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Att lyckas med  
examensarbetet.
Grundlärarstudenters  
skrivprocesser
Sofia Hort och Per Ledin

Dagens lärarutbildning ställer vetenskapliga krav på studenterna på 
ett annat sätt än förr, vilket syns inte minst i de avslutande examens-
arbetena. Den senaste lärarutbildningsutredningen, En hållbar lärar-
utbildning (SOU 2008), var tydlig på denna punkt och ledde till att 
två examensarbeten blev obligatoriska. I utredningen konstaterades 
att det fanns en kritik mot examensarbeten, som ursprungligen inför-
des 1993 i lärarutbildningen, på så vis ”att de alltför ofta visar prov 
på dålig kvalitet” (s. 208). Slutsatsen blev ändå att det vetenskapliga, 
inklusive det ämnesdidaktiska, inslaget måste stärkas. I de generella 
examina som infördes blev detta något som omfattade alla grundlä-
rare, även sådana med inriktning f-3, alltså förskoleklass till årskurs 3, 
vilkas examensarbeten vi intresserar oss för i denna artikel.

Att de nya kraven på lärarstudenter ställer till problem, särskilt för 
lärare mot lägre åldrar, har många vittnat om (t.ex. Arneback m.fl. 
2016). Allmänt finns en spänning mellan teori och praktik, där exa-
mensarbetet ska vara relevant för både akademin och yrket och där 
vetenskapligheten kan uppfattas som svårtillgänglig och irrelevant för 
lärargärningen (Råde 2014). En utbyggnad av högskolan med breddad 
rekrytering som mål har också varit i fokus de senaste decennierna. 
Studentgrupperna har då, inte minst på lärarutbildningen, blivit klass-
mässigt mer heterogena och med fler studenter med utländsk bak-
grund (Bergö 2009). Det innebär att nya grupper börjar på högsko-
lan och möter högre krav på akademiskt skrivande än tidigare, något 
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som examensarbetena ställer på sin spets. Därför har högskolor och 
universitet utformat olika stödstrukturer, till exempel språkverkstäder 
och handledningar för akademiskt skrivande. Läroböcker med titlar 
av typen ”att skriva uppsats” finns det idag många av.

I denna artikel riktar vi uppmärksamheten mot skrivprocesserna 
när f-3-lärarstudenter skriver examensarbeten. Ett examensarbete om-
fattar ju 15 högskolepoäng (motsvarande 10 veckors heltidsarbete) där 
studenten till stor del har att planera och strukturera sitt arbete själv. 
Det finns handledare och som regel några seminarier kring uppsat-
sen, men den allra mesta tiden, och speciellt under själva skrivandet, 
befinner sig studenten utanför lektionssalar och seminarierum. Det 
man kan undra, och det är också vår forskningsfråga, är hur en så lång 
och komplex skrivprocess ser ut. Vårt syfte mer specifikt är att jämfö-
ra framgångsrika skrivprocesser hos f-3-studenter för att se hur de på 
olika sätt tar sig an detta skrivande. Studien bidrar därmed med att 
belysa studenters skrivprocesser i detalj. Artikeln ska ses som hemma-
hörande i en didaktisk grundforskning, då vi menar att grundlärarnas 
skrivprocesser behöver tydliggöras och bli en del av undervisningen 
knuten till examensarbetet. 

Forskningsbakgrund
Akademiskt skrivande är ett vitt begrepp. Vårt intresse ligger som 
sagt på studenters skrivande på lärarutbildningen, ett fält som i re-
lativt liten utsträckning är beforskat. I Ask 2007 används intervjuer 
och textanalyser för att frilägga problem med det akademiska skrivan-
det på lärarutbildningen, med visst fokus på studenter från familjer 
utan utbildningsbakgrund och med svenska som andraspråk. Den 
kritiskt-analytiska kompetens som akademisk literacy innefattar är en 
huvudsak, med exempelvis det Ask kallar ”alteritet”, förmågan att re-
latera till och positionera sig mot tidigare forskning och andra röster. 
Många av informanterna vittnar om en maktlöshet när de börjar sina 
universitetsstudier, en frustration över att inte få tag i de akademiska 
skriftkonventionerna, exempelvis att vara ålagda att självständigt dis-
kutera, samtidigt som det som skrivs ska vara förankrat i litteraturen, 
som ofta upplevs som svår att förstå.

Skrivprocesser på förskollärarprogrammet, inklusive examensarbe-
ten, tas upp av Arneback m.fl. (2016) i en fallstudie av tre studen-
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ter där främst intervjuer används. Liksom hos Ask finns en känsla av 
frustration, att inte ha kontroll, särskilt i början av utbildningen, men 
efterhand socialiseras två av de tre studenterna in i det akademiska skri-
vandet. För en student, som knyter skrivandet till sitt estetiska intresse, 
blir de akademiska skriftkonventionerna allt mer en tvångströja, något 
som tvingas på uppifrån. Gemensamt för studenterna är att de, om än 
på olika sätt, är ”in and out of control”, som artikelrubriken lyder. Lik-
nande iakttagelser av lärarstudenter har gjorts också internationellt, där 
detta att följa akademiska konventioner och samtidigt skriva en upp-
sats som vetter mot den faktiska lärargärningen blir ett spänningsfält, 
liksom hur akademin ska förhålla sig till studenters (påstått) bristande 
skrivförmåga (se Gallavan m.fl. 2007 för amerikanska förhållanden).

Ytterligare en fråga är hur ensartad den akademiska diskursen är, 
dvs. om den ska ses som en eller flera textkulturer. Blåsjö (2004) pekar 
på avsevärda skillnader mellan ämnesstudier i historia och national-
ekonomi och frilägger medierande redskap. Hon visar hur studenter-
na orienterar sig mot dessa för att skriva och kunskapa, exempelvis 
mot nationalekonomins matematiska modeller och prognoser. North 
(2005) tar sig an uppsatser i humaniora och naturvetenskap i England 
utifrån frågan ”different values, different skills?”. Svaret blir att det 
finns tydliga ämnesmässiga skillnader och att studenter på flerämne-
sprogram som till exempel lärarutbildningen måste utveckla en flex-
ibilitet och kontextkänslighet för att hantera detta (jfr Ask 2007:15 
för en diskussion av vad som kan innefattas generellt i akademisk 
literacy). Även nationella skillnader har uppmärksammats i kölvatt-
net av Bolognaprocessen och den tilltagande internationaliseringen, 
alltså att genrebegrepp som ”dissertation”, ”thesis” eller ”essay” kan 
betyda olika saker i olika skrivkulturer (Chitez & Kruse 2012:151) 
– jfr den inte självklara skillnaderna mellan ”uppsats”, ”examensarbe-
te” och ”självständigt arbete”. Ser vi till faktiska studenter och deras 
skrivande pekar forskningen mot att kursplaner, betygskriterier och 
uppsatshandledningar till stor del definierar den faktiska genren på 
den aktuella kursen och följaktligen styr skrivandet (ibid., s. 155).

Vår undersökning ansluter till den forskningstradition som kallas 
ACLITS, academic literacies, som intresserar sig för vad som räknas 
som kunskap i ett visst akademiskt sammanhang (Lea & Street 1998). 
Det akademiska skrivandet blir belyst från ett situerat perspektiv, uti-
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från de sociala praktiker som studenter infogas i och förhåller sig till. 
Att erövra akademisk literacy blir en komplex och dynamisk process 
som ser olika ut för olika studenter och där maktrelationer självklart 
ingår, alltså vad som räknas som kunskap och som godkänt eller un-
derkänt. Lennartsson-Hokkanen (2016), som undersöker studentstö-
det som skrivverkstäder ger, menar att ACLITS-perspektivet är viktigt 
eftersom det ger en väg ut från bristdiskursen, att den breddade re-
kryteringen skulle ge negativa konsekvenser, genom att fokusera vad 
studenter faktiskt läser, skriver och lär.

Att, som vi gör, ta sig an skrivprocesser är att följa studenter över 
längre tid i deras strävan att bemästra examensarbetets krav på hur 
kunskap ska skrivas fram. Vi har inspirerats av Rule (2013), som före-
språkar en ”nymaterialistisk” ingång (Cole & Frost 2010) för att förstå 
akademiska skrivprocesser. Skrivande blir något förkroppsligat och 
materiellt, där skribenter använder olika verktyg både för att kunna 
interagera med sig själva och med andra. ”Composing assemblages” 
är en nyckelfras hos Rule, och hon visar hur studenternas, i det här 
fallet doktorander, ”ihopsamlande” av redskap sker i en fysisk miljö. 
Det handlar om var de skriver (i soffan, vid skrivbordet), hur källor 
och andra texter (böcker, artiklar, anteckningar, filer etc.) placeras, sor-
teras och används, hur olika skrivteknologier tas i bruk (dators digitala 
format och filer, handskrivna lappar och ritningar). Allt detta bidrar 
till att hantera både det komplicerade kunskapsstoffet och skrivandet 
i sig. I vår studie fokuserar vi specifikt på hur olika texter tas i bruk och 
bildar ”asssemblages” tillsammans med de teknologier som används 
för att skriva fram dem. En poäng hos Rule, och hos många andra 
forskare, är att skrivprocesser är rekursiva, så att studenter återvänder 
till samma sak, exempelvis skriver om inledning och syfte, eller analy-
sen, många gånger i olika skeden av arbetet. En liknande infallsvinkel 
har Randahl (2014) som följer gymnasisters skrivprocesser i svenska 
och fysik. Hos Randahl är ”kontextuella resurser” nyckelfrasen och 
liksom hos Rule används fallstudier. Det blir tydligt att studenterna 
mobiliserar olika resurser för att hantera skrivuppgifterna: Facebook, 
samtal med pappa eller släktingar, med vissa klasskompisar och vän-
ner, olika googlingar, kurslitteratur m.m. Randahl loggar också text-
versioner och kan visa att även redigeringsstrategierna skiljer sig åt 
mellan informanterna.
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Vår ansats vilar på en sådan materiell och etnografisk ingång till 
skrivprocesser, som utgår från att olika verktyg produceras, samlas och 
tas i bruk för att komma igenom den långa uppsatsprocessen. I linje 
med ACLITS-traditionen öppnar vi för att studenter skiljer sig åt och 
betonar det situerade och dynamiska i skrivandet. Som framgått har 
det mesta av den tidigare forskningen om lärarstudenters skrivande 
använt intervjuer som huvudmetod. Med vår materialistiska ansats 
vill vi bidra till en detaljskärpa och se vilka strategier som är individu-
ella och gemensamma i hanteringen av materiella resurser och särskilt 
olika textverktyg.

Informanter, datainsamling och datatyper
Vi har samlat in våra data vid en högskola i en större stad i Sverige 
och tagit utgångspunkt i grundskollärarprogrammets f-3-inriktning 
vårterminen 2016. Mer exakt har vi följt det första examensarbetet på 
15 högskolepoäng som skrivs. I linje med Bolognareformen är hög-
skolans term ”självständigt arbete”, och för enkelhetens skull väljer 
vi fortsättningsvis att tala om ”uppsats”. Skrivandet äger rum under 
den sjunde och näst sista terminen i utbildningen. Uppsatskursen är 
utlagd över större delen av terminen och i början parallellt med en 
annan kurs. Det betyder att den startar med en introduktion redan i 
januari och avslutas med oppositioner i början av maj. Den är orga-
niserad så att studenterna får välja disciplin och högskoleämne, mer 
exakt mellan svenska, matematik, engelska, samhälls- och naturori-
enterande ämnen. Studenterna delas in i handledningsgrupper som 
samlas i två obligatoriska seminarier under terminen, där först ett PM 
ska skrivas och därefter ett utkast på 5–7 sidor. Överlag framstår kur-
sen som välorganiserad, vilket också den studiemanual som vi tar upp 
nedan bidrar till.

Vi kom till introduktionen och presenterade vårt projekt. Fem stu-
denter ville delta, varav tre, alla i 30-årsåldern, ligger till grund för 
denna studie. Vi kallar dem Benji, Sanna och Eli. Benji valde att skri-
va i svenska och fokuserade på andraspråk och användning av skön-
litteratur i undervisningen. Sanna och Eli valde båda samhällsorien-
terande ämnen, där Sanna fokuserade demokratibegreppet i olika 
styrdokument och Eli geografiläromedel ur ett historiskt perspektiv. 
Benji kom till Sverige som sjuåring och har följaktligen inte svenska 
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som modersmål. Han blev klar i god tid med godkänt betyg. Sanna är 
uppväxt i en mindre stad och har föräldrar med gymnasial utbildning. 
Hon blev inte klar i tid, utan lade fram sin uppsats vid andra exami-
nationstillfället i början av september och fick då betyget godkänt. 
Eli hade vid tiden för uppsatsskrivandet boende i två större städer 
och pendlade. Båda föräldrarna är högskoleutbildade. Han lämnade 
in sin uppsats i tid och fick betyget väl godkänd. Av utrymmesskäl, 
och eftersom vårt didaktiska syfte går ut på att peka på framgångsrika 
skrivstrategier, väljer vi i analysen att utgå från Eli och sedan jämföra 
med Sanna och Benji för att peka på likheter och skillnader.

 Empirin är till största delen skapad av studenterna och inne-
fattar fyra datatyper. För det första det som vi kallar textverktyg, vilket 
innefattar alla texter (i olika versioner) som studenterna skrev och 
skickade till oss. För det andra processloggar (jfr Prior 2004), där vi 
försåg studenterna med programmet Evernote, som kan användas i 
både mobiler och datorer. Här rapporterade studenterna regelbundet, 
ofta dagligen, vad de gjorde/skrev, vilka resurser de använde sig av, 
platsen för skrivandet och hur det upplevde arbetet. De ombads också 
ta fotografier av sina arbetsplatser. För det tredje har vi skärmfilmer, 
som fungerat som ett komplement till processloggarna. För det fjärde 
gjorde vi en semistrukturerad intervju när uppsatsen hade lämnats in. 

Att kunna kombinera datatyperna har varit viktigt för att förstå 
skrivprocesserna som helhet och ringa in vad som händer vid ett visst 
skrivtillfälle eller under en viss period av uppsatsarbetet. I den här 
analysen koncentrerar vi oss framför allt på textverktygen, vilket mot-
svarar det som Prior kallar ”texts as artefacts in activity” (2006:58) och 
innefattar all slags text som tas i bruk för att tänka, skriva och komma 
vidare i olika delar av skrivprocessen.

Analytisk ingång: texter som verktyg i skrivprocessen 
I det här avsnittet ska vi gå igenom de huvudsakliga textverktyg som 
brukas av studenterna och som utgör våra analyskategorier. Ett gi-
vet och styrande textverktyg är den studiemanual på 12 sidor som 
föreskriver upplägget av både terminen och uppsatsen. Det längsta 
avsnittet, 3 sidor, anger strukturen för uppsatsen, som sägs ha ”ganska 
fasta konventioner”. Nedan redovisas den övergripande disposition 
som anges:
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• Försättsblad 
• Engelsk abstract
• Innehållsförteckning 
• Inledning och bakgrund
• Syfte och frågeställningar
• Teorianknytning
• Tidigare forskning
• Material och metod
• Analys (och diskussion)
• Slutsatser och sammanfattning eller slutdiskussion
• Käll- och litteraturförteckning

Dispositionen strukturerar på många sätt skrivprocesserna, som i vissa 
delar fokuserar på analys, i andra delar på tidigare forskning etc. Att 
uppsatsen inte har helt fasta utan bara ”ganska fasta konventioner” 
märks på att handledarna på kursen inte alltid var överens om den. 
Bland annat menade vissa att avsnittet ”Analys (och diskussion)” skul-
le heta ”Resultat”, och namnet på avsnittet ”Slutsatser och samman-
fattning eller slutdiskussion” antyder att det finns lite olika upplägg. 
Ytterligare struktur erbjuder den digitala uppsatsmall som ligger på 
webben och som studenterna är ålagda att använda.

Vi gör i vår analys en skillnad på två grundläggande textslag, 
måltext och stödtext, där det förra är den framväxande uppsatsen och 
det senare de textverktyg som tas i bruk för att samla och reflektera 
över stoffet samt för att skriva fram måltexten. Måltexten kan i pro-
cessen mycket väl finnas i olika dokument, där exempelvis ”material 
& metod” är en del av uppsatsen som sparas separat och revideras 
efter hand. Stödtexter är enkelt uttryckt det som inte lämnas in som 
uppsats, och sådana verktyg fyller i vårt material fyra huvudsakliga 
funktioner: som stöd för litteraturbearbetning, analys, materialinsam-
ling och planering av arbetet. 

I analysen har vi kategoriserat stödtexterna utifrån dessa fyra 
funktioner. Funktionen litteraturbearbetning definieras av att texten 
innehåller referenser till litteratur (ofta avskrifter med sidhänvisning-
ar). Texter för materialinsamling återger uppsatsens material (exempel-
vis utdrag ur undersökta läroböcker). Om uppsatsens litteratur och 
material omformuleras och tematiseras på ett analytiskt sätt har vi att 
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gör med funktionen analystext. Vidare har de texter som på något sätt 
gör metakommentarer kring när något ska vara färdigt eller vad som 
behöver göras kategoriserats som planeringstext. Några få texter har va-
rit svåra att kategorisera och har då förts till kategorin övrigt (exempel 
på de olika funktionerna återfinns i tabell 1, sida 8). Under skrivpro-
cessen och dess tidsförlopp kan vi sedan se hur olika stödtexter är re-
laterade till olika avsnitt i måltexten. Verktyg för litteraturbearbetning 
hamnar exempelvis ganska naturligt i avsnitten tidigare forskning och 
teori men kan också utnyttjas i slutdiskussionen.

Influerade av Kirkpatrick & Klein (2016) skiljer vi också ut tre 
grundläggande skrivaktiviteter, nämligen att skriva måltext, skriva 
stödtext och redigera text. En poäng är att alla studenter är tvingade 
att skriva en måltext som ansluter till studiemanualens föreskrifter, 
medan stödtexter skapas utifrån studenternas egna behov. Studenter-
na skiljer sig också åt vad gäller i vilken mån och hur de redigerar de 
olika textslagen, alltså måltexter och stödtexter.

Skrivprocesserna och textverktygen
Som nämnts visar vi Elis skrivprocess i detalj och jämför sedan med 
Benjis och Sannas. Vi börjar med att titta på hur arbetet med måltexten 
ser ut. Förutom uppsatsutkastet ”Gränssnitt” så tar vi med de övriga 
texter som studiemanualen ålägger studenten att lämna in, vilket är en 
valblankett och ett PM. Eli arbetar nästan enbart i den måltext som 
han kallar ”Gränssnitt” och som inledningsvis är uppsatsens tänkta titel. 
Han skapar det dokumentet redan 17 februari och använder högskolans 
uppsatsmall. Han lägger in referenser och börjar snart arbeta med dispo-
sitionen. Eli har alltså en tydlig global strategi i skrivandet av måltexten 
och orienterar sig mot (den av högskolan kodifierade) uppsatsgenren. 
För Benji och Sanna gäller att de skapar måltexten senare och väntar till 
slutet med att lägga in högskolans mall. Båda skapar sina första doku-
ment i mars. Benji har ett huvuddokument som han kallar ”C-uppsats” 
som han kompletterar med dokumenten ”Teoretiska utgångspunkter” 
och ”Resultat” i april, varpå dessa fogas in i slutdokumentet. Benji lyfter 
ibland ut vissa delar av uppsatsen för att skriva om dem på en ”tom yta”, 
som han säger, vilket är en strategi som även Eli använder.

Sannas måltextstrategi är annorlunda. Hon har ett tiotal olika 
måltextdokument för exempelvis tidigare forskning, metod, dispo-
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sition och inledning. Inför seminarieträffar och handledningsmöten 
klipper hon ihop valda delar av dem och skickar in. Dokumentet 
”Utkast uppsats” skapar hon exempelvis i april, men hon arbetar vid 
denna tid och framöver mest i dokumenten ”Resultat och analys” och 
”Slutdiskussion och vidare forskning”. Som nämnts blev inte Sanna 
klar förrän i augusti, och en förklaring kan vara att hennes skrivstrate-
gi här är mer lokal. Hon säger själv att hon lätt hänger upp sig på olika 
formuleringar och då har svårt att komma vidare med sitt skrivande. 
Hon talar också i termer av att hennes skrivande känns ”spretigt”. Det 
bör betonas att Sanna, trots sen inlämning, lyckas i sitt skrivande på 
så sätt att hon blir godkänd. Förseningen kan också hänga ihop med 
privata faktorer, som att hon är den enda av dessa tre studenter som 
har ett litet barn. Vi kan ändå notera att tidigare forskning pekar på att 
avancerade skribenter utmärks av globala skrivstrategier där blicken är 
riktad mot slutprodukten, medan mindre avancerade skribenter ten-
derar att fastna i det lokala, i vissa formuleringar (t.ex. Randahl 2014).

För att kunna tänka och skriva avancerat behövs som sagt många 
textverktyg. I tabell 1 förtecknar vi Elis stödtexter och deras funktio-
ner. Det som är anmärkningsvärt är den stora mängden olika textverk-
tyg, hela 60 stycken, att jämföras med Benjis 10 stödtexter och Sannas 
12 – där det dock kan hävdas att Sannas måltexter har viss karaktär av 
stödtexter under stora delar av processen. Eli befinner sig med andra 
ord inte lika ofta i måltexten som Sanna och Benji gör, utan ser till att 
tänka ut saker som han sedan för in i själva uppsatsen.
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Tabell 1. Elis stödtexter daterade och fördelade på funktionerna litteraturbearbet-
ning, analys, material, planering och övrigt (kategorier närmare beskrivna på sida 6).
 

Litteraturbearbetning Analys Material Planering Övrigt

Hur framställs 
geografiämnet (1/2)

Bakgrund (12/2, 
20/3)

Problem/tankar 
(16/2)

Ämnesdidaktisk 
analys (17/2)

Anteckning på 
ipaden (19/2)

Samlat (23/2, 24/2, 
29/2)

Inledning – mötet 
(3/3, 4/3)

Läroböcker  
(5/3, 16/3)

Didaktisk designteori 
(5/3)

Geografididaktisk 
teori (7/3)

Olsson (8/3)

Spatial thinking 
(14/3)

Comenius didactica 
(15/3)

Diskursteori (17/3, 
18/3, 19/3, 24/3)

Läsanteckningar om 
diskursteori (18/3)

Narratologi (25/3)

Namnlöst dokument 
(18/4)

Skiss fråge- 
inriktningar (11/2)

Tankekarta fokus (16/2)

Analyser (17/2, 23/2, 
1/3, 24/3)

Analysredskap (24/2, 
25/2, 29/2, 1/3, 2/3, 3/3)

TEXT tecken (8/3)

Analyser Register (xxl) 
(8/3)

Översikter (8/3)

Mall (8/3)

Lösa ställen (8/3)

Kartor (8/3)

Input (8/3)

Begreppet geografi (8/3)

Berättargreppen (15/3)

LovisLiber (15/3)

Reflektionsanteckningar 
dator (16/3)

Katekes (16/3)

Läorböckerna översikter 
(20/3)

Jämförelser samlat 
(20/3)

N&K perspektiv- 
växlingar (20/3)

Norr söder stad land 
(29/3)

Jämförelser (30/3)

Samling (30/3)

Pv orden (31/3)

Pv karaktärerna (31/3)

Pv kartorna (31/3)

Analys översikt (31/3)

Sandström (31/3)

Berg (31/3)

Teman (31/3)

Grammar of visudes 
(2/4) 

Resultat och diskussion 
(6/4, 7/4, 13/4)

P1P2 (11/4)

Ingångar till världen 
(11/3)

Nu (13/4)

Analystext (13/4)

Förlagens 
visioner (20/3)

Läroplaner 
textutdrag 
(20/3)

Grovplan (21/3) Fonem utan 
grafem (28/1)

Titel (16/2)

Syfte (3/3)

Kylskåp  
(22/3, 24/3, 
25/3x2, 27/3, 
28/3, 30/3, 
7/4, 8/4, 11/4)

Mejl till 
handledare 
(17/2)

Mejl från 
handledare 
(21/3)

Kommentarer 
från hand- 
ledare (21/3)
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Figur 1. Elis mål- och stödtexter under uppsatsarbetet, med måltexterna ovanför 
och stödtexterna nedanför tidslinjen i mitten 
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I figur 1 summeras de olika textverktyg som Eli använder under upp-
satsarbetet. Måltexter står över tidslinjen och stödtexter under. Det 
som är utmärkande för Elis process är som sagt att det finns många 
olika stödtexter i olika versioner och att de tas i bruk under hela pro-
cessen som ”artefacts in activity” (Prior 2006:58), alltså som menings-
skapande resurser. Eli arbetar systematiskt med den kritiskt-analytiska 
kompetens som brukar ses som kärnan i akademisk literacy (jfr Ask 
2007). Att det är mödosamt att få färdigt en genomskriven och välar-
gumenterad vetenskaplig undersökning framgår av att Eli under två 
månader, från februari till april, skriver 35 olika analytiska stödtexter 
– Benji har ingen sådan stödtext och Sanna två. Detta visar också att 
skrivprocesser hos avancerade skribenter inte är snabba eller enkla, 
så att mindre arbete läggs ner, utan att de är strategiska och riktar in 
sig mot huvudsaker i den aktuella diskursen och genren (jfr Randahl 
2014:17).

För stödtexternas funktioner gäller att även Benji och Sanna an-
vänder stödtexter för att bearbeta litteratur, för att samla material och 
för att planera. Det som utmärker Eli är de många olika stödtexterna 
för analys. Liksom han redan i februari skapar en måltext, blir också 
dokumenten ”Analyser”, där han listar och grupperar olika källtex-
ter, och ”Tankekarta fokus”, där han skisserar frågeställningar, till vid 
denna tid. I nästa avsnitt om skrivaktiviteter exemplifierar vi hur Elis 
stödtexter för analys växer fram och redigeras och jämför med Sanna 
och Benji.

Skrivaktiviteterna
Vi ska se närmare på de tre skrivaktiviteterna skriva stödtext, skriva 
måltext och att redigera mer konkret utifrån olika textexempel. Vi 
utgår återigen från Eli. Som vi sett utmärks hans arbete av ett stort 
antal stödtexter, särskilt för analysarbetet. I figur 2 visas ett utdrag 
från dokumentet ”Analysredskap” (24 februari), där han samman-
fogar olika metodologiska ingångar utifrån tidigare forskning. Som 
vi ser skrivs en lista, där tre ingångar presenteras med gulmarkerade 
rubriker. Under rubrikerna ligger referenser, som följs av listor över 
olika analysaspekter/begrepp i hakparenteser.  Eli har också lyft ut två 
referenser i textrutor vid sidan av listan (”Spatial characteristics” och 
”Cause and purpose”).
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Texten redigeras 25 och 29 februari (vilket framgår av tabell 1 ovan) 
och har 1 mars blivit en tabell med en referenslista. I denna tabell 
har Eli stolpat analysfrågor som berör vad han ska fokusera, angett 
vilka begrepp som kan vara relevanta och exemplifierat. Dokumentet 
innehåller inga direkta referenser till Elis eget källmaterial. Det gör 
dock februaridokumentet ”Analyser”, en text där specifika hänvis-
ningar till källtexterna skrivs fram. En av de sex sidorna i dokumentet 
visas i figur 3. Rubriken för sidan är ”Kartor”, vilken följs av en tabell 
där olika citat läggs och kategoriseras utifrån olika aspekter, som pre-
senteras i kolumnen till vänster. Olika delar av analystabellen klipps 
sedan ut och läggs i egna dokument. 

Figur 2. ”Analysredskap” (Eli 21/2, dokumentet redigeras flera gånger – jfr tabell 1)
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Figur 3. ”Analyser” (Eli, 17/2, dokumentet redigeras flera gånger – jfr tabell 1)

Det är framför allt Eli som bearbetar sitt material i form av olika listor 
och tabeller, även om listor också förekommer hos Sanna, men då 
i den måltext som hon skriver fram. Dessa verktyg tillåter ett syste-
matiskt ordnande av stoff där relationer mellan olika kategorier och 
kunskapsområden kan permanentas. Stödtexterna blir fysiska verktyg 
som gör reflektion möjligt, vilket också syns i de skärmfilmer som Eli 
spelat in. I figur 4 ser vi en skärmdump från 6 april. Den innehåller ett 
fotografi av källtexten, hans kartmaterial, till höger, utifrån vilken han 
skriver en lista till vänster över hur denna text skapar förutsättningar 
för geografiska perspektivväxlingar, som är en huvudsak i uppsatsen.
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Figur 4. Skärmdump från skärmfilm (6/4), där Eli skriver stödtext från källtext

Ytterligare en skärmdump från april visas i figur 5, där stödtext och 
måltext (dokumentet ”Gränssnitt”) möts. Stödtexten ”Resultat och 
diskussion” syns till vänster och måltexten till höger. Eli går ofta till-
baka till källtexterna men stödtexten blir en sorts mellanstation mel-
lan källorna och uppsatsen där det som ska tematiseras i måltexten 
naglas fast.

Figur 5. Skärmdump av skärmfilm (7/4), där Eli skriver måltext (till höger) från stöd-
text (till vänster)
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Även figur 6 belyser hur Eli arbetar i april mot slutet av skrivproces-
sen. Här finns en digital så kallad fästis till vänster, där har han skrivit 
en lista över de olika kartor som finns med i den aktuella källtexten. 
I mitten finns måltexten ”Gränssnitt”, där han skriver i resultatavsnit-
tet. Eli tar utgångspunkt i listan till vänster, som ursprungligen har 
formulerats utifrån källmaterialet, som vi också ser i bakgrunden till 
höger. Det är uppenbart att Elis digitala kompetens, eller literacy, stöt-
tar skrivandet. Han förmår mycket strategiskt att relatera olika stöd-
texter till måltexten, vilket underlättas av den digitala strategin. Han 
har ofta, vilket figurerna visar, parallella fönster öppna för att kunna 
överblicka flera dokument samtidigt. 

Figur 6. Skärmdump från skärmfilm (5/4), där Eli skriver måltext (i mitten) utifrån s.k. 
fästisar (till vänster) och källmaterialet (till höger)

Eli illustrerar vad Castelló & Iñesta (2012:181) anser utmärka avan-
cerade skribenter, att stödtexter blir verktyg som hjälper processen 
framåt. Måltexten blir här en sorts rum att vistas i, där det finns orien-
teringspunkter och där stödtexterna ger avstamp. Den blir inte, som 
för mindre avancerade skribenter, den tidigt tvingande ”texten”, alltså 
något att skriva fram i slutlig form så snabbt som möjligt. 

Om Elis skrivaktiviteter ofta berör stödtexter så sker Sannas skriv-
aktiviteter framför allt i de olika dokumenten med måltexter. Det är 
där hon bearbetar sin litteratur och sitt material och genomför sin 
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analys med stöd i handskrivna anteckningar. Den måltext hon skriver 
fram har karaktär av stödtext, inte minst som den till formen är frag-
mentarisk. I Sannas textverktyg blir analysarbetet inte synligt förrän 
ganska sent i processen. Den 4 april börjar hon skriva i måltexten 
”resultat och analys”, vilket är ungefär två veckor innan uppsatsen ska 
lämnas in. Detta arbete har föregåtts av att Sanna i slutet av mars har 
skapat stöddokument kring materialinsamlingen, där hon samlat citat 
från de olika nationella och lokala styrdokumenten.

Figur 7. Foton på hur Sanna samlar ihop arbetar med många slags texter och 
handskrivna anteckningar (5/4 till vänster, 15/4 till höger)

Det första utkastet av ”resultat och analys” består av 2 sidor text skri-
vet med två olika typsnitt. Sanna arbetar med analysen genom att 
klippa in olika citat för att illustrera diskurser i styrdokument. Hennes 
analysarbete görs för det mesta inte med hjälp av digitala verktyg, 
som fallet var för Eli, utan med hjälp av handskrivna anteckningar, 
vilket vi ser i figur 7, där vi möter en mängd olika dokument, böcker 
och papper. Detta sätt att ”composing assemblages”, som Rule (2013) 
uttrycker det, är typiskt för Sanna, och är också något som hon ibland 
anser svårt att hantera. 

Ett exempel på Sannas måltextaktivitet visas i figur 8, från doku-
mentet ”Teori”, där hon inledningsvis skriver en metakommentar for-
mulerat som en fråga (”In på Biesta, Carlgren, Lundahl, Langfeldt om 
mätbara kunskaper?”). Hon listar under frågan begrepp och aspekter 
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(oftast i form av nominalfraser) och ibland skriver ibland också fram 
relationer dem emellan.  

Figur 8. Sannas måldokument ”Teori” (9/4)

Sanna redigerar dokumentet som finns i en ny version den 16 april, 
då med lite löptext tillagd och listan kortad. Den 19 april har den 
ursprungliga listan ytterligare kortats ner och löptext har skrivits till 
under rubriken ”Utbildningens funktioner” längre upp i dokumentet, 
där Sanna refererar framför allt till Biesta. Listan, där fyra rader nu är 
kvar, ser vi i figur 9. 

Figur 9. En redigerad version av Sannas måldokument ”Teori” (19/4)

Sanna bearbetar alltså litteratur genom att göra en lista som fungerar 
som stöd i framskrivandet av löptexten. Den avviker formmässigt från 
den förväntade måltexten. Hon skriver inte stödtext på det sätt som 
Eli gör, däremot använder hon redigeringar och revideringar för att 
bearbeta det stoffet och arbeta fram stycken i måltexten. Vi vill också 
betona de många handskrivna anteckningarna. De fungerar som arte-
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fakter i aktivitet, som stöd i uppsatsarbetet. Samtidigt beskriver Sanna 
sitt arbete som spretigt, särskilt när det kommer till alla olika lappar 
och anteckningar, men också vad gäller de många måltextdokumen-
ten (jfr figur 7).

Liksom Sanna befinner sig Benji under uppsatsens gång framför allt 
i måltexten, men främst i ett enda dokument som han kallar ”C-upp-
sats”. Här skriver han alla uppsatsens förväntade delar, förutom två, 
”teori” och ”omarbetat resultat”, som får egna dokument som sen 
klipps in i ”C-uppsats”. Benjis måltext har inte som Sannas karaktär 
av stödtext under processen, utan skrivs som ett slutdokument. Han 
talar ofta i termer om att ”bli klar” och arbetar efter strategin att bli 
färdig med en del av uppsatsen, för att sedan gå till nästa, vilket han 
till stora delar, men inte helt, lyckas med. Det är uppenbart att hans 
grundsyn, eller vision, är att skrivande inte ska behöva vara rekursivt 
i speciellt hög utsträckning.

Men, föga förvånande, går det inte att undvika det rekursiva, utan 
ibland måste delar och avsnitt arbetas om. Det gäller exempelvis efter 
det att handledaren sagt att resultaten måste skrivas fram på ett annat 
sätt. Han läser också återkommande igenom uppsatsdokumentet när 
han ska börja ett arbetspass. Det leder till lokala redigeringar och, som 
figur 10 visar, gulmarkeringar när texten ”inte känns klar”, som han 
säger. Gulmarkeringarna skiljer sig tydligt från hur Sannas markerar 
ofärdiga ställen på så vis att de skrivs som löpande text.

Benjis stödtexter är som sagt få, och när det kommer till analys-
arbete är de utifrån den kategorisering som vi har gjort frånvarande. 
Benji transkriberar dock sina genomförda intervjuer i olika steg, vilket 
blir en omarbetning som innefattar en reflektion över inspelningar-
na. I transkriptionerna arbetar han med olika färgmarkeringar, som 
representerar kategorier och markerar likheter och skillnader mellan 
det som de olika lärarna säger. Han arbetar digitalt med denna analys, 
där han har transkriptionerna synliga på skärmen och blir en grund 
för skrivandet av måltexten som finns bredvid, vilket liknar Elis arbe-
te med flera dokument samtidigt (se figur 4–6). Vi kan alltså säga att 
Benji använder ett särskilt textredskap, nämligen färg, för att analy-
tiskt och systematiskt kunna förhålla sig till sitt material, men att hans 
analysarbete i övrigt är implicit (i de texter han skickat till oss).
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Figur 10. Benjis måldokument ”C-uppsats” med gulmarkering av det som behöver 
revideras (24/3)

Sammanfattningsvis har Benji en klar strategi i att han förhåller sig till 
måltexten och uppsatsens struktur, där han arbetar sig framåt steg för 
steg och i möjligaste mån vill undvika det rekursiva skrivandet. Han 
arbetar inte med analytiska stödtexter, men han har en strategi med 
färgkodning för att analysera sina intervjuer. Att han har en tydlig 
plan och struktur för sitt arbete bidrar, menar vi, till att han blir klar 
med det i god tid. 

Diskussion
I denna artikel har vi tagit oss an tre lärarstudenters examensarbeten 
på inriktningen f-3 och frilagt deras skrivprocesser under de månader 
de arbetat med uppsatsen. Även om materialet vi samlat in är stort går 
det knappast att dra några skarpa slutsatser utifrån tre studenter. Arti-
keln ska ses som tillhörande en didaktisk grundforskning som siktar 
in sig på att kartlägga skrivprocesser i lärarutbildningens komplicerade 
examensarbeten.

Med detta sagt menar vi ändå att vi har belyst viktiga aspekter av 
skrivprocesser, som också låter sig diskuteras utifrån tidigare forsk-
ning. Vi kan konstatera att de tre studenterna alla lyckas skriva en 
godkänd uppsats, även om Sannas inte blir klar i tid. De är alltså 
alla framgångsrika i den meningen att de uppfyller de krav som ut-
bildningen ställer. Utifrån ett ACLITS-perspektiv (Lea & Street 1998), 
som betonar det situerade i studenters skrivande, ser vi att olika indi-
vider har olika sätt att ta sig fram till målet. Eli utmärks exempelvis av 
den stora mängden stödtexter, särskilt för analys, men har gemensamt 
med Benji att han arbetar med själva uppsatsen i huvudsakligen ett 
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måldokument. Benji och Sanna utmärks av få stödtexter, och Sanna 
är ensam om att fördela uppsatsen på en mängd olika måldokument.

I Kirkpatrick & Kleins (2016) studie av gymnasister framkom två 
slags skrivstrategier. En grupp använde så kallade intermediära do-
kument, motsvarande vad vi kallat stödtexter. En annan grupp skrev 
direkt från källtexter till måltexten. Vår studie visar att det knappast 
är möjligt att klara en så komplicerad skrivuppgift som ett examensar-
bete utan stödtexter, vilket också är en poäng som Castéllo & Iñesta 
(2012) gör för akademiskt skrivande. Både Eli och Sanna använder 
stödtexter för att komma vidare, om än mycket olika sådana, där Eli 
utmärks av sin digitala kompetens och Sanna av sina lappar.

I uppsatsarbetet måste alltså idéer naglas fast, kategorier mejslas 
fram och relateras till olika perspektiv och infallsvinklar, och detta 
med hänsyn till uppsatsens struktur och disposition, så att tidigare 
forskning, material, analys, teori, resultat osv. kan skrivas fram. Det 
är ingen tvekan om att Eli är den som har de mest avancerade stra-
tegierna här. Han använder stödtexter systematiskt för att få fram 
uppsatsens olika delar, och stödtexterna hjälper honom att finna ett 
kritiskt-analytiskt perspektiv, vilket också ger honom VG i betyg. Han 
utnyttjar digitala möjligheter att relatera själva uppsatsen till stödtex-
terna och källmaterialet. Sanna och Eli är som sagt framgångsrika i det 
att de blir godkända, men det förefaller oss som om ett mer strategiskt 
användande av stödtexter vore möjligt.

En viktig insikt från tidigare forskning är att avancerade skriben-
ter har globala skrivstrategier och förstår hur det de arbetar med kan 
bli till färdig text. I detta innefattas också att byta strategi när något 
inte fungerar (Randahl 2014). Här är det uppenbart att både Eli och 
Benji arbetar strategiskt med en tydlig blick för var i uppsatsen, eller 
måldokumentet, de befinner sig, och vad de vill åstadkomma. I detta 
avseende framstår Sannas skrivande som mer splittrat. Hon säger själv 
att hon upplever arbetet som spretigt med alla handskrivna lappar 
och olika måldokument. Hon befinner sig mer i det lokala, i enskilda 
avsnitt, och kör lättare fast i vissa formuleringar än Eli och Benji.

Vår studie visar slutligen att uppsatsskrivande är mödosamt, också 
för avancerade skribenter, vilket på ett sätt han tyckas paradoxalt (jfr 
Randahl 2014:26). Ofta är det ju så att experters problemlösningsför-
måga gör att det går snabbare att komma fram till ett slutresultat, men 
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det gäller alltså inte för uppsatsskrivande. Trots skilda skrivstrategier 
arbetar våra informanter alla hårt. Det finns alltså inga snabba genvä-
gar till att lyckas med examensarbetet, utan det är ett jobb som tar tid 
och som förutsätter en strategiskt upplagd skrivprocess.
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