare på varandras bidrag, i likhet med interaktionen i epi-
sod (19). I samtliga episoder för organisering av innehåll ovan blir det, som 
framgår i förhandlingen, Pasis förslag för problematiseringarna som verk-
ställs i texterna. 

I en senare fas under skrivprocessen uppstår episod (21) nedan där Mika 
och Pasi har ett divergerande synsätt i en fråga om de ska utforma bilder 
(datadiagram) i avsnittet Diskussion eller inte. Problematiseringen, som rör 
utförlighet, kommer att bli den enda vid denna rapportskrivning, där de före-
slagna alternativa åsikterna inte leder till (explicit) konsensus för textutform-
ningen. Rollrelationen kan bäst beskrivas som dominant–dominant. Pasi 
deklarerar redan innan episoden börjar att han helst vill ha med ett data-
diagram istället för att hela tiden hänvisa till bilaga 3. Han nämner även 
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”egentligen får man inte med dom i rapporten”, vilket tyder på att han för-
håller sig tudelad till genrekraven. 

(21)     
Ämne och avsnitt:  Multimodala element i diskussionsdelen 
Skrivsituation: Mika sitter vid tangentbordet   
Samtalsaktivitet: Mika föreslår, avråder, förklarar  

 

1. Mika: men vänta gör så här från datadiagrammet då måste jag skriva  
2.   här också se bilaga nummer ((skriver)) då är frågan 
3. Pasi: jo det är därför man har en bild med sedan bara liksom  
4.   diagrammet med syre 
5. Mika: okej 
6. Pasi: för att inte liksom hela se bilaga se bilaga se bilaga utan du har  
7.   en bild och på diagram ser man då dutdutdutdu där händer det  
8.   där händer det och där händer det / det är förmodligen på grund  
9.   av att  
10. Mika: okej ja 
11. Pasi: det blir lite mer fridsamma  
12. Mika: annars kan vi ta bort det / vi kan ta det som vi har här? 
13. Pasi: ah vi får ändra det sedan för vi vet inte hur vi får dom (1) men äh  
14.   så ska man helst göra speciellt i en diskussion att man har med  
15.   en bild med avgörande data som är intressant då 
16. Mika: mm fast du får inte ha bilder med här de måste du ha som bilaga 
17. Pasi: nej bilder får man ha med i diskussionen 
18. Mika: okej 
19. Pasi: varför skulle man inte få ha det? (4) ja men liksom hjälper det till  
20.   att förklara saker det är bara bra / alltså det är ingen bild det är ett  
21.   diagram   
22. Mika: brorsan håller på med exarbete /…/ allt bilderna är i bilagan / alla  
23.   bilder är i bilagan det ska nog bara vara ren text 
24. Pasi: det här är jävligt fel 
25. /…/  
26. Pasi: det är mer bilder än text nästan ibland enbart för att med en bild  
27.   kan du förklara så jävla mycket mer mycket snabbare kompak- 
28.   tare än text för att 
29. Mika: för mig spelar det ingen roll /…/ men jag vet att det är många  
30.   som kör bilderna i bilagan  
31. Pasi ja visst man kan ha bilder om man har mycket bilder då får man  
32.   ha bilder i bilagan 
33. Mika: ja 
34. Pasi: viktiga bilder måste man ha med i labbrapporten så att man inte  
35.   hela tiden behöver bläddra fram och tillbaka  
36. Mika: aha det spelat ingen roll för min del det sak samma / jag vill  
37.   också ha bilderna rakt igenom rapporten / jag gillar inte heller att  
38.   bläddra xxx till sida femti bilaga  
39. Pasi: ja se bilaga okej och sedan tillbaka till texten okej dudududut 
40. Mika: för att som vi skriver nu med bilagorna mitt i rapporten då blir  
41.   det mer som en bok   
42. Pasi: ja 
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43. Mika: läser samtidigt vi läser [XX 
44. Pasi:                                       [men det är det där resultat och diskus-  
45.   sion är till för  
46. Mika: men alla fall har vi nåt mer att säga? 

Mika sitter vid tangentbordet, när de skriver på diskussionsdelen och han 
anger/föreslår att han måste hänvisa till en bilaga (bilaga 3). Pasi svarar ”det 
är därför man har en bild med” (rad 3), och exemplifierar i nästa tur (rad 6–
9) hur krångligt det är att hela tiden hänvisa till bilagan. Han förklarar sig 
med ”det blir lite mer fridsamma” (rad 11). Efter att Pasi tillagt att man helst 
ska ha med en bild i diskussionen med avgörande data kommer Mika med ett 
divergerande synsätt ”fast du får inte ha bilder med här de måste du ha som 
bilaga” (rad 16). Pasi anger motsatsen ”nej bilder får man ha med i diskus-
sionen” (rad 17), och menar att det är bara bra om bilderna hjälper till att 
förklara. Han tillägger också att det inte rör sig om en bild utan ett diagram 
(rad 19–21). Instruktionen nämner ingenting om multimodala element inom 
avsnittet Diskussion, i motsats till avsnittet Resultat, där relevanta multi-
modala medel får användas ”för att förtydliga resultatet”. Mika försöker 
sedan övertyga Pasi genom att hänvisa till en annan genre, ett resonemang 
som sträcker sig både utanför deras genre samt pedagogisk praktik ”brorsan 
håller på med exarbete /…/ alla bilder är i bilagan det ska nog bara vara ren 
text” (rad 22–23). Pasi låter sig inte övertygas och kommer med argumentet 
att ”med en bild kan du förklara så jävla mycket mer mycket snabbare kom-
paktare än text” (rad 26–28). Mika verkar först ge med sig: ”för mig spelar 
det ingen roll” men lämnar i fortsättningen inte helt sin ståndpunkt ”men jag 
vet att det är många som kör bilderna i bilagan” (rad 29–30). Pasi visar upp 
ett liknande tillvägagångssätt: ”ja visst man kan ha bilder om man har 
mycket bilder då får man ha bilder i bilagan” (31–32), och försvarar sin 
ståndpunkt ”viktiga bilder måste man ha med i labbrapporten så att man inte 
hela tiden behöver bläddra fram och tillbaka” (rad 34–35). Mika visar för-
ståelse för Pasis resonemang (rad 36–38) men anger implicit att han inte 
tycker att förekomst av multimodala element i diskussionen följer genre-
kraven ”för att som vi skriver nu med bilagorna mitt i rapporten då blir det 
mer som en bok”. I sitt sista argument anger Pasi att det är just det Resultat 
och diskussion är till för. Episoden avslutas när Mika ändrar fokus genom 
”men alla fall har vi nåt mer att säga?” (rad 46), vilket resulterar i att text-
utformningen blir som Mika var inne på från början, dvs. en hänvisning till 
bilaga 3.  

Förhandlingen i episoden är omfattande och en viktig orsak är nog att 
både Pasi och Mika har sina synsätt, föreslår och argumenterar för sin sak. 
Både Mika och Pasi är dominanta i sina roller och vägrar att överge sin åsikt 
i frågan. De utvecklar inte varandras bidrag, vilket kan vara anledningen till 
att de har svårt att nå konsensus. Pasi envisas med sitt förslag att ha dia-
grammet i diskussionen, medan Mika håller hårt vid det genrekrav som han 
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tror gäller, nämligen att inte utforma några resultat multimodalt i diskus-
sionsdelen. Trots att Pasi precis före episoden också var inne på att man 
egentligen inte fick ha med bilder i själva rapporten, ändrar han uppfattning 
och försöker övertyga Mika om att diagrammet hjälper till att förklara och 
att det underlättar för läsaren att slippa bläddra hela tiden. Det visar sig dock 
vara Mika som i slutändan har en avgörande röst för textutformningen. 

I två av de tre övriga episoderna där utförlighet problematiseras är också 
Johanna inblandad. Hon har dittills arbetat på laboratoriet och nu när hon är i 
skrivsalen börjar hon först skriva på Inledning på egen hand (se episod 17 
för hur skrivsituationen uppstår) och sedan på Utförande tillsammans med 
Mika. När hon har skrivit färdigt på Inledning söker hon respons hos de 
andra genom att läsa högt det hon har skrivit, episod (22) nedan. Interak-
tionsmönstret som uppstår blir en kollaborativ rollrelation. Mika komplet-
terar inte Johannas bidrag utan bara bekräftar, instämmer och berömmer. 

(22)     
Ämne och avsnitt:  Innehållet i Inledning 
Skrivsituation:  Johanna sitter (satt) vid tangentbordet    
Samtalsaktivitet:  Mika bekräftar, instämmer    

 

1. Johanna: jag har skrivit så här syftet med laborationen var att ta reda på  
2.   om produktionen av antibiotikum hos streptomyces skiljde sig åt  
3.   kvantitativt beroende på omrörningshastigheten 
4. Mika: mm det kan du 
5. Johanna: två fermentorer gjordes iordning med medium och ympades med  
6.   varsin koloni av streptomycesbakterien / jag vet inte vad heter  
7.   den / streptomyces? 
8. Mika: jag har ingen aning 
9. Johanna: äh vi skriver så 
10. Mika: streptomyces låter mycket bra det är arton 
11. Pasi: xxx 
12. Johanna: den (1) ena fermentorn hade en högre omrörningshastighet  
13.   femhundra rpm och den andra tvåhundra rpm / bägge  
14.   fermentorerna sattes till en temperatur på tjugo grader celsius  
15.   och ett pH på sju 
16. Mika: mm ja 
17. Johanna: vad var det mer sa? vi dududu d o det var ingenting så vi ställde  
18.   in det 
19. Mika: nej jag har ingenting / fan vad bra du skrev inledning / du får  
20.   alltid skriva inledning 

Efter första meningen ger Mika bekräftande återkopplingssignaler (rad 4). 
När Johanna har läst andra meningen för avsnittet söker hon bekräftelse på 
det ämnesspecifika ordet streptomyces. Efter en kort problematisering av 
ordet läser Johanna de sista två meningarna för avsnittet (rad 12–15), som 
följs av bekräftelse från Mika. I Johannas sista tur (rad 17–18) kommer ett 
mer explicit initiativ genom att hon undrar ”vad var det mer sa vi?”. Mika 
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håller med Johanna att det inte finns något mer att skriva, och berömmer 
Johanna för det hon har skrivit i Inledning (rad 19–20).  

Inledning är det enda avsnittet som inte samproduceras genom gemen-
samt textbygge (utifrån inspelade data), vilket föranleder Johanna att söka 
respons så att avsnittet kan bli granskat. Genom att läsa högt det hon har 
skrivit får Johanna en kvantitativ dominans i sina turer medan Mika mest 
ägnar sig åt att ge bekräftande återkoppling. Mika bidrar därmed i sina turer 
inte till fortsatta tankegångar eller omformuleringar.  

Efter Inledning fortsätter Johanna med att skriva (den största delen av) 
Utförande assisterad av Mika. Även i den episoden (23) nedan problemati-
serar hon utförligheten. Den här gången avvisar Mika Johannas förslag och 
föreslår en annan lösning. 

(23)    
Ämne:  Utförlighet för innehållet i Utförande    
Skrivsituation:   Johanna sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet:  Mika avråder och föreslår, söker bekräftelse    

 

1. Johanna: ska vi skriva syreslangen kopplades på?   
2. Mika: nej skriv bara se bilaga 
3. Johanna: okej 
4. Mika: eller hur vad tycker ni? 
5. Johanna: nej men a precis hänvisa till bilaga i stället 
6. Mika: precis 
7. Johanna: det är nästan enklast va? 
8. Mika: ja 

Johanna initierar episoden genom att fråga om de ska skriva syreslangen 
kopplades på i Utförande (rad 1). Mika avråder och föreslår istället att de 
ska hänvisa till en bilaga för dessa uppgifter (rad 2). Mika söker för sitt 
förslag bekräftelse i gruppen genom ”eller vad tycker ni?” (rad 4). Pasi 
reagerar inte men Johanna accepterar Mikas förslag vilket leder till att hon 
hänvisar i texterna till en bilaga. 

Interaktionsmönstret för episod (22) och (23) visar att Johanna bidrar med 
två initiativ där hon söker respons och synpunkter. Mika och hon förhandlar 
fram textutformningen för de olika avsnitten. Mikas samtalsaktiviteter består 
av bekräftelser och instämmanden (episod (22)) och avrådande och ett 
alternativt förslag, som han i sin tur söker bekräftelse på (episod (23)). 
Johanna och Mika enas om textutformningen i episoderna och rollrelationen 
kan därmed sägas vara kollaborativ.  

I en fjärde episod för utförlighet är det Mika som sitter vid tangentbordet 
och skriver tillsammans med Pasi på avsnittet Utförande. Mika läser ”efter 
autoklaveringen justerades magnetloppan i LAF-bänken” och söker sedan 
bekräftelse hos Pasi genom frågan ”bör vi skriva varför? / nej? / det är bara 
en justering”. Pasi bekräftar ”ja” vilket i detta sammanhang innebär att de 
kommer överens om att inte skriva någon förklaring.  
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I ytterligare en episod för utförlighet nämner Mika först att det som 
hämningszonen bestämdes till kan skrivas under Diskussion och Mika och 
Pasi kommer efter några turer fram till den lösningen i resultatdelen. 

I åtta av de sammanlagt nio episoderna för övergripande textmönster ovan 
kan rollrelationen beskrivas som kollaborativ. I de fyra episoderna för 
organiseringen av innehåll är det Mika och Pasi som förhandlar sig fram till 
en lösning för textutformningen, bl.a. genom att föreslå och diskutera alter-
nativa lösningar, vilket leder till att lösningarna accepteras av båda. De 
övriga fyra episoderna med kollaborativ rollrelation utmärker sig av att 
deltagarna söker och ger bekräftelse (Johanna–Mika, Pasi–Mika, Mika–
Pasi). I en av episoderna söker Johanna Mikas synpunkter. I den episoden 
avråder Mika från att skriva en viss formulering och ger ett alternativt 
förslag. I en episod, som rör utförligheten för avsnittet Diskussion, når inte 
Mika och Pasi konsensus för textutformningen. De gör inte mycket med 
varandras bidrag utan vägrar att överge sin åsikt i frågan och rollrelationen 
kan bäst beskrivas som dominant–dominant. Det är Mikas förslag som 
verkställs i avsnittet.  

8.3.2.4 Register 
Register aktualiseras i fjorton episoder och i samtliga problematiseras ord-
val/uttryck. Deltagarna förhandlar främst om beteckningar för instrument 
och material men det förekommer även en del episoder där val av adekvat 
verb problematiseras (fem episoder). I flertalet episoder är det Mika och Pasi 
som problematiserar tillsammans. Rollrelationen mellan dem visar sig i flera 
episoder vara kollaborativ. Någon söker bekräftelse på ordval och att den 
andra bekräftar, som i exempel a) och c) nedan, som rör beteckningar för 
instrument, eller att någon föreslår olika alternativ, som i b), d) och e) nedan. 
I d) och e) nedan rör problematiseringen verbval. 

a) Pasi:  ah reaktorn eller? 
    Mika:  eller reaktorn skriv det som reaktor 

b) Mika:  ska vi ta modulen eller reaktorn? 
    Pasi:  ah reaktor måste vi skriva 

c) Pasi:  och ä den här a (4) va fan heter det mätcylinder? 
    Mika:  ja precis  

d) Mika:  skruvades eller fan applicerades  
    Pasi:  fastsattes 
    Mika:  ah okej (.) i reaktorn  

e) Mika:   vad ska man säga rättades till eller justerades? 
    Pasi:  mm ((verkar godkänna båda termerna))  
    Mika:  jus te ra des ((skriver samtidigt)) 

(I episod b) och c) visas hela episoden, men inte i de övriga episoderna där 
endast initiativ och första respons visas av utrymmesskäl)  
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I episod a)–e) ovan är förhandlingen kortvarig, eftersom deltagarna inte 
bygger vidare på varandras yttranden utan bara bekräftar eller ger alternativa 
förslag. Episoderna (24), (25) och (26) nedan visar en intensivare förhand-
ling som följd av att Mika och Pasi försöker hitta adekvata ord och uttryck 
för att beskriva utföranden. Episoderna följer direkt på varandra och två av 
dem går dessutom in i varandra. Det har föranlett mig att skriva en krono-
logisk radnumrering för samtliga tre episoder (jag numrerar därmed inte 
varje episod på nytt från rad 1, 2 osv.). Mika och Pasi har börjat skriva på 
första stycket under Utförande (försök 1). Pasi sitter vid tangentbordet och 
Mika försöker sig på en möjlig konstruktion för tredje meningen för av-
snittet.  

(24)  
Ämne:  Lämpligt verbval för att beskriva utförandet (gäller episod 

24–26) 
Skrivsituation:  Pasi sitter vid tangentbordet (gäller episod 24–26) 
Samtalsaktivitet:  Mika söker lämpligt verb, instämmer och modifierar    

 

1. Mika: hej skriv här slangarna syra bas slangarna eh: virades streck  
2.   ((Pasi skriver)) bas slangarna om äh: vad heter det vad fan heter  
3.   det nu? 
4. Pasi: omhuldades 
5. Mika: ah omhuldades skriv omhulda kolla om det finns nån bra  
6.   synonym till det SKRATTAR 
7. Pasi: vad heter det eh? 
8. Mika: va fa:n 
9. Pasi: sveptes med nej 
10. Mika: ja sveptes in 
11. Pasi: ((skriver)) 
12. Mika: ja aluminiumfolie 

 

(25)  
Samtalsaktivitet: Mika föreslår, söker lämplig fras 

 

13. Mika: luft in luftslangen täpptes med en sådär eh: slangklämma (1) det  
14.  måste vi också skriva 
15. Pasi: mm 
16. Mika: vad heter det eh: luft eh streck in eller eh: inluftslangen 
17. Pasi: luftslangen ((skriver samtidigt)) 
18. Mika: oh och så vi måste säga vilken luftslang utslangen eller  
19.  inslangen / vi hade en in och ut (1) skriv såhär 

 

(26)  
Samtalsaktivitet: Mika föreslår 

 

20. Pasi: ja vad heter en sådär (1) skruvmojäng? 
21. Mika: eh:: slangklämma 
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((fortsättning på episod (25)) 
 Samtalsaktivitet: Mika korrigerar och förklarar 

 

22. Pasi: slangen in ((skriver)) samt ut 
23. Mika: nej inte ut / ut får du inte XX 
24. Pasi: nej 
25. Mika: annars sprängs skiten annars / fattar du / reaktorn kommer att  
26.  sprängas snart  
27. Pasi: nej just det precis 
28. Mika: då händer det häftiga saker 
29. Pasi: precis precis precis  

Mika fastnar i verbvalet (virades) och därmed uppstår en problematisering 
(rad 1–3). Pasi föreslår omhuldades (rad 4), vilket Mika anser att Pasi kan 
skriva ner men också söka synonymer för. Pasi nämner sedan sveptes med 
(rad 9), vilket skulle kunna vara ett resultat av synonymsökningen. Mika 
instämmer (”ja”) men ändrar verbpartikeln med till in (rad 10). I en direkt 
fortsättning börjar de med konstruktionen av fjärde meningen (episod (25)) 
och nu problematiserar Mika vilken luftslang det rör sig om (rad 13–14, 16, 
18–19). Han nämner både utslangen och inslangen och menar att de måste ta 
ställning till vilket av alternativen de ska skriva ner i den konstruktionen (rad 
18–19). När Pasi skriver ner båda beteckningar (rad 22) korrigerar Mika 
direkt. Han anser att de inte får skriva utslangen med förklaringen ”reaktorn 
kommer att sprängas” (rad 25–26), vilket Pasi håller med om genom 
bekräftande återkopplingssignaler (rad 27, 29). Episod (26) uppstår i episod 
(25), när Pasi söker en adekvat beteckning för ”en sådär skruvmojäng” (rad 
20). Mika föreslår slangklämma (rad 21) som han redan nämnde tidigare 
(rad 13). De två meningarna som Mika och Pasi konstruerade tillsammans i 
episod (24), (25) och (26) lyder i textprodukten: ”Syra-/bas-slangarna svep-
tes in med aluminiumfolie. Luftslangen-in täpptes till med en slangklämma.” 

Episoderna ovan leder till tre problematiseringar inom ett fåtal minuter. 
Den intensiteten orsakas av att Mika och Pasi försöker hitta adekvata ord och 
uttryck för att beskriva utföranden. Detta leder till att Mika söker lämpligt 
verb, instämmer och modifierar (24), föreslår och söker lämplig fras (25) och 
korrigerar (26). Pasi, som sitter vid tangentbordet, kommer också med för-
slag och förhandlingen leder i samtliga fall till lösningar för textutform-
ningen som accepteras av båda. Mikas korrigering och förklaring i episod 
(25) leder till en expertroll, vilket gör rollrelationen något mindre proto-
typiskt kollaborativ jämfört med tidigare episoder om register.  

I de tre episoderna ovan verkar Mika ha en något mer dominerande roll 
för textutformningen om man ser till samtalsaktiviteter och antal uttryck som 
verkställs i texterna. Men när Mika och Pasi i en senare fas av skrivtillfället 
utformar diskussionsdelen visar sig rollerna mer vara de omvända, dvs. med 
Pasi i en mer avgörande roll för textutformningen. Detta förekommer i tre 
episoder som också följer i direkt anslutning till varandra. Episod (27) är den 
första av dessa episoder. I den episoden avfärdar Pasi Mikas förslag. 
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(27)  
Ämne och avsnitt:  Lämpligt ord (adjektiv) för att beskriva en ”avtagande 

kurva” i Diskussion 
Skrivsituation:  Mika sitter vid tangentbordet    
Samtalsaktivitet:  Mika söker synpunkter och föreslår    

1. Mika: tre (3) den sjunker sådär ((gör nedåtgående vissling)) 
2. Pasi: ja eh 
3. Mika: sådär symmetriskt inte logaritmiskt går inte att säga eller utan den  
4.   sjunker jämnt hur skulle man kunna säga?  
5. Pasi: det är en bra fråga (2) sjunker / sjunker sakta i början sen sjunker  
6.   den hastigt till noll och sen stannar kvar där 
7. Mika: den sjunker metodiskt 
8. Pasi: ja det är bra  
9. Mika: finns det nåt bra ord för det / vi kollar ((de letar upp det på  
10.   datorns synonymordsprogram)) 
11. Pasi: militärigt nej strategiskt 
12. Mika: systematiskt konsekvent planmässigt ska vi inte skriva 
13. Pasi: nej 
14. Mika: men systematiskt 
15. Pasi: nej nej nej nej nej nej nej inte systematiskt (1) tror nästan  
16.   konsekvent eller metodiskt är bättre metodiskt 
17. Mika: metodiskt ner mot ((skriver)) 

Mika problematiserar ordval för att kunna beskriva hur kurvan i diagram 1 
sjunker, dvs. ett lämpligt ord för adverbialet (rad 1, 3–4) genom ”hur skulle 
man kunna säga?”. Han föreslår metodiskt vilket Pasi tycker låter bra. Mika 
startar en sökning efter synonymer till metodiskt i ett synonymordsprogram. 
Pasi och Mika läser fem synonymer från programmet men avfärdar samtliga 
(rad 11–12). Det verkar som om Mika anser att en av dessa fem synonymer – 
systematiskt – kan vara ett lämpligt ord (rad 14). Pasi avfärdar systematiskt 
bestämt (rad 15) och föreslår metodiskt som lämpligt val. Mika verkar accep-
tera ordvalet, eftersom han genast skriver ner det.  

I direkt anslutning uppstår två episoder som rör samma mening. Mika 
läser meningen som de precis har konstruerat ovan ”DO-värdet för reaktor 
ett börjar med en metodiskt / metodiskt avtagande /…/ men sedan avbryts 
den av någon anledning”. Pasi anser då att ”det saknas nånting” varvid han 
troligen syftar på ett huvudord i den nominalfras han nog har i tankarna 
(metodiskt avtagande). Mika kommer själv med förslag till ordet kurva som 
han också skriver ned. I en direkt fortsättning menar Pasi att andra satsen i 
meningen ger felaktig information. Han säger att de måste byta ut avbryts. I 
den efterföljande förhandlingen kommer de fram till att ändra avbryts till öka 
återigen. Hela meningen för de tre episoderna ovan blir i textprodukten: 
”DO-värdet för reaktor #1 (se bilaga nr 3) börjar som en metodiskt avtag-
ande kurva, men sedan börjar syrehalten att öka återigen av någon anled-
ning.” 
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I episod (27) och de två episoderna beskrivna ovan, där en och samma 
mening konstrueras, verkar Pasi ha en större inverkan på textutformningen 
än Mika. I episod (27) avfärdar Pasi även Mikas ordval systematiskt bestämt 
och föreslår metodiskt som lämpligt val, vilket kan beskrivas som ett expert-
agerande. I episod (24), (25) och (26) visar sig däremot Mika ha en något 
mer dominerande roll för textutformningen. Rollerna kan därmed sägas vara 
skiftande mellan Mika och Pasi, vilket liknar delad expertis (Ohta 1995, 
2001, Hong 2010). Båda korrigerar också varandra. Mika korrigerar Pasis 
ordval i episod (28) medan Pasi korrigerar Mikas i episod (30)).  

Rollrelationen kan främst betecknas som kollaborativ i de sex episoderna 
ovan eftersom båda deltagarna bidrar i problemlösningen och kompletterar 
varandras bidrag. Både Mika och Pasi kommer med förslag och förhandlar 
fram en lösning tillsammans. I episod (25) och (27) förekommer dock 
skiftande expertroller, utan att någon av deltagarna är riktiga noviser. I dessa 
episoder kan rollen beskrivas som något mindre prototypiskt kollaborativ. 
Ansvarsfördelningen skiftas även vid tangentbordet och här kan konstateras 
att det är den som inte sitter vid tangentbordet som har en mer dominerande 
roll för textutformningen.  

Johanna bidrar till textutformningen i (de övriga) tre episoder(na) för 
register och det blir även hennes ordval som verkställs. I de två första epi-
soderna söker hon bekräftelse hos Mika för ordvalet (streptomyces (ingår i 
episod (22) samt suspension). Episod (28) nedan är den tredje episoden som 
Johanna initierar. Hon sitter vid tangentbordet, när Mika och hon sam-
författar Utförande under Försök 2 när Johanna i början på en ny mening 
fastnar på verbvalet. I episoden bidrar samtliga deltagare till textens slutgilt-
iga utformning.  

(28)  
Ämne och avsnitt:  Verbval i meningen i Utförande (försök 2) 
Skrivsituation: Johanna sitter vid tangentbordet    
Samtalsaktivitet:  Mika föreslår, förklarar, instämmer, invänder och instäm- 

mer    
 

1. Johanna: kan man säga avvecklades? 
2. Mika: ta / skriv avvecklades och ta en synonym 
3. Johanna: aha 
4. /…/ 
5. Mika: ah precis markera den där och tar markera synonym bara så  
6.   kommer den automatisk / synonym och sen / avslutades 
7. Johanna: fimpades 
8. Mika: fimpades 
9. Johanna, Mika    SKRATTAR 
10. Mika: det lätt bra 
11. Johanna: avslutades? 
12. Mika: ja 
13. Johanna: ah fast fermentorerna avslutades? 
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14. Mika: ja 
15. Pasi: försöket avslutades 
16. Johanna: ja ((tveksamt)) 
17. Mika: nej försöket avslutades inte 
18. Johanna: ah men fermenteringsprocessen / fermenteringsprocessen  
19.   avslutades? 
20. Mika: ja det kan den göra 
21. Pasi: så det låter bra 

Johanna undrar, på rad 1, om man kan välja avvecklades som lämplig verb i 
början på meningen. Mika föreslår att hon skriver avvecklades och sedan 
söker synonymer på verbet. På rad 5–6 förklarar han för Johanna hur sök-
processen går till. Det är samma strategi som Mika föreslår Pasi i episod (24) 
och (27) ovan då det gäller val av verb respektive adjektiv. Verben som 
kommer fram i synonymprogrammet är avslutades och fimpades. Johanna 
föreslår tveksamt avslutades (rad 11) och Mika accepterar. Johanna verkar 
tveksam till att verbet avslutades passar till subjektet fermentorerna. Hon 
upprepar hela formuleringen med ett invändande ”fast” samt med fråge-
intonation (rad 13). Mika accepterar fortfarande ordvalet, men Pasi föreslår 
byte av subjekt till försöket avslutades (rad 15). Johanna ger en tveksam 
återkopplingssignal, medan Mika invänder mot formuleringen genom ”nej 
försöket avslutades inte” (rad 17). När Johanna så föreslår fermentations-
processen avslutades instämmer både Mika och Pasi.  

I episod (28) bidrar samtliga deltagare i problemlösningen som leder till 
att de kommer överens om lämpligt subjekt och finit verb. Episoden utmärks 
av förhandling, som utvecklas över många turer. Mika bidrar i problem-
lösningsprocessen genom att föreslå, förklara, instämma, invända och in-
stämma. Pasi är den första som kommer med förslag på subjekt, och Johanna 
kommer slutligen med det förslag, som också verkställs i texterna. Det är 
även hon som initierar episoden. 

I flertalet episoder för register förekommer därmed en kollaborativ roll-
relation oavsett deltagarkonstellation. I de två episoderna där det förekom-
mer korrigeringar blir rollerna något mindre kollaborativa. De korta epi-
soderna utmärker sig av initiativ där en av deltagarna söker adekvat beteck-
ning (episod (26); söker bekräftelse på ordval (se episod a), c), se 8.3.2.4, 
och Johannas initiativ som rör orden streptomyces samt suspension ovan); att 
någon föreslår olika alternativ. I de övriga sex episoderna visar sig förhand-
lingen vara intensivare eftersom informanterna bygger på varandras bidrag 
genom att föreslå alternativa lösningsförslag. 

I likhet med skrivandet av rapport 2 kan även vid denna rapportskrivning 
konstateras att episoderna snabbt avlöser varandra i en fas under skriv-
processen, där informanterna skriver på metoddelen. När Mika och Pasi 
samförfattar den delen, dvs. Utförande, uppstår sju episoder för register in-
om tretton minuter. Precis som vid rapport 2 ökar därmed problematiseringar 
på lokala nivåer avsevärt, när metoddelen samförfattas. 



 245

8.3.2.5 Formalia 
Deltagarna problematiserar inte formalia i samtalen.  

8.3.2.6 Språkriktighet 
Språkriktighet problematiseras i två episoder.Det handlar om bruk av ver-
saler och prepositionsval. I båda episoderna sitter Mika vid tangentbordet 
och Johanna respektive Pasi dikterar. Första episoden initieras av Johanna 
som söker bekräftelse för om ordet streptomyces ska skrivas med stor bok-
stav och Mika bekräftar. Den andra episoden, (29) nedan, initieras av Pasi 
som korrigerar Mikas prepositionsval.  

(29)  
Ämne och avsnitt:  Prepositionsval i Utförande (försök 2)   
Skrivsituation: Mika sitter vid tangentbordet  
Samtalsaktivitet:  Mika söker bekräftelse   

 

1. Mika: äh::: 
2. Pasi: med jämna avstånd från varandra  
3. Mika  ((skriver)) 
4. Pasi: eh skriv från i stället för mellan 
5. Mika: vad sa du? (2) från varandra? 
6. Pasi: ja (1) och sen på äh på CLED-plattan  

Pasi dikterar ”med jämna avstånd från varandra” (rad 2) men Mika verkar 
använda prepositionen ”mellan”. Efter Mikas skrivaktivitet korrigerar Pasi 
prepositionen mellan till från (rad 4). Mika ber sedan om bekräftelse för pre-
positionsvalet, vilket han också får (rad 6). Pasi föreslår sedan tillägg eller 
utbyte av en preposition i påföljande nominalfras (”på CLED-plattan”). Vad 
Mika har skrivit framgår inte riktigt, och därför går det inte att med säkerhet 
avgöra att det rör sig om en korrigering. Båda episoderna tyder på en kol-
laborativ rollrelation, men i episod (29) agerar Pasi i en expertroll, vilket gör 
rollrelationen något mindre kollaborativ. 

8.3.3 Analys av den skrivna texten och lärarkommentarer 

8.3.3.1 Övergripande textmönster 
Rapport 3 har utformats med huvudrubrikerna enligt genrenormen. När det 
gäller Utveckling av innehåll saknas slutsats i Sammanfattning och i Intro-
duktion saknas problemställning och teoridel (precis som i rapport 1 och 2, 
se 7.1.3.1 och 7.2.3.1). Deltagarna har utformat Referenser som underrubrik 
till avsnittet Resultat och diskussion. Referenser bör enligt instruktionen 
skrivas som egen huvudrubrik. Läraren har inte kommenterat övergripande 
textmönster och godkänt rapporten efter första inlämningen. 
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8.3.3.2 Register 
Textprodukten är i stort utformad efter genrekraven för register, när det 
gäller opersonlig stil och bruk av tempus. Man skulle dock kunna anmärka 
på att deltagarna använder sig av det personliga pronomenet vi under 
Diskussion: ”Varför reaktor #1 inte bildade metabolit har vi inget svar på 
[…]”. Det personliga pronomenet vi är, om genrenormen hårdras, ett brott. 
Läraren har inte kommenterat register i rapportens texter.  

8.3.3.3 Formalia 
Analysen av textprodukten visar inga avvikelser från genrenormen och lär-
aren har inte kommenterat formalia. Sett över samtliga tre rapportskrivningar 
har Mika inte någon gång tagit initiativ till problematiseringar för formalia. 
De problematiseringar som förekommer i rapport 1 och 2 är initierade av 
Per. 

8.3.3.4 Språkriktighet 
I textprodukten förekommer några få språkriktighetsbrott. Streptomyces 
skrivs med versaler i Utförande och utan versaler i Sammanfattning och 
Inledning. I sista meningen i Diskussion skrivs satsadverbialet inte efter det 
finita verbet i en bisats – Ökningen tyder på att bakterien förmodligen är 
döende och förbrukar inte så mycket syre som i tillväxtfasen, och Labora-
tions handledning särskrivs. I samtalen söker Johanna bekräftelse för om 
ordet streptomyces ska skrivas med stor bokstav och Mika bekräftar. Ut-
formningen blev dock inte enhetlig i rapportens texter. Meningen där sats-
adverbialet inte hamnar före det finita verbet formulerades av Pasi och 
skrevs ner av Mika. Pasi formulerade den satsen med korrekt ordföljd men 
kommenterade inte platsbytet (om han nu såg det). Särskrivningen berördes 
inte i samtalet. Läraren har inte kommenterat språkriktigheten.  

8.3.4 Summering  
Skrivsituationen för rapport 3 utmärker sig av främst gemensamt textbygge. 
Vid första skrivdagen sitter samtliga deltagare vid tangentbordet vid något 
tillfälle, assisterad av en annan deltagare alternativt samtliga deltagare. 
Johanna skriver dock på egen hand på Inledning. Vid andra skrivdagen sitter 
Mika vid tangentbordet assisterad av Pasi. Den höga graden av gemensamt 
textbygge är förmodligen en viktig anledning till begränsade diskussioner för 
fördelningen av skrivuppgiften och samordning av de olika textdelarna.  

Deltagarna problematiserar främst övergripande textmönster och register. 
För övergripande textmönster rör det mest val av lämpliga rubriker och fun-
deringar kring utförligheten. För register gäller problematiseringarna enbart 
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lämpliga ordval/uttryck i konstruktionerna (mest beteckningar för instru-
ment, material och verbval).  

Mika kan sägas ha en central roll vid problematiseringarna eftersom han 
är den enda av deltagarna som deltar i samtliga episoder, dock utan att initi-
era fler episoder än Pasi (nio episoder vardera totalt). Det faktum att Mika 
sitter mest vid tangentbordet kan ha bidragit till och haft inverkan på den 
rollen.  

I de flesta av de textuella episoderna kan rollrelationen beskrivas som 
kollaborativ. I de fyra episoderna för organiseringen av innehåll förhandlar 
sig Mika och Pasi fram till en lösning för textutformningen, bl.a. genom att 
föreslå och diskutera alternativa lösningar. I ytterligare tre episoder för 
övergripande textmönster söker och ger deltagarna bekräftelse (Johanna–
Mika, Pasi–Mika, Mika–Pasi) och i en annan episod är det Johanna som 
söker Mikas synpunkter. I en episod, som rör utförligheten för avsnittet 
Diskussion, når inte Mika och Pasi konsensus för textutformningen och i 
problemlösningsprocessen uppstår divergerande synsätt, där rollrelationen 
bäst kan beskrivas som dominant–dominant. Mika och Pasi gör i den epi-
soden inte mycket med varandras bidrag utan vägrar att överge sin åsikt i 
frågan. Det är Mikas förslag som verkställs i avsnittet, eftersom han håller 
hårt vid det genrekrav som han tror gäller, nämligen att inte utforma diskus-
sionsdelen multimodalt.  

Episoder som rör register kan delas upp i sådana där interaktionsmönstret 
visar antingen nästan obefintlig eller intensiv förhandling. Episoderna med 
nästan obefintlig förhandling utmärker sig främst av att en deltagare föreslår 
olika alternativa ordval eller att en deltagare söker bekräftelse på ordval. I 
episoderna med mer intensiv förhandling kompletterar deltagarna varandras 
bidrag genom att föreslå alternativa (förbättrade) lösningsförslag. De fort-
sätter förhandlingen tills de når konsensus om hur det ska se ut i texterna. I 
vissa episoder är det Mika som kommer med lösningsförslag, som verkställs 
i texterna. I vissa andra episoder är det Pasis förslag (och i en episod 
Johannas förslag). I några av dessa episoder agerar antingen både Mika och 
Pasi som expert. Rollerna skiftas därmed mellan dem, vilket kan betecknas 
som något som liknar delad expertis (Ohta 1995, 2001, Hong 2010). Även i 
en episod för språkriktighet agerar Pasi som expert, eftersom han korrigerar 
Mikas prepositionsval. I dessa episoder med expertinslag blir rollrelationen 
något mindre kollaborativ, dock utan att det leder till en rollrelation expert–
novis. 

I textprodukten har inte läraren kommenterat textuella aspekter, trots att 
det saknas slutsats i Sammanfattning och problemställning och teoridel i 
Introduktion. I övrigt har deltagarna i stort sett följt genrekraven. 



 248 

8.4 Fallstudie 3, laborationsrapport 1–3 
De tre rapportskrivningarna sträcker sig för Mika från den tredje terminen på 
utbildningen till den sjätte terminen. Mika sitter, sett över samtliga rapport-
skrivningar, mest vid tangentbordet. Vid rapport 3 sker det i något mindre 
omfattning, vilket förmodligen beror på att Pasi och Johanna tar för sig vid 
skrivandet av den rapporten. Mikas agerande som samordnare för organi-
seringen av skrivuppgiften minskar också något vid rapport 3, vilket kan 
bero på den höga graden av gemensamt textbygge, vilket föranleder mindre 
behov av diskussioner för fördelningen av skrivuppgiften och samordning av 
de olika textdelarna. Mika kan dock sägas ha en central roll i varje grupp-
konstellation vid problematiseringar av textuella aspekter, vilket kvantitativt 
framgår, eftersom han är den enda av deltagarna som medverkar i samtliga 
textuella episoder för varje grupp. Att han sitter mest vid tangentbordet kan 
givetvis också vara en bidragande orsak till den centrala rollen. 

Register problematiseras mest (24 episoder) sett över samtliga skrivtill-
fällen, följt av övergripande textmönster (19 episoder). Språkriktighet pro-
blematiseras i nio episoder och formalia i två. Mika initierar sammanlagt 20 
av dessa 54 episoder och endast fem av dessa initiativ rör övergripande 
textmönster. Det innebär att han initierar betydligt fler episoder på lokala 
textnivåer. Ett annat resultat som rör initiativ till problemepisoder visar sig 
under rapportskrivning 2 och 3, nämligen att episoder snabbt avlöser var-
andra i en fas under skrivprocessen, där deltagarna samförfattar metoddelen. 
Vid skrivandet av rapport 2 problematiserar Mika och Per fem textuella 
aspekter (tre gånger språkriktighet och två gånger register) inom en tids-
period av ca tio minuter. Vid rapport 3 uppstår inom 17 minuter tio episoder 
där Mika och Pasi problematiserar register (7 ggr) och övergripande text-
mönster (3 ggr). Det verkar därmed som att gemensamt textbygge i metod-
delen intensifierar problematiseringar på lokala abstraktionsnivåer och då 
främst register. 

Vid rapportskrivning 1 och 2 agerar Mika ofta i en expertroll vid pro-
blematiseringar på övergripande textnivåer, dvs. övergripande textmönster 
och formalia. Han tilldelas och/eller tar rollen som den som bestämmer text-
utformningen. Vid rapport 1 är det Per som i förhandlingen söker bekräftelse 
eller efterfrågar Mikas synpunkter rörande övergripande textmönster, medan 
Mika ger förslag och förklaringar. Vid rapport 2 vänder både Lan och Tomas 
sig till Mika med liknande funderingar. Mika bekräftar och förklarar i dessa 
episoder och i en episod för formalia är det Mika som avgör textutform-
ningen genom att avvisa Pers förslag, som går ut på att hänvisa till en bilaga 
för vissa beräkningar. Rollrelationen i problemlösningsprocessen för dessa 
episoder kan bäst beskrivas som en kombination av en kollaborativ och en 
rollrelation expert–novis med Mika i en något mer dominerande roll och 
expertroll. Övriga deltagare har en initierande roll (Per, Lan, Tomas), dvs. 
det är de som lyfter problem. Expertrollen förekommer inte i samtalen med 
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Pasi och Johanna på övergripande textnivåer, förutom i en episod för av-
snittet Diskussion, där Mika håller fast vid att inte ha ett diagram i diskus-
sionsdelen trots Pasis upprepade försök att övertyga Mika. I problem-
lösningsprocessen uppstår divergerande synsätt som inte leder till konsensus. 
Rollrelationen kan i denna episod bäst beskrivas som dominant–dominant, 
eftersom Mika och Pasi inte bygger vidare på varandras bidrag utan bi-
behåller sina åsikter i frågan. Det är Mikas förslag som verkställs i avsnittet, 
eftersom han håller fast vid det genrekrav som han tror gäller, nämligen att 
inte utforma multimodala aspekter i diskussionsdelen. 

Rollrelationen i de flesta episoderna på lokala nivåer för rapport 1–3 kan 
betecknas som prototypiskt kollaborativ, med undantag från tre episoder vid 
rapport 1 och 2 och tre episoder vid rapport 3. I samtalen vid rapport-
skrivning 1 agerar Per expert i en episod för register och i två episoder för 
språkriktighet genom att han korrigerar Mikas ordval. Därmed blir han till en 
resurs för Mika som får tillfälle att testa olika språkliga lösningar i texterna. 
Rollrelationen i dessa episoder blir därmed mindre prototypiskt kollaborativ. 
Sett till Mikas expertroll vid övergripande textnivåer och Pers expertroll i tre 
episoder på textens lokala textnivåer skulle man kunna tala om delad exper-
tis (Yong 2010, Ohta 1995, 2001) över kategorigränserna. 

De flesta episoder som uppvisar en prototypiskt kollaborativ rollrelation 
vid skrivandet av rapport 1 och 2 utmärker sig av att Mika och Per kom-
pletterar varandra på så sätt att de bygger på varandras bidrag, vilket leder 
till att de förhandlar fram en lösning tillsammans. Skrivstrategin och för-
handlingen går ofta så till att det är Mika som sitter vid tangentbordet, läser 
högt det som har skrivits alternativt det som de kan tänka sig att skriva, och 
sedan ger både Mika och Per olika förslag och slutligen enas de om lös-
ningen. Per har flera förslag som verkställs i texterna än Mika, dock utan att 
det har någon större inverkan på rollrelationen. Mika kan dock sägas vara 
mer dominant, både vid tangentbordet och vid initiativ till formuleringarna.  

Även vid rapport 3 förekommer mest en prototypiskt kollaborativ roll-
relation i episoder på lokala textnivåer, förutom i tre episoder, där någon av 
deltagarna agerar i en expertroll. Interaktionsmönstret i episoderna, där det 
förekommer ringa förhandling (både register och språkriktighet), utmärker 
sig av att en deltagare föreslår olika alternativa ordval eller att en deltagare 
söker bekräftelse på ordval. I episoder med intensivare förhandling bygger 
deltagarna på varandras bidrag genom att föreslå alternativa (förbättrade) 
lösningsförslag, vilket leder till att de kommer överens om hur det ska se ut i 
texterna. Samtliga tre informanter kommer med förslag som verkställs i text-
erna. I några av episoderna agerar Mika och Pasi som expert. Rollerna skif-
tas därmed mellan dem, vilket kan betecknas som delad expertis. Expertisen 
rör här samma textuella kategori (dvs. register) vilket det inte gör vid Mika 
och Per (övergripande textmönster och register/språkriktighet). Men det 
finns vid rapport 3 även en episod för språkriktighet där Pasi agerar expert, 
eftersom han korrigerar Mikas prepositionsval. Mika får därmed vid flera 
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tillfällen stöd av Per och Pasi vid textkonstruktion på lokala textnivåer. Sam-
tidigt får han vid samtliga rapportskrivningar tillfällen att testa sina kun-
skaper på textens globala abstraktionsnivåer genom att ”lära ut” vilka lös-
ningar som är mest adekvata och vilka förväntningar som finns på labora-
tionsrapportens utformning både högskoleinternt och professionellt.  

Det visar sig i samtalen och en intervju att Mikas förhållningssätt till 
genrekraven är påverkade från flera håll, nämligen av högskolans instruk-
tion(er), hans tidigare arbetslivserfarenheter och även hans brors examens-
arbete (annan genre). Han läser i instruktionen i en episod både för rapport 1 
och 3 (avsnitten rör Sammanfattning respektive Innehållsförteckning), och 
han nämner i en intervju att han anpassar sig i texterna efter utbildningssyftet 
genom att följa ”systemet”, dvs. normen på utbildningen. I detta samman-
hang nämner han att han på utbildningen skriver för att han måste förklara 
sig för lärarna (jfr Hyland 2004 för hur rollrelationen lärare–student kan 
påverka textutformningen). I samma intervju återger han hur han uppfattat 
förväntningar på den professionella rapportens utformning beroende på de 
olika syften som kan förekomma. Han drar även en parallell till rapporten i 
utbildningssyfte. I en episod förklarar han för Lan (rapport 2) hur han brukar 
utforma rapportens delar i arbetslivet och nämner vilka förväntningar som 
chefen har på den professionella laborationsrapportens organisering av inne-
håll (jfr Mabrito 1999 som anser att kollaborativa projekt på utbildningar 
måste anpassas till hur kollaborativa processer kan se ut på arbetsplatser). 
Mika visar därmed insikt i olika kulturella värden som kan spela en roll för 
textutformningen inom olika skrivkulturer, dvs. både inom utbildnings-
kulturen och utanför, vilket utan tvekan beror på hans arbetslivserfarenhet. 
Samtidigt visar han insikt i hur kommunikativa mål och mottagare för gen-
ren laborationsrapport kan påverka rapportens utformning, eftersom han 
visar medvetenhet om att han måste anpassa sig i texterna efter de olika 
mottagarnas krav inom olika skrivkulturer på grund av olika syften. Mikas 
rapporter är också mest utformade efter genrekraven på utbildningen jämfört 
med Annelis och Lans rapporter (för jämförelser mellan fallstudierna se 
kapitel 9).  

Lärarrösten förekommer inte i någon av episoderna vilket skulle kunna 
tyda på att Mikas syn på generella genrekrav har större inverkan på text-
utformningen än lärarnas uppgiftsspecifika anvisningar, trots att han i en 
intervju nämner att han skriver rapporterna för att förklara sig till lärarna (jfr 
Hyland 2004:61). Kommentarerna som Mika och laborationsläraren av rap-
port 1 skriver till varandra i rapportens texter (andra/tredje versionen) visar 
exempelvis tydligt att Mika åberopar konventionerna från instruktionen och 
att han som en följd av det inte tänker följa sådana läraranvisningar som han 
anser bryter mot genrekraven. 

Hur har lärarna bidragit i sina kommentarer) i texterna till Mikas sociali-
sering in i genren? I detta sammanhang kan nämnas att Mika m.fl. har ut-
format de tre rapporterna i allt större grad efter genrekraven (även språk-
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riktighetsnormen). Rapport 2 visar en utformning som ligger lite närmare 
instruktionerna än vid laborationsrapport 1, medan rapport 3 i stort sett följer 
genrekraven (om man bortser från avsaknad av teoridel och problemställning 
i Introduktion).  

Kommentarerna i textprodukten, som lärarna ger, är bristfälliga när det 
gäller textuella aspekter, eftersom ingen av lärarna följer genrekraven till 
punkt och pricka. Lärarna verkar fokusera mest på ämnesinnehållet. Avsak-
naden av teoridel och problemställning i Introduktion kommenteras näm-
ligen inte i någon av rapporterna. I rapport 1 och 2 förekommer även att 
några avvikelser som rör utveckling av innehåll för avsnittet Sammanfattning 
inte kommenteras. Bristerna för formalia har inte kommenterats i rapport 1 
och i rapport 2 kommenterar läraren inte inkonsekvent bruk av passiv form 
och tempusbruk (register). Språkriktighet verkar lärarna inte lägga någon 
större fokus på men här bör nämnas att textprodukterna har få språkriktig-
hetsfel (med undantag av ett avsnitt som Benna skrev i rapport 1).  

Sammanfattningsvis kan sägas att Mikas socialisering in i genren labora-
tionsrapport i denna studie kan beskrivas som en anpassning till den utbild-
ningsinterna genren. Han har redan kunskaper om olika typer av laborations-
rapportskrivande från arbetslivet där olika syften verkar styra olika utform-
ningar. Han håller sig rätt noga till generella genrekrav på utbildningen och 
verkar ha mest att lära sig i problematiseringar på mer lokala textnivåer 
(register och språkriktighet), där Per och Pasi delar med sig av sin expertis.  
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9 Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel summerar och diskuterar jag först resultaten från frågeställ-
ningarna tillhörande kontexten: I 9.1 behandlas den institutionella kontexten 
och i påföljande avsnitt (9.2.1) fallstudiernas övergripande skrivsituation 
följt av fokusskribenternas agerande vid organisering av skrivuppgifterna 
(9.2.2). Från 9.2.3 förskjuts fokus från den övergripande kontexten till 
samtalskontexten. Inledningsvis jämför och diskuterar jag förekomsten av 
textuella episoder i fokusskribenternas grupper (9.2.3). Därefter följer en 
summering och diskussion av de roller och förhållningssätt som (främst) 
fokusskribenterna uppvisar i sina grupper (9.2.4–9.2.5). En diskussion av 
textanalyserna följer i 9.3 och i sista avsnittet (9.4) följer slutsatser baserade 
på resultatdiskussionerna som är relaterade till studiens övergripande syften.  

9.1 Den institutionella kontexten – pedagogisk 
praktik 
Den skrivaktivitet på utbildningen som tar störst plats är redovisningar av 
laborationsverksamhet i laborationsrapporter. I genomsnitt skrivs 4–5 rap-
porter per termin. Lärarnas förhoppning är att den höga rapportfrekvensen 
ska leda till att studenterna socialiseras in i ett naturvetenskapligt/tekniskt 
tänkesätt.  

Vilka redskap för rapportskrivande tillhandahåller institutionen student-
erna?  
De tre redskap som institutionen tillhandahåller studenterna för att förvärva 
och förbättra kunskaper om laborationsrapportskrivande utgörs av a) instruk-
tioner, b) lärarkommentarer i de inlämnade rapporterna (ibland förekommer 
muntlig respons som lärarna kan ge under laborationerna eller skriv-
processen samt c) skrivsamarbete. Figur 2 anger hur de olika redskapen för-
håller sig till varandra och till individuellt skrivande.  
 

        Skrivsamarbete (c)   

   
 

ev. respons (b2) 
 

  

    

Instruktioner (a) 
  

Lärarkommentarer (b) 

  Individuellt skrivande   

Figur 2. Redskap vid laborationsrapportskrivande (författarens modell) 
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Anvisningar för den textuella utformningen i rapporterna får studenterna före 
laborationstillfället. Dessa instruktioner (a), som både gäller individuellt och 
kollaborativt skrivande, kan vara desamma som de generella genrekraven för 
utformning av laborationsrapporterna men även ha vissa avvikelser på grund 
av uppgiftsspecifika kriterier. Nästa redskap för både individuellt och kol-
laborativt skrivande utgör lärarens skriftliga kommentarer på inlämnade 
rapporter (b). Eventuellt kan det även förekomma lärarsynpunkter under på-
gående skrivprocess i form av muntlig respons (b2). Det tredje redskapet 
utgör skrivsamarbete (c) under hela arbetsprocessen, där samarbetet börjar 
på laborationerna och leder till en gemensam inlämnad version efter skriv-
processen (samförfattarskap).  

Hur ser lärarna på dessa redskap relaterat till studenternas skrivpraktik?  

När det gäller instruktioner menar de flesta av lärarna i min studie att en hel 
del studenter har svårt att följa instruktionerna. Som en av orsakerna nämns 
att studenterna har för mycket fokus på vad de tror läraren vill ha. Det i sin 
tur leder, enligt lärarna, till att studenterna avviker för mycket från generella 
genrekrav. De nämner även att studenterna fokuserar för mycket på det fak-
tiska innehållet, vilket leder till att textuella krav inte uppnås. Analysen av 
lärarkommentarer visar dock att även vissa lärare fokuserar mer på det fak-
tiska innehållet än de textuella genrekraven och en laborationslärare nämner 
att hon förmodligen skulle kommentera mera noga efter textuella genrekrav 
om rapporterna måste betygsättas (se 9.3). 

Samförfattarskap, det tredje redskapet som i första hand har uppstått av 
kostnadsskäl, bedömer lärarna som ett bra redskap för studenternas skriv-
praktik, dock under vissa förutsättningar. De anger att det vore mest utveck-
lande för studenterna om de inte delar upp arbetsuppgifterna, varken under 
laborationerna eller under skrivprocessen (jfr McCorkle m.fl. 1999 begrepp 
”integrative learning problems”). En gruppsammansättning på två deltagare 
ses av lärarna som idealisk. Grupper på bara två studenter tycks dock inte 
vara vanligast. Den enda av fokusskribenterna i denna studie som har skrivit 
konsekvent i den idealiska gruppsammansättningen på två studenter är Lan. 
Vidare framgår av lärarnas svar att de helst vill att studenterna skriver en 
individuell laborationsrapport några gånger under utbildningens gång som 
ett komplement till samförfattarskap. Ingen av fokusskribenterna har dock 
skrivit någon individuell rapport under min materialinsamlingstid. Benna, 
som ingick i Mikas första gruppsammansättning, är den enda av informant-
erna i denna studie som mig veterligt har skrivit individuellt.42  

På vilket sätt förmedlas genrekraven och vilken roll har redskapen? 

Instruktionen behandlar främst textuella aspekter och i lärarkommentarerna i 
de elva rapporterna som ingår i denna studie förekommer inga kommentarer 

                          
42 Bennas individuella produktion ingår inte i denna studie.  
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som går att härleda till kulturella värden. I samtalen vid skrivtillfällena har 
det visserligen förekommit att studenterna har jämfört den högskoleinterna 
laborationsrapportens utformning med den i arbetslivet. Men det faktum att 
det i naturvetenskapliga rapporter och tekniska rapporter kan läggas olika 
vikt vid särskilda avsnitt har inte diskuterats i grupperna. Det kan bero på att 
det inte lyfts fram av lärarna på utbildningen generellt, trots att det har visat 
sig att olika discipliner och delkurser kan påverka innehållet för vissa av 
rapportens avsnitt. Det stämmer med att kunskaper om kulturella värden för 
genren främst enligt några lärare utgör tyst kunskap (jfr Jansson 2005a, 
2005b, Berends 2005). 

Kunskaper om kommunikativa mål och mottagaren med rapporterna 
explicitgörs (till viss del) inför nya laborationsuppgifter, dvs. på ett uppgifts-
specifikt plan och inför varje ny delkurs, när läraren informerar om syftet 
med uppgiften. Inför en av de elva rapportskrivningar som ingår i denna 
studie informerade läraren även om vilka personer som skulle läsa rapporten. 
Men i mycket begränsad omfattning förekommer mer detaljerade och över-
gripande diskussioner om kommunikativa mål relaterat till olika deldisci-
pliner eller om laborationsrapportens utformning i utbildning och arbetsliv. 
Sådana aspekter tillhör därmed också mer den tysta kunskapen. En av lär-
arna har dock i rapporterna gett några metaspråkliga kommentarer om läsar-
perspektiv, exempelvis att studenterna i sammanfattningen borde ha beskriv-
it varje reaktionssteg med förklaringen ”så att läsaren kan följa er tilltänkta 
strategi”. I Lans och Annelis grupper har lärarröster diskuterat en hel del i 
samtalen, dvs. om de förväntningar som studenterna tror att läraren (och 
därmed läsaren) har på innehållet i texterna. I Mikas grupper har lärar-
förväntningar diskuterats föga. 

Textuella genrekunskaper lyfts fram av institutionen via en instruktion 
som finns på hemsidan (se bilaga 1). Den kursansvariga läraren anger i regel 
om den generella instruktionen är aktuell inför det stundande skrivandet eller 
om studenterna får avvika från den. Inför några rapportskrivningar i denna 
studie verkar dock lärarinstruktionerna ha varit otydliga eller så har student-
erna tolkat instruktionerna felaktigt, eftersom vissa avsnitt saknas utan att 
läraren kommenterar detta. Studenterna har utnyttjat redskapet skriv-
samarbete för att diskutera textuella genrekunskaper. Sammanlagt har de 
problematiserat textuella episoder 189 gånger i samtalen sett över samtliga 
elva skrivtillfällen i denna studie. 

De pedagogiska redskapens roll för studenternas socialisering in i genren 
kan därmed summeras enligt följande. Instruktioner som redskap fungerar 
som stöd, men täcker inte samtliga genrekunskaper som institutionen vill att 
studenterna ska förvärva. Lärarkommentarer i rapporterna har varit inkon-
sekventa och godtyckliga om man ser till samtliga rapporter som ingår i 
denna studie (se 9.3). I skrivsamarbete har deltagarna problematiserat och 
diskuterat textuella aspekter och i viss omfattning förekommer lärarrösten. 
Men kommunikativa mål relaterat till olika deldiscipliner och textutform-
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ningen diskuteras inte ofta och samtal om kulturella värden förekommer i 
stort sett inte. Det verkar därmed finnas en koppling mellan det som explicit-
görs, diskuteras i utbildningssammanhang och det som studenterna kan 
diskutera i grupperna. Studenterna måste därmed själva utforska principerna, 
eller det som en av lärarna kallar filosofin, bakom textmönstret och inne-
hållet i rapporterna i de olika delkurserna (disciplinerna). Samförfattarskap 
skulle därmed kunna fungera som ett verktyg att lyfta fram den tysta kun-
skapen (jfr Berends 2005, Jansson 2005a, 2005b), men det verkar som om 
det även behövs mer explicit undervisning av lärarna för att driva student-
erna framåt i tankarna och deras genreutveckling (jfr Jansson 2005b). 

9.2 Den omedelbara skrivsituationen  

9.2.1 Kontextuella frågeställningar 

Hur ser den övergripande skrivsituationen ut? 

Lan, Anneli, och Mika har medverkat i sina respektive rapportskrivningar 
under olika lång tid. Anneli samförfattar tre rapporter termin 4 och en 
rapport termin 5 av sin sammanlagt treåriga utbildning. Lans fyra rapporter 
fördelar sig över termin 5, 6 (två rapporter) och 7 på hennes femåriga 
utbildning. Mika samförfattar tre rapporter fördelade över termin 3, 4 och 6 
på sin femåriga utbildning. Två av rapporterna som Anneli och Mika har 
skrivit rör samma delkurs och undersökning. Gemensamt har samtliga fokus-
skribenter angett att de redan inför sin första rapportskrivning i denna studie 
haft erfarenhet av att både skriva individuellt och samförfatta laborations-
rapporter. Det innebär att det är mer fråga om genreutveckling än genre-
inlärning, när deltagarna interagerar under skrivprocessen i denna studie.  

Gruppsammansättningarna för de tre fokusstudenterna har varit ganska 
olika. I Annelis grupper varierar sammansättningen inte mycket. Hon skriver 
först tre rapporter med Jenny och Sofia och terminen därpå tillkommer 
Malin, som därmed måste samarbeta med en rätt så inarbetad grupp. Vid de 
tre första skrivningarna utmärker sig skrivsituationen av att deltagarna sitter 
vid varsin dator och skriver på olika delar av rapporterna, men vid rapport 4 
skriver deltagarna första dagen parvis. Då förekommer mest gemensamt 
textbygge. Den främsta anledningen till ändringen är tillgången till endast 
två datorer och en ny gruppsammansättning på fyra deltagare.  

I Lans grupper har parvis samförfattande varit gängse. Skrivsituationen 
utmärker sig av gemensamt textbygge. Hon deltar alltså främst i den parvisa 
konstellation som flera lärare anser som den ideala gruppsammansättningen 
(se 9.1). Mikas grupper kan betecknas som mest heterogena, eftersom han 
vid första rapporten samförfattar med Per och Benna, i andra rapporten i en 
sjumannagrupp (där även Per och Lan deltar) och i sista rapporten med Pasi 
och Johanna. Sammanlagt har han därmed samförfattat med nio olika del-
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tagare i sina tre konstellationer. Anneli skriver på laborationsrapportens 
samtliga delar och anser sig vara bäst på att skriva löpande text (diskussions-
avsnittet ingår även här). Analyserna visar att hon, precis som de övriga del-
tagarna i hennes grupper, mest har skrivit på de delar av rapporten som 
motsvarar hennes (deras) expertis. Ambitionen finns att variera skriv-
uppgifterna men praktiken visar att studenterna gärna dras åt avsnitt som de 
känner sig bekväma med.  

Lan har suttit vid tangentbordet i ungefär samma utsträckning som sina 
samarbetspartners Linda och Hong. Eftersom samförfattandet har utmärkt 
sig av gemensamt textbygge har hon deltagit i utformningen av samtliga 
rapporters avsnitt. I hennes fall kan man därmed utesluta så kallade ”inte-
grative learning problems”, dvs. att hon saknar förståelse för den delen som 
hon inte har medverkat i (McCorkle m.fl. 1999). Mika sitter, sett över samt-
liga rapportskrivningar, mest vid tangentbordet jämfört med de övriga 
deltagarna i hans grupper men vid rapport 3 sker det i något mindre om-
fattning, vilket beror på att Pasi och Johanna tar för sig vid skrivandet av den 
rapporten. Mika arbetar på rapportens samtliga delar sett över tre rapport-
skrivningar och säger sig vara speciellt intresserad av att delta i diskussions-
avsnittet. 

Eftersom Anneli och Mika har haft en så pass dominerande och sam-
ordnande roll i sina respektive grupper för textutformningen (se 9.2.2) kan 
stora kunskapsluckor om vissa avsnitt för deras del närmast uteslutas. Det 
kan dock förekomma textuella brott som de inte har varit medvetna om, 
eftersom en annan deltagare kan ha skrivit på ett visst avsnitt samtidigt som 
en revideringsfas uteblivit. Anneli och Mikas dominans för textutformningen 
i sina respektive grupper kan mycket väl ha lett till, liksom Batra m.fl. 
(1997) påpekar, att de har lärt sig mer än övriga deltagare i grupperna. 
Frågan är vad deras dominans kan ha fått för konsekvenser för de övriga 
gruppdeltagarna. Mer om det i de följande avsnitten nedan.  

Hur ser ansvarsfördelningen ut vid organiseringen av skrivuppgiften? 

Både Annelis och Mikas ageranden vid organiseringen av skrivuppgiften kan 
betecknas som dominanta men skiljer sig åt i vissa avseenden. Vid skriv-
fördelningen av första rapportskrivningen är det Jenny som sätter Anneli i en 
position som organisatorisk ledare och arbetsledare genom att vända sig till 
Anneli vid upprepade tillfällen för att få förslag eller bekräftelse inför nya 
skrivuppgifter. Mika sätts inte nämnvärt i den positionen utan han tar mer 
kontrollen över texternas slutgiltiga utformning (rapport 1) och styr upp 
skrivandet på de olika textavsnitten (rapport 2). Vid rapport 3 minskar Mikas 
ageranden som organisatorisk ledare. Den höga graden av gemensamt text-
bygge kan ha spelat in här, eftersom den skrivsituationen föranleder färre 
behov av diskussioner om fördelningen av skrivuppgiften och samordning av 
de olika textdelarna. Även vid Annelis sista rapportskrivning kan skriv-
situationen, där de flesta avsnitt författas parvis, ha påverkat att det inte före-
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kommer diskussioner om skrivfördelningen. Anneli agerar dock samordnare 
i den avslutande revideringsfasen vid den rapportskrivningen. Lan diskuterar 
knappast organiseringen av skrivuppgiften med Linda eller Hong, vilket 
också indikerar begränsat behov vid gemensamt textbygge.  

Man kan därmed konstatera ett mönster i deltagarageranden, nämligen att 
diskussioner kring skrivfördelningen och samordning av de olika textdelarna 
förekommer i ringa omfattning vid gemensamt textbygge oavsett om del-
tagaren i fråga brukar vara dominant i dessa avseenden eller inte. Samtidigt 
går det att urskilja en tendens att den dominerande deltagaren vid organi-
seringen av uppgiften fortsätter att vara dominant vid nästa skrivtillfälle så 
länge det inte förekommer gemensamt textbygge i form av tydliga parvisa 
skrivkonstellationer.  

9.2.2 Textuella frågeställningar 
Vilka textuella aspekter problematiseras under textproduktionen? 

Problematiseringar av textuella episoder visar vissa likheter men även skill-
nader mellan de olika fallstudierna. I samtligas fallstudier problematiseras 
formalia klart minst. Det förekommer visserligen en del diskussioner kring 
formalia som rör korrekt numrering samt hänvisningar i texterna till multi-
modala element (mest i Annelis grupper), men det är få problematiseringar 
sett till de övriga tre kategorierna. Den kategori som mest problematiseras 
skiljer sig åt mellan fallstudierna. I Annelis grupper problematiseras över-
gripande textmönster mest (42 %), i Lans grupper register och språkriktighet 
(36 % vardera) och i Mikas grupper register (44 %). 

I Annelis två olika gruppsammansättningar dominerar problematisering 
av övergripande textmönster (se främst rapport 1 och 4 där stora delar av 
deltagarnas förhandling dokumenterats med inspelning). I Lans två olika 
gruppsammansättningar framträder en markant skillnad i kategoriproblema-
tiseringar. Tillsammans med Linda problematiserar Lan mest övergripande 
textmönster (elva av 18 episoder) och tillsammans med Hong främst textu-
ella aspekter på lokala nivåer i form av språkriktighet och register (samman-
lagt 85 % av samtliga episoder). De flesta av episoderna för övergripande 
textmönster initieras dock inte av Lan, utan av Linda som starkt ifrågasätter 
mängden resultatredovisning av småförsöken i Sammanfattning. Lan och 
Hong problematiserar däremot övergripande textmönster endast i sex av 46 
episoder och i samtliga fall rör det utförlighet och inte organisering och ut-
veckling av innehåll. Utförlighet är den delkategori som ligger närmast 
lokala textnivåer och problematiseringar om utförlighet kan ibland likna dem 
som förs om register, t.ex. när det handlar om formuleringar. Lan och Hong 
visar därmed klart mest benägenhet att samtala kring textuella problem på 
lokala textnivåer. Detta resultat går att relatera till Janssons (2004b) studie, 
där hon studerar skrivprocesser på andraspråket och bl.a. kommer fram till 
att smågruppsarbete gynnar diskussioner om språklig form.  
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Mika, som agerar expert vid många problematiseringar som rör övergrip-
ande textnivåer (se nästa avsnitt), initierar också främst episoder på lokala 
textnivåer (endast fem av 20 initiativ som han initierar rör övergripande 
textmönster). Det kan därmed föreligga ett samband mellan behov och initia-
tiv, dvs. att han känner sig osäkrare vid exempelvis språkriktighetsfrågor. 
Det verkar dock inte troligt att avsaknaden av initiativ för Lan och Hongs del 
när det gäller problemepisoder som rör organisering och utveckling av 
innehåll innebär att de behärskar dessa genrekunskaper till fullo, eftersom 
analyser av textprodukterna visar en annan bild (se 9.3). 

Ett annat resultat som framträder genom kvantitativa data visar att gemen-
samt textbygge främjar antal textuella episoder, särskilt på lokala abstrak-
tionsnivåer. När Mika och Per skriver tillsammans på metoddelen problema-
tiserar de, inom en tidsperiod på ca tio minuter, språkriktighet tre gånger och 
register två gånger. Vid rapport 3 uppstår inom 17 minuter tio episoder med 
gemensamt textbygge (också metoddelen), där Mika och Pasi problemati-
serar register (7 ggr) och övergripande textmönster (3 ggr). När Anneli m.fl. 
skriver på rapport 4 utmärker sig skrivsituationen mest av gemensamt text-
bygge och där ökar antalet episoder påfallande mycket jämfört med de tidig-
are rapportskrivningarna. Jenny och Malin problematiserar nämligen fyra 
episoder inom loppet av ett par minuter och Anneli och Malin tre episoder 
inom en minut. Var fjärde minut initieras en episod medan motsvarande 
siffra i samtalen vid rapportskrivning 1–3 ligger runt tolv minuter. Här finns 
det dock en till förklaring till den högre siffran, eftersom deltagarna under en 
viss period inte bara skriver parvis utan även i två olika smågrupper sam-
tidigt. Som en annan förklaring till det höga antalet textuella episoder för 
rapport 4 (Anneli) kan nämnas revideringsfasen i slutet på skrivuppgiften 
som samtliga deltar i. I den fasen på ca en timme förekommer tolv proble-
matiseringar. Till skillnad från gemensamt textbygge, där deltagarna skriver 
parvis problematiseras i revideringsfasen mest textuella aspekter på mer 
övergripande karaktär, nämligen övergripande textmönster i sex episoder 
och formalia i tre. 

Både vid gemensamt textbygge och vid gemensam revideringsfas ökar 
därmed antalet problemepisoder. Vid gemensamt textbygge problematiserar 
deltagarna dock mest språkriktighet och register, medan de i en reviderings-
fas mest problematiserar övergripande textuella aspekter. Nämnas måste 
dock att endast Annelis grupp vid rapport 4 ägnade sig åt en revideringsfas. 

Lan skriver med Linda och Hong endast i gemensamt textbygge och 
därmed går det inte att jämföra episoderna med en annan skrivsituation 
kvantitativt. Konstateras kan dock att Lan och Hong, när de inledningsvis 
skriver på Utförande av rapport 4, problematiserar femton episoder på drygt 
en halvtimme. Det kan betecknas som en mycket hög frekvens jämfört både 
med konstellationen Lan och Linda och med de andra två fallstudierna.  
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Vilka rollrelationer framträder under problemlösningsprocessen? 

Både Anneli och Mika har gemensamt att de i sina respektive grupper har 
stor andel i textutformningen och/eller problemlösningen i episoder på över-
gripande textnivåer. Bådas roller kan även, förutom som expert, i vissa fall 
betecknas som dominant. Båda har dessutom haft deltagare i sina grupper 
som söker synpunkter och stöd i frågor som rör övergripande textmönster. I 
Annelis fall är det Jenny och i Mikas fall Per, Lan och Tomas. Annelis och 
Mikas roller skiljer sig dock betydligt åt på mer lokala textnivåer. Anneli 
agerar expert i en hel del episoder för register och språkriktighet, bl.a. genom 
att hon förklarar ordval/uttryck för andra deltagare, vilket kan betecknas som 
lärandestöd (Wood, Brunner & Ross, 1976). Mika får däremot stöd av Per 
som agerar expert i en episod för register och i två episoder för språkriktig-
het genom att han korrigerar Mikas ordval. I interaktion med Pasi skiftas 
expertrollen mellan Mika och Pasi vid register vilket innebär delad expertis 
(Yong 2010, Ohta 1995, 2001). För Mikas och Pers del rör den delade exper-
tisen inte en och samma kategori utan två kategorier, nämligen övergripande 
textmönster (Mika expert) och register/språkriktighet (Per expert). Mika får 
därmed vid flera tillfällen stöd av Per och Pasi vid textkonstruktion på lokala 
textnivåer. Samtidigt får han vid samtliga rapportskrivningar tillfällen att 
testa sina kunskaper på textens globala textnivåer genom att ”lära ut” vilka 
lösningar som är mest adekvata. Anneli däremot ”lär ut” en hel del och får 
inte expertstöd av sina gruppdeltagare. Det förekommer dock episoder i pro-
blemlösningsprocessen där Anneli söker synpunkter på skriven text vilket 
leder till en annan sorts stöd av gruppmedlemmarna i form av respons. Man 
skulle därmed kunna dra slutsatsen att Anneli är en resurs för sina grupp-
medlemmar vid textkonstruktionen både på globala och lokala textnivåer och 
inte minst för den delen av register, där betydelsen av ordval/uttryck tangerar 
kunskaper om ämnet som ska läras in (t.ex. distinktionen mellan absorbera 
och adsorbera). Själv får hon tillfälle att lära ut genom att stötta sina grupp-
medlemmar under textkonstruktionen vid textuella episoder, medan hon be-
gär respons av sina gruppmedlemmar på textinnehåll och textmängd (som 
hon har skrivit själv).  

Medan Anneli i merparten av episoderna skriver på eget textavsnitt och 
sedan kommer med initiativ arbetar Mika oftare i gemensamt textbygge. 
Tillsammans med Per går problemlösningsprocessen och förhandlingen ofta 
till så att det är Mika som sitter vid tangentbordet, läser högt det som har 
skrivits alternativt det som de kan tänka sig att skriva, och sedan ger både 
han och Per förslag och slutligen enas de om en lösning. Tillsammans med 
Pasi och Johanna uppstår i en del episoder intensivare förhandling där del-
tagarna bygger på varandras bidrag genom att föreslå alternativa (förbätt-
rade) lösningsförslag, vilket leder till att de efter sina förslag kommer över-
ens om hur det ska se ut i texterna. Eftersom samtliga tre deltagare i den 
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gruppen kommer med förslag som verkställs i texterna framträder rollerna 
mer kollaborativa än i Mikas första och andra grupp.  

Trots Mikas och Annelis dominerande roll generellt i grupperna vid 
problemlösningen, som i vissa fall leder till divergerande synsätt och därmed 
kognitiva konflikter (Yong 2010, Allen m.fl. 1987, Storch 2002 och Tocalli-
Beller 2003) kan den sociala interaktionen i samtliga gruppkonstellationer 
betecknas som välfungerande. Deltagarna försöker i många episoder kom-
plettera varandras bidrag tills de anser att formuleringen och texten fungerar. 
Även om det förekommer korrigeringar av Mika och Anneli på andra del-
tagares textproduktion, som inte Malin, Sofia och Pasi anser vara den bästa 
för textprodukten, visar sig samtliga deltagare engagerade i skrivuppgiften 
och textbygget fortlöper i förväntad takt. Oftast uppstår det därmed en kol-
laborativ rollrelation i Mikas och Annelis grupper som dock i vissa episoder 
utvecklas till mer expertroller för deras del. 

Lan arbetar enbart i gemensamt textbygge och får i båda konstellationerna 
expertstöd i språkriktighetsfrågor. Visserligen uppvisar även Hong osäkerhet 
vid den kategorin men det är Lan som visar sig vara i mest behov av stöd. 
Hon söker nämligen bekräftelse och synpunkter hos Hong, och i sammanlagt 
tio episoder blir hennes formval korrigerat av Hong. I frågor som rör över-
gripande textmönster ändras rollen från kollaborativ i början på inspel-
ningstillfället till expert–novis i interaktionen mellan Lan och Linda efter-
som det visar sig att Lan har problem med utveckling av innehåll för av-
snitten Sammanfattning, Teori och Utförande, vilket hon explicit talar om 
för Linda. Som följd av Lans osäkerhet är hennes andel i problemlösnings-
processen vid övergripande textmönster inte särskilt stor. Den utgörs oftast 
av korta återkopplingssignaler som anger bekräftelse eller liknande. I tre 
sådana episoder ger Linda lärandestöd till Lan med hjälp av förklaringar, 
vilket leder till en rollrelation expert–novis. 

I konstellationen Lan och Hong förekommer en kollaborativ rollrelation 
vid övergripande textmönster. Nämnas måste dock att de inte problemati-
serar organisering och utveckling av innehåll (se 9.2.3) utan endast text-
mängden (dvs. utförlighet). Även i episoderna för register förekommer 
främst en kollaborativ rollrelation, men i några episoder uppstår korriger-
ingar av den andres formval vilket innebär delad expertis. I en episod agerar 
Lan även expert (genom att förklara vad deprotonera betyder). 

En rollrelation som inte förekommer i min studie är dominant–passiv (se 
4.3.3 och figur 1 för modell, baserad på Storch 2002, med samtliga roll-
relationer). Möjliga orsaker kan vara att deltagarna har en hel del erfarenhet 
av att skriva laborationsrapporter i grupp, att de känner varandra sedan tid-
igare och att de får välja grupp. Det kan även ha lett till att den sociala inter-
aktionen i samtliga gruppkonstellationer kan betecknas som välfungerande. 
Det är nog även därför som jag har kunnat konstatera att rollrelationen i 
samtliga grupper mest har varit kollaborativ. Expertroller har sedan uppstått 
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för att någon av deltagarna (mest Mika, Anneli, Hong och Linda) har lagt 
märke till brister i texterna eller på visst sätt blivit uppmanade att stötta eller 
yttra sig vid ett textuellt problem. En rollrelation dominant–dominant har 
endast uppstått vid ett tillfälle var för Mika och Annelis del. Utformningen 
har i dessa fall följt fokusskribenternas ståndpunkt (felaktigt enligt genre-
kraven i Annelis fall, se nästa avsnitt) men det har inte lett till någon hörbar 
social konflikt i grupperna. 

Analysen av expertroller kan summeras med att Anneli är aktiv med att 
stötta de övriga i grupperna både på globala och lokala textuella nivåer. För 
Mikas del relevantgörs expertrollen främst då det gäller globala nivåer, 
medan han får en del stöd av Per och Pasi vid språkriktighet och register 
(delad expertis). Lan får lärandestöd av Linda när det gäller frågor som rör 
övergripande textmönster och hon får en hel del stöd av Hong vid språk-
riktighetsfrågor. Gemensamt för samtliga tre fokusskribenter är att de bidrar 
som expert vid register, som är den textuella kategori som man närmast kan 
relatera till ämnesinnehållet. 

Vilka förhållningssätt till generella genrekrav och uppgiftsspecifika lärar-
anvisningar framgår?  

Gemensamt för Anneli och Lan är att de i gruppsamtalen uttrycker strävan 
att följa lärarens (uppgiftsspecifika) anvisningar. Särskilt Lan refererar i en 
hel del episoder (främst med Hong) till läraren generellt, eller till det han 
sagt eller förväntar sig (”han vill ha den”, ”han förstår”). Lan och Anneli 
väljer därmed att anpassa sig till läsaren, som i deras fall motsvaras av 
läraren. Mika refererar inte explicit till läraren i gruppsamtalen men nämner i 
en intervju att han på utbildningen skriver för att han måste förklara sig för 
lärarna och att han anpassar sig efter utbildningssyfte genom att följa 
”systemet”, dvs. normen på utbildningen (jfr Hyland 2004:61 om maktrela-
tionen lärare–student). Här syftar Mika nog främst på delade normer och 
kunskaper i form av genrekrav på institutionen. Det framkommer i samtals-
episoderna och i en intervju att hans förhållningssätt påverkats av hög-
skolans instruktion(er), hans tidigare arbetslivserfarenheter och en annan 
genre, nämligen broderns examensarbete, när han jämför kraven på inne-
hållet av diskussionsdelen för den genren med laborationsrapportens krav. 
Mikas tidigare arbetslivserfarenhet gör att han kan jämföra olika skriv-
kulturer med varandra och han anger i en intervju vilka konsekvenser kun-
skaper om olika kulturella värden kan få för vissa av rapportens avsnitt. Han 
visar även medvetenhet om att olika syften kan leda till att han måste 
anpassa sig i texterna efter de olika mottagarnas krav inom olika skriv-
kulturer. Mikas förhållningssätt till uppgiftsspecifika läraranvisningar fram-
kommer inte nämnvärt i samtalen. Det skulle kunna tyda på att han främst 
följer generella genrekrav (instruktionen) men det skulle likväl kunna tolkas 
som att han har klart för sig vad läraren eventuellt har gett för specifika 
önskemål för innehåll och utformning. 
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Anneli visar god kunskap om de generella genrekrav som gäller för de 
olika kategorierna, men väljer ändå att avvika i en del fall. I gruppsamtalen 
förklaras variationen med innehållet för uppgiften och i en intervju med att 
kraven på utformning kan variera en del beroende på ”smak och tycke efter 
föreläsaren”. Avvikelserna förekommer främst vid organisering och utveck-
ling av innehållet. I vissa episoder leder det till ett flexibelt och nästan god-
tyckligt förhållningssätt från Annelis sida och även Jenny och Sofia uppvisar 
det synsättet. Malin, som tillkommer vid rapport 4, agerar i flera episoder 
med ett betydligt mer normativt förhållningssätt till generella genrekrav, 
dock utan att få sina åsikter igenom i texterna. 

I samtalen med Linda framgår att Lan vill följa genrekraven genom att 
hon efterfrågar Lindas stöd kring främst utvecklingen av innehållet för vissa 
av rapportens avsnitt (femte termin på utbildningen). Det faktum att Lan inte 
diskuterar och problematiserar genrekraven explicit verkar bero på svårig-
heter att tolka allmängiltiga anvisningar. I samtalen med Hong de efterfölj-
ande terminerna uttrycker hon explicit endast beträffande register ett för-
hållningssätt till generella genrekrav. Hon nämner nämligen för Hong att 
man inte får ha långa meningar. Förhållningssättet till genrekrav som rör 
organisering och utveckling av innehåll framgår, inte eftersom Lan och 
Hong över huvud taget inte problematiserar dessa kategorier (se 9.2.3).  

Fokusskribenternas förhållningssätt till generella genrekrav och uppgifts-
specifika läraranvisningar ter sig därmed olika på grund av olika förutsätt-
ningar (utöver att de har olika gruppdeltagare). Mika har många års erfaren-
het av att skriva laborationsrapporter i arbetslivet och tar med sig sina kun-
skaper till utbildningen. Förmodligen på grund av det för han en utförlig 
diskussion med läraren av rapport 1 (i rapportens texter) som rör organi-
sering och utveckling av innehåll. Lan säger sig inte ha några kunskaper om 
laborationsrapporter alls när hon startar sin utbildning. På min fråga hur 
genreinlärningen gick till för hennes del i början av hennes utbildning näm-
ner hon att hon lärde sig grunderna i skrivsamarbete med Tomas (samma 
person som HT03 är i samma grupp som Mika och Lan). Hon lärde sig 
genom att titta och fråga. Dale (1994) nämner just som en möjlig fördel med 
skrivsamarbete att studenter kan observera hur andra tänker, vilket medför 
att de kan modellera samarbetspartnerns kognitiva strategier och skrivstilar. 
På sin femte termin på utbildningen har dock Lan fortfarande problem med 
hur hon ska förhålla sig till mer övergripande genrekrav. I samtalen med 
Hong refererar hon senare en hel del till läraren vid registerfrågor, vilket för 
det första kan tyda på att hon tänker följa lärarens uppgiftsspecifika anvis-
ningar, och för det andra att dessa förmodade anvisningar verkar enklare för 
henne att tolka. Lans fokus begränsar sig därmed mest till textuella krav, och 
insikt i genrens kulturella värden och kommunikativa mål och mottagare 
framgår inte mer än just i strävan att skriva efter förmodade lärarförvänt-
ningar. Anneli nämner också lärarens önskemål i samtalen men uttrycker i 
vissa fall en viss flexibilitet till generella genrekrav. Hon förmedlar goda 
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kunskaper i dem men vågar samtidigt avvika från kraven, vilket hon i en 
intervju förklarar med att vissa lärare ”skjuter över målet”. Här avser hon att 
man efter alla år på utbildningen nog vet hur en laborationsrapport ska se ut, 
och därmed spelar det mindre roll om exempelvis ett inledande avsnitt kallas 
för Introduktion, Bakgrund eller Teori, bara innehållet återspeglar undersök-
ningen. I detta sammanhang väljer hon i rapport 4 att inte skriva rubriken 
Material och metod utan endast Material med förklaringen att mycket av det 
avsnittet just består av en materialredovisning.  

Anneli relaterar således utformningen av rapporterna mycket efter inne-
hållet på undersökningen, medan Mika agerar mer efter normerna baserade 
på erfarenheter från yrkeslivet, men även från utbildningens övergripande 
genrekrav. Från Lans sida framgår strävan att förhålla sig till samtliga krav 
och förväntningar, som hon fått med sig på utbildningen. 

9.3 Texter och lärarkommentarer  
Hur utvecklas texterna över tid och vad kommenterar lärarna? 

I första rapporten som Lan skriver med Linda förekommer några brott för 
samtliga textuella kategorier medan rapport 2–4, som Lan samförfattar med 
Hong utmärker sig av många brister, särskilt vad gäller språkriktighet. I sam-
talen framgår att Lan och Hong problematiserar språkriktighet i stor ut-
sträckning (se 9.2.2).  

I rapport 1 saknas rubriken Introduktion (och därmed även ett formulerat 
syfte och en problemställning). Genrekraven för genrens formalia följs inte 
utifrån multimodala aspekter; det finns inga hänvisningar i den löpande 
texten till Figur 1 och Diagram 1. Läraren kommenterar varken avsaknaden 
av Introduktion eller formalia. Brott mot register förekommer i avsnitten 
Sammanfattning och Metoder som inte författas i tempus preteritum. Ett 
annat brott är användandet av personliga pronomen under andra delen av 
både Sammanfattning samt Resultat och diskussion. Lärarkommentarer för 
register rör främst ämnesspecifika ordval/uttryck och inte ovan angivna 
brott. Läraren har däremot kommenterat språkriktighet och ändrat många fel-
aktigheter i rapportens texter. Flest sådana normbrott förekommer i avsnitten 
Material och Beräkningar, vilka Lan har författat.  

I andra rapporten behöver Lan och Hong endast redovisa Resultat och dis-
kussion och det som läraren kommenterar är register (i ett fall) och språk-
riktighet (i tre fall). Rapport 3 består av två avsnitt, Utförande och Resultat 
och diskussion och läraren kommenterar avsaknaden av Sammanfattning, 
men inte avsaknaden av övriga avsnitt som ingår i en fullständig laborations-
rapport (Introduktion och Material). Det är mig obekant om det krävdes en 
fullständig rapport. Läraren skriver även att Lan och Hong i Resultat och 
diskussion måste skriva tolkningarna av sina data. På lokala nivåer kommen-
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teras främst felstavningar av ämnesspecifika ord (dvs. register) och språk-
riktighet i något mindre utsträckning.  

Rapport 4 skrivs med få brister angående organisering och utveckling av 
innehåll. Däremot förekommer en hel del brott mot språkriktighet, och även 
avvikelser från registerkraven återfinns. Läraren ger ingående förklaringar 
till hur skribenterna kan förbättra utförligheten för olika avsnitt (Samman-
fattning, Introduktion och Resultat och diskussion). Vad beträffar register 
kommenteras ämnesspecifikt ordval och även tempus och aktiv/passiv form. 
Ifråga om språkriktighet kommenteras både formella och syntaktiska fel-
aktigheter, men långt ifrån samtliga språkriktighetsbrott. 

Läraren för rapport 1 följer därmed inte samtliga genrekrav för över-
gripande textmönster, formalia och register, men kommenterar däremot en 
hel del språkriktighetsbrott. Läraren som rättat rapport 2–4 utmärker sig mest 
genom sina metakommentarer, som kan kopplas till förväntningar som läs-
aren har på innehållet i vissa avsnitt relaterat till målet med rapporten. Det 
framgår genom att han skriver att avsnittet borde innehålla en kortfattad 
beskrivning av varje reaktionssteg med förklaringen ”så att läsaren kan följa 
er tilltänkta strategi”. För avsnittet Resultat och diskussion anger han att 
reaktionerna som har körts borde diskuteras. Han ställer frågorna: Vad var 
resultatet? Utbyte? Utseende? Jämförelse med litteratur? Bra eller dålig 
metod?  

Av de fyra rapporter som Annelis grupper har skrivit följer rapport 1 
genrekraven bäst sett till samtliga textuella kategorier, medan rapport 4 av-
viker mest från kraven. Avvikelserna i samtliga rapporter gäller främst glob-
ala abstraktionsnivåer medan konventionerna för register och språkriktighet i 
stort sett följs i rapporternas texter. Det faktum att den kursansvariga läraren 
i början på delkursen (inför rapport 1) gick igenom anvisningarna för labora-
tionsrapportskrivande kan ha varit orsaken till gruppens noggrannhet i text-
erna av rapport 1. Deltagarna hade därmed fått aktuella och uppdaterade 
krav på utformning av rapporternas textmönster och formalia.  

I Sammanfattning i rapport 2 och 4 saknas slutsatser. Läraren för rapport 
2 kommenterar avsaknaden (och även frånvaron av ett övergripande resul-
tat), men läraren för rapport 4 lämnar samma avsaknad okommenterad. I 
rapport 3 och 4 saknas Introduktion som huvudrubrik och i rapport 4 kom-
menteras detta av läraren, dock inte i rapport 3. Läraren för rapport 4 har 
kommenterat övergripande textmönster i stor utsträckning dock även i vissa 
fall felaktigt om man ser till genrekraven i instruktionen. I samtliga rapporter 
saknas syfte och problem(fråge-)ställning under avsnittet Introduktion (In-
ledning). Detta genrekrav från instruktionen verkar dock inte ha något 
genomslag hos lärarna, eftersom ingen av dem kommenterar avsaknaden 
(observera att det rör fyra olika lärare). En av de kursansvariga lärarna för-
klarar att man i en laboration huvudsakligen tränar sin färdighet i tekniker, 
vilket gör att frågeställningen inte kommer fram så tydligt. Han tillägger att 
den dock nästan alltid finns och borde framhävas bättre genom att klargöras 
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från början: ”Ett experiment är ju egentligen en fråga.”. Ur hans resonemang 
framgår att en frågeställning kanske inte är praxis i en laborationsrapport på 
utbildningen men att den borde lyftas fram. När det gäller syftet med under-
sökningen verkar lärarna nöja sig med ett syfte i Sammanfattning, (som är 
fristående), vilket innebär att det saknas ett syfte i själva rapporten. Det 
måste dock förtydligas att det inte var de två kursansvariga lärarna (för 
rapport 1–3 resp. rapport 4) som läste och kommenterade rapporterna utan 
laborationslärarna.  

Genrens formalia, som också kan räknas till en mer övergripande textuell 
kategori, verkar inte lärarna (med ett undantag) haft fokus på, trots att det 
förekommer en del brott mot formalia för tabeller och figurer i rapport 2–4. I 
samtalen framgår det att deltagarna i Annelis grupp är medvetna om kraven. 
Med stor sannolikhet är deras vana att fördela skrivarbetet mellan sig 
orsaken till brotten. Brotten skulle kunna förklaras som en viss form av 
”integrative learning problems” (McCorkle m.fl. 1999), även om det ut-
trycket syftar på bristande kunskapsinlärning om det innehåll man inte för-
fattar, medan det i Annelis grupp uppstår textuella brister på grund av in-
adekvat samordning av textdelarna. Det framgår i samtalen och inte minst i 
revideringsfasen (rapport 4) att deltagarna inte medvetet avviker från form-
aliakrav. När det gäller övergripande textmönster verkar de däremot välja en 
utformning som de anser lämpar sig bäst för den aktuella rapporten, vilket 
innebär att det handlar om medvetna val.  

I Mikas grupper har samtliga rapporter utformats med huvudrubrikerna 
enligt genrekraven. Avsnittet Introduktion har (i samliga rapporter) skrivits 
med ett formulerat syfte dock utan teori och problem(fråge-)ställning. Där-
med är Mika den enda av fokusskribenterna som tillsammans med sina med-
skribenter konsekvent har skrivit ett syfte i sina rapporter. Mika nämner i en 
intervju att introduktionen i ”verkligheten” oftast motsvaras av endast ett 
syfte och att bakgrund inte alltid behövs. Han utformar därmed rapporterna 
på utbildningen så som det, enligt honom, oftast sker i den professionella 
rapporten. Ingen av lärarna har kommenterat avsaknaden av en teoridel (bak-
grundsdel). Sista rapporten skrivs nästan helt enligt instruktion och anvis-
ningar som anges på utbildningen. 

I rapport 1 saknas en beskrivning av syfte, metod och slutsats i Samman-
fattning och i rapport 3 en slutsats inom samma avsnitt. Ingen av lärarna har 
kommenterat detta. Däremot kommenterar läraren i rapport 1 att Beräk-
ningar/data måste skrivas under Resultat, att Resultat och diskussion måste 
skrivas som separata avsnitt och att Utförande måste skrivas med fet stil, 
dvs. som huvudrubrik. Mika skriver i rapportens andra version (rapporten 
gick i retur) att Beräkningar (och data) inte hör till resultat utan Material och 
metod och att Resultat och diskussion mycket väl kan skrivas ihop. Min tolk-
ning av instruktionen ger Mika rätt på samtliga punkter (även att Utförande 
bör skrivas som underrubrik). Det förekommer några avvikelser från genre-
kraven för formalia (numrering och hänvisningar) och i rapport 2 för register 
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(tempus och personlig stil) som dock blir okommenterade av lärarna. Lär-
aren av rapport 1 ändrar dock några preteritumformer till presens i avsnittet 
Utförande vilket är inkorrekt. Instruktionen säger nämligen att Utförande 
förväntas författas i tempus ”imperfekt” (preteritum), vilket Mikas grupp 
också gjorde. Nämnvärda brott mot språkriktighetsnormen förekommer inte, 
mer än i avsnittet Fristående frågor (rapport 1), som Benna har författat.  

Sammantaget visar analyserna av rapporterna över tid att de inte direkt ut-
vecklas mer enligt institutionens genrekrav för Annelis och Lans del. Mikas 
rapporter följer kraven generellt sett mest av fokusskribenterna och det visar 
sig (i samtalen och intervjuer) att hans arbetslivserfarenhet och även hans 
fokusering på generella genrekrav på utbildningen, har haft stor inverkan på 
det. Lärarkommentarerna följer inte genrekraven till punkt och pricka och 
det i sin tur verkar leda till att flertalet skribenter uppvisar ett flexibelt, näs-
tan godtyckligt förhållningssätt till genrekraven. Som en följd av det verkar 
det som om både lärarna och informanterna (undantaget två kursansvariga 
lärare, samt Mika och Malin) fokuserar mest på det faktiska innehållet i 
rapporterna.  

9.4 Skribentprofiler och studenternas socialisering in 
i genren  
Hur förhåller sig Lans, Annelis och Mikas skribentprofiler till institutionens 
pedagogiska praktik? 

Lans förutsättningar inför utbildningen skiljer sig markant åt i jämförelse 
med Anneli och Mika, eftersom hon varken har erfarenhet av tidigare hög-
skolestudier eller laborationsrapportskrivande. Lan har dessutom svenska 
som sitt andraspråk och nämner att hon känner viss osäkerhet beträffande 
språkbehandling och språkriktighet. Hon nämner i detta sammanhang bl.a. 
att Hong är duktigare på grammatik än hon själv. Lans skribentprofil skiljer 
sig något åt i de två konstellationerna. Visserligen skriver hon både med 
Linda och Hong i gemensamt textbygge, men med Linda stannar skrivaktivi-
teterna oftast upp när en problematisering dyker upp. Tillsammans med 
Hong uppstår kontinuerliga förslag för textbygget, vilket gör att skrivaktivi-
teterna står i fokus och utgör samtalskontexten för problematiseringarna och 
därmed samtalsaktiviteterna. Enkelt uttryckt skriver de samtidigt som de 
diskuterar. En anledning är förmodligen att det främst rör problematiseringar 
på lokala textnivåer (språkriktighet och register) och inte globala textnivåer 
som vid samarbetet mellan Lan och Linda.  

I samtalen med Hong problematiseras många språkriktighetsaspekter i rätt 
så intensiv takt och både Hong och Linda fungerar som en resurs för Lan vid 
språkriktighet genom att de korrigerar hennes formfel. Linda ger även lär-
andestöd i frågor som rör utveckling av innehåll för rapportens olika avsnitt 
efter att Lan begärt stöd. Att Lan under sin femte termin på utbildningen 
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(rapport 1) fortfarande verkar behöva detta stöd innebär att instruk-
tione(n)rna inte har fungerat som ett tillräckligt bra redskap för hennes soci-
alisering in i genren vad gäller utvecklingen av innehållet. Här kan man jäm-
föra med den nyretoriska forskningsinriktningen, se 2.2.3.3, som anser att 
det inte går att lära ut skrivande och genrer explicit. Samtidigt visar det sig 
att skrivsamarbete ger henne möjlighet att begära och få stöttning. Lan kan 
därmed betecknas som en skribent i behov av att kunna diskutera utveckling 
av innehåll samt språkriktighetsfrågor. Vid problematiseringar inom kate-
gorin register är rollrelationen mer kollaborativ och där uppstår delad exper-
tis såväl med Linda och Hong. Från Lans sida framkommer en strävan att 
följa lärarens (uppgiftsspecifika) anvisningar, eftersom hon frekvent nämner 
att hon tänker skriva efter lärarens önskemål. Episoder för organiseringen av 
skrivuppgiften förekommer knappast vilket förmodligen beror på skrivsitua-
tionen, dvs. att de skriver parvis.  

Annelis skribentprofil kan summeras som att hon är en skribent som 
skriver på laborationsrapportens samtliga delar och som anser sig vara bäst 
på att skriva löpande text. Hon har skriverfarenhet från en tidigare högskole-
utbildning och är därmed en mer erfaren skribent på högskolenivå än de 
övriga gruppdeltagarna (hon är även något äldre). Hon agerar organiserande 
i grupperna när det gäller skrivfördelningen och samordning av de olika text-
delarna. Särskilt vid rapport 1 verkar Jenny se Anneli som den organisa-
toriska ledaren. Jenny vänder sig nämligen till Anneli för att få förslag till 
nya skrivuppgifter eller bekräftelse på hennes egna initiativ.  

Anneli deltar överlägset mest i de textuella episoderna och är den enda av 
deltagarna i sin grupp som agerar expert. Den rollen har hon påfallande ofta 
vid problematiseringar som rör organisering och utveckling av text-
innehållet. I vissa episoder kan hennes agerande betecknas som dominant, 
t.ex. när hon bestämmer textutformningen (främst i revideringsfasen av rap-
port 4). Generellt kan dock sägas att interaktionen fungerar socialt mycket 
väl mellan henne och de övriga. Anneli visar sig bl.a. vara lyhörd för de 
andras synpunkter, när hon söker respons på de delar som hon själv har för-
fattat (läser högt för de andra vad hon har skrivit). Hon får i dessa pro-
blematiseringar också nytta av de andras synpunkter, vilket är en form av 
stöd. Expertrollen från Annelis sida förekommer oftast vid ordval/uttryck 
och hennes förklaringar kan tolkas som lärandestöd. Direkt och indirekt 
söker Sofia och Jenny stöd hos henne för ordval/uttryck som tillhör kate-
gorin register där kopplingen är stark till det faktiska innehållet. Anneli visar 
god kunskap om de generella genrekrav som gäller för de olika kategorierna, 
men väljer ändå att avvika i en del fall. Variationen förklarar hon i samtalen 
och i en intervju med uppgiftsspecifika kriterier, så som innehållet för upp-
giften och att kraven på utformning kan variera en del beroende på läraren.  

Mika är den enda av fokusskribenterna som explicit visar insikt i kultu-
rella värden. Anledningen kan vara att han har arbetat som laborations-
assistent i sex år vid ett företag och därmed har erfarenhet av laborations-
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rapportskrivande från yrkeslivet. Både i samtal med Lan och Pasi och i en 
intervju redogör han för sina erfarenheter av vilka förväntningar som finns 
på den professionella rapportens utformning beroende på de olika syften som 
kan förekomma (jfr kommunikativa mål och mottagare).  

Mikas skribentprofil kan betecknas som en skribent som gärna tar kom-
mandot över skrivuppgiften (både för organisationen av skrivuppgiften och 
vid den textuella delen), som oftast sitter vid tangentbordet, som deltar i 
samtliga problematiseringar, som har överblick över samtliga avsnitt och 
som säger sig alltid vara mycket involverad i diskussionsavsnittet. Mikas 
expertisområde utgör rapportens globala textnivåer men även den delen av 
register som har en stark koppling till det faktiska innehållet så som ordval 
och uttryck (här förekommer också en expertroll). Han får också en hel del 
tillfällen att testa sina kunskaper på textens globala nivåer och aspekter angå-
ende rapportens kulturella värden, kommunikativa mål och mottagar-
perspektiv genom att ”lära ut” vilka lösningar som är mest adekvata och 
genom att delge vilka förväntningar som finns på laborationsrapportens ut-
formning både högskoleinternt och professionellt. Här visar han medveten-
het om olika mottagare och att mottagarhänsyn kan leda till olika krav på 
utformning. I samtalen om lokala textnivåer, inte minst vid språkriktighets-
frågor, får han dock en del stöd av Per och Pasi.  

Mikas förhållningssätt till generella genrekrav kan betecknas som starkt 
normerande, dvs. han tror sig veta vad som gäller för (främst) organisering 
och utveckling av innehåll samt formalia och han får alltid sin vilja igenom i 
texterna vid problematiseringar. Ett annat exempel på hans normerande för-
hållningssätt visar sig genom att han följer genrekraven betydligt bättre än en 
av laborationslärarna, t.ex. när han via egna skriftliga kommentarer ifråga-
sätter lärarens respons på rapport 1. Det framgår i kommentarerna, samtalen 
och intervjuerna att hans självsäkerhet bygger mycket på erfarenheter av 
rapportskrivande från sitt tidigare arbetsliv. Det kan mycket väl vara anled-
ningen till att lärarrösten (vad läraren sa/tyckte etc.) inte förekommer i 
Mikas episoder.  

Det som Lans, Annelis och Mikas skribentprofiler har gemensamt innan 
de skriver på sina första rapporter i min studie är ett antal terminers erfaren-
het på utbildningen av laborationsrapportskrivande och samförfattarskap. 
Anneli samskriver första rapporten i denna studie under termin fyra, Lan 
under termin fem och Mika under termin tre på utbildningen. Men att de har 
olika bakgrunder visar sig i resultaten. Lans långa resa in i laborations-
rapportskrivandet under utbildningen gör att hon behöver mycket stöd i 
skrivandet av en rapport, vilket torde höra samman med hennes språksitua-
tion. Hon visar sig dock vara bra på att efterfråga och ta till sig stöttning i 
samtalen när hon känner osäkerhet. Anneli framstår som en rutinerad 
skribent, eftersom hon har skrivit olika genrer på olika högskoleutbildningar 
och visar sig också mycket mångsidig i sina expertområden. Hon vågar sig 
på variation sett till genrekraven (instruktioner och anvisningar). Hon agerar 
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dominant i sina grupper men på ett mycket ödmjukt sätt. Mika lyfter fram 
sin erfarenhet av laborationsrapportskrivande inom yrkeslivet en del i sam-
talen och använder det även för att få igenom sina åsikter. Han har en domi-
nerande ställning i sina grupper genom att han sitter mest vid tangentbordet 
och genom att han deltar i samtliga problematiseringar. På mer lokala text-
nivåer är han dock betydligt mer lyhörd inför vad de andra har för syn-
punkter. 

Vilken betydelse har skrivsamarbete haft i förhållande till andra pedago-
giska redskap för Lans, Annelis och Mikas socialisering in i genren?  

Fokusskribenternas har enbart skrivit rapporter kollaborativt på utbildningen. 
Det innebär, i enlighet med figur 2 (se 9.1), att de kontinuerligt haft tre peda-
gogiska redskap för att socialiseras in i genren. Skrivsamarbete är det enda 
av redskapen där studenterna är helt hänvisade till varandra för att utveckla 
språkliga och retoriska kunskaper och färdigheter i genren. Att fokus-
skribenterna är helt hänvisade till varandra beror dock delvis på den studer-
ade institutionens pedagogiska praktik. Trots att skrivsamarbetet intar stor 
plats på utbildningen har studenterna nämligen inte fått någon förberedelse 
av lärarna som visar hur de kan samkonstruera kunskap meningsfullt till-
sammans. Resultaten visar att exempelvis kognitiva konflikter (divergerande 
synsätt) förekommer vid några tillfällen i fokusskribenternas grupper och, 
som Yong (2010) påpekar, har läraren en viktig roll genom att tala om för 
deltagarna att sådana konflikter kan hjälpa dem att utveckla sitt tänkande och 
lära dem hur de kan hantera motstridiga förslag (se även Allen m.fl. 1987, 
Storch 2002 och Tocalli-Beller 2003). Sådana kognitiva konflikter har i min 
studie dock inte lett till några hörbara sociala konflikter. Förmodligen är för-
klaringen att deltagarna har en hel del erfarenhet av att skriva laborations-
rapporter i grupp, att de har känt varandra sedan tidigare och att de fått välja 
grupp. En del samarbetspartners har också varit återkommande konstella-
tioner över terminsgränserna (Anneli–Sofia–Jenny, Mika–Per, Mika–Pasi, 
Lan–Hong) och kan på så sätt ha fått än större insikter i varandras styrkor 
och svagheter som skribenter. 

I flera episoder där Anneli och Mika i sina grupper har bidragit till att 
kognitiva konflikter uppkommit har det handlat om övergripande text-
mönster. Både Anneli och Mika ifrågasätter nämligen vissa anvisningar i 
laborationsinstruktionen. Exempelvis har Anneli uttryckt att ett avsnitt skulle 
kallas för Material istället för Material och metod och Mika har vänt sig mot 
förslag om att infoga en bild i diskussionsavsnittet. Dessa episoder har lett 
till förhandling i många turer från deltagarna innan de kommer fram till hur 
genrekraven ska tolkas i just dessa fall. Jansson (2005a) nämner att en av 
styrkorna med skrivsamarbetet är att det ger studenterna möjlighet att expli-
citgöra och ifrågasätta genrekrav och att ett sådant kritiskt förhållningssätt 
kan vara mer gynnsamt i längden för deras lärandeprocess än anpassning 
utan reflektion. I detta sammanhang är Lans strategi intressant i början av 
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författandet av sista rapporten. Hon skriver nämligen ner samtliga huvud-
rubriker i början på skrivuppgiften utan hörbar reflektion vilket förmodligen 
kan förklara varför Lan och Hong aldrig problematiserar rubriksättningen. I 
Annelis och Mikas grupper däremot har val av rubriknamn inte alltid varit 
självklart utan har förhandlats fram, oftast dock utan kognitiva konflikter.  

Om man ser mer specifikt på vilken betydelse samförfattarskap har haft 
för fokusskribenternas socialisering kan man kvantitativt konstatera att 
textuella aspekter har problematiserats i 189 episoder i fokusskribenternas 
grupper. En kvalitativ analys visar att bidragen skiljer sig åt för fokus-
skribenternas del. Anneli har utnyttjat skrivsamarbetet främst genom att be-
gära de andras synpunkter på skriven text ifråga om innehåll och utförlighet. 
För Lans del har skrivsamarbete inneburit ett tillfälle att be om förklaringar 
av Linda vilka förväntningar det finns generellt på utvecklingen av inne-
hållet under ett antal huvudrubriker. Särskilt av Hong efterfrågar hon mycket 
stöd i språkriktighetsfrågor. I deras samarbete problematiseras (diskuteras) 
språkriktighetsfrågor i stor utsträckning vilket stämmer med resultaten från 
andraspråksforskning av bl.a. Wigglesworth & Storch (2009) och även från 
Janssons (2004b) studie som visar att smågruppsarbete gynnar diskussioner 
om språklig form. De flesta av Lan och Hongs lösningar leder även till större 
språklig korrekthet (endast i tre episoder av 20 för språkriktighet leder 
lösningen till fel form), vilket stämmer överens med resultat från tidigare 
forskning, bl.a. Nassaji & Tian (2010), Kuiken & Vedder (2002), Kowal & 
Swain (1994, 1997), Lapkin & Swain (2000) samt Lapkin et al (2002).  

Resultaten i min studie visar att Lan och Hong inte bara ägnar mycket tid 
åt språkriktighet utan även åt register. De utnyttjar därmed skrivsamarbetet 
främst till att problematisera textuella aspekter på lokala textnivåer. Organi-
sering och utveckling av innehåll aktualiseras inte någon gång under deras 
tre rapportskrivningar. Man kan därmed anta att skrivsamarbete för Lan 
innebär att texterna i vissa avseenden blir bättre än vad hon skulle kunnat ha 
åstadkomma individuellt. Hennes skrivstrategier kan belysa det som 
McCorkle m.fl. (1999) lyfter fram som en möjlig positiv effekt med sam-
arbete, dvs. att man klarar av mer tillsammans. Lan är den enda av fokus-
skribenterna som har fått lärandestöd både på globala och lokala textnivåer. 
Dessa resultat stämmer överens med det som en av lärarna nämnde i en 
intervju. Hon trodde nämligen att skrivsamarbete främst skulle gynna ”de 
svagare” i grupperna.  

Mika har initierat en del episoder på lokala textnivåer och den främsta 
anledningen till problematiseringar är att han vill få en diskussion kring rätt 
ordval/uttryck i texterna. Vid några tillfällen har Per och Pasi gett språk-
riktiga förbättringsförslag. Mikas texter blir kanske något bättre på lokala 
nivåer på grund av samarbetet, men han har klart för sig hur den övergrip-
ande delen ska se ut, och analyserna visar som sagt att han ligger närmast 
genrekraven av fokusskribenterna. Anneli får i stort sett inga förbättrings-
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förslag, men har ändå fått synpunkter av de andra på skriven text. Hon 
verkar därmed ha haft nytta av sina uttryck för behov av respons.  

För Anneli och Mika har samförfattarskap även haft en annan funktion 
utöver möjligheten att söka eller få förslag. De har nämligen i många epi-
soder kunnat testa och/eller befästa sina kunskaper på globala textnivåer. 
Anneli har i några fall vågat sig på en del variationer av genrekonven-
tionerna (testat kunskaper), medan Mika gjort betydligt mer normativa 
tolkningar (befäst kunskaper). Hans mer traditionella förhållningssätt verkar 
ha grundat sig i hans erfarenhet av att skriva laborationsrapporter i arbets-
livet. Han delar även med sig till sina gruppdeltagare sina erfarenheter av 
förväntningar på utformningen av rapporter i arbetslivet och han tar även 
hänsyn till kulturella värden och kommunikativa mål i samtalen (med Per, 
Lan, Pasi).  

Resultaten ovan visar att fokusskribenterna har utnyttjat det kollaborativa 
samtalet på olika sätt för textutformning och genreinlärning/utveckling.  

Analyserna från samtalen visar också hur de övriga gruppdeltagarna ut-
nyttjar samtalet för att utveckla sina textdelar, antingen individuellt eller i 
gemensamt textbygge. Det framgår bl.a. hur Jenny söker stöd hos Anneli för 
bruk av huvudrubriker, att både Jenny och Sofia får förklarat av Anneli vad 
ett visst ämnesspecifikt ord betyder, att Malin ifrågasätter Annelis val av 
rubrik, hur Hong förhandlar sig fram med Lan till en text som motsvarar 
utföranden från laborationen, att Pasi får förklarat av Mika varför han måste 
byta ordval/uttryck och varför Pasi anser att det är bättre att Mika och han 
integrerar en bild i diskussionsavsnittet. Deltagarna delar ofta men inte alltid 
åsikter i problematiseringarna, men får hela tiden tillfälle att förklara eller 
argumentera för sina åsikter.  

Det kollaborativa samtalet har därmed fungerat som ett gott redskap när 
det t.ex. gällt att söka stöd, synpunkter eller testa/befästa sina genrekunskap-
er. Deltagarna har i olika omfattning samtalat kring lärarnas förväntningar i 
relation till uppgiftsspecifika innehållsliga krav och genrekonventioner. De 
har förhandlat en hel del om genrens textuella aspekter och i mindre 
utsträckning om kulturella aspekter. Dessa resultat kan nog förklaras med 
vad som explicitgörs i undervisningen. Det förekommer nämligen ingen dia-
log på utbildningen om varför exempelvis utformningen av en laborations-
rapport i en viss delkurs avviker (till viss del) från förra delkursens och det 
förklaras inte heller vilket avsnitt skribenterna bör lägga mest fokus på vid 
redovisningen och varför. Som jag nämnde i 9.1 hör kulturella och i viss ut-
sträckning kommunikativa mål i olika deldiscipliner till den tysta kunskapen. 
Resultaten i denna studie tyder på att skrivsamarbetet kunde ha föregåtts av 
en diskussion mellan lärare och studenter om deltagarna framgångsrikt ska 
kunna relatera textutformningen i samtalen till kulturella aspekter och 
kommunikativa mål (och därmed till mottagaren). Lillis (2001) och Jansson 
(2005b) kommer också fram till att det behövs en dialog mellan lärare och 
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studenter om filosofin bakom instruktioner och mallar (jfr Berends 2005 och 
Jansson 2005a). 

Som framgår av resonemanget ovan är kollaborativt skrivande inte stud-
enternas enda redskap. Lärarna på utbildningen har en viktig roll i och med 
att de tillhandahåller instruktioner inför skrivuppgifterna och kommenterar i 
rapportens texter. Det förs ibland också en dialog mellan lärare och studenter 
under själva skrivprocessen i form av muntlig respons, t.ex. vid Annelis 
rapport 1. Samma (kursansvariga) lärare som gav respons då förde även en 
dialog med studenterna i början på en ny delkurs som rörde lärarförvänt-
ningar på utformningen av laborationsrapporter (Anneli rapport 1–3, Mika 
rapport 1).  

Resultaten visar dock att lärarkommentarer i de flesta rapporter har varit 
godtyckliga ifråga om genrekraven, vilket kan antas ha försvårat för student-
erna att veta vad som gäller generellt.  

Analyserna visar även avsaknad av lärarkommentarer, som relaterar text-
utformningen till kulturella värden och kommunikativa mål och läsarförvänt-
ningar. Sådana kommentarer skulle kunna leda till en större medvetenhet hos 
studenterna om kopplingen mellan textuella och kontextuella faktorer och 
därmed kulturella värden. En bidragande orsak till bristfälliga lärarkommen-
tarer har förmodligen varit att sex av rapporterna inte kommenterades av de 
två kursansvariga lärare, som har varit mycket engagerade i utformningen av 
instruktionerna för laborationsrapportskrivande, utan av laborationslärare.  

Slutligen kan nämnas att studenternas socialisering in i genren labora-
tionsrapporten förmodligen skulle kunna effektiviseras om lärarkommentarer 
i rapportens texter, förutom fler förklaringar och därmed mer lärandestöd, 
även skulle betraktas som respons inför påföljande skrivtillfälle. Troligen 
vore det mer fruktbart om lärarna gav kommentarer som förklarar hur inne-
hållet för just denna laborationsredovisning kan förbättras och varför, dvs. 
att lärarnas rättningspraktik förändrades. Utformningen av responsen har 
dock inte bara att göra med omfånget. Det är ytterst relevant för studenternas 
socialisering in i genren laborationsrapporten (och därmed utbildningen) att 
de får förståelse för filosofin på utbildningen och medföljande konsekvenser 
för textutformningen i relation till genre, ämne och läsare.  

Vad kan resultaten säga om kollaborativt skrivande i högre utbildning? 

Avhandlingens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om hur skriv-
samarbete kan bidra till studenters socialisering in i en skrivpraktik. I tidig-
are avsnitt har fokus mest varit på individernas socialisering in i en akadem-
isk genre med skrivsamarbete som redskap. Med utgångspunkt från de 
resultat som framkommit om deltagarnas ageranden under skrivsamarbetet 
diskuterar jag nedan några tentativa slutsatser som kan dras om kollaborativt 
skrivande generellt. De frågor som dessa slutsatser kretsar kring kan formu-
leras på följande sätt: 
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1. Ska läraren göra gruppindelningar eller ska studenterna få välja grupp? 
2. Vad är den idealiska gruppsammansättningen? 
3. Går det snabbare för studenterna att skriva kollaborativt jämfört med 

individuellt? 
4. Blir textprodukten bättre när studenterna skriver i grupp? 

Fråga 1 handlar om lärarens uppgift att förbereda skrivsamarbetet genom att 
ge studenterna verktyg som underlättar arbetsprocessen. Mabrito (1999) 
föreslår att läraren designar kollaborativa projekt på utbildningar som in-
bjuder studenterna att delta i olika roller och på olika sätt i den kollaborativa 
skrivprocessen. Yong (2010) menar att läraren måste förbereda deltagarna 
genom att etablera basala regler för samarbete. Bland annat måste läraren 
tala om för studenterna att kognitiva konflikter är ett vanligt förekommande 
fenomen och att sådana konflikter kan hjälpa dem att utveckla deras tänk-
ande. Läraren måste även diskutera med studenterna hur de kan lösa alterna-
tiva förslag eller divergerande synsätt. Forskarna ovan nämner dock ingen-
ting i frågan huruvida läraren ska gruppindela eller om studenterna ska få 
välja grupp. De resultat som kan utläsas ur min studie berör hörbara sociala 
och kognitiva konflikter. I min studie får studenterna fritt välja samarbets-
partner och sociala konflikter har inte kunnat påvisas i något fall (se Yong 
2010, Allen m.fl. 1987, Storch 2002, Tocalli-Beller 2003 om olösta kon-
flikter på det personliga planet). Friheten att välja grupp kan ha bidragit till 
avsaknaden av sociala konflikter. Här måste även tilläggas att studenterna i 
min studie inte har fått någon förberedelse inför det kollaborativa skriv-
samarbetet, som Yong föreslår, och ändå fungerade samspelet väl. Trots att 
kognitiva konflikter förekommer i vissa gruppsammansättningar i min studie 
leder de aldrig till hörbara sociala konflikter. Dessa resultat, och de tidigare 
redovisade om lärandestöd och konvergerande synsätt i grupperna, indikerar 
därmed att fritt gruppval ger goda förutsättningar för ett väl fungerande 
skrivsamarbete. Nämnas måste dock, för det första, att studenterna i min 
studie i de flesta fall kände varandra inför skrivuppgifterna, och några hade 
skrivit tillsammans tidigare under utbildningen. För det andra handlar det i 
min studie inte om andraspråksinlärning, som exempelvis i Yongs (2010) 
och Storchs (2002) studier, i vilka det dessutom inte heller handlar om pro-
gramstudier (under en längre tid) som i mitt avhandlingsarbete.  

Tidigare forskning nämner ingenting om fråga 2, dvs. den idealiska 
gruppsammansättningen. Inte heller kan denna studie säga så mycket om 
denna fråga, exempelvis med avseende på deltagarnas språkbakgrund och 
kön. Det kommer dock fram väsentliga skillnader om man ser till skriv-
situation. Studenterna skriver antingen i gemensamt textbygge eller så väljer 
de att skriva på varsin textdel (oftast nära varandra, men ibland även indivi-
duellt i hemmet). I båda fallen, då deltagarna sitter nära varandra, före-
kommer lärandestöd, oavsett om det finns två, tre eller fler deltagare. Resul-
taten visar att lärandestöd och delad expertis förekommer i större utsträck-
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ning vid gemensamt textbygge. I gemensamt textbygge förekommer även en 
ökning av textuella problematiseringar, jämfört med att skriva på egna 
textavsnitt. Främst ökar problematiseringarna på textens lokala textnivåer. 
Diskussioner om språkriktighet och register får stort utrymme, när två del-
tagare sitter och skriver tillsammans, vilket förmodligen beror på det faktum 
att båda konstruerar samma text. Här kan nämnas att metodavsnittet (Utför-
ande) är det avsnitt som får allra mest problematiseringar i gemensamt text-
bygge (och där ökar problemepisoder med fokus på register markant). 
Gemensamt textbygge kan dock även förekomma i en grupp på tre eller fyra 
eller fler deltagare, där man väljer att göra en gruppindelning på två skrib-
enter. Gemensamt textbygge verkar därmed vara en ideal strategi om läraren 
vill att studenterna ska delta aktivt i skrivandet. Även om gemensamt text-
bygge kan förekomma i större gruppsammansättningar verkar det finnas skäl 
att föredra en gruppsammansättning på två deltagare, eftersom inga övriga 
medlemmar lämnas utanför den aktuella textkonstruktionen, så att eventuella 
”integrative learning problems” (McCorkle m.fl., 1999) kan uteslutas. 

På frågan om det blir en snabbare skrivprocess för studenterna kollabora-
tivt jämfört med individuellt har jag egentligen inget entydigt svar. Lärarna 
och studenterna antyder i intervjuerna i min studie att de tror att kollaborativt 
skrivande leder snabbare fram till en färdig textprodukt. Jag har inte kunnat 
göra denna jämförelse och kan därmed inte komma med några resultat. I 
Storchs (2007) studie, som involverar andraspråksskribenter, visar det sig att 
det tar längre tid för grupperna att skriva färdigt sina textbearbetningar än för 
de enskilda individerna. Rimligtvis torde de studenter i min studie som 
skriver på olika textdelar författat sin rapport snabbare än vad de skulle ha 
gjort individuellt. Det finns dock en ofrånkomlig tidsvinst för lärarna i denna 
studie, eftersom de får ett reducerat antal inlämningsuppgifter. Ändå når de 
samtliga studenter genom sina kommentarer i texterna, vilket även Dom-
meyer (1986) anger som en fördel.  

Om textprodukten blir bättre när studenterna skriver i grupp än indivi-
duellt har jag inte undersökt systematiskt och kan därför inte jämföra med 
tidigare resultat hos bl.a. Storch (1999), Storch (2005), Storch & Wiggles-
worth (2007) och Wigglesworth & Storch (2009). Men det framkommer 
ändå resultat som pekar mot att vissa texter torde ha författats sämre sett till 
genrekraven om studenterna hade skrivit rapporterna själva. I fallstudie 1 
ledde exempelvis problematiseringarna av språkriktighet i de flesta fall (17 
av 20) till korrekta lösningar i texterna i gruppen med två andraspråks-
studenter. Detta resultat stöds av resultat från tidigare andraspråksstudier om 
smågruppsarbete och förhandling om språklig form i bl.a. Nassaji & Tian 
(2010), Kuiken & Vedder (2002), Kowal & Swain (1994 och 1997), Lapkin 
& Swain (2000) samt Lapkin et al. (2002).  

Vidare visar resultaten att det förekommer en viss förändring i några av 
fallstudiernas texter från första till sista rapporten. I Fallstudie 1 författades 
den sista rapporten bättre än den första rapporten om man ser till hur 
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anvisningarna för övergripande textmönster har följts. Sista rapporten i 
fallstudie 3 blev helt okommenterad av läraren (och godkänd direkt) och 
följer genrekraven (instruktionen) i stort sett. Det finns dock ingenting i 
studenternas förhandling under skrivsamarbetet i inspelningarna som tyder 
på att individuellt skrivande i detta fall skulle ha lett till en sämre rapport ur 
språkriktighetssynpunkt. 

Jag har i denna studie inte kunnat jämföra individuellt skrivande med kol-
laborativt skrivande. En sådan studie skulle förhoppningsvis ytterligare kun-
na belysa det kollaborativa skrivandets potential för studentens skrivutveck-
ling. Fortsatta studier om skrivsamarbete i högre utbildning skulle också 
kunna bedrivas i samverkan med en ämnesexpert inom den berörda disci-
plinen. Då skulle språket och ämnet kunna studeras i relation till varandra.  

Slutligen skulle jag, om möjligt, kunna göra en uppföljande studie som 
bygger på fokusskribenterna i detta avhandlingsarbete. Hur skriver de idag i 
yrkeslivet och hur ser de i efterhand på institutionens pedagogiska praktik? 
Även frågan vilken betydelse kollaborativt rapportskrivande på utbildningen 
har haft för fokusskribenternas möte med yrkeslivets skrivande skulle vara 
intressant att få belyst.  
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Summary  

This thesis deals with writing lab reports and how three students from 
different backgrounds approach this learning task during their studies. In 
using the term learning task I refer to the expectations of the teachers about 
the appearance of these texts and how these expectations are communicated 
to the students. I am interested in the way different educational tools help to 
develop the students’ knowledge about lab reports as a genre, with particular 
focus on cooperative writing. The overarching aim of this study, which 
forms part of a project entitled Skrivsamarbete och skrivutveckling i hetero-
gena studentgrupper [Cooperative writing and the development of writing in 
heterogeneous student groups] (see Jansson 2006), is therefore to enhance 
knowledge about how cooperative writing can contribute to the socialisation 
of students in a writing practice.  

In chapter 2, I give an overview of theoretical ideas and concepts that 
serve as a basis for the study. In view of the focus of the study on group 
cooperation, the socio-cultural perspective has been chosen as its frame. 
Socio-cultural theory is founded for instance on Bakhtin’s dialogism and the 
theories of Vygotsky about individual development in social contexts. 
According to Bakhtin (1986) expressions (texts) form part of a complex 
interaction between different factors that all leave traces in the text. Dysthe 
(1997:52 f.) has attempted to demonstrate this interaction in a dialogic 
discourse model (based on Bakhtin) that shows how text production is 
influenced by six different relationships that all concern the text. The three 
first apply to the writer’s relationships to the subject, reader and other texts. 
According to Dysthe these affect the writer directly. The three other rela-
tionships involve the reader’s approach to the subjects and to other texts. 
These relationships have a more indirect impact on text production in 
Dysthe’s opinion. In addition to the six relationships she also uses context 
and genre as framing factors that influence text production as well. She 
divides context up into a) the immediate writing situation, b) the institutional 
context, and c) the socio-cultural and historical context. Dysthe claims that 
all of the relationships and factors interact with each other and adds that the 
relationships between them are what are interesting in both text production 
and any textual analysis. The discourse model above means that the relation-
ship between the writer and the subject can be viewed in a broader per-
spective in which a subject is linked to a genre, an institution and a cultural, 
historical context that shapes shared knowledge. The writer has to adapt to 
these generally applicable norms as genre patterns (generally applicable genre 
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requirements) while at the same time complying with the specific require-
ments for the task and the readership.  

Vygotsky’s theories on individual development in a social context deals 
not only with interaction but also with collaboration. One central assumption 
is that the cognitive development of humankind, which includes the develop-
ment of language, takes place in social interaction between individuals and 
the community(Storch 2007). For Vygotsky (1978) this is a case of inter-
action between an expert (parent or teacher) and a novice (child). When, as 
an expert, one helps children to structure problems by drawing their attention 
to where they can begin and how in any given situation they can continue, in 
the words of Säljö (2000:123), one is providing them with communicative 
scaffolds. The concept of scaffolding comes from Wood, Brunner & Ross 
(1976) and can be interpreted as a form of learning support that develops in 
interaction and in which someone with greater expertise illustrates strategies 
for solving problems. Later researchers (among them Rogoff, 1990, Donato, 
1988, 1994, Storch 2002, 2005) have shown that novices can also provide 
learning support for each other, which is called collective scaffolding. In this 
interaction the role of expert and novice varies between individuals who are 
on an equal footing.  

In order to shed light on how the students resolve problems related to 
their writing tasks I have used a model developed by Storch (2002) as my 
starting point. Storch has extended Vygotsky’s role relationships. She argues 
that there can be more roles than expert and novice in language learning. In a 
study of an ESL classroom she identifies four distinct role relationships 
between adults participating in the groups: collaborative, dominant/domi-
nant, dominant/passive and expert/novice. Her study shows at the same time 
that role relationships can arise that do not provide collective scaffolding.  
One concept that can be compared withe collective scaffolding is shared 
expertise. Studies by Yong (2010) and Ohta (1995, 2001), for instance, have 
used this concept, which means that students share their different areas of 
knowledge in discussions during their collaboration. One example of shared 
expertise cited by Yong is how participants who have difficulties in writing 
can be given good suggestions and ideas by other participants, as some of 
them are better at the textual aspect while others focus more perhaps on the 
aim of the exercise and the recipients or readers (2010:23). In this way 
shared expertise can be described as a form of collective scaffolding but it is 
more explicitly restricted to the various areas of expertise of the participants.   

Other concepts that are relevant in this study and that can help to cast 
light on how the students manage to construct knowledge and develop 
writing and social skills through interaction in the group are cognitive con-
flict, mutual interaction and negotiation. Yong (2010) claims that a teacher 
has to tell participants that cognitive conflicts are common phenomena in 
collaborative writing and that conflicts of this kind can help the students to 
develop their thought processes and teach them how they can resolve alter-
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native proposals or diverging views. Several other scholars, such as Allen et 
al. (1987), Storch (2002) and Tocalli-Beller (2003), have also concluded that 
conflicts can have a positive impact on the learning process but also that 
unresolved conflicts at the personal level and affective aspects can create 
problems in group cooperation that may lead to social conflicts. 

The concept of mutual interaction is often related to mutual commitment 
as in Wenger’s study (1998), where participants in a joint practical activity 
develop an identity during their collaboration. In ideal cases commitment 
results in the participants invoking their different expertise to enhance the 
input. The concept of negotiation is used somewhat differently in various 
studies but the common denominator is that its intended purpose is for the 
participants to use discourse activities (such as seeking confirmation, pro-
viding confirmation, proposing, agreeing etc.) to attain shared under-
standing. Breen and Littlejohn (2000) have extended the concept of negoti-
ation with, for instance, procedural negotiation, which arises when the 
participants are resolving a shared problem. The discourse activities of the 
participants and their negotiations go further than to focus solely on whether 
the message has been understood. Problem solving can also comprise the 
participants not only seeking confirmation but also correcting each other or 
offering explanations. 

In my study negotiation is relevant, not least in the form of procedural 
negotiation, as the students problematise textual aspects in order to find an 
appropriate solution in the texts of their reports. During the problem solving 
process various kinds of cognitive conflicts can arise, which in ideal cases 
lead, after negotiation involving mutual commitment (interaction), to con-
sensus and a formulation that conforms to the requirements of the genre. The 
students can also support each other through shared expertise in the problem 
solving process. In ideal cases there are no social conflicts.   

To gain theoretical understanding of the shared knowledge that writers 
and readers at the department in this study would ideally share about the 
genre of lab reports some definition is needed of the genre concept. I link the 
students’ acquisition of the genre to both internal and extratextual criteria as 
I am studying students’ discussions of textual composition, the finished texts 
and the educational context. My definition of genre awareness is based on 
the model in which Johns (1997) describes different forms of knowledge 
about genres ideally shared by both writers and readers: genre type, com-
municative goals, roles (relationship between writer and reader), context, 
text conventions, content, register, cultural values (ways of thinking in the 
activity), and intertextuality.  

The data on which this study is based are presented in chapter 3. The bulk 
of the material consists of recordings made of discussions that took place 
while students were writing lab reports. The three students whose coopera-
tive writing I am monitoring – Lan, Anneli and Mika – are writing lab 
reports in chemical and biological engineering or alternatively chemical 
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engineering and pharmaceutical design. All three are in their 30s. Lan come 
originally from Vietnam and I regard her as a second-language writer. All of 
the groups she has belonged to have consisted of two participants and her 
first group can be described as heterogeneous in terms of language back-
ground as she wrote her first lab report in collaboration with Linda. In the 
following two semesters she wrote her three lab reports together with Hong, 
who I also consider to be a second-language writer (and who also comes 
from Vietnam).  

Anneli has a degree from a previous higher education programme in 
which she wrote a second-year paper, for instance. During two semesters she 
was involved in co-authoring four lab reports. For the first three she 
collaborated with Jenny and Sofia and a fourth student was involved in the 
writing of the fourth, Malin.  

Mika has worked as a laboratory assistant for six years in a company and 
therefore has experience of writing lab reports in the workplace. He co-
authors three reports over a period of four semesters. The first report was 
written together with Per and Benna. The second report was written by a 
group of seven but it is largely on the basis of discussions in which Mika and 
Per interact that the process can be followed. Report 3 was written by Mika 
together with Pasi and Johanna.   

Chapter 4 describes the methods applied in the analysis of the students’ 
discussions and text production. I view the socialisation of the students listed 
above from an overall perspective, which means that I analyse both 
contextual and textual factors that can influence text production as shown by 
Dysthe’s (1997:52 f.) discourse model. In my analysis context is studied at 
three levels: a) the educational content in the form of interviews and 
discussion with teachers and laboratory instructors, observation of the 
laboratory sessions, and lectures, b) the overall writing situation as well as 
the organisation of written tasks, mainly with the help of recordings of 
discussions but also through observation and interviews, and c) discourse 
contexts, i.e. subject and section, who is sitting at the keyboard and also the 
discourse activities to which the participants devote themselves. The study of 
discourse context is based entirely on recordings of discussions.  

The textual factors that can influence text production are studied here 
with the help of general and task-specific instructions for the writing tasks, 
student discussions about text production, students’ texts and teachers’ 
comments on the texts of the reports. The textual categories studied are 
divided into overall text patterns, register, formal features, and linguistic 
accuracy. 

In my analyses of the students’ group discussions I am attempting to 
ascertain how the writing profiles of the three main informants, referred to 
here as writers in focus, take shape over time. I use writing profile to mean 
how the participants act and allocate responsibility through their discussions 
for organisation of the written task and what roles (and role relationships) 
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look like in textual episodes (divided across the four textual categories listed 
above). Here the actions of the writers in focus in problem-solving processes 
and their attitudes to generally applicable genre requirements are also 
studied. I have taken the concept of episode from an earlier classroom study 
of second-language learners’ collaborative dialogues in which the focus is on 
the negotiation of language problems (Swain 1998). An episode generally 
starts when a participant identifies a problematic point in connection with the 
construction of a text and therefore initiates a discussion and it concludes 
when the discussion has been completed.  

To determine what kinds of relationships the participants in the episodes 
jointly construct I use Storch’s model for dyadic interaction (2002:128)and 
the four distinct role relationships she identified among adults participating 
in groups: collaborative, dominant/dominant, dominant/passive and expert/ 
novice. She discerns these role relationship with the help of two axes: 
equality and mutuality that constitute a continuum. Equality denotes the 
degree of control or authority over the task while mutuality refers to the 
degree of involvement in the input of other partners in the collaboration.  

Chapter 5 describes the educational practices of the department. The 
written activity which plays the most important role in the programme 
comprises reports on experiments in the form of lab reports. On average 4–5 
reports are written each semester. The three (educational) tools the depart-
ment provides for its students to enable acquisition and improvement of lab 
report writing consist of instructions, teachers’ comments on the reports 
submitted. Sometime the teachers give oral responses during the experi-
mental work or when the students are writing their reports in groups or in 
collaboration. Most of the teachers in my study claim that some of the 
students find these instructions too difficult to follow. One of the reasons 
given is that they focus too much on what they believe the teachers want, 
which, according to the teachers, means that they deviate to much from the 
genre requirements. They also point out that the students focus too much on 
the factual contents, which means failure to comply with textual require-
ments. The teachers consider that collaborative writing, introduced primarily 
for cost reasons, is a good way of offering students practice in writing but 
only on certain conditions. They say that the students would benefit most if 
they did not share out the tasks either during their experimental work or the 
writing process. A group size of two is viewed by the teachers as the ideal. 
McCorkle et al. 1999 says in this context that when the various sections have 
to be coordinated the situation often arises that students lack understanding 
of a section they have not been involved in themselves, which they refer to 
as integrative learning problems. 

Further analysis of the department’s methodological practices reveals that 
the role of the educational tools in the socialisation of students into the genre 
can be summarised as follows. The instructions serve as support but do not 
cover all of the knowledge about the genre that the department wants its 
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students to acquire. The teachers’ comments can be described as inconsistent 
and arbitrary if all of the reports included in the study are taken into account.  

Chapters 6–8 present the results of the analyses of the discussions of the 
writers in focus in their collaborative writing groups as well as the texts that 
this collaboration gives rise to.  

During the group writing process the students problematise and discuss 
textual aspects and teachers’ voices are also heard to some extent. But 
communicative goals related to the various disciplines and the formulation 
of the texts are not often discussed and there is virtually no discussion of 
cultural values. This means that there appears to be a link between what is 
made explicit and discussed in the teaching context and what students are 
able to discuss in their groups. The students therefore have to probe them-
selves into the principles, or what the teachers call the philosophy, under-
lying the text model and the contents of the reports in the different dis-
ciplines. 

Closer study of how the students’ text have developed over time and what 
comments the teachers make enable the following conclusions to be drawn. 
There is no direct chronological development with regard to the depart-
ment’s genre requirements in the lab reports written by groups to which 
Anneli and Lan belong. On the whole the reports written by the groups 
including Mika comply most with the requirements among the texts ana-
lysed. It turns out (in discussions and interviews) that the major impact here 
comes from Mika’s previous vocational experience and also his focus on the 
general genre requirements in the programme. The teachers’ comments do 
not coincide completely with the genre requirements and this, in its turn, 
result in the flexible, almost arbitrary approach to these requirements adop-
ted by most of the writers. One consequence seems to be that both teachers 
and students (with the exception of the two course coordinators and Mika 
and Malin) focus mainly on the factual content of the reports. 

What Lan, Anneli and Mika have in common is a number of semesters’ 
experience of writing lab reports and collaborative writing. But the differen-
ces in their backgrounds become evident in the reports. Lan has a lot to make 
up for when it comes to writing lab reports during the programme, which 
means that she needs a great deal of support in the process, which is 
probably linked to her language situation. She turns out, however, to be good 
at asking for and accepting scaffolding in discussions when she feels un-
certain. Anneli appears to be a seasoned writer as she has experience of a 
variety of genres in different higher education programmes and also turns 
out to possess expertise in a great number of fields. During the group dis-
cussions she dares to deviate from the instructions and directives. She is a 
dominant participant in her groups but in a very unassuming manner. During 
the discussions Mika make a number of references to his experience of 
writing lab reports in his professional career and also uses this to gain accep-
tance for his opinions. He plays a dominant role in his groups by spending 
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most of the time at the keyboard and by his involvement in all of the 
problematisation. At a more local textual level, however, he is considerably 
more receptive to the points of view of others. 

The results of the collaborative discussion among the groups show that it 
has functioned as a useful tool when it comes, for instance, to seeking 
support, opinions or testing/affirming genre awareness. The participants 
have talked to varying extents about the teachers’ expectations in relation to 
the task specific content requirements and genre conventions. There has been 
some negotiation of textual aspects of the genre and to a lesser extent of 
cultural aspects. These results can probably be explained with reference to 
has been made explicit in the teaching. The fact is that there no discussion in 
the programme about why the form taken by a lab report in one discipline 
differs (to some extent) from the previous discipline nor any explanation of 
which sections the writers should place greatest focus in their accounts and 
why. Cultural and to some degree communicative goals in the different 
disciplines form part of tacit knowledge. In this study the results suggest that 
collaborative writing could have been preceded by discussion between 
teachers and students to enable the latter to relate their texts successfully to 
cultural aspects and communicative goals (and therefore their readers). Lillis 
(2001), Jansson (2005a, 2005b) and Berends (2005) also conclude that 
dialogue is needed between teachers and students about the philosophy 
underlying instructions and templates.  

As is made clear by the discussion above, collaborative writing is not the 
only tool available to the students. The programme’s teachers also play an 
important role in providing instructions before each written task and in their 
comments on the texts of the reports. Sometimes there is a dialogue between 
teachers and students during the actual writing process in the form of oral 
responses, as in Anneli’s report 1. The teacher (one of the coordinators) that 
provided that response also had a dialogue with the students at the beginning 
of a new course that dealt with teachers’ expectations of how the lab reports 
were to be presented (Anneli reports 1–3, Mika report 1). The results show, 
however, that in most of the reports the teachers’ comments have been 
arbitrary from the point of view of genre requirements, which can be assu-
med to have made it more difficult for the students to understand what 
applied generally. 

The analyses also reveal a lack of teachers’ comments that relate the 
formulation of texts to cultural values, communicative goals and reader 
expectations. Comments of this kind could lead to greater awareness among 
the students of the link between textual and contextual factors and with them 
cultural values. One of the reasons for these shortcomings has probably been 
that no comments were made on six of the reports by either of the course 
coordinators, who played a major role in formulating the instructions for the 
lab report tasks, but these were marked by the laboratory instructors.  
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Socialisation of the students in the genre of lab reports could probably be 
made more effective if teachers’ comments on the texts of the reports, apart 
from more explanations and therefore more learning support, were also 
viewed as providing help for the next writing task. It would probably be 
more fruitful if the teachers provided comments to explain how the contents 
of this particular lab report could be improved, in other words the way in 
which teachers mark the reports could be changed. This is not only a matter, 
however, of providing fuller responses . If the students are to be socialised in 
the lab report genre (and therefore in the programme), it is highly relevant 
for them to gain understanding of the philosophy underlying the programme 
and the consequences this entails for the formulation of texts in relation to 
genre, subject and teachers.  

Chapter 9 discusses some tentative conclusions that can made about col-
laborative writing in general. These conclusions relate to whether teachers 
should divide the students into groups or students should group themselves. 
Another question concerns the ideal group size and composition and if it 
takes less time for students to write in collaboration or on their own. Finally 
the question of whether the texts produced are better when students write in 
groups is dealt with. 

The results show that cognitive conflicts arise in some group constella-
tions but that these conflicts never lead to audible social conflicts. These 
results and those previously accounted for about learning support and con-
verging approaches in the groups therefore indicate that freely chosen groups 
offer sound circumstances for functioning collaborative writing. It should be 
pointed out, however, that in most cases the students in my study knew each 
other before the writing tasks commenced and that some of them had written 
together earlier in the programme.  

With respect to the composition of the ideal group, it appears that groups 
should preferably have two participants. Joint composition turns out to be 
the ideal strategy if the teacher wants the students to play an active role in 
the writing. Even though joint composition can take place in larger groups, 
there seem to be grounds for preferring a group size of two as then no other 
participants will be excluded from the actual composition of the text and any 
potential “integrative learning problems” (McCorkle., 1999) can be ruled 
out.   

I have no real answer to the question of whether the writing process is 
faster for students working collaboratively rather than individually. There is, 
however, an unmistakeable saving of time for the teachers in this study, as 
they have to read fewer reports. Even so, the comments made on the texts 
are read by all the students, an advantage also pointed out by Dommeyer 
(1986).  

This study contains no systematic appraisal of whether the texts produced 
by students writing in groups are better than individual productions and so I 
cannot compare with earlier results in, for instance, Storch (1999), Storch 
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(2005), Storch & Wigglesworth (2007) and Wigglesworth & Storch (2009). 
But nevertheless some findings suggest that certain texts would probably 
have been written less well in terms of genre requirements if the students had 
written the reports individually. In case study 1, for example, problemati-
sation of language correctness resulted in most cases (17 out of 20) in correct 
solutions in the texts written by groups with two second-language students. 
This finding is supported by the results of earlier second-language studies 
dealing with small group collaboration and negotiations about formal aspects 
of language in for instance Nassaji & Tian (2010), Kuiken & Vedder (2002), 
Kowal & Swain (1994 and 1997), Lapkin & Swain (2000) as well as Lapkin 
et al. (2002).  

Finally I would like, if possible, to be able to undertake a follow-up study 
based on the writers in focus in this thesis. How do they write today in their 
professional careers and what views do they have in retrospect of the 
department’s educational practices? It would also be interesting to learn 
more about the significance of the collective report writing in the programme 
for their encounter with the writing demanded of them in their professional 
roles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 285

Litteratur 

Allen N, Atkinson D, Morgan, M, Moore T & Snow C 1987. What experienced 
collaborators say about collaborative writing. Journal of Business and Technical 
Communication. 1(2). S. 70–90.  

Ask, Sofie 2007. Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Acta Wexionensia. Växjö, 
Växjö University Press. 

Bachtin, Michail Michajlovic 1986. Speech genres and other late essays. Red. C. 
Emerson & M. Holquist. Övers. V. W. McGee. Austin: University of Texas 
Press. 

Backman, Jarl 1985. Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter. Lund: Student-
litteratur. 

Bani-Shoraka, Helena & Jansson, Gunilla 2007. Bilingual practices in the process of 
initiating and resolving lexical problems in students’ collaborative writing 
sessions. I: International Journal of Bilingualism. 11(2). S. 157–185.  

Barabas, Christine. 1990. Technical writing in a corporate culture: A study of the 
nature of information. Norwood, NJ: Ablex.  

Batra, Madan M., Walvoord, Barbara E. & Krishnan, Krish S. 1997. Effective 
Pedagogy for Student-Team Projects. Journal of Marketing Education. 19. 
S. 26–42. 

Bazerman, Charles. 1988. Shaping written knowledge. The genre and activity of the 
experimental article in science. Madison: University of Wisconsin Press. 

Bazerman, Charles. 1994. Systems of genres and the enactment of social intentions. 
I: A. Freedman & P. Medway (eds), Genre and the new rhetoric. London: 
Taylor and Francis. S. 79–101. 

Beer, David & Mc Murrey, David 2005: A guide to writing as an engineer. New 
York: John Wiley & Sons, Inc.  

Berge, Kjell Lars, Coppock, Patrick & Maagerö, Eva 1998. Å skape mening med 
språk. Oslo: LNU/Cappelen. 

Berge, Kjell Lars & Ledin, Per 2001. Perspektiv på genre. Rhetorica Scandinavia. 
18. S. 4–16.  

Berends, Gerrit 2005. Skrivanvisningarnas roll vid skrivprocessen. I: De Geer, B. & 
Malmbjer, A. (red.), Språk på tvärs. Rapport från ASLAs höstsymposium 2004. 
(ASLA. 18.) Uppsala: ASLA. S. 101–118.  

Berkenkotter , Carol & Huckin, Tom 1995. Genre knowledge in disciplinary com-
munication. Cognition, culture, power. Northvale: L. Erlbaum Associates.  

Bhatia, Vijay. 1997. Genre-mixing in academic introductions. English for Specific 
Purposes. 16. S. 181–195. 

Bhatia, Vijay. 1998. Discourse of Philanthropic Fund-raising. (Working Paper 22.) 
Indianapolis: IU Center for Philanthropy, University of Indiana. 

Biber, Douglas 1989. Styles of stance in English. Lexical and grammatical marking 
of evidentiality and affect. Text. 9. S. 93–124. 

Blåsjö, Mona 2004. Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. (Stock-
holm Studies in Scandinavian Philology. New series. 37.) Stockholm: Institu-
tionen för nordiska språk, Stockholms universitet.  



 286 

Blåsjö, Mona & Strand, Hans 2005: Examensarbetets hemligheter. I: Språkvård. 
2/2005. S. 22–28. 

Braine, George. 1989. Writing in science and technology: An analysis of assign-
ments from ten undergraduate courses. English for Specific Purposes. 8. S. 3–
15. 

Braine, George. 1995. Writing in the natural sciences and engineering. I: D. Belcher 
& G. Braine (eds), Academic writing in a second language. Essays on research 
and pedagogy. Norwood, NJ: Ablex. S. 113–134.  

Breen Michael P & Littlejohn, Andrew (eds) 2000. Classroom Decision-Making; 
Negotiation and Process of Syllabuses in Practice. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Carlsson, Ylva 2002. Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt: första- och 
andraspråksskrivande i några svenska brevgenrer. (Skrifter utgivna av institu-
tionen för nordiska språk. 60.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Upp-
sala universitet.  

Coe, Richard M 2002. The New Rhetoric of Genre: Writing Political Briefs. I: A. M. 
Johns (ed.), Genre in the classroom. Multiple perspectives. Mahwah: L. 
Erlbaum Associates. S. 197–207.  

Coe, Richard M. & Freedman, Aviva 1998. Genre theory: Australian and North 
American approaches. I: M. Kennedy (ed.), Theorizing composition. Westport, 
CT: Greenwood Publishing Company. S. 136–147. 

Cumming, Alister. 1990. Metalinguistic and ideational thinking in second language 
composing. Written Communication. 7. S. 482–511. 

Dale, Helen. 1994. Collaborative writing interactions in one ninth-grade classroom. 
Journal of Educational Research. 87(6). S. 334–344.  

Day, Robert A. 1998. How to write and publish a scientific paper. Phoenix: The 
Oryx Press.  

Dommeyer Curt J. 1986. A comparison of the individual proposal and the team 
project in the marketing research course. Journal of Marketing Education. 8. 
S. 30–38. 

Donato, Richard 1988. Beyond group: A Psycholingguistic Rationale for Collective 
Activity in Second Language Learning. Unpublished PhD. Newark, DE: 
University of Delaware. 

Donato, Richard 1994. Collective scaffolding in second language learning. I: J.P. 
Lantolf & G. Appel (eds), Vygotskian approaches to second language research. 
Norwood, NJ: Ablex. S. 33–56. 

Dysthe, Olga 1996. Det flerspråkiga klassrummet. Att skriva och samtala för att 
lära. Övers. B. Nilsson. Lund: Studentlitteratur. 

Dysthe, Olga 1997. Skrivning sett i lys av dialogisme. Teoretisk bakgrunn og 
konsekvensar for undervisning. I: L. S. Evensen, & T. L. Hoel (red.), Skrive-
teorier og skolepraksis. Oslo: Cappelen. S. 45–77. 

Ellis, Richard 1997. Communication for Engineers. Bridge that Gap. London: 
Arnold. 

Evensen, Lars Sigfred 1999. Elevtekster i dobbel dialog: Om mottakere, sjanger og 
respons i pedagogiske skriveprosesser. I: P. Linell, L. Ahrenberg & L. Jönsson 
(utg.), Samtal och språkanvändning i professionerna. (ASLA. 11.) Uppsala: 
ASLA. S. 49–64.  

Evensen, Lars Sigfred 2002. Convention from Below: Negotiating Interaction and 
Culture in Argumentative Writing. Written Communication. 19. S. 382–413. 

Fairclough, Norman 1992. Discourse and social change. Cambridge: Polity. 



 287

Flowerdew, John 2002. Genre in the Classroom: A Linguistic Approach. I: A. M. 
Johns (ed.), Genre in the classroom. Multiple perspectives. Mahwah: L. 
Erlbaum Associates. S. 91–102. 

Feez, Susan 2002. Heritage and Innovation in Second Language Education. I: A. M. 
Johns (ed.), Genre in the classroom. Multiple perspectives. Mahwah: L. 
Erlbaum Associates. S. 4–69.  

Freedman, Aviva 1987. Learning to write again. Discipline-specific writing at uni-
versity. Carleton Papers in Applied Language Studies. 4. S. 95–116.  

Gee, James Paul 1996. Social linguistics and literacies. Ideology in discourse. 2nd 
ed. London & Bristol: Taylor & Francis. 

Gibbons, Pauline 2002. Scaffolding Language Scaffolding Learning. Portsmouth: 
Heineman.  

Grabe, William 2002. Narrative and Expository Macro-Genres. I: A. M. Johns (ed.), 
Genre in the classroom. Multiple perspectives. Mahwah: L. Erlbaum Associates. 
S. 249–267.  

Halliday, M. A. K. 1994. An introduction to functional grammar. 2nd ed. London: 
Edward Arnold. 

Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul 2007. Ethnography: principles in practice. 
New York: Routledge. 

Hoel, Torlaug Lökensgard 2001. Skriva och samtala. Lärande genom respons-
grupper. Övers. S. Andersson. Lund: Studentlitteratur. 

Holme, Idar & Solvang, Magne 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvan-
titativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Hyland. Ken 2000. Disciplinary discourses: social interactions in academic writing. 
Michigan: University Michigan Press. 

Hyland, Ken 2004. Genre and second language writing. Michigan: University 
Michigan Press. 

Hyon, Sunny 1996. Genres in three traditions: Implications for ESL. TESOL 
Quarterly. 30. S. 693–722.  

Jansson, Gunilla 2004a. ”Hur kan man säga det på ett bättre sätt?” Interaktion och 
skrivprocess i heterogena studentgrupper på en ingenjörsutbildning. Språk och 
stil. NF. 13. S. 87–122.  

Jansson, Gunilla 2004b. ”Fast vi måste ha ett annat ord.” Kollaborativt text- och 
meningsbygge i en mångkulturell högskolemiljö. I: B. Melander m.fl. (red.), 
Svenskans beskrivning 26. Uppsala: Hallgren & Fallgren. S. 123–133.  

Jansson, Gunilla 2005a: Kontextualiseringssignaler i andraspråksstudenters samtal. 
I: B. de Geer, B. A. & Malmbjer (red.), Språk på tvärs. Rapport från ASLA:s 
höstsymposium Södertörn 11–12 nov. 2004. Uppsala: FUMS. S. 131–145. 

Jansson, Gunilla 2005b, Andraspråksstudenter som utforskare av en akademisk 
skrivpraktik. I: B-L. Gunnarsson & U. Börestam-Uhlmann (red.), Språk och 
kultur i det multnietniska Sverige. (TeFa Rapport. 44.) Uppsala. S. 42–58.  

Jansson, Gunilla 2006. Recontextualisation processes as sense-making practice in 
student-writers’ collaborative dialogue. Studies in Higher Education 31(6). 
S. 667–688. 

Jones, Carys, Turner, Joan & Street, Brian (eds) 1999. Students writing in the 
university. Cultural and epistemological issues. Amsterdam & Philadelphia: 
Benjamins.  

Johannessen, Kjell S. 1999. Praxis och tyst kunnande. Stockholm: Dialoger.  
Johns, Ann M. 1997. Text, role, and context. Exploring and developing academic 

literacies. Cambridge: Cambridge University Press. 
Johns, Ann M. (ed.) 2002. Genre in the Classroom. Multiple Perspectives. Mahwah: 

L. Erlbaum Associates. 



 288 

Juzwik, Mary M, Curcic, Svjetiana, Wolbers, Kimberly, Moxley, Kathleen D, 
Dimling, Lisa M. & Shankland, Rebecca K 2006. Writing Into the 21st Century: 
An Overview of Research on Writing, 1999 to 2004. Written Communication. 
23. S. 451–476. 

Kowal, Maria & Swain, Merrill 1994. Using collaborative language production tasks 
to promote students’ language awareness. Language Awareness 3(2). S. 73–93.  

Kowal, Maria & Swain, Merrill 1997. From semantic to syntactic processing: How 
can we promote it in the immersion classroom? I: M. Swain (ed.), Immersion 
education: International perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 
S. 284–309. 

Kuiken, Folkert. & Vedder, Ineke 2002. The effect of interaction in acquiring the 
grammar of a second language. International Journal of Educational Research 
37. S. 343–358. 

Kvale, Steinar 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
AB. 

Kylén, Jan-Axel 1994. Fråga rätt – vid enkäter, intervjuer, observationer och läs-
ning. Stockholm: Kylén AB.  

Lapkin, Sharon & Swain, Merrill 2000. Task outcomes: A focus on immersion 
students’ use of pronominal verbs in their writing. Canadian Journal of Applied 
Linguistics. 3(1–2). S. 7–22. 

Lapkin, Sharon, Swain, Merrill, Smith, Monika 2002. Reformulation and the 
learning of French pronominal verbs in a Canadian French immersion context. 
Modern Language Journal. 86. S. 48–507. 

Lea, Mary R. & Street, Brian 1998. Student writing in higher education. An 
academic literacies approach. I: Studies in Higher Education. 23. S. 157–172. 

Lea, Mary R. 1999. Academic literacies and learning in higher education. Con-
structing knowledge through texts andexperience. I: Jones, Turner & Street 
1999. Students Writing in the University. Amsterdam: Benjamins. S. 103–124. 

Ledin, Per 1996. Genrebegreppet – en forskningsöversikt. (Rapporter från projektet 
Svensk sakprosa. 2.) Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. 

Ledin, Per 1999. Texter och textslag – en teoretisk diskussion. (Rapporter från pro-
jektet Svensk sakprosa. 27.) Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds 
universitet. 

Lillis, Theresa 2001. Student writing. Acess, regulation, desire. London & New 
York: Routledge. 

Lindberg, Inger 1998. Interaktion med fokus på form. I: Möller, P. et al. (red.), 
Nordiske sprog som andetsprog. (Köbenhavnerstudier i tosprogethed. 30.) 
Köpenhamn: Danmarks Lärerhöjskole. S. 193–217. 

Lindberg, Inger & Skeppstedt, Ingrid 2000. Ju mer vi lär tillsammans. Rekon-
struktion av text i smågrupper. I: A. H. Åhl (red.), Svenska i tiden – verklighet 
och visioner. Stockholm: Stockholms universitets förlag. S. 198–224. 

Linell, Per 1994. Transkription av tal och samtal: teori och praktik. (Arbetsrapporter 
från Tema Kommunikation. 9.) Linköping: Linköpings universitet. 

Linell, Per 1998. Approaching dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical 
perspectives. Amsterdam: Benjamins. 

Mabrito, Mark 1999. From Workplace to Classroom: Teaching Professional 
Writing. Business Communication Quarterly. 62. S. 101–105. 

Macken-Horarik, Mary 2002. ”Something to Shoot For”: A Systemic Functional 
Approach to Teaching Genre in Secondary School Science. I: A. M. Johns (ed.), 
Genre in the classroom. Multiple perspectives. Mahwah: L. Erlbaum Associates. 
S. 17–42. 



 289

Martin, J.R 1985b. Language , register and genre. I: F. Christie (ed.), Children 
writing study guide. Geelong, Victoria: Deakin University Press. S. 21–30. 

Martin, J. R 1994. Macro-genres: The ecology of the page. Network 21. S. 29–52. 
Martin, J.R. & Rose. David. 2003. Working with Discourse. Meaning beyond the 

clause. London: Continuum. 
McCorkle, Denny E., Reardon, James, Alexander, Joe F, Kling, Nathan D, Harris, 

Robert C, Vishwanathan R 1999. Undergraduate Marketing Students, Group 
Projects, and Teamwork: The Good, the Bad and the Ugly? Journal of Marke-
ting Education 21. S. 106–117. 

Miller, Carolyn 1984. Genre as social action. Quarterly Journal of Speech. 70. 
S. 151–167. 

Morson, Gary & Emerson, Caryl 1990. Mikhail Bakhtin. Creation of prosaic. Stan-
ford: Stanford University Press. 

Nassaji, Hossein & Tian, Jun 2010. Collaborative and individual output tasks and 
their effects on learning English phrasal verbs. Language Teaching Research. 
S. 397–419. 

Norberg Brorsson, Birgitta 2007. Man liksom bara skriver. Skrivande och skriv-
kontexter i grundskolans år 7 och 8. Örebro: Universitetsbiblioteket. 

Norrby, Catrin 2004. Samtalsanalys. Så gör vi när vi pratar med varandra. Lund: 
Studentlitteratur. 

Nystrand, Martin 1986. Learning to write by talking about writing: A summary of 
research in intensive peer review in expository writing instruction at the Univer-
sity of Wisconsin-Madison. I: Nystrand, M. (ed.), The structure of communi-
cation. New York: Academic Press. S. 179–211. 

Nystrand, Martin 1989. A social-interactive model of writing. Written Communi-
cation. 6. S. 66–85. 

Nystrand, Martin 1992. Social interactionism versus social constructionism: 
Bakhtin, Rommetveit, and the semiotics of written texts. I: A. H. Wold (ed.), 
The dialogica alternative: Towards a theory of language and mind. Oslo, 
Norway: Scandinavian University Press. S.157–173. 

Nyström, Catharina 2000. Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur 
och sammanhang. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid 
Uppsala universitet. 51.) Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala 
universitet. 

Ohta, Amy Snyder 1995. Applying sociocultural theory to an analysis of learner 
discourse: learner – learner collaborative interaction in the zone of proximal 
development. Issues in Applied Linguistics. 6(2). S. 93–121. 

Ohta, Amy Snyder 2001. Peer interactive Tasks and Assisted Performance in 
Classroom Language Learning. I: A. S. Ohta (ed.), Second Language Acqui-
sition Processes in the Classroom: Learning Japanese. Mahwah: L. Erlbaum 
Associates. S. 73–128. 

Paltridge, Brian 2002. Genre, Text Type, and the English for Academic Purposes 
(EAP) Classroom. I: A. M. John (ed.), Genre in the classroom. Multiple per-
spectives. Mahwah: L. Erlbaum Associates. S. 73–90. 

Pang, Terence 2002. Textual Analysis and Contextual Awareness Building: A 
Comparison of Two Approaches to Teaching Genre. I: A. M. Johns (ed.), Genre 
in the classroom. Multiple perspectives. Mahwah: L. Erlbaum Associates. 
S. 145–161. 

Pica, Teresa 1994. Research on negotiation: what does it reveal about second langu-
age learning conditions, processes, and outcomes? Language Learning. 44(3). 
S. 493–527.  



 290 

Polanyi, Michael 1958. Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy. 
London: Routledge. 

Rogoff, Barbara. 1990. Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social 
context. New York: Oxford University Press Inc. 

Samraj, Betty 2002. Texts and Contextual Layers: Academic Writing in Content 
Courses. I: A. M. Johns (ed.), Genre in the classroom. Multiple perspectives. 
Mahwah: L. Erlbaum Associates. S. 163–176. 

Schneider, Barbara & Andre, Jo-Anne 2005. University Preparation for Workplace 
Writing: An Exploratory Study of the Perceptions of Students in Three 
Disciplines. Journal of Business Communication. 42. S. 195–218.  

Scollon, Ron & Scollon, Suzanne Wong. 2001. Intercultural communication. A dis-
course approach. Oxford: Blackwell Publishers.  

Storch, Neomy 2001. How collaborative is pair work? ESL tertiary students com-
posing in pairs. Language Teaching Research. 5(1). S. 29–53. 

Storch, Neomy 2002. Patterns of interaction in ESL pair work. Language Learning. 
52(1). S. 119–158. 

Storch, Neomy 2005. Collaborative writing: product, process, and students’ 
reflections. Journal for Second Language Writing. 14(3). S. 153–173. 

Storch, Neomy 2007. Investigating the merits of pair work on a text editing task in 
ESL classes. Language Teaching Research. 11(2). S. 143–159. 

Storch, Neomy & Wigglesworth, Gillian 2007. Writing tasks: Comparing individual 
and collaborative writing. I: M. del Pilar Garcia-Mayo (ed.), Investigating tasks 
in formal language learning. London: Multilingual Matters. 

Strand, Hans 2005. Den knöliga studenttexten. Finns den och vad gör vi i så fall åt 
den? I: B. Melander m. fl. (red), Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander 
på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk. 67.) Upp-
sala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet. S. 428–437.  

Strand, Hans 2006. Vad händer mellan B- och C-uppsats? Studenters skrivutveck-
ling i medie- och kommunikationsvetenskap. Språk och stil NF. 16. S. 35–73.  

Swain, Merrill. 1998. Focus on form through conscious reflection. I: C. Doughty & 
I. Williams (eds), Focus on form in classroom second language acquisition. 
Cambridge: Cambridge University Press. S. 99–132.  

Swales, John 1990. Genre analysis. English in academic and research settings. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Swales, John M. & Lindemann, Stephanie 2002. Teaching the Literature Rewiew to 
International Graduate Students. I: A.M. Johns (ed.), Genre in the classroom. 
Multiple perspectives. Mahwah: L. Erlbaum Associates. S. 105–119. 

Säljö, Roger 2000. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 
Prisma. 

Tocalli-Beller, Agustina. 2003. Cognitive conflict, disagreement and repetition in 
collaborative groups: affective and social dimensions from an insider’s per-
spective. The Canadian Modern Language Review. 60(2). S. 143–171. 

Vygotsky, Lev Semenovic 1978. Mind in society. The development of higher 
psychological processes. Red. M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner & E. 
Souberman. Cambridge & London: Harvard University Press. 

Wenger, Etienne 1998. Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Wertsch, James 1998. Mind as action. New York & Oxford: Oxford University 
Press. 

Wigglesworth, Gillian. & Storch, Naomy 2009. Pair versus individual writing: 
Effects on fluency, complexity and accuracy. Language Testing. 26(3). S. 445–
466. 



 291

Wood, David, Bruner, Jerome & Ross, Gail 1976. The role of Tutoring in Problem 
Solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 12 (2). S. 89–100. 

Yong, Mei Fung. 2006. The nature and dynamics of collaborative writing in a 
Malaysian tertiary ESL setting. Unpublished PhD. Massey University, New 
Zealand. 

Yong, Mei Fung 2010. Collaborative Writing Features. RELC Journal. 41(1). S. 18–
30. 

 



 292 

Bilaga 1. Institutionens instruktion för 
utarbetande av laborationsrapporter 

Instruktion för utarbetande av 
Laborationsrapporter 

ALLMÄNT 

Varför skriver man en laborationsrapport? 
Det finns flera anledningar att skriva en laborationsrapport under en pågående kurs.  
Den viktigaste och första anledningen är att du ska lära dig att arbeta på ett 
naturvetenskapligt och tekniskt korrekt sätt. Detta arbetssätt medför att du lär dig att 
redovisa dina resultat på ett klart och enkelt sätt. 
För det andra medför detta att du lär dig hitta relevant information i andras rapporter 
snabbt, vilket underlättar ditt arbete.  
För det tredje är det ett inlärningstillfälle för dig. Du lär dig mer om själva labora-
tionen och får ett ”gratis” inlärningstillfälle inför kommande tentamen och framtida 
yrkesliv. 
För det fjärde är laborationsrapporten också en del av examinationen på kursen. 
Genom denna kan kursansvarig se att du fullgjort dina uppgifter för att du ska få 
dina poäng.    

Varför måste laborationsrapporten se ut som den gör? 
Laborationsrapporterna som du skriver här på XXX är utformade efter de riktlinjer 
som naturvetare och tekniker generellt arbetar efter. När alla rapporter är utformade 
efter samma princip, d v s samma rubriker och samma ordningsföljd, så blir det väl-
digt lätt att hitta just den information man söker (det är faktiskt sällan man är intres-
serad av hela rapporten!). Det spelar därför ingen roll om du eller någon annan 
tycker att det blir bättre på ett annat sätt, standardformatet ska följas. Sist i detta doku-
ment finns rubrikerna för de obligatoriska delarna i laborationsrapporten listade.  
Undantag: Det kommer att bli många rapporter under dina studier och på en del av 
dessa laborationer kommer mindre omfattande rapporter att skrivas. I vissa fall 
kanske endast slitresultaten behöver rapporters in. Detta meddelas då vis respektive 
laboration. I sådana fall kallas det för någonting annat t ex ”redovisning av resultat” 
eller inlämningsuppgift. 

Några inledande praktiska direktiv 
 Alla laborationsrapporter ska ha ett särskilt standardiserat försättsblad. Se s 6.  
 Se till att över- och underrubriker lätt urskiljs; t ex huvudrubrik med fet stil 

och underrubrik med kursiv stil. Se exempel längst bak i detta dokument. 
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 Skriv alltid i passiv form. T ex ”50 ml saltsyra överfördes till…”. 
 Laborationsrapporten ska skrivas på svenska eller engelska. 
 Språket ska vara kort och koncist formulerat. Inga litterära utsvängningar! 
 Var konsekvent när det gäller användandet av enheter i rapporten. T ex 

använd antingen mol/dm3 eller M, inte både och.  
 Skriv laborationsrapporten så fort som möjligt efter genomförd laboration. Då 

spar du tid. Dels för att du kommer ihåg bättre och dels för att din labora-
tionslärare då har avsatt tid för att rätta rapporten. 

 Alla laborationsrapporter ska vara inlämnade senast en vecka efter utförd 
laboration. På varje kurs finns en frist (”deadline”) för att laborationsrapporten 
ska vara helt korrigerad, rättad och godkänd. 

 Laborationsrapporterna ska sedan rättas av laborationsläraren inom tre veckor 
efter inlämnandet. 

 Om tabeller och figurer finns måste de ha tabell- och figurnummer samt en 
förklarande text (under en figur och över en tabell). Du ska kunna förstå 
tabellen och figuren utan att behöva läsa i texten. Du måste alltid hänvisa till 
tabell och figur i din löpande text. För mer detaljerad information se separat 
avsnitt! 

 Om bilagor finns måste du hänvisa till dessa i den löpande texten. Bilagorna 
ska ha rubrik och vara numrerade. Se avsnitt ”Bilagor”. 

 Om det finns allmänna frågor som ska besvaras efter utförd laboration ska 
dessa placeras i egen bilaga. 

 Om du behöver skriva reaktionsformler eller rita kemiska strukturer så kan du 
använda datorprogrammet ISIS Draw som finns på datorerna i XXX:s 
datorsalar. 

FÖRSÄTTSBLAD 

På XXX pågår hela tiden många kurser parallellt och det blir många laborations-
rapporter i omlopp! Därför är det viktigt att just din laborationsrapport är tydligt 
märkt med laborationens titel, ditt namn, kurskod, laborationslärare och det datum 
du lämnade in rapporten. Till detta använder du XXX:s försättsblad. Försättsbladet 
hittar du på XXX:s hemsida under Utbildning och sedan Labverksamhet. 
Ett exemplar av försättsbladet finns på s. 6.  

SAMMANFATTNING / ABSTRACT 

I yrkeslivet ät det oftast så att det är endast sammanfattningen som kollegorna/ 
chefen läser ordentligt. Därför är det viktigt att i sin sammanfattning få med allt det 
som är väsentligt från undersökningen/laborationen. 
Du berättar vad som utförts, alltså skriver du i perfekt, passiv form. Ex. ”Fosfatjon-
koncentrationen i sjövatten har bestämts med hjälp av spektrofotometer till 50ug/ 
dm3.”. Du får alltså inte skriva ”Vi har bestämt …”. 

Sammanfattningen ska innehålla 
kort presentation av syfte med undersökningen 
omfattning av undersökningen 
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de viktigaste resultaten 
slutsats  

Sammanfattningen bör ha en klar och enkel utformning. Storleken bör ligga mellan 
ca 10 rader och en halv A4 för en laborationsrapport. 
Sammanfattningen ska skrivas på en separat sida. 
Eftersom sammanfattningen utgör en separat, fristående del, får man inte hänvisa till 
text, tabeller eller figurer som finns inuti rapporten.  
Inga förkortningar ska förkomma i sammanfattningen utan alla ord eller namn ska 
skrivas fullständigt. 
Observera dock att om ett ord eller namn förekommer ofta i sammanfattningen så 
anger man förkortningen inom parentes, när det skrivs första gången. Sedan används 
förkortningen i resten av sammanfattningen, till exempel Enzyme Linked Immuno-
Sorbent Assay (ELISA).  

INTRODUKTION / INTRODUCTION eller INLEDNING 

Syftet med introduktionen är att ge tillräcklig bakgrundsinformation för läsaren så 
att läsaren bättre kan förstå vad undersökningen gått ut på. För din egen del så är det 
ett bra tillfälle att ta reda på mer information om det du gjort på laborationen, kanske 
något om den utrustning du använt eller någonting om de substanser de kommit i 
kontakt med.  
Om du skriver något som du läst i en bok eller i en tidsskrift ska du tala om var du 
hämtat din information, antingen inom parentes direkt efter texten, eller i en separat 
del i slutet på rapporten, Referenser.  
Om du använder förkortningar för t ex instrument eller substanser så presenterar du 
dem första gången med fullt namn och förkortningen inom parentes (spelar ingen 
roll att du eventuellt tagit upp den i sammanfattningen).  
Exempelvis ”gaskromatografi (GC)”. Sedan kan du använda förkortningen i resten 
av rapporten. 

I introduktionen ska följande ingå 
Teoretisk bakgrundsbild (t ex något om metoden som används eller något  

    om det ämne man studerat,        
eventuella reaktionsformler som ligger till grund för laborationen e t c) 
presentation av syftet med rapporten 
definition av problemställning 

Introduktionen skrivs i presens, passiv form. Ex. ”För att mäta pH i en vattenlösning 
används en sk kombinationselektrod.”  

MATERIAL OCH METODER / MATERIAL AND METHODS / 
EXPERIMENTAL      

Syftet med avsnittet Material och metoder är att beskriva de metoder och material 
som använts i laborationen. Du ska skriva så klart och detaljerat så att någon annan 
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kan ta din laborationsrapport och upprepa försöket. Du delar in avsnitt i under-
rubrikerna Material och Metoder.  
Under Material har du två till tre underrubriker beroende på vilken typ av laboration 
du utfört. Dessa kan vara; Kemikalier, Utrustning och Instrument. Under respektive 
rubrik listar du vad du använt på laborationen.  
Under Metoder kan du ha en eller fler underrubriker. T ex Utförande och Beräk-
ningar. I Utförande berättar du med ord hur du gått tillväga under laborationen. Dina 
beräkningar presenterar du i Beräkningar. Med beräkningar menas beräkningar av 
molekylvikter, volymer, spädningar, koncentrationer o dyl som behövs för att få 
fram resultat. Även beräkningar av slutresultat görs här. Om du utfört många lika-
dana beräkningar presenterar du hur du gjort med ett exempel och sedan dina övriga 
beräkningsresultat i en tabell. Kom ihåg tabellnummer och tabellrubrik! Se särskilt 
avsnitt nedan om hur man utformar tabeller och figurer. 

Avsnittet Material och metoder ska presenteras i imperfekt (eftersom undersök-
ningen redan är utförd) och i passiv form.  

RESULTAT / RESULTS 

Resultaten ska beskrivas kristallklart och utan tyngande utsvävningar så att läsaren 
klart förstår vad resultaten innebär. Här berättar du vad du kommit fram till under 
laborationen. Skriv i passiv form! Om du har räknat fram ett svar så presenterar du 
det här, antingen i löpande text eller i en tabell om resultaten är många. Kanske 
behövs också en förklarande figur för att förtydliga resultatet. Se särskilt avsnitt om 
hur man utformar tabeller och figurer. 
Ofta blir det så att det du räknat fram under Beräkningar måste presenteras igen 
under Resultat. Skillnaden är att i detta avsnitt är endast resultatet intressant, inte hur 
du kom fram till det.  
Resultat kan presenteras omväxlande med presens och imperfekt men alltid i passiv 
form. T ex ”Den undersökta substansen visade ett maximum av ljusabsorption vid 
280 nm. Detta tyder på att den innehöll aromatiska strukturer.”  
Observera att det som i en laboration betraktas som resultat, kan i en annan labora-
tion vara värden som används för beräkning av det slutliga resultatet. Fråga 
laborationsläraren om du är osäker på vad som gäller! 

DISKUSSION / DISCUSSION 

Syftet med avsnittet är att utvärdera de resultat man fått. 
Blev det som du trodde att det skulle bli? Om inte, varför då? 
Finns det några felkällor? Hur påverkar dessa resultatet? Vad skulle du ha gjort för 
att resultatet skulle bli bättre? Kan man göra på något annat sätt?  

REFERENSER (eller LITTERATURFÖRTECKNING)/REFERENCES 

Här talar du om vilka böcker, tidskrifter mm du hämtat information från. Syftet med 
avsnittet är att ge läsaren möjlighet att kontrollera uppgifter och att låna in litteratur 
som kan vara av intresse. 



 296 

Förteckningen måste därför skrivas så utförligt att man kan hitta källorna i ett biblio-
tek eller på en websida. Referenserna ska vara numrerade i den ordning de dyker 
upp i den löpande texten. T ex ”Vid titrering av en stark syra med en stark bas an-
vänds ofta BTB som indikator”.1 Den upphöjda 1:an hänvisar då till referens 
nummer 1 i referenslistan. 

Exempel på referenslista: 

Referens 1 är en bok. Författare, titel, förlag, tryckår och ISBN samt sidnummer ska 
anges. 
Referens 2 är en artikel i vetenskaplig tidskrift. Författare, titel, tidskrift, tryckår och 
volym och sidonummer ska anges. 
Referens 3 är en websida. Här anges själva adressen förstås men också ”ägaren” till 
sidan (företaget, universitet, myndigheten etc) samt datum då man hämtade informa-
tionen. Det är viktigt eftersom websidor förändras ofta.  

BILAGOR 

Som bilaga har man sådant som är av intresse för läsaren men inte är omedelbart 
nödvändigt. Det kan också vara en utskrift från ett instrument eller en bild som är för 
stor/otymplig att lägga inuti rapporten. 
Bilagor måste ha rubrik och vara numrerade efter den ordningsföljd de dyker upp i 
texten. I texten hänvisar du till bilagan genom att skriva: ”Se Bilaga (nummer).”. 
Bilagor ska vara välstrukturerade och väl genomarbetade så att de är lätta att följa. 
Läsaren ska kunna förstå bilagan utan att behöva leta i texten. 
Om det i laborationshandledningen finns fristående frågor som ska besvaras i labora-
tionsrapporten placeras dessa i en egen bilaga.  

TABELLER OCH FIGURER 

Tabeller och figurer i laborationsrapporten ska utformas på samma sätt som de 
normalt utformas för vetenskapliga rapporter. Tabellhuvud ska stå ovanför tabellen 
medan figurtexten står under figuren. Ofta används kursiv stil på tabell och figur-
texter för att skilja texten från löpande text. Texten till tabeller respektive figurer ska 
på ett tydligt sätt förklara vad som menas/visas. Läsaren ska INTE behöva läsa den 
löpande texten för att förstå tabellen eller figuren. Informationen i tabellhuvudet 
eller figurtexten ska alltid vara den samma som i den löpande texten.  
Alla tabeller och figurer som finns med i rapporten ska omnämnas i löpande text. 

I tabellen används ett fåtal vågräta linjer för att avskilja olika avdelningar i tabellen. 
De enskilda raderna ska inte markeras med linjer. Kolumnerna i tabellen ska inte 
markeras med lödräta linjer. Radavståndet ska vara lagom för att tabellen ska var 
tydlig och lätt att följa. Om man behöver göra någon notering för något värde i 
tabellen kan man sätta en liten stjärna bakom värdet och sedan skriva noteringen 
med mindre textstorlek precis under tabellen.  
Placeringen av tabellen i rapporten bör ligga så nära den löpande text som hänvisar 
till tabellen som möjligt. En tabell placeras aldrig direkt efter en ny rubrik utan 
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stycket/avdelningen inleds med text innan tabellen kommer. Kom ihåg både stor-
heter och enheter! 
 

 
 
 

 
I figuren ska storheter och enheter (om sådan finns) sättas ut på axlarna. Stödlinjer 
brukar normalt inte användas i figuren. Om man förväntar sig att läsaren behöver 
läsa av något värde på axlarna kan eventuellt någon sparsam form av stödlinjer 
användas. Skalan på axlarna ska vara tydlig och väl anpassad för det man avser visa 
med figuren. 
Placera gärna en figur högst upp eller längst ner på en sida men alltid i närheten av 
den löpande text som hänvisar till figuren.   
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