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1 Inledning 

 

 

 

”Detta vill jag också lära mig!” skulle kunna vara ett citat från ett klassrum där man bedriver 

en funktionell undervisning där svenskämnets alla delar integreras. Detta konstaterande skulle 

i så fall kunna signalera att eleven förstår sammanhanget i och funktionen av den aktuella 

undervisningen och att eleven dessutom anar ytterligare dimensioner som har med kontexten 

att göra.  

Vilket uttalande skulle kunna belysa en undervisning som inte är funktionell och där 

man inte integrerar delarna så att helheten blir uppenbar – en undervisning där eleven inte 

upplever sig förstå i vilka sammanhang det aktuella momentet i undervisningen är användbart 

eller hur momentet hänger samman med den övriga undervisningen? Kanske är det frågan: 

”Varför ska vi lära oss detta?”  

Självklart vill vi inte höra det sist nämnda citatet i våra klassrum, utan oftare ”Detta vill 

jag också lära mig”. Men är det en utopi att tro på möjligheten att skapa en funktionell 

svenskundervisning där ämnets alla delar integreras, en undervisning där de moment som 

handlar om språkliga strukturer och grammatik tar sin utgångspunkt i elevers eget skrivande 

och textanalyser?  

I den nuvarande kursplanen för svenska i gymnasieskolan nämns ”grammatik” inte på 

något ställe i vare sig Svenska A, B eller C (Skolverket 2000a), och när det gäller 

grundskolans kursplan står det: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: 

– genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 

sammanhang […]. (Skolverket 2000b Internet)  

Lärare har olika åsikter om grammatikens roll i svenskämnet och om hur de ska uppfylla 

kursplanernas skrivningar om språkliga strukturer. Ingen forskning står att finna som 

förespråkar en traditionell grammatikundervisning och jag saknar studier och litteratur som 

går på djupet när det gäller frågan om hur vi i svenskämnet kan integrera undervisning i 

språkets strukturer med elevers eget språkande. Visst har vi fått många fina didaktiska idéer 
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av t.ex. Gunilla Molloy (1996). Men varken hon eller andra verkar ge sig in på att ge en 

helhetsbild av hur denna undervisning skulle kunna se ut i detalj, inget som skulle kunna 

liknas vid en svensk (eller nordisk) genrepedagogik eller en heltäckande beskrivning av en 

funktionell grammatik1. Nils-Erik Nilssons (Brodow m.fl. 2000) undersökning av läromedel 

visar också på en dylik avsaknad. Bengt Brodow (a.a.) pekar på att idéer finns i hans 

läromedel Perspektiv på svenska del 2 – och visst finns här kunskaper, men inte gör han 

bilden komplett. Det har kommit s.k. funktionella beskrivningar av svenska och danska 

språket (Bolander 2001; Togeby 2003). Dessa ser på språket ur ett mycket vidare perspektiv 

än de traditionella grammatiska beskrivningarna, men de ger inte läraren några handfasta 

idéer som kan appliceras i undervisningen. Däremot finns där en hel del teori som kan vara 

användbar. Det gör det också i Lennart Hellspongs och Per Ledins Vägar genom texten (1997) 

i vilken man kan hitta tankestrukturer och termer från Hallidayskolans funktionella grammatik 

(se kap. 4.2.3 och 4.2.4). Men ingen ger oss metodiska instrument och didaktiska resonemang 

som hjälper svenskläraren till en funktionell undervisning där elevers eget skrivande och 

textanalys är utgångspunkten. 

Själv har jag sedan många år tillbaka försökt hitta ett sätt att undervisa om och i 

språkliga strukturer, framför allt i skolåren 7–9, som bygger på att eleverna arbetar med texter 

som de skrivit själva. Denna undervisning byggde från början till stor del på att eleverna fick 

skapa kortare texter, t.ex. dikter och s.k. kortskrivande till bild eller musik. Dessa kortare 

alster bearbetades på olika sätt och vi diskuterade vad det fick för effekter om man gjorde si 

eller så: Hur upplevs den text som är ”pepprad” med adjektiv? Hur känns den berättelse som 

är skriven i presens jämfört med den version som står i preteritum eller för all del i futurum? 

Det var ett arbetssätt som passade mig eftersom det byggde på elevernas kreativitet, och de 

språkliga diskussioner vi hade blev ofta spännande. Det hände allt som oftast att eleverna 

hade tankar och förde resonemang som jag inte hade kunnat förutse eller komma på själv; här 

handlade det inte så ofta om normativ grammatik, men väl om ett flerstämmigt klassrum med 

många elevtexter och många elevröster samt en tydlig fokusering och ledning av läraren. 

Denna undervisning var att betrakta som grammatikundervisning med fokus på elevernas 

skrivande, däremot handlade det alltså inte om hur undervisning om språkliga strukturer kan 

bli ett självklart inslag i en funktionell svenskundervisning. 

Detta var min utgångspunkt när jag och min kollega vid Högskolan i Kalmar, Margareta 

                                                 
1 Med funktionell grammatik avser jag en beskrivning av språkets strukturer som sätts in i ett sammanhang där 
man som elev kan se funktionen hos uttryck och strukturer i sitt eget och andras språkande, samt i sammanhang 
giltiga utanför undervisningssituationen. 
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Olsson, tillsammans började utveckla våra tankar kring hur man skulle kunna organisera en 

svenskundervisning där ämnets alla olika delar integreras till en helhet och där alla delarna 

har sin funktion. Vi fick också inspiration av Per Olov Svedners artikel ”Hundra år av 

språksyn. Om språkstudiets plats i svenskämnet” i Svenskläraren (2002) där han diskuterar 

huruvida denna ämnessyn är en utopi.  

Vår erfarenhet från lärarutbildningen och fortbildning för lärare säger oss att vi i stor 

utsträckning behöver konkretisera de vetenskapligt förankrade teorierna inom svenskämnet 

och de didaktiska resonemang som vi möter i t.ex. kurslitteraturen. Studenterna, men även 

verksamma lärare, tycker ofta att det känns svårt och osäkert när det kommer till hur de ska få 

ihop alla delarna till en bra och funktionell enhet.  

Med dessa erfarenheter i åtanke och ett stort mått av egen nyfikenhet började vi utveckla 

vad vi har kommit att kalla en modell för integrering inom svenskämnet. Vi har naturligtvis 

blivit inspirerade från många olika håll och jag kan i efterhand se likheter med tankar som 

t.ex. framförs i Retoriken kring grammatiken (Brodow m.fl. 2000 s. 135–162), Reflekterande 

läsning och skrivning (Molloy 1996) och i Ulla Ekvalls (1997) ”Grammatik, textanalys och 

skrivundervisning. Om ett försök till integration i årskurs 6”. Vår modell för integrering inom 

svenskämnet ser i stora drag ut enligt följande: 

 

• Den reflekterande läraren utgår från de didaktiska frågorna2 och en kunskaps- och 

ämnessyn som är kopplad till styrdokument och aktuell forskning. 

• Med utgångspunkt i ett för eleverna och kursplanen väsentligt innehåll (t.ex. 

värdegrundsfrågor) startar undervisningen med ett eget s.k. kortskrivande3 som kan 

föregås av ett utforskande samtal utifrån en frågeställning eller en text (enligt det 

utvidgade textbegreppet som inbegriper tal, film, teater, bilder m.m.). Fokus ligger på 

innehållet. 

• Nästa steg är att närmare studera en skriven text i en specifik genre. Denna text kan 

vara av kortare eller längre snitt. Om det är en hel bok kan läsandet av hela boken 

starta här. Här kan närläsning och samtal (se t.ex. Lundqvist 1995) vara en lämplig 

metod, där man fokuserar på relationen mellan innehåll och form.  

                                                 
2 Till de grundläggande didaktiska frågorna hör: Vem/Vilka är det jag undervisar? Hur påverkar kunskapen om 
eleverna min undervisning? Vem är jag som undervisar? Vad betyder min person för undervisningen? Vad ska 
undervisningen handla om? Varför ska den handla om det? Hur ska undervisningen se ut? Varför ska den se ut 
just så? D.v.s. vad vill jag åstadkomma med undervisningen? 
3 Jfr Dyste (1996 s. 92-95) kognitivt skrivande – ’skriva för att tänka och lära’, ett tankeskrivande som inte 
fokuserar på språkriktighet och därför inte får rättas.  
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• Med inspiration från närläsningen återgår man till den egna ”kortskrivna” texten, som 

man nu börjar ”leka med”. T.ex. kan man laborera med inledningen med fokus på 

genren som sådan. 

• Därefter fortsätter man att växelvis studera och diskutera den text man läser och den 

text man skriver utifrån utvalda perspektiv så att det känns meningsfullt för eleverna. 

Man arbetar i skrivprocessens anda och här kan man fokusera på olika nivåer i texten 

från globala till lokala nivåer (se nedan). På så sätt får man in grammatiken i sitt rätta 

sammanhang. Här kan vi välja ut vad inom ”texttrekanten” (Hillocks i t.ex. Hoel 2001, 

se s. 31 f.) vi ska arbeta med; det får inte bli för mycket varje gång. Man kan tänka sig 

att en del är gemensamt för klassen/gruppen, vilket möjliggör fokuserande samtal i det 

flerstämmiga klassrummet. Men man kan också tänka sig att individualisera utifrån 

olika elevers behov, nivå och intressen. 

• Beroende på vad man gör kan det här kanske vara lämpligt med något slags 

gestaltande (bild, musik, drama, hålla tal), boksamtal eller annan diskussion. Detta 

innebär att man tillsammans fyller tomrum på olika sätt.  

• När man är färdig med arbetet är det dags för publicering av egen text och eventuellt 

annat som producerats. 

• Avslutningsvis gör man en skriftlig utvärdering och värdering av det egna arbetet, 

vilket sedan sparas i en portfölj. 

 

Jag är fullt medveten om att man måste vara försiktig med att använda modeller. De kan 

vara mycket bra att tänka med, men det gäller att inte att låsa sig vid dem. Man kan med en 

modell hitta sina referenspunkter, som man utifrån den situation som är för handen kan utgå 

ifrån när man utvecklar sin didaktiska skärpa och sin konkreta undervisning. Utgångspunkten 

tar vi i elevernas eget skrivande men också i läsandet. Teoretiskt bottnar vi i en sociokulturell, 

socialinteraktionistisk, funktionalistisk och erfarenhetspedagogisk kunskaps- och ämnessyn, 

begrepp som kommer att förtydligas senare i denna uppsats. Svaren på de didaktiska frågorna 

är avgörande när man som lärare reflekterar kring och utformar den konkreta undervisningen i 

klassen. 

För att ytterligare sätta in uppsatsen i ett konkret sammanhang, vill jag peka på det 

faktum att diskussioner om dessa frågor är högst aktuella såväl inom lärarkretsar som inom 

berörda akademiska institutioner. Den intresserade har t.ex. kunnat följa en debatt i pressen 

om grammatikens vara eller inte vara, initierad av universitetslektorerna Nils-Erik Nilsson 
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och Sten-Olof Ullström vid Karlstad Universitet4. Min tolkning av debatten är att debattörerna 

delvis talar förbi varandra eftersom de verkar ha lite olika utgångspunkter. Nilsson och 

Ullström talar om en traditionell syn på grammatikundervisning. De menar inte att vi ska 

slopa undervisning i språkliga strukturer, vilket en del debattörer tycks tro. Däremot vill de ta 

bort den traditionella grammatikundervisningen, vilket inte alla språkvetare är överens om. 

Andra debattörer talar om grammatik i ett vidare perspektiv, vilket innefattar även 

textlingvistik och grammatik i textsammanhang.  

Ännu en aspekt av mitt uppsatsarbete är att jag är intresserad av att hitta former för att 

knyta forskning som handlar om lärande närmare skolan och dess lärare och elever. Det 

betonas ofta att vetenskapliga arbeten i allt för liten utsträckning ger avtryck i den verksamhet 

som beforskats, vilket naturligtvis är ett stort problem. Mitt sätt att förhålla mig till denna 

problematik är att försöka utveckla ett direkt samarbete i didaktiska frågor mellan å ena sidan 

oss lärare från regionens högskola och å andra sidan lärare från skolans verksamhetsfält. 

Därför kommer jag i min undersökning att försöka utforska och analysera de tankar lärare har 

om sin skrivundervisning och dessutom i förlängningen av denna uppsats försöka hitta former 

för fortlöpande ämnesdidaktiska möten mellan oss på högskolan och verksamma, intresserade 

svensklärare. Jag tycker mig ha förstått att det finns ett behov av detta, bl.a. genom de 

kontakter jag har fått med lärare via den verksamhetsförlagda utbildningen i den nya 

lärarutbildningen. 

Inom ramen för denna uppsats kommer jag att sätta fokus på en svenskundervisning där 

ämnets olika delar, bl.a. språkliga strukturer, integreras. Dessutom kommer jag att sätta denna 

undervisning i relation till kontextuella aspekter på olika nivåer – alltifrån sammanhang i 

klassrummet till sammanhang på en samhällsnivå (se vidare kap. 4.2, 5.2 och 6) – som är 

relaterade till denna undervisning. Det betyder att jag bara kommer att ägna delar av 

uppsatsen åt det som handlar om just språkliga strukturer och grammatik, och för övrigt 

kommer den även att handla om andra delar i en integrerad svenskundervisning.  Jag menar 

att det är väsentligt att också sätta in dessa moment i en större diskurs, annars finns risk att de 

grundläggande idéerna om en funktionaliserad undervisning där ämnets olika delar integreras, 

går förlorad och då kan man återigen hamna i en formaliserad svenskundervisning – och det 

var ju inte meningen.  

                                                 
4 T.ex. Lannvik Duregård, Maria. ”Ompröva grammatiken!” s. 16 f. i Lärarnas tidning nr 16/2003; Olsson, 
Lova. ”Universitetet slopar grammatiken” s. 13 i Svenska Dagbladet den 3/10 2003; Josephson, Olle. 
”Grammatik på rätt ställe” i Svenska Dagbladet den 12/10 2003; Josefsson, Gunlög. ”Lärarutbildningen borde 
satsa mer på grammatik” i Lärarnas tidning nr 18/2003; Nilsson, Nils-Erik & Ullström, Sten-Olof. ”Vi sätter 
språkbruket – inte systemet – i fokus” i Lärarnas tidning nr 19/2003. 
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2 Syfte  

 

 

 

Min utgångspunkt är att jag tycker att vi vet för lite om hur vi kan integrera de språkliga 

strukturerna5  i undervisningen kring textproduktion i den svenska skolan idag. Om man vill 

se svenskämnet som en sammanhållen enhet är det rimligt att ta reda på hur en sådan 

integrerad och funktionaliserad undervisning skulle kunna se ut. Med begreppet 

funktionaliserad avses att delarna som ingår i undervisningen ska ha en funktion för helheten, 

vilket också ska vara tydligt för eleverna så att de kan överföra kunskaperna i andra 

sammanhang såväl i som utanför skolan. I fortsättningen kommer jag att använda uttrycket 

språkliga strukturer när jag avser detta funktionella synsätt (se även fotnot 5), och termen 

grammatik när det handlar om en traditionell grammatikundervisning6. 

Syftet är att i denna aktionsforskningsstudie implementera sociokulturella teorier samt 

ett integrerat och funktionaliserat arbetssätt i fyra lärares undervisning i svenska i 

grundskolans senare år och i gymnasieskolan. 

Syftet är också att beskriva och analysera denna undervisning med särskild tonvikt på 

verksamhetens kontextuella aspekter vid genomförandet av en skrivundervisning där 

undervisning i språkliga strukturer ingår som integrerade och funktionella delar. Med 

begreppet kontextuell avses det sammanhang, den väv, i vilken undervisningen ingår och där 

den specifika undervisningssituationen med t.ex. undervisning i språkliga strukturer är en 

tråd.  

För att nå mitt syfte väljer jag att undersöka följande frågeställningar: 

• Vilka kontextuella aspekter med betydelse för undervisningen kan identifieras 

inom ramen för:  

– praxisgemenskapen, d.v.s. förhållanden inom det enskilda klassrummet, 

– skolkontexten, d.v.s. förhållanden inom den enskilda skolan, 

– den yttre kontexten, d.v.s. förhållanden utanför den enskilda skolan? 

                                                 
5 Jag använder begreppet språkliga strukturer om strukturer på alla nivåer i texten: såväl den traditionella 
grammatikens satsnivå och lexikala nivå, som textstrukturer på en s.k. global textnivå (Hoel 2000; Hoel 2001) 
vilket t.ex. handlar om textlingvistik, men också på en lokal textnivå (a.a.). Se vidare s. 31 f. om texttrekanten 
och textnivåer. 
6 Dock använder jag ibland termen grammatik i bakgrundskapitlet även för det funktionella synsättet i de fall 
andra forskare brukar termen. Betydelsen framgår i förekommande fall av sammanhanget. 
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• Hur ser synen på kunskap och lärande ut i de aktuella kontexterna? 

• Hur ser undervisningen ut med avseende på: 

– dialogicitet och processer, 

– stödstrukturer och undervisning rörande språkliga strukturer, 

– integrering och funktionalisering, 

– erfarenhetspedagogisk ansats och text som socialt beteende7? 

• Vilka tankar har lärarna om sin skrivundervisning? 

• Hur ser elevernas och lärarnas värdering av genomförd undervisning ut? 

• Hur ser undervisningen ut med avseende på nydialogiska och genrepedagogiska 

teorier? 

Den empiriska undersökningen bygger på klassrumsobservationer, men har sin 

tyngdpunkt i en analys av lärarnas och elevernas attityder och tänkande.  

Såväl analysapparat som den studerade undervisningen har inspirerats av ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, särskilt nydialogiska och genrepedagogiska teorier (se 

kap. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Med begreppet avser jag ett synsätt på texter (muntliga och skriftliga) där det sociala sammanhanget och 
situationen avgör vilken genre och vilka språkliga uttryck man väljer eller bör välja, för att nå fram med det 
budskap/innehåll man vill till mottagaren av texten (se vidare kap. 4.2.3).  
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3 Metod och material 
 

 

 

Studien genomfördes under hösten 2003 och våren 2004 vid tre småstadsskolor, i fyra klasser: 

en i skolår 6 (Solskolan)8, två i skolår 8 (Åskolan) samt en gymnasieklass: 

handelsprogrammet (HP) år 2 (Gyllenskolan). De undervisas av fyra olika svensklärare9: Siv, 

Åse, Åslög och Gun. Samtliga lärare planerade, genomförde och utvärderade undervisning 

där de lät sig inspireras av modellen för integrering inom svenskämnet (se s. 6 f.), och de var 

redan i utgångsläget positivt inställda till den ämnessyn och de förhållningssätt som kommer 

till uttryck i modellen.  

Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ, tolkande ansats grundad på s.k. interaktiv 

induktion: ”datainsamling och dataanalys sker omväxlande” (Hartman 2004 s. 276), genom 

att jag som lärare växelvis har prövat, reflekterat och tagit del av teorier inom fältet. Detta har 

skett såväl inom ramen för arbetet med denna uppsats som under min tid som lärare i 

grundskolans senare år, långt innan arbetet med själva studien började. 

Bakgrunden till att jag gjorde denna studie var att jag blev informerad om att Siv och 

hennes kollegor ämnade genomföra en integrering inom svenskämnet (se s. 6 ff.) . Detta såg 

jag som ett tillfälle att få studera hur modellen kunde fungera i praktiken, vilket lärarna på 

Solskolan inte hade något emot. Jag påbörjade undersökningen här, och efter hand växte det 

fram tankar om att utvidga den till att även innefatta senare år i grundskolan och gymnasiet. 

Därför kontaktade jag Åse, Åslög och Gun eftersom de tidigare visat intresse för 

funktionaliserad undervisning, där undervisning om språkliga strukturer ingår som en 

integrerad del i helheten, och frågade om de kunde tänka sig att lägga upp en lektionsserie i 

denna anda och låta mig följa processen. De visade sig intresserade och vi diskuterade igenom 

idéer och upplägg innan de satte igång. 

 

 

                                                 
8 Namnen är påhittade och för att underlätta läsningen börjar namnen på såväl skolor som personer från skolorna 
på samma bokstav: S som i år sex, Å som i år åtta och G som i gymnasiet. 
9 Vid skolan med år 6 deltog även fler klasser i projektet som min undersökning bygger på, men jag har inte 
undersökt mer än en klass här. Däremot var en annan av svensklärarna med vid en av intervjuerna som jag 
gjorde och bidrog med erfarenheter från undervisning i sin 6:a. 
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3.1 Skolorna, lärarna och eleverna 
 

 

Solskolan ligger i en tätort och har ca 450 elever från skolår 1–6. De flesta kommer från 

tätorten som mest består av villor. I Sivs klass går 11 flickor och 9 pojkar, och hon 

karaktäriserar den som en lugn klass där alla flickorna har ett starkt engagemang för 

svenskämnet. Hon menar att pojkarna inte har samma intresse och inte heller når samma 

resultat. I klassen råder ett tillåtande klimat där allas åsikter respekteras.  

Siv är utbildad 1–7-lärare i svenska och samhällsorienterande ämnen, och tog sin 

examen 1995. Därefter har hon fortbildat sig inom svenskämnets didaktik, 5 poäng. 

Åskolan ligger i utkanten av en medelstor stad och består av ca 350 elever i skolår 6–9. 

Eleverna bor i såväl stadens villor som hyreshus, men en del kommer från närliggande orter. 

Ca 30 % av eleverna har annat modersmål än svenska. I Åses klass går det 29 elever och av 

dem var det 23 som deltog i projektet (övriga gick till förberedelseklass och till sv2-

undervisning), 15 flickor och 8 pojkar. Klassen har enligt Åse stor spridning i fråga om 

prestation, ambition och motivation, men domineras av några relativt engagerade om än ofta 

ganska högljudda och okoncentrerade flickor som arbetar bra när de är motiverade. Alla 

eleverna är som regel aktiva och arbetar bra under lektionerna. I Åslögs undervisningsgrupp 

är det 16 elever varav 3 är flickor. När det gäller nivån på klassen beskriver hon den som 

ganska homogen; ingen sticker ut åt något håll och eleverna brukar vara ganska engagerade i 

svenskämnet. De elever som läser svenska som andraspråk i dessa klasser deltog inte i 

projektet eftersom de hade sin undervisning i annan grupp. 

Åse är adjunkt i svenska och tyska och har arbetat på ”högstadiet” sedan 1974. Hon 

säger sig ha ett stort intresse för sitt yrke samt för nyheter inom skolan och hon läser relevant 

facklitteratur. Dessutom brukar hon ta emot lärarstudenter under deras praktik eller 

verksamhetsförlagda utbildning. 

Åslög är utbildad 1–7-lärare i svenska och so-ämnen. Hon tog sin examen 1997 och har 

sedan dess haft tjänst i bl.a. svenska i skolår 2–3, 5–6 och 7–9. 

I en landsortskommun ligger Gyllenskolan som har både ungdomsgymnasium och 

komvux. Där går ca 400 elever från hela kommunen. På denna gymnasieskola kommer alla 

elever in på det program de sökt till, förutsatt att de har godkänt i svenska och engelska eller 

matematik, vilket betyder att kunskapsnivån relativt sett är lägre än på flertalet andra 

gymnasier. Klasserna är oftast mindre än på många andra håll. I denna HP-klass går fem 
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flickor och två pojkar. Gun anser att det är en ganska homogen klass där ingen 

kunskapsmässigt sticker ut åt något håll. Hon menar att eleverna är ganska ambitiösa och gör 

så gott de kan. Alla vågar yttra sig i diskussioner. 

Gun är sedan 1977 adjunkt i svenska (fyra betyg) och historia och har arbetat i  

ca 25 år. Hon har utöver grundutbildningen gått kortare skrivarkurser och kurser i 

specialpedagogik, processkrivning och svenskämnets didaktik. 

 

 

 

3.2 Undervisningsprojekten 
 

 

Under höstterminen genomförde man på Solskolan ett bokprojekt med alla elever i skolår 3 

och 6. Detta gick ut på att alla elever utifrån ett urval av böcker gjort av lärarna, 

skolbibliotekarien och en bokhandel, fick välja varsin relativt nyutkommen bok10 som de på 

olika sätt skulle arbeta med i skolan. Klasserna fick åka in till bokhandeln i en närbelägen stad 

och hämta sina böcker. Därefter läste de; de hade lärarledda boksamtal i grupper över 

klassgränserna där alla hade läst samma bok. Skolbibliotekarien ledde också samtal. De skrev 

sedan egna texter med utgångspunkt från boken. Dessutom hade de gemensam närläsning 

(Lundqvist 1995) av första sidan i alla böckerna och diskuterade innehåll och uppbyggnad. 

Som ett led i grammatikundervisningen identifierade eleverna verb i böckerna, som de sedan 

studerade utifrån tempusformer. Dessutom fick de en sångtext där verben var borttagna och 

elevernas uppgift var att fylla i verben i luckorna (bilaga 1). 

På Åskolan arbetade lärarna i varsin 8:a med ett sagoprojekt under ett antal lektioner. De 

inledde med högläsning av en mycket kort berättelse om en arab (bilaga 2). Denna text fick 

utgöra underlag för eget skrivande där eleverna skulle hålla sig till ramberättelsen, men skapa 

en text som genremässigt var en saga. Sagogenren hade de tillsammans gått igenom. 

Dessutom skrev de också en egen saga. De arbetade aktivt med skrivprocessens olika delar 

och fokuserade på specifika språkliga drag som de gemensamt hade kommit fram till skulle 

höja kvaliteten på texterna. I den ena klassen handlade det om att noga välja ord (adjektiv och 

substantiv) som gav texten ett sagoskimmer och att innehåll och ordval skulle överensstämma 

                                                 
10 Se under rubriken ”Skönlitteratur i Solskolans bokprojekt” i källförteckningen. 
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med sagogenren. I den andra klassen fokuserade de på att variera satsdelarna i fundamenten i 

meningarna11. Här använde de termerna subjekt och predikat. De arbetade också med att 

reducera mängden dialog och att göra bra styckeindelning. I båda klasserna handlade det om 

att begränsa omfånget, att koncentrera texten. Eleverna fick och gav respons samt skrev sina 

sagor i två eller tre versioner. 

Läraren på Gyllenskolan passade på att utnyttja möjligheten att bearbeta en studieresa 

som HP-klasserna just varit på i Göteborg genom att först diskutera resan och sedan skriva en 

kortare tidningsartikel. För att bekanta sig med genren läste Gun först en tidningsartikel högt 

och diskuterade dess innehållsmässiga och strukturella uppbyggnad med eleverna. De talade 

om rubrik, ingress och t.ex. om effekten av att brödtexten innehöll insprängda svar från en 

intervjuad. I samma veva hade skoltidningen publicerat en kortare artikel om denna resa, som 

innehöll felaktig information och en nedlåtande ton mot handelseleverna och deras 

verksamhet. Detta gav eleverna ytterligare motivation att skriva. De skrev ett antal utkast 

innan slutprodukten var klar. Under arbetet med texterna gav såväl lärare som elever respons 

som bl.a. var baserad på vissa kriterier gällande genrens språk och skriftspråkliga normer; det 

handlade om en vilja att gå från talspråkliga konstruktioner på ord-, fras-, sats- och textnivå 

mot mer skriftspråkliga, en strävan efter en tydlig text- och satsstruktur, att välja mellan 

allmänna eller mer specifika och exakta ord samt att fundera över vilket syfte man själv har 

och hur man då kan uttrycka sig med tanke på mottagaren (se även bilaga 4). 

 

 

 

3.3 Datainsamling 
 

 

Vid alla skolorna genomförde jag djupintervjuer (bilagorna 5–6) med lärare och elever. På 

Solskolan deltog jag också vid ett planeringsmöte med samtliga på skolan inblandade lärare i 

år 6 och skolbibliotekarien. Dessutom genomförde jag här en intervju med Siv, en lärare i en  

annan klass i skolår 6 och skolbibliotekarien efter att de hade avslutat sitt projekt. Detta  

 

                                                 
11 Som en träning inför detta studerade de en text där alla meningar börjar med subjektet, huvudpersonens 
egennamn. Se bilaga 3. 
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skedde i en s.k. fokusgrupp12 (Wibeck 2000). Vid två tillfällen intervjuade jag fem elever som 

läraren hade valt ut (tre flickor och två pojkar som kommit olika långt i sin läs- och 

skrivutveckling), en gång enskilt och en gång i grupp. 

Åse och Åslög intervjuade jag tillsammans vid två tillfällen: vid ett inledande 

planeringsmöte och efter genomförd undervisning. Deras elever intervjuade jag i fokusgrupp 

vid ett tillfälle.  

Gun intervjuade jag innan projektet startade. 

Samtliga intervjuer dokumenterades genom anteckningar och vid några tillfällen gjorde 

jag även bandupptagningar som jag sedan skrev ut. Anledningen till att jag inte spelade in alla 

samtal var att jag befarade att det skulle kunna verka hämmande på deltagarna (Björklund & 

Paulsson 2003 s. 68). Vid något tillfälle lät jag eleverna skriva kompletterande anteckningar 

för att på så sätt ge dem möjlighet att uttrycka sådant som de eventuellt inte skulle vilja säga i 

gruppen. 

 Jag la alltså upp en del intervjuer som s.k. fokusgrupper eftersom jag ville lyssna på hur 

de resonerade med varandra om det jag satte fokus på. När det gällde lärarna upplevde jag det 

som en fördel att deltagarna var mer inriktade på att diskutera med varandra än att primärt 

tillfredställa mig med svar på mina frågor. Situationen kom därför i någon mån att likna en 

observation eftersom samtalet fick en karaktär av ett autentiskt samarbete dem emellan. 

Denna grupp av lärare vill fortsätta att träffas, gärna tillsammans med fler intresserade 

svensklärare, för att diskutera bl.a. integreringar men också annat som gäller hela 

svenskämnet.  

Samtliga intervjuer kan karaktäriseras som samtalsintervjuer och var i låg grad 

standardiserade; visserligen hade jag förberett vilka frågor jag ville ta upp, men under 

intervjuernas gång utformade jag följdfrågor, och utifrån de svar jag fick kändes det ibland 

naturligt att omformulera en del frågor. Jag ställde inte heller exakt samma frågor vid de olika 

skolorna eftersom projekten och situationerna såg olika ut. Även graden av strukturering var 

låg eftersom jag ville utforska tankar och attityder, vilka jag på förhand inte kunde förutse 

(Patel & Davidson 1994). 

I varje klass deltog jag som icke deltagande och känd observatör vid ett lektionstillfälle. 

För att kunna samla så mycket information som möjligt för min undersökning förde jag 

löpande anteckningar om lektionsförloppet och försökte få med alla skeenden jag kunde 
                                                 
12 Med termen avser jag en gruppintervju där jag som forskare bestämmer fokus i samtalet, men där deltagarna 
för övrigt i större eller mindre utsträckning själva tillsammans för samtalet framåt. Som forskare fungerar jag i 
stor utsträckning som observatör av samtalet och ställer frågor bara när det behövs för att styra upp samtalet eller 
för att komma vidare. 
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registrera (a.a.).  

Men med anledning av mitt syfte hade jag också bestämt vissa aspekter som jag 

specifikt skulle granska: dialogicitet och processer, stödstrukturer och undervisning rörande 

språkliga strukturer, integrering och funktionalisering samt erfarenhetspedagogisk ansats 

och text som socialt beteende. Dessa begrepp har jag även tagit hjälp av vid analysen av 

intervjuerna men jag fokuserade inte specifikt på begreppen i intervjufrågorna. 

 

 

 

3.4 Forskarpositionen  
 

 

Undersökningen är att betrakta som aktionsforskning i den bemärkelsen att ett antal lärare 

genomförde undervisning som jag varit med och initierat och som lärarna och deras elever 

sedan värderade. Jag deltog vid några tillfällen i denna undervisning som observatör. Denna 

första del av undersökningen utgår från teorier så till vida att i grunden ligger en modell13, en 

hypotes, som prövas. Här har jag alltså ett deduktivt förhållningssätt, vilket jag inte har i den 

andra delen av undersökningen. Där handlar det istället om att induktivt utforska de tankar 

och attityder som kom till uttryck hos lärare och elever kring undervisningen, där jag får veta 

hur deras föreställningar om företeelser ser ut – inte hur företeelserna faktiskt ser ut (Larsson 

2000). Denna del av undersökningen kompletterades med observationer.  

Studien består av ett relativt omfattande material, och allteftersom undersökningen 

framskred lät jag i viss mån underhandstolkningar färga inriktningen på efterföljande 

frågeställningar. Genom tolkning av intervjuer, observationer och skrivna dokument 

(planeringar och utvärderingar14) kunde jag hitta begrepp som hjälpte mig att systematisera 

och analysera materialet och därmed skaffa mig större förståelse för de ämnesdidaktiska 

frågor som är i fokus för denna studie.  

Min position är att jag genom min tidigare lärargärning har egna kunskaper och 

                                                 
13 Utifrån vetenskapliga teorier och beprövad erfarenhet skapade jag och en kollega en modell för – en teori om –  
hur vi tror undervisningen skulle kunna utveckla elevers skriv- och läsförmåga. Här grundades teorier alltså långt 
tidigare med såväl deduktiv som induktiv metod. Vetenskapsteoretiskt skulle man också kunna påstå att 
modellen vilar på en paradigmteori (Hartman 2004a) inom vilken t.ex. funktionaliserad undervisning är ett 
element.  
14 Utvärderingfrågorna vid Åskolan och Gyllenskolan, se bilagorna 7–8. Dessa utvärderingar gjorde alla elever i 
resp. klass och resultatet av dessa finns med i mitt resultat. 
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erfarenheter från det praktiska fältet – aktionen. Det är också här denna forskning startar, 

alltså ett s.k. bottom-up-perspektiv. Denna vardagens position har jag med mig när jag ställer 

mig i vetenskapsfältet, även om jag i denna studie primärt intar forskarens roll. Rönnerman 

(2004a) beskriver aktionsforskning som: 

 

en ansats som tar utgångspunkt i praktiken, verkar för ett samarbete mellan forskare och 

praktiker och verkar för en forskning som leder till förändring. Aktionsforskning innebär  

därmed en relation mellan tänkandet om praktiken och handlandet i praktiken. (a.a. s. 13) 

 

Aktionsforskning karaktäriseras av nedanstående fyra stadier:  

 
 

Figur 4 Aktionsforskning (efter Kurt Levin enligt Rönnerman 2004b) 

 

Det som skiljer stadierna i aktionsforskning från lärares vardagliga aktioner, är att i forskning 

använder man vetenskapliga metoder och verktyg, vilka i sin tur vilar på vetenskaps-

filosofiska förhållningssätt. I mitt fall handlar det i planeringsstadiet om att pröva en hypotes 

– modellen för integrering inom svenskämnet (se s. 6 f.) . Lärarna i studien agerar genom att 

genomföra undervisning. Under tiden gör de fortlöpande observationer som de sedan 

reflekterar kring bl.a. vid intervjuerna som jag genomför. Dessa intervjuer analyserar jag som 

forskare; jag reflekterar alltså kring lärarnas reflektioner, ett slags metareflektion. Som 

forskare gör jag också observationer vid ett tillfälle i varje klass, som jag sedan reflekterar 

kring och gör analyser av. Slutligen gör jag reflektioner – analyser och synteser – av samtliga 

delar av den empiriska undersökningen. Därefter kan läraren planera för ny undervisning och 

ev. för ny forskning och jag som forskare kan planera för såväl ny undervisning som ny 

forskning; var och en agerar från sitt perspektiv. 
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3.5 Metoddiskussion  
 

 

I detta avsnitt diskuterar jag undersökningens validitet och reliabilitet. För övrigt finns också 

en diskussion som berör min metod i relation till fortsatt forskning i de avslutande 

reflektionerna (se kap. 6.3). 

 

 

 

3.5.1 Tillförlitlighet och giltighet  

 

 

För att ge en varierad bild i undersökningen använde jag mig av skriftliga planeringar och 

utvärderingar, intervjuer med såväl lärare som elever samt observationer. Dessutom 

genomfördes undersökningar vid tre av varandra oberoende skolor och samtliga lärare möttes 

i fokusgruppsamtal efter genomförd undervisning.  

Under intervjuerna försökte jag att mest lyssna och bara ställa öppna frågor, vilket jag 

oftast lyckades med.  

Vad gäller lärarna var de strategiskt utvalda och de var alla inställda på att försöka 

genomföra undervisning i enlighet med mitt syfte om integrering inom svenskämnet, inte 

primärt för att tillfredsställa mig utan för att de hade visat ett genuint intresse.    

På elevsidan ser jag tre problem. Elevernas resonemang kan för det första ha påverkats 

av att de ville vara lojala mot sina lärare och att de visste att jag i viss mån hade varit 

involverad i planeringen av genomförd undervisning (gällde Åskolan och Gyllenskolan, men 

ej Solskolan), även om jag inte funnit några tecken på detta. Men det är ändå en faktor man 

måste räkna med i undersökningar som denna – viljan att hjälpa till och att vara positiv. 

För det andra hade jag funderingar på hur eleverna i Åskolan skulle förstå de frågor jag 

hade bett lärarna ställa vid den skriftliga utvärderingen. Genom att Åse förklarade och 

konkretiserade vad som avsågs med t.ex. begreppen språkliga strukturer och grammatik med 

exempel från undervisningen och Åslög formulerade om vissa frågor, anser jag graden av 

tillförlitlighet i elevernas svar vara förhållandevis hög. 

Här kan också nämnas risken att få schematiserade svar vid elevintervjuer. Jag 
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diskuterade t.ex. om varför det är bra att läsa och fick som svar att man lär sig nya ord och  

man lär sig att stava bättre. Om eleverna verkligen har upplevt detta eller om de hört andra 

säga det kan jag inte säkert veta. Vid något tillfälle fick jag känslan av att eleven gav ett 

schematiserat svar just när vi diskuterade grammatiska eller språkstrukturella moment; eleven 

i fråga lät som om hon inte tyckte att dessa inslag i undervisningen varit särskilt givande, men 

hon sa ändå att det hade varit bra och viktigt. 

En aspekt som gäller studier av detta slag där man undersöker deltagarnas attityder och 

föreställningar är att man, trots att man använder olika undersökningsinstrument och att man 

intervjuar flera personer och kategorier av deltagare, kan få ett resultat som inte överens-

stämmer med det resultat man skulle få om man noggrannare undersökte företeelserna i sig, 

t.ex. genom fler och mer fokuserade observationer och/eller djupare analyser av t.ex. 

elevernas texter. Det finns en uppenbar risk att respondenternas svar är systematiskt 

påverkade, t.ex. om den undervisning som här genomfördes var något nytt för såväl lärare och 

elever och därmed upplevdes som något positivt just för att det var annorlunda. Variation och 

nya arbetssätt brukar i sig välkomnas, särskilt om läraren är engagerad och brinner för sina 

didaktiska val. Dessutom kan närvaron och uppmärksamheten av en forskare göra att 

resultatet visar att deltagarna ser positivt på den genomförda undervisningen för att man tror 

att man på så sätt tillfredsställer forskaren eller för att man upplever uppmärksamheten och 

situationen genom forskarens deltagande i ens vardag som bekräftande och man känner sig 

välvilligt inställd.  

Trots detta menar jag att insamlingsmetoderna för denna studie – intervju och 

observation – är väl lämpade för de frågor jag vill belysa. Jag har svårt att se andra möjliga 

metoder förutom att det också hade varit intressant att använda elevtexter som material och då 

använda lämpliga metoder för analys av dessa, vilket jag redan nämnt. Dessutom är det 

mycket sannolikt att jag hade kunnat tränga djupare i frågorna om jag hade gjort fler 

observationer; detta hade varit särskilt intressant vid undervisningstillfällen rörande språkliga 

strukturer.  

För att kunna dra säkrare och mer specificerade slutsatser bör en pilotstudie som denna 

leda till vidare forskning, t.ex. genom bl.a. elevtextanalyser och observationer i ett 

longitudinellt perspektiv studera elevers skrivutveckling satt i relation till lärares undervisning 

och annat som innefattas i praxisgemenskapen. Denna studie ger förvisso en mycket positiv 

bild av undervisningsförloppen, och vidare studier enligt ovan skulle kunna nyansera den 

bilden. 

Att detta är ett angeläget område att beforska menar jag står utom tvivel eftersom jag 
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själv är verksam lärare sedan många år och min uppfattning är att inte bara jag utan också 

många av mina kollegor är intresserade av forskningsfältet; denna forskning bygger på egen 

och andras erfarenheter. Mina besök i skolor och klassrum under lärarstudenternas 

verksamhetsförlagda utbildning och andra kontakter med verksamma lärare, visar också att 

dessa frågor och problem uppfattas som intressanta och väsentliga. Vi vet att det inte är 

ovanligt att det ofta anses svårt att kommunicera forskningen på ett sätt som gör det möjligt 

för mottagargruppen att förstå och diskutera innehållet.  Den teoretiska ramen för denna 

uppsats kan kanske ses som ett hinder, men jag menar att svensklärare har den kompetens 

som krävs och därför bör innehållet i denna studie vara möjligt att diskutera. Styrkan hos 

studien är alltså att en helhet står i fokus och en förhoppning är att detta ska hjälpa 

svensklärare att relatera till studien och göra en egen bedömning av dess giltighet i andra 

sammanhang (se Folkesson 2004 s. 118 f.). 

Ovanstående resonemang bygger på grundtankar som är giltiga vid kvalitativa 

fallstudier som denna (se t.ex. Einarsson 2004 s. 337 f.).  
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4 Teoretisk bakgrund 
 

 

 

I detta kapitel går jag igenom de teoretiska perspektiv som har betydelse för min 

undersökning. Eftersom min utgångspunkt har fokus på undervisning i språkliga strukturer 

inleder jag med att i korta drag sätta in mitt perspektiv i den svenska grammatik-

undervisningstraditionen.  

I enlighet med syftet för uppsatsen har jag därefter valt att fokusera på teorier som är 

centrala för granskningen av det empiriska materialet gällande undervisningens kontextuella 

sammanhang. Här stöder jag mig framför allt på Olga Dysthes och andras syn på lärandet som 

sociokulturellt förankrat (Dysthe 2003).  

Vidare följer en genomgång av teorier som företrädesvis handlar om processer vid 

elevers skriftspråksutveckling, men också om erfarenhetspedagogisk ämnessyn och synen på 

texter.  

Detta leder sedan vidare till en orientering om undervisning om språkliga strukturer i ett 

funktionellt perspektiv. Här finner jag för analysen av undersökningen användbart material 

från nydialogismen, de sociosemiotiska teorierna och genrepedagogiken.  

Texten i detta kapitel bygger delvis på en kronologisk struktur, inom varje tematiserade 

avsnitt, där den ena teorin utvecklas tids- och tankemässigt efter den andra, vilket jag hoppas 

ska gynna läsbarheten. 

 

 

 

4.1 Språkliga strukturer och 

grammatikundervisning ur svenskämnets perspektiv 
 

 

För att förstå var vi befinner oss i utvecklingen av undervisning om språkliga strukturer inom 

svenskämnet idag, behöver vi se tillbaka på hur man har sett på denna del av ämnet genom 
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historien. Lärarna i denna undersökning är förstås en del av denna tradition och därför är 

tankarna i detta avsnitt av betydelse för resultatet och också för diskussionen gällande 

svenskundervisning idag och i framtiden.  

Den traditionella grammatiken med rötter i latinundervisningen vann inträde i 

svenskundervisningen på 1800-talet (se t.ex. Thavenius 1999), bet sig sedan envist fast och 

”började leva sitt eget liv, tämligen oberörd av vad som hände inom språkforskningen” 

(Teleman 1987 s. 7). Att det förhåller sig på detta sätt kan vi på många håll än idag konstatera. 

Under 1970-talet förespråkade bl.a. ”Pedagogiska gruppen” i Lund en funktionalistisk 

och erfarenhetspedagogisk ämnessyn. Isolerad färdighetsträning trodde man inte längre på. 

Nu handlade det om tematisk undervisning och det var framför allt läsning och litteratur man 

utvecklade sina didaktiska tankar kring (Malmgren 1996; Nilsson 1997). 

Svenska forskare med Ulf Teleman (1987) i spetsen menade att det latinska mönstret 

hade lett oss på ”villovägar”. Eleverna tar inte heller grammatiken på allvar när de upptäcker 

att den kan vara både ofullständig och felaktig, konstaterar Nils-Erik Nilsson (Brodow m.fl. 

2000 s. 37).  

På 70-talet utkom Svenska meningar (Holm & Larsson 1980), en ny språklära med 

tyngdpunkt på meningsbyggnad och man påpekar i förordet att temat för boken är ”språket i 

funktion” (a.a. s. 5). Författarna utgår ifrån att språkbruket är beroende av den rådande 

situationen och att det gäller att hitta för kontexten lämpliga uttryckssätt. Frågan är i vilken 

utsträckning tankarna i denna språklära fick spridning och i vad mån vi skulle kunna använda 

dessa idéer i en funktionaliserad undervisning om språkliga strukturer idag. Brodows 

undersökning från 1996 visade på stor okunnighet hos svensklärare (Brodow m.fl. 2000), 

vilket också Teleman (1991) konstaterar. Han betonar också att man utvecklar sitt språk i 

meningsfulla sammanhang och efterlyser funktionell grammatikundervisning. Därtill kommer 

upptäckten att grammatiken ”inte är omistlig som redskap vid språkriktighetsundervisning, 

särskilt med tanke på vilken tid det tar att lära sig den” (a.a. s. 122).  

På 80-talet kom tankar om ett processorienterat skrivande istället för ett produkt-

orienterat. Dessa nydialogiska15  teorier kom till oss framför allt från USA. I denna 

skrivundervisning såg man inget direkt behov av grammatiklektioner, eftersom man inte hittat 

några tecken på att grammatikundervisning har någon effekt på elevernas skrivförmåga 

(Brodow m.fl. 2000). Dock borde detta förhållningssätt kunna vara en utgångspunkt för ett 

funktionellt studium av språket i elevernas egna texter (a.a.).  

                                                 
15 För förklaring av begreppet se s. 27. 
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Flera forskare är överens om att språkutveckling i första hand sker genom språkanvändning 

och språklig interaktion (t.ex.Teleman 1991; Anward 1983; Liberg 1993; Brodow m.fl. 2000). 

Härigenom får man en intuitiv kunskap, men inte en förmåga att analysera språket. Därtill 

behövs språkundervisning och ett språk att tala om språket med: ett metaspråk. I dessa banor 

resonerar även lärare i min undersökning. 

Nilsson (Brodow m.fl. 2000) hävdar dock att vi sällan behöver de traditionella 

grammatiska termerna för att kommunicera kring språket, utan vi klarar oss långt med 

vardagsspråket, vilket lärare i denna studie också menar (se s. 64). Men vi kan ha nytta av 

termer som ”utvecklats inom den processorienterade skrivpedagogiken, från delar av 

litteraturteorin, från stilistik, textlingvistik och pragmatik och något också från grammatik” 

(Brodow m.fl. 2000 s. 45). Vi borde se mer till hur talspråksinlärningen sker när vi lägger upp 

skrivundervisningen och tänka på vikten av att interagera och kommunicera, att successivt 

utöka repertoaren, att läsa och skriva i olika genrer och texttyper16 samt inse betydelsen av att 

eleverna uppfattar sig själva som tillhörande läsar- och skrivarklubben. 

Nilsson (a.a. s. 23) menar vidare att ”Det är […] den egna dialekten, gruppspråket, 

familjens språk, ungdomarnas språk etc. som borde vara en av utgångspunkterna för 

språkstudierna; en annan är naturligtvis texter producerade av elever och professionella 

skribenter” (a.a. s. 27). Detta kan jämföras med synsättet angående text som socialt beteende 

(se bl.a. kap. 5.1 och 6.1.1).  

 

 

 

4.2 Sociokulturella perspektiv och centrala begrepp 
 

 

Om man studerar och tolkar läroplanerna (Utbildningsdepartementet 1998; 

Utbildningsdepartementet 2000) och kursplanerna i svenska (Skolverket 2000a; Skolverket 

2000b) kan man hitta många skrivningar som för tankarna till s.k. sociokulturella perspektiv 

på en integrerad svenskundervisning. Detta perspektiv är också aktuellt i denna uppsats då de 

genomförda undervisningsserierna studeras i detta avseende.  I detta avsnitt behandlas även de 

                                                 
16 När det gäller texttyper finns lite olika definitioner. Jag har fastnat för Werlich (1983 s. 39 ff.) som räknar med 
att det finns fem olika texttyper: beskrivande, berättande, utredande, argumenterande och instruerande. Dessa 
kan förekomma självständigt, men oftast i olika kombinationer i olika texter, i olika genrer. 
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centrala begrepp vilka används för att analysera och diskutera resultatet av undersökningen. 

Dessa centrala begrepp är: dialogicitet, processer, stödstrukturer, undervisning rörande 

språkliga strukturer, integrering, funktionalisering, erfarenhetspedagogisk ansats och text 

som socialt beteende (se bl.a. s. 10 f., 16 och 43 samt kap. 5.1 och 6.1.1) Begreppen kommer 

här att behandlas i den ordning som passar den tematiska strukturen på texten i detta avsnitt, 

vilket dock inte överensstämmer med den ordning jag valt i analysen och i diskussionen. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har sina rötter i John Deweys och Lev 

Semenovic Vygotskijs tänkande. Olga Dysthe (2003) har sammanfattat de sociokulturella 

teorierna så här: 

 

Sociokulturella perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger största vikt  

vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella  

processer. Således betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande, inte bara  

som ett positivt element i läromiljön. (a.a. s. 41) 

 

Socialinteraktionistisk skrivforskning växte fram som en reaktion mot de kognitiva och  

individcentrerade teorier17 som varit rådande. Nu betonar man att läsande och skrivande är 

sociala handlingar som ingår i ett kulturellt sammanhang och de ses som integrerade 

aktiviteter (Hoel 2000). I svensk språkforskning känner vi bl.a. igen de sociokulturella 

teorierna i Caroline Libergs forskning kring hur barn lär sig läsa och skriva (t.ex. i Liberg 

1993 och 2003) (se vidare kap. 5.2.4).  

 

 

 

4.2.1 Några centrala föreställningar 

 

 

Dysthe (2003) tar upp några centrala sociokulturella perspektiv. I alla dessa spelar språket och 

kommunikationen en avgörande roll, inte bara som ett medel för lärandet utan som ett 

grundvillkor i lärandet och tänkandet. Dessa föreställningar passar väl ihop med en integrerad 

                                                 
17 Jfr med Piaget. I den kognitiva skrivforskningen såg man skrivande som en individuell, linjär, isolerat kognitiv 
aktivitet utan påverkan genom interaktion. Detta synsätt kritiserades för att det förenklade verkligheten genom 
att inte beakta den sociokulturella kontexten och också för att man bortsåg från den emotionella aspekten av 
skrivande till förmån för den kognitiva (Hoel 2000 s. 56 ff.). 
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svenskundervisning och blir på så sätt aktuella i denna uppsats (se vidare kap. 5.2.1. och 

6.1.1).  

Lärande ses som situerat, vilket betyder att lärande är knutet till ett sammanhang, en 

situation, en kontext. Men lärandet inte bara påverkas av kontexten, utan det är i själva verket 

en del av kontexten. Alla delar som ingår i lärandet bildar en väv, en kontext. Exempel på 

andra delar som ingår i lärandekontexten är varje individ (t.ex. lärare och elever), de 

aktiviteter av olika slag som man deltar i (bl.a. språkliga) och de sociala relationernas 

utseende och kvalitet, t.ex. hur man samspelar med varandra (a.a.). Detta är något som 

aktualiseras t.ex. vid Solskolan (se t.ex. kap. 5.1.1). 

Vidare betraktar man lärande som ett huvudsakligen socialt fenomen. Detta innebär att 

kunskaper och färdigheter har sitt ursprung i kommunikativa företeelser och har med innebörd 

och mening att göra. Detta sätt att se på lärande visade sig i Guns klass på Gyllenskolan (se 

kap. 5.1.3). Sociokulturella teoretiker menar alltså att kunskaper inte primärt är ett biologiskt 

fenomen med hjärnan som utgångspunkt, även om förstås hjärnan är en viktig komponent när 

det gäller avancerad kunskap (Säljö 2000 s. 21). Kunskaper byggs upp över tid i ett samhälle 

och dessa kan vi internalisera genom interaktion med andra. Interaktionen med lärare, 

kamrater och andra är avgörande i lärandet och ska inte bara ses som extra stimulans. 

Människor strävar efter att skapa mening i sina upplevelser, vilket innebär att man när man 

deltar i olika diskurser och kontexter hittar olika kognitiva redskap, som man kan göra till sina 

framför allt genom interaktion. Det tillhör själva lärandet att man deltar och blir en del av 

diskursen och praxisgemenskapen – man blir en medlem i t.ex. ”läsarklubben” (Smith 2000) 

och ”skrivarklubben”. Denna inkulturation är lika viktig som själva undervisningen, menar 

Dysthe (2003). 

Det är alltså genom att delta i dessa praxisgemenskaper som lärandet primärt sker. Inte 

heller här sätter man alltså individen i direkt fokus, utan det är lärandegemenskapen, där 

individen är en del, som utgör grunden; återigen är det de sociala processerna och 

aktiviteterna i gemenskapen det gäller i första hand, inte de individuella kognitiva processerna 

och strukturerna. Språket blir här ett medel för kommunikation med andra deltagare inom 

denna gemenskap, men också ett redskap för reflektion över de erfarenheter man gör inom 

praxisgemenskapen (a.a.). 

Lärande är distribuerat, vilket betyder att kunskaper ägs och förvaltas av människor i 

grupp. Man kan säga att kognitionen går utanför den enskilda individen och också omfattar 

grupper av individer. För att få en förståelse för helheten av ett kunskapskomplex behöver 

man sätta samman de kunskaper och färdigheter som varje individ äger och eftersom 

 25



kunskapen är delad behöver vi interagera med varandra. Utanför skolan är den distribuerade 

kognitionen en självklarhet (a.a.) För att tala med Jerome Bruner (1985 s. 33) ”the child […] 

acquire ’culture’ through language”. Detta tydliggörs i denna undersökning bl.a. vid tillfällen 

då eleverna resonerar om språket i sina egna texter (se vidare t.ex. kap. 5.1.3). Bruner 

vidareutvecklar också utifrån Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen genom att 

införa termen stödstruktur. Genom att ständigt arbeta med stödstrukturer inom den närmaste 

utvecklingszonen, kan eleven utveckla sina kompetenser tidigare och dessutom på kortare tid, 

än vad som skulle vara möjligt utan hjälp. Man inriktar sig alltså inte bara mot vad eleverna 

ska tänka och göra i den aktuella situationen, utan det viktiga är framförallt hur de i framtiden 

ska tänka och handla så att de kan applicera kunskaperna i ett nytt sammanhang (Hedeboe 

2002). Med andra ord: Undervisningen ska vara funktionell, vilket är en central aspekt i denna 

uppsats. 

Lärande är medierat; kunskaper förmedlas inte primärt, utan medieras genom impulser 

och ”input” på vitt skilda sätt, vilket också är en aspekt som visar sig i samtliga klasser i 

studien i deras arbete med språk och språkliga strukturer. Viktigt är också det engagemang 

den lärande har och alla typer av stöd i läroprocessen. Det kan vara personer som man 

kommunicerar och interagerar med på olika sätt samt olika förekommande verktyg av såväl 

mer konkret karaktär (penna, papper, böcker, film, dator) som av mer abstrakt18 slag 

(skriftspråk, räknesystem, regler, begrepp). Dysthe (2003 s. 46) betonar att det viktigaste 

medierande redskapet för människan är språket.  

Det värde texter har i det sociokulturella synsättet ligger inte i författarens intentioner 

(kognitiv syn), inte heller bara hos läsaren (receptionsteorier) eller i själva texten (nykritiska 

teorier), utan textens mening visar sig i interaktionen mellan läsarens kognition och 

författarens intention omkring textens egenskaper (Halliday i Hoel 2000 s. 73).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Vygotskij kallar dem ”psykologiska redskap” (enligt Dysthe 2003 s. 46 och Säljö 2000 s. 22) men Säljö 
föreslår ”diskursiva redskap” (Säljö 2000 s. 22) 
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4.2.2 Dialogicitet och processtänkande  

 

 

Hur har då sociokulturella teorier, eller ansatser i denna riktning, realiserats i modersmåls-

ämnet? Om vi följer en kronologisk ordning för teoriernas implementering här i Norden kan 

vi konstatera att det framför allt är från USA (Nystrand, Zebroski, Halasek, Wertsch, Elbow 

m.fl.) och Norge (Dysthe, Hoel, Smith m.fl.) som denna forskning som här benämns som 

nydialogism har emanerat. Nydialogismens mest kända uttryck i undervisningen torde vara 

skrivprocessen, vilken är levande i samtliga klasser i min undersökning. I analyserna av 

respektive skola (se kap. 5.1) fokuserar jag på såväl dialogicitet som processer, vilket också 

diskuteras i kapitel 6 (se s. 80, 86-89 och 102 f.). 

Nydialogismen har sina rötter i Vygotskijs och Michail Michajlovic Bakhtins tänkande 

om social interaktionism och zonen för närmaste utveckling respektive dialogens egenskaper 

och betydelse. Begreppet nydialogism har skapats av Bodil Hedeboe (2002 s. 41 f.) och 

fokuserar på sambandet med framför allt Bakhtins tankar om dialogens betydelse, nu insatta i 

ett postmodernt 80–90-tal. Denna riktning lutar sig, enligt Hedeboe (2004b), mot delar av 

Bakhtins syn på dialogens betydelse och innebär därmed en ny dialogism, som inte särskilt 

betonar att människors socioekonomiska villkor spelar en väsentlig roll i språkutvecklingen.  

Nydialogismen betonar vidare att lärande sker i sociala sammanhang, genom 

interaktioner och dialog. Man utgår från det kognitiva perspektivet, men riktar sig också mot 

det sociokulturella via den sociokognitiva skrivforskningen. Detta kan jämföras med tankar 

om läsandet och skrivandet som sammanhållna enheter och att skriftspråkutveckling (literacy) 

är en interaktiv process och kontexten där skrivande och läsande försiggår påverkar lärandet 

och tänkandet (t.ex. Judith Langer och Arthur Applebee i Hoel 2000). Tankarna känns även 

igen från Frank Smith (2000). 

Nydialogismens undervisning får ses som ett svar på den traditionella och formaliserade 

modersmålsundervisningen, med dess tydligt normativa karaktär: språkriktighet, isolerad och 

atomistisk grammatikundervisning utifrån latinskt och grekiskt mönster, litteraturhistoria 

utifrån en specifik kanon o.s.v. Traditionellt hade man i skrivundervisningen fokuserat på 

formen och den färdiga produkten utan hänsyn tagen till att skrivande är en process (bl.a. 

Cope & Kalantzis 1993b). 

I Hedeboe (2002) framhålls dialogen som ett existentiellt grundvillkor som får 

pedagogisk betydelse i form av ett ”flerstämmigt klassrum” (se t.ex. Dysthe 1997). Här möts 
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skriftligt och muntligt språk på många olika sätt: Elever samspelar med varandra och med 

läraren; man samtalar om det man håller på att lära och om de texter man producerar. 

Skrivprocessen är tydlig och levande genom t.ex. responsgrupper (se t.ex. Strömquist 1993; 

Hoel 2000 och 2001) Man läser inte bara varandras texter utan också texter från olika tider 

och olika sociala världar och samtalar om dem. Den dialogiska undervisningen karaktäriseras 

av autentiska frågor, tillitsfulla samtal i en atmosfär som signalerar att man räknar med att 

eleverna har något att komma med. Här har man inte kunskapsförmedling som mål (Hedeboe 

2002).  

Men i dialogen vid t.ex. responsarbete är man inte alltid ense; konflikter uppstår till följd 

av olika erfarenheter, uppfattningar och synsätt. Det kan gälla vitt skilda nivåer och aspekter 

av texten, och diskussionerna bidrar till att utveckla elevernas skrivande och deras 

textkompetens (Hoel 2000 s. 205). 

Genom dessa dialoger utvecklas språket av sig självt och dialogerna utgör i sig själva 

också ett slags samtalsundervisning. Gere (se Hedeboe 2002) menar att det även utvecklas ett 

metaspråk – ett språk om språket – i dialogen. I responsgrupper skulle således ett språk om 

det skrivna språket skapas utan någon specifik undervisning. Detta metaspråk som deltagarna 

själva utvecklar skulle i sin tur bidra till metakognition – ett tänkande kring hur man tänker 

och förstår.  Nydialogisterna menar att eleverna framför allt genom responssamtal utvecklar 

tankar om texter (metakognition) och kunskaper om texter som ger dem ett metaspråk 

(Hedeboe 2002; Hoel 2000) (jfr gymnasieklassens språkdiskussioner s. 60–64).  

Molloy (2002) visar dock i sin doktorsavhandling Läraren. Litteraturen. Eleven. En 

studie om skönlitteratur på högstadiet att gruppsamtal kan verka hämmande eftersom elevers 

utgångspunkter för samtalet kan vara så olika. Det kan handla om skillnader i den allmänna 

och den litterära repertoaren19. Hon antar att både läsare och texter äger dessa båda 

repertoarer. Mellan text och läsare pågår en dialogisk process och denna påverkas i stor 

utsträckning av överensstämmelsen mellan läsarens och textens repertoarer, vilket i sin tur 

förstås innebär att olika personers läsningar går isär och därmed avgör hur dialogen mellan 

olika läsare blir. Att delta i dialogen är i hög utsträckning en demokratifråga (bl.a. Molloy 

2002; Liberg 2003) och påverkas av vilka kunskaper och erfarenheter, vilka repertoarer, man 

har. När vi talar om repertoarer gäller det förstås inte bara läsning utan också skrivande och 

kan kopplas till genrer och språkliga strukturer. 

Molloy (a.a.) har också kommit fram till att genuspraktiken kan störa samtalen. Jag 

                                                 
19 Begreppen kommer från Kathleen McCormick och avser de kunskaper och erfarenheter man bär med sig av 
allmän  resp. litterär karaktär, vilket i hög grad påverkar läsning och förståelse av texter (Molloy 2002 s. 66-72). 
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återkommer till detta i ett resonemang om pojkars och flickors närläsning (se s. 93 f.). 

De sociosemiotiska teorierna kan ses som ett polemiskt svar på nydialogismen. Dessa 

teorier betonar att språk alltid tolkas utifrån en specifik sociokulturell kontext (Hedeboe 

2002). Språket ses som en socialsemiotisk konstruktion där formuleringar, ord, tecken, uttal 

o.s.v. får sin betydelse utifrån den sociala kontexten. Den som är delaktig i kulturen kan tolka 

det som uttrycks och förutse drag som tillhör den aktuella texten, vilket också bidrar till 

förståelse (Halliday 1978 s.2). Man kan helt enkelt säga att man tolkar språk och texter utifrån 

det sociala och kulturella sammanhanget.  

Människor deltar i olika sociala grupperingar med ett visst språkbruk manifesterat i såväl 

muntliga som skriftliga texter. Dessa texter står i dialog med varandra genom att de som 

producerar texterna har kunskaper om sitt sociokulturella sammanhang och på olika sätt 

anspelar på och använder sig av mönster från tidigare texter, intertextualitet20. För den som 

står utanför denna specifika kontext kan svårigheter uppstå vid interaktion med andra. Dessa 

problem beror på att alla individer har sin egen diskursiva, sociokulturella historia som också 

blir en begränsning. Men dessa skillnader är i själva verket en motor vid textproduktion som 

Gunther Kress (1989 s. 12) har påpekat. Det gäller ju att uttrycka sig så att andra förstår och 

det gäller också att utveckla sin textförståelse så att man kan ta till sig olika texter. ”Where 

there is no difference, no text comes into being”, fortsätter han (a.a. s.12). I en text finns alltid 

en dialog mellan många röster enligt Bakhtin: människan är inte en ahistorisk individ, utan 

hon finns alltid i en social och historisk kontext som påverkar såväl den som skriver som den 

som läser eller lyssnar och också själva texten.  

I genrepedagogiken, som bygger på sociosemiotiska teorier, arbetar man med autentiska 

texter (Polias 2004). Det kan vara litterära texter, tidningstexter, skyltar i samhället, utskick 

som kommer i brevlådan m.m. Men det kan också vara muntliga exempel såsom samtal i 

affären, hemma på skolgården, i TV-serier o.s.v. Man betonar att det handlar om en ständig 

dialog mellan rådande kulturer genom olika genrer i ett utvidgat textbegrepp. Detta synsätt 

återspeglas också i den svenska debatten och liknande tankar har påtalats av bl.a. Caroline 

Liberg (Skolverket 1998; Liberg 2003; Myndigheten för skolutveckling 2003) som pekar på 

vikten av att använda sig av olika ”röster” i klassrummet såsom bild, drama, musik och film  

– att ta del av andras röster och att själv producera sin röst som ett led i läs- och 

skrivutvecklingen. 

Genom denna ständiga dialog mellan olika texter blir det en naturlig följd att kulturella 

                                                 
20 Begreppet används av Julia Kristeva (se bl.a. 1970 s. 59-60). Hon förespråkar här en annan term för denna 
företeelse: transposition, vilken inte har slagit igenom. 
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och språkliga skillnader är en tillgång i undervisningen. Man har inte en normativ syn på 

texterna utan använder dem för att utforska och upptäcka hur de kommunicerar. Det innebär 

också att man kan använda sig av de sociokulturella skillnader som finns i klassrummet och 

på så sätt utvidga elevernas erfarenheter. Här är mångkulturalitet positivt för undervisningen 

(Cope & Kalantzis 1993a). Dessa frågor är levande för lärare i undersökningen, vilket jag 

återkommer till i kapitel 5.1 och 6.1.1. 

Den stora skillnaden mellan de nydialogiska och de sociosemiotiska skolorna när det 

gäller synen på dialogen, verkar vara att de sistnämnda fokuserar mer på texters strukturer och 

intertextualitet i ett socialt sammanhang, medan nydialogisterna i första hand pekar på 

dialogen som en social interaktion, vilken de menar i sig befrämjar lärande.  

Dock finns tecken på att nydialogisterna alltmer har börjat utveckla de didaktiska 

incitamenten gällande språkliga kriterier i text (se t.ex. Hoel 2001; Hertzberg 2001). 

Vi kan alltså i skenet av ovanstående konstatera att ramarna för språkutvecklande 

undervisning är komplexa, vilket gör att vi kan förstå att en implementering av teorierna i 

praktiken innebär att de olika delarna i svenskämnet är svåra att särskilja. Detta tar den 

integrerade undervisningen fasta på och det visade sig tydligt vid genomförandet av denna 

undersökning, vilket bl.a. innebar att syftet kom att innefatta ”hela svenskan”.  
 

 

Erfarenhetspedagogisk ämnessyn 

 

Ett av de centrala bidragen från nydialogismen är att man vid textproduktion tar sin 

utgångspunkt i elevens egna erfarenheter – men även i mänskliga erfarenheter i allmänhet, 

aktuella och historiska – och sätter innehåll och skrivprocess i fokus (t.ex. Hoel 2000; 

Malmgren 1996; Nilsson 1997; Molloy 2002). Denna ämnessyn är något som lärare och 

elever i undersökningen aktualiserar (se kap. 5.1). 

Skrivundervisning inom nydialogismen betonar flöde och skrivglädje. I den egna 

aktiviteten sker lärandet, i enlighet med Deweys princip om ”learning by doing”. Eftersom de 

egna erfarenheterna ofta är utgångspunkten handlar det till stor del om expressivt skrivande, 

vilket man menar är grunden för allt skrivande. Men det handlar också om ett kognitivt 

skrivande – ’skriva för att tänka och lära’ (bl.a. Dysthe 1996).  

Genom att ta sin utgångspunkt i elevernas upplevelser, tankar, känslor och kunskaper 

kan det vara svårt att använda traditionella läromedel och med uppfattningen om 

aktivitetsprincipen följer principen att skrivutveckling sker genom att man skriver och 
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bearbetar sina texter, ”inte genom att efterlikna färdiga textmönster” (Hoel 2000 s. 35).  

Det personliga skrivandet har fått stort utrymme i såväl norska som svenska skolor, 

vilket också ses som ett problem då man menar att eleverna inte lär sig behärska resonerande 

genrer tillräckligt bra (jfr med genrepedagogernas kritik s. 39). En norsk rapport21 belyser 

problemet och visar att man i skolorna har inlett arbete för att främja en bredare skriv- och 

genrekompetens (i Svedner 2004). 

Den erfarenhetspedagogiska ämnessynen hänger också samman med hur man läser och 

talar om texter. Man kan tänka sig en s.k. estetisk läsning – en läsning där läsaren upplever 

och genomlever de stämningar, scener och situationer som skapas i läsningen vilket talar om 

(jfr med s.k. läsarfokuserade responser22). Detta i motsats till s.k. efferent läsning som 

handlar mer om tekniska och faktamässiga aspekter på det lästa – en mer opersonlig och 

allmän läsart (Rosenblatt 2002). 

 

 

Texttrekanten 

 

På 1970-talet växte det utifrån kognitiva teorier23 fram en skrivforskning där man menade att 

skrivande innebär att man samordnar och integrerar olika deloperationer på olika hierarkiskt 

ordnade nivåer. De högre, globala nivåerna kräver mer omfattande, komplexa och abstrakta 

kognitiva operationer än de lägre, lokala textnivåerna.  På global nivå handlar det om 

informationer och fenomen i texten som rör texten i ett större perspektiv såsom innehållet, 

disposition och strukturen i stort. På de lägre, lokala, nivåerna rör det sig om mer konkreta 

fenomen som exempelvis stavning och användning av skiljetecken. Det är lättare att fokusera 

på de lokala nivåerna i en text; dels är vi vanare vid att titta på dylika aspekter, dels kräver de 

nivåerna inte samma komplexitet i de kognitiva processerna som de globala textnivåerna. 

Detta sätt att tänka kring text är för många lärare och elever ett mycket användbart 

verktyg när det gäller att förstå och organisera undervisning av textanalys och textproduktion 

och jag återkommer till detta nedan (se kap. 5.1, 5.2.4 samt s. 81 och 97 i kap.6). 

Enligt skrivprocessens idé handlar det om att gå från de högre nivåerna till de lägre under 

processens gång och först fokusera på innehåll och textstrukturella aspekter för att senare titta 
                                                 
21 Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig. Material som rapporten bygger på är insamlat åren 1998 
och 2001. 
22 Begreppet används av t.ex. Hoel (2000) och avser respons som fokuserar på läsarens personliga upplevelse av 
texten. 
23 Janet Emig var en föregångare till den s.k. kognitiva processteorin som föregick nydialogismen (Hoel 2000 s. 
49).  
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närmare på exempelvis enskilda ord och tecken. Att för tidigt hamna i de lokala nivåerna 

kallar man för nedglidning, vilket man således medvetet får sträva emot, både som skribent 

och responsgivare (Hoel 2001 s. 27 f.).  

 

                  
 

Figur 1 Texttrekanten (modifierad modell av Hillocks i Hoel 2001 s. 28) 

 

 

Texten mer i fokus 

 

I dagens diskussion om svenskundervisning kan man se tecken på ett ökat intresse för texters 

mönster, vilket också märks i de nationella proven i svenska. I skrivuppgifterna som eleverna 

genomför efterfrågar man berättelser, krönikor, debattartiklar, noveller m.m. Det verkar alltså 

ligga i tiden att sätta textstrukturer i fokus. Detta vittnar även lärare i denna studie om. 

Nydialogisterna har på senare tid tagit vissa steg som tyder på att man öppnar för ett mer 

textfokuserat synsätt från att mestadels ha varit fokuserade på läsarens uppfattning om texten. 

I sin avhandling Elevsamtalar om skrivning i vidaregåande skole (2000) och i boken Skriva 

och samtala (2001) visar Hoel på möjligheten att fokusera på utvalda kriterier i texten vid 

responser24. Dessa kriterier kan vara genrespecifika och stödja eleverna i utvecklingen av 

genremedvetenhet och skrivande i olika genrer. Kanske fick inte det processorienterande 

skrivandet genomslagskraft i skolorna p.g.a. det ensidiga fokuserandet på processen; i 

kursplaner ställer man trots allt också krav på produkten och formen. Att arbeta med 

                                                 
24 Elbow (i Hoel 2000 s. 302) talar om reader-based samt criterion-based eller text-based respons. 
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kriteriefokuserade responser är ett sätt att låta processen möta produkten i form av olika 

genrer. Förmågan att skriva, läsa och att ge respons är knuten till kunskap om normer och 

genrer. Därför gäller det att skaffa sig en bredare språklig och genremässig repertoar (Hoel 

2000). Lärare i denna studie aktualiserar under skrivprocessen kriterier i texterna utifrån 

gällande genre. Kriterierna avser framför allt språkliga strukturer i texterna. Detta återkommer 

jag till senare i uppsatsen.  

Man kan konstatera att Hoel (2000) i sin avhandling diskuterar kring genrer ur såväl 

teoretiskt som pedagogiskt perspektiv. Hon är dock inte helt tydlig på denna punkt. Å ena 

sidan hävdar hon att när det gäller att internalisera textmönster sker det genom att läsa och på 

så sätt få föreställningar om mönstren samt genom att skriva. Den genrekompetens man har är 

ofta s.k. tyst kunskap som man skaffar sig i sociala och kulturella sammanhang. Eleverna 

utvecklar dessa mönster under skrivprocessens gång genom responsarbetet. Lärarens roll är 

här av underordnad betydelse25. Den ideala läraren är en praktiker som skriver samtidigt som 

eleverna, inte en auktoritet med teoretiska kunskaper i texter och skrivande (Hoel 2000 s. 41). 

Å andra sidan framhåller Hoel att det är genom kriteriebaserad respons som eleverna 

utvecklar sin textkompetens.  

Dessutom nämner hon att de läsarfokuserade responserna lämpar sig bättre för de elever 

som inte kommit så långt i sin textkompetens och att de så småningom kan följas av 

kriteriebaserade, eftersom den sistnämnda kräver mer av läsaren. Kriteriebaserad respons 

förutsätter också att läraren har kompetens och kan gå in som textexpert (a.a.). 

Nydialogisterna menar dock att det finns nackdelar med att fokusera på textmönster. De 

krav skolan har på att texter ska framställas på ett visst sätt kan leda till att man låser sig vid 

färdiga mönster på bekostnad av nyskapande. Denna anpassning till gängse genrer slår också 

olika mot olika elever beroende på att deras sociala och kulturella bakgrund gett dem olika 

förförståelse (a.a.). 

Trots att man kan se skillnader mellan nydialogismen och den sociosemiotiska 

genrepedagogiken (se kap. 4.2.3 och 4.2.4), kan man alltså konstatera att nydialogismen har 

närmat sig ett mer textorienterat synsätt. Vid kontakt med den norske forskaren i bl.a. 

skrivpedagogik, Astrid Roe (2004) vid Oslo Universitet, hävdar hon att ”Prosessorientert 

skrivepedagogikk står stadig sterkt i Norge. Her ser man ikke så stor motsetning mellom 

sjanger-opplæring og fri assosiativ skriving”. Även Hoel menar att vi måste ta in en mångfald 

av teorier kring skrivande i klassrummet: ”For di kvar modell og kvar teori vil representere 

                                                 
25 Jfr Peter Elbows boktitel Writing Without Teachers (1973) 
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berre en liten del av røynda26, er det meir fruktbart å sjå ulike teoriar og modeller som 

kompletterande enn som konkurrerande” (Hoel 2000 s. 87).  

Hertzberg (2001) diskuterar i sin artikel ”Tusenbenets vakre dans” huruvida en 

medveten undervisning i språkliga strukturer är ett stöd när man ska lära sig behärska genrer. 

Hon kommer fram till att undervisning om genrer knappast påverkar skrivförmågan och 

hänvisar till Stephen Krashen som menar att ”frivillig, lustbetonad läsning är den viktigaste 

faktorn för utveckling av skrivfärdigheten” (a.a. s. 95). Undervisningen i språkliga strukturer 

behöver alltså gå via läsandet vidare till eget skrivande, innan det kan bli kunskaper som 

påverkar skrivfärdigheten, och som skrivlärare måste man ha de språkliga genrekunskaperna 

för att kunna genomföra god skrivundervisning. 

 

 

 

4.2.3 En funktionell grammatik för text som socialt beteende 

 

 

Denna studie analyseras inte specifikt med avseende på systemfunktionell lingvistik, SFL. 

Men det kan vara av intresse att få en inblick i dessa teorier som en relief i sammanhanget, 

eftersom det finns tecken på att tankar i liknande riktning ligger i tiden även i Norden. Dock 

kan man föreställa sig att dessa teorier kan behöva bearbetas för att passa den sociokulturella 

kontext som är rådande i svenska skolor, vilket säkert kan bli aktuellt i framtida forskning. 

Med de sociokulturella och sociosemiotiska teorierna som grund har Michael A. K. 

Halliday och hans kollegor allt sedan 1950-talet utvecklat SFL. Sociosemiotikerna menar att 

den medvetne textproducenten väljer sin strategi och uttrycker sig på ett visst sätt som hon 

tror gagnar avsett syfte i den aktuella situationen. ”Språklig form är inte bara relaterad till 

social form, språklig form är social form” (Ledin 2001 s. 17). SFL är ett försök att sätta 

lingvistiken i en sociokulturell kontext och omfattar noggrant utarbetade språkvetenskapliga 

teorier och ett omfattande grammatiksystem (Hedeboe 2002). 

Även Halliday (1978) betonar interaktionens roll i betydelseproduktionen. 

Språkbrukaren är i en semiotisk process genom att hon alltid måste välja sina uttryck. 

Textskapandet påverkas av faktorer på vitt skilda nivåer: allt från upplevelsen av de 

                                                 
26 Verkligheten  
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erfarenheter vi gör i världen och hur texten i stort ska struktureras, till formuleringar av det 

enskilda uttrycket, ordval och uttal. J. R. Martin (1992 s. 496) har i nedanstående modell visat 

hur han ser att de olika nivåerna i SFL förhåller sig till varandra.  

                      

                                  
 

Figur 2 ”Language and its semiotic environment” (Martin 1992 s. 496) 

 

Ideologin är på en kontextuell nivå och har att göra med våra erfarenheter och tankar om 

världen och omfattar ett innehållsligt plan: de idéer vi ger en språkdräkt i en viss kontext. 

Genrebegreppet är i sig inte okomplicerat. Ledin (2001) har gjort en forskningsöversikt 

rörande begreppet och säger att Halliday bara nämner genre i förbigående och tycks, enligt 

Ledin, ”tala om en textstruktur som är gemensam för en klass av texter” (a.a. s. 19). Däremot 

är register ett mycket använt begrepp inom SFL och enligt Swale (i a.a. s.19) är man inom 

Hallidayskolan oklar över relationen mellan genre och register. Martin (i Hedeboe 2002) 

sammanför genrebegreppet med den kulturella kontexten, vilket stämmer väl med Ledins 

konstaterande. Registerbegreppet verkar däremot vara mer bundet till situationskontexten. 

Hedeboe (a.a.) använder en metafor för att beskriva förhållandet när hon i titeln till sin 

avhandling låter genre symboliseras av ”klimat” som är något mer bestående och register av 

”väder” som ändras från dag till dag. Slutligen manifesteras ovanstående i språkliga uttryck.  

Inom den s.k.genrepedagogiken som bygger på SFL, betonar man att genrer har ett 

förutsägbart textmönster för att tjäna skilda sociala syften: 

 

 

 

 35



Genres are social processes. Texts are patterned in reasonably predictable ways according to 

patterns of social interaction in a particular culture. Social patterning and textual patterning meets 

as genres. Genres are textual interventions in society; and society itself would be nothing without 

language in all its patterned predictability. It follows that genres are not simply created by 

individuals in the moment of their utterance; to have meaning, they must be social. (Cope & 

Kalantzis 1993a s. 7) 

Genren har alltid en funktion som manifesteras i en språklig dräkt. Det kan bl.a. vara att roa, 

informera, övertyga, analysera eller att upprätthålla ett socialt syfte – exempelvis vänskap 

(Ledin 2001). 

Det finns flera definitioner av genre. Swale ser genre som en relativt stabil konvention, 

medan Fairclough betonar texters heterogenitet; genom att samhället förändras och därmed 

även den sociala kontexten kommer också genrer att utvecklas (Ledin a.a. s. 24). 

Jag återkommer till ovanstående teorier i diskussionen i ett försök att syntetisera 

resultatet av undersökningen med avseende på register- och situationskontextbegreppet (se s. 

98 f.). 

 

 

Språksystemets olika nivåer 

 

Det sätt som språket är organiserat på är inte gjort av en tillfällighet. Halliday menar (i 

Hedeboe 2002) att språkets funktion i första hand är att tjäna människan i hennes sociala liv. 

De språkstrukturella val hon måste göra korresponderar med följande metaspråkliga 

funktioner27: 

 

Text 

• Idémässig (Ideational) 

Funktionen att konstruera och kommunicera våra erfarenheter och tankar om 

verkligheten och världen. 

• Interpersonell (Interpersonal)  

Funktionen att möjliggöra interaktion mellan avsändare och mottagare vilket innefattar 

personliga uttryck och språksociologiska överväganden. 

 

                                                 
27 Begreppen är hämtade från Hedeboe 2002 och där står de engelska uttrycken tillsammans med danska 
översättningar. Den svenska översättningen är min egen. 
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• Textuell (Textual) 

Med denna funktion blir språk till text, d.v.s. en väv av språkliga uttryck som får 

mening. Utan text skulle vi inte kunna göra språket användbart.  

 

När det gäller register avser man den mekanism som binder samman lingvistiska och 

kontextuella betydelser. Man räknar med tre registervariabler: 

 

Situationskontext 

• Field (ung. innehåll: Vad händer?) 

Varje situationskontext består alltså av en social aktivitet som försiggår i ett visst 

erfarenhetsområde.  

• Tenor (deltagare: Vilka deltar?) 

De som deltar i aktiviteten 

• Mode (ung. kanal: Vilka uppgifter har texten i den aktuella aktiviteten?) 

Den roll språket spelar 

(Hedeboe 2002 s. 104 f.) 

 

Variablerna inom ovanstående grupper samspelar när text ska realiseras i en kontext genom 

språkliga uttryck. Vår uppfattning av situationskontexten avgör hur vi tolkar och bedömer, 

samt hur vi väljer det språkliga uttrycket. Och vår strävan är förstås att det språkliga uttrycket 

ska vara lämpligt och effektivt i situationskontexten. På så sätt kan man alltså tala om text som 

socialt beteende (se s. 10 och vidare i kap. 5 samt kap. 6.1.1). 

 
 
 

4.2.4 Genrepedagogik och språkstrukturella stödstrukturer 
 

 

I denna studie är en del av syftet att ta reda på hur undervisningen i de undersökta klasserna 

ser ut med avseende på några centrala begrepp (se s. 9 f och kap. 5.1).  Genrepedagogiken är 

ett exempel på ett sätt att undervisa som visar stora likheter med den undervisning som har 

genomförts inom ramen för denna undersökning, och denna pedagogik visar sig även ha 

bäring på dessa centrala begrepp, vilket jag utvecklar i kapitel 6.2. 

I Australien där de sociosemiotiska teorierna vuxit fram under 80- och 90-talen, började 
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man fundera över hur man skulle kunna göra praktik av Hallidayskolans funktionella 

grammatik. Namnkunniga i detta sammanhang är förutom Halliday, Kress, Rothery, Cope, 

Kalantzis, Eggins och Martin för att bara nämna några. Man hade konstaterat att elever 

misslyckades med sina studier och nu började man inse att det ”kanske i verkligheten var ett 

språkligt problem” (Hedeboe & Polias 2000). Med anledning av detta kände man sig inte 

tillfreds med den processorienterade skrivpedagogiken som då var rådande. Nu ville man i 

läs- och skrivundervisningen även fortsättningsvis utgå från ett intressant innehåll som anknöt 

till elevernas erfarenheter, och man ville inte bortse från att förmågan att producera egna 

texter och ta till sig andras, är ett arbete som sker i process. Men därtill ville man även 

utveckla kunskaper om språkliga strukturer. Den språkliga formen skulle nu få en renässans, 

men inte i formalistisk anda utan på ett funktionellt sätt (Cope & Kalantzis 1993a).  

För att förstå och kunna tala om språkliga strukturer behöver man ett metaspråk och 

förmåga till metakognition. Detta talar även nydialogisterna om, men genrepedagogerna tror 

inte att detta kan utvecklas utan undervisning, vilket nydialogisterna menar (Hedeboe 2002). 

Hedeboe kritiserar även nydialogismen genom att påpeka att man har den sociala 

interaktionen som mål och att man sätter både innehållet och språket utanför fokus. Också 

Zebrovski antyder att nydialogism inte har så mycket med lärande av språk att göra som med 

socialisering, enligt Hedeboe (a.a. s. 49).  

Cope och Kalantzis (1993a s. 6–7) pekar på följande sju argument som ska visa att den 

progressiva pedagogiken (nydialogismen) har misslyckats (se vidare s. 99 f.): 

1. Individcentrerad 

Man lämnar mycket ansvar till eleverna eftersom man inte styr deras skrivande. Detta 

passar den studiemotiverade eleven som kommer från ett barncentrerat hem bäst. 

2. Favoriserar dem som redan ”kan koden” 

Den som redan har ett språk som ligger närmast ”the literate culture of industrial 

society” klarar sig bäst. 

3. Motiverar inte den omotiverade 

Man motiverar inte bättre än den traditionella pedagogikens skola. 

4. Reproducerar ojämlikhet 

Den som klarar sig bra avancerar och den som har svårigheter får ingen hjälp att 

utvecklas. Ojämlikheten baseras på den sociala tillhörigheten utanför skolan. 

5. Reducerar läraren till handledare 

Läraren utnyttjar dåligt sitt professionella kunnande som auktoritet. 

6. Ofta inte alls progressiv (jfr med s.k. ”glad formalism” i Malmgren 1996) 
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Det kan tyckas som om man använder ett nytt sätt att tänka, men ofta ser man t.ex. att 

läromedlet består av kopior ur traditionella läroböcker och att undervisningen är 

fragmentiserad. 

7. ”Naturlig inlärning” = Slöseri med tid! 

Inlärningen är ineffektiv. Man arbetar med ett begränsat antal genrer; mestadels skrivs 

texter av mer personlig karaktär; det blir monotont och repetitivt. Eleverna tränar ofta 

inte de mest kraftfulla, skriftspråkliga genrerna, som exempelvis argumenterande och 

utredande texter. 

Inom genrepedagogiken leder läraren tydligt undervisningen och kan med sin 

professionalitet visa på väsentligheter och, som en expert och en auktoritet på språk, medvetet 

leda språkarbetet framåt. Detta betonar Cope och Kalantzis och talar i termer av att 

”återupprätta” läraren (a.a. s. 18). Dessa resonemang påminner om Torsten Madséns (2002) 

kritik mot den svenska skolan, då han betonar just den tanken att läraren verkar ha abdikerat 

och mer antagit rollen av en administratör av elevernas självständiga arbete. Han bygger 

också sitt tänkande på sociokulturella och socialinteraktionistiska ståndpunkter och efterlyser 

bl.a. mer av aktivitet, intervention och problematiserande från lärarens sida än vad han tyckt 

sig se. Genom att vara den som vet mer än eleverna kan läraren bygga upp stödstrukturer i 

undervisningssituationerna som eleverna kan ha som hjälp i sin utveckling (Cope & Kalantzis 

1993a). 

Genrepedagogerna ser på många sätt undervisning som en växelverkan på olika plan. 

Det gäller att växla mellan att pröva själv, praktik och empiri, och att ta reda på vad andra 

tänkt, teori. Det gäller även att integrera skrivandet med att läsa, samtala, lyssna och andra 

aktiviteter och då behöver man använda sitt eget språk, få ta del av andras texter samt lära sig 

ett metaspråk för att kunna samtala om de språkliga erfarenheter man gör. Detta, menar 

genrepedagogerna, sker inte av sig självt, utan här måste undervisningen medvetet belysa 

språkliga aspekter genom att t.ex. sätta in grammatiken i sitt funktionella sammanhang. Så här 

förklarar man termen grammatik: 

 

’Grammar’ is a term that describes the relation of language and metalanguage; of text to 

generalisations about text; of experience to theory; of the concrete world of human 

discursiveactivity to abstractions which generalise about the regularities an irregularities 

in that world. (a.a. s. 20) 

 

Detta får ses som en vidare definition än vad vi traditionellt är vana vid. Det är en deskriptiv 
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syn med ett uns av normativitet eftersom man funderar över vad som är lämpligt i den 

aktuella texten, för dess önskade sociala funktion.  

Såväl ovanstående resonemang som lärandecirkeln (se nedan) är applicerbara i den 

undersökta undervisningen, vilket jag kommer att fördjupa i kapitel 6.2. 

Martins (1999) modell nedan är exempel på hur undervisningen kan organiseras för att 

ge eleverna nödvändiga stödstrukturer i en språkutveckling som handlar om såväl innehåll 

som språkliga strukturer. Modellen28 visar på tre faser som inte är statiska utan som pilarna 

visar kan man gå fram och tillbaka mellan dem.      

                                    

                                                                                              
 

Figur 3 Lärandecirkeln (Martin 1999 s. 131) 

 

Det börjar med att man tillsammans, lärare och elever, i en specifik kontext bygger upp det 

field/fält som är aktuellt inom den specifika kontexten. Detta är det förarbete, en forskningsfas 

som handlar om att utforska och avgränsa ett ämne. Här ingår förstås också språkutvecklande 

element. Så småningom går man in i nästa skede och då presenteras en text i en viss genre och 

tillsammans diskuterar man vad man ser. På så sätt utforskar man hur den är uppbyggd, 

dekonstruction/dekonstruktion29  I nästa fas bygger man tillsammans under lärarens ledning 

upp en liknande text för att bli medveten om hur innehåll och form samverkar i denna 

specifika genre – joint construction/gemensam konstruktion. Man tittar på generella drag och 

för teoretiska resonemang, men man sätter också teorin i relation till individuell och kulturell 

                                                 
28 Modellen har sin teoretiska grund i Vygotskijs och Bruners arbeten (Feez 2002).   
29 Jämför med s.k. närläsning (se t.ex. Lundqvist 1995). 

 40



erfarenhet och värderar i vilka sammanhang konceptet kan appliceras. Därefter är det dags för 

varje elev att på egen hand skapa sin text – independent construction/självständig 

konstruktion. Feez (2002 s. 65) lägger slutligen till att man ska koppla till andra texter inom 

fältet och genren – linking related texts. Under alla faser bygger man parallellt upp kunskaper 

i fältet och text- och genremedvetenhet genom interaktion och de stödstrukturer som är 

aktuella (Hedeboe & Polias 2000; Hedeboe 2002; Cope & Kalantzis 1993a).  

Den kritik som framförts av t.ex. Mike Callaghan, Peter Knapp och Greg Noble (1993) 

mot genrepedagogik inom olika skolämnen handlar om att det kan vara svårt för elever att lära 

sig att behärska genren så väl att det innehåll som är föremål för lärandet kommer till sin rätt 

och hamnar på tillräckligt hög nivå. Dessutom är det krävande att som lärare såväl behärska 

sitt ämne väl som att också ha den genrekunskap och språkliga kunskap som 

genrepedagogiken kräver. De talar om att det finns en risk i att man går stegvis i 

lärandecirkeln och utför en serie aktiviteter som man som elev kanske inte riktigt förstår och 

därmed inte kan applicera i andra sammanhang. Komplexiteten gällande såväl innehåll som 

språkliga strukturer i texten gör pedagogiska förenklingar som t.ex. lärandecirkeln 

nödvändiga, men kan också göra att helheten går förlorad. Dessutom kan det leda till en 

pedagogik av reproducerande karaktär. För att komma åt detta problem med att vara för 

fokuserad på den skrivna produkten, menar Callaghan, Knapp och Noble (a.a. s. 192 ff.) att 

man bör arbeta med genrer som en process, och utföra de handlingar som ska produceras i 

genren – t.ex. låta eleverna argumentera muntligt innan de ska skriva en debattartikel. På så 

vis kan vi se att genrepedagogerna närmar sig de processorienterade nydialogisterna från sitt 

håll. 

Även Ann M. Johns (2002) resonerar om lärandets villkor i genrepedagogik och pekar 

på skillnaden mellan å ena sidan teoretikernas och forskarnas upptäckter kring språk och 

genrer och å andra sidan didaktikernas vardagsverklighet. Hon hävdar att forskarna visar på 

genrer som komplexa mentala abstraktioner, medan lärarna i skolan måste förenkla och 

generalisera. Därmed menar hon att läraren måste betona regelbundenheter och söka stabilitet 

för att göra inlärning möjlig. Detta är ett dilemma eftersom det kan göra att eleverna får 

intrycket av att genrer är mer formaliserade än de egentligen är och därmed ökar risken för 

reproduktion. Hennes lösning på detta problem går ut på att läsa och skriva texter och låta 

elevernas reflektioner dominera undervisningen – man visar eleverna att man förutsätter att de 

har ansvar som läsare och skrivare (jfr med lärare på Gyllenskolan s. 62 och 67). Detta gör att 

de blir medvetna om interaktionen mellan process, intertextualitet och produkt, samt 

variationer mellan olika texter inom samma genre. 
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För att få denna pedagogik att fungera i skolan menar man att lärare behöver stöd genom en 

makrostruktur som löper över terminer och skolår, t.ex. i form av läromedel för att få en 

progression genom åren och en tydlighet i läroplaner och kursplaner (Cope & Kalantzis 

1993a; Polias 2004).  

Sammanfattningsvis är min tolkning att nydialogismen i sin polemik mot den 

traditionella pedagogiken framför allt har bidragit med en erfarenhetspedagogisk grundsyn, 

läsningens betydelse samt didaktiska kunskaper kring skrivprocessen med tonvikt på 

innehållet – innehåll och process. Genrepedagogiken i sin tur har därtill pekat på vikten av att 

även arbeta med språkliga strukturer.  
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5 Resultat och analys 
 

 

 

I detta kapitel börjar jag med ett avsnitt, 5.1, där jag för respektive skola redogör för de 

erfarenheter jag har skaffat mig om undervisningen genom observationer. Här redovisas också 

elevers och lärares värderingar av den undervisning som genomförts. Därefter gör jag för 

varje skola en analys av undervisningen. Denna har jag strukturerat utifrån åtta centrala 

begrepp sorterade parvis under fyra rubriker:  

 

• Dialogicitet och processer  

• Stödstrukturer och undervisning rörande språkliga strukturer 

• Integrering och funktionalisering  

• Erfarenhetspedagogisk ansats och text som socialt beteende. 

 

Dessa begrepp är inte oavhängiga av varandra, utan hänger på olika sätt ihop. Jag har under 

rubrikerna fört samman två begrepp som jag inte anser vara möjliga att särskilja eftersom 

deras uttryck och betydelser i större eller mindre grad överlappar varandra (se s. 9 f. samt kap. 

4 och 6.1.1) 

I avsnittet därefter, 5.2, analyseras de kontextuella aspekter som jag har hittat i 

materialet och som jag finner har betydelse för en verksamhet där undervisning om språkliga 

strukturer på ett funktionellt sätt integreras med andra delar av svenskämnet. De kategorier 

som jag redovisar framträder i såväl lärares som elevers resonemang, men de är även tydliga 

för mig som forskare och lärare. Kategoriseringarna av materialet analyseras här med hjälp av 

Dysthes (2003) centrala aspekter av den sociokulturella synen på lärande – såväl elevers som 

lärares och skolans lärande. Dessa aspekter belyses i teorikapitlet och jag för ett resonemang 

utifrån dem i diskussionen (se kap 4.2 och 6.1.1).  
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5.1 Undervisningens genomförande – beskrivning 

och analys 
 

 

I detta avsnitt, 5.1, kommer jag att redogöra för resultatet med fokus på de två sista 

frågeställningarna i syftet (se s. 10), vilka handlar om hur undervisningen ser ut, särskilt med 

avseende på de utvalda centrala begreppen samt elevers och lärares värdering av 

undervisningen. Jag väljer att inte särskilja vad de olika personerna har sagt eftersom det inte 

har någon specifik betydelse för undersökningen. Under rubrikerna Eleverna och Läraren har 

jag valt att i stor utsträckning strukturera texten efter de kriterier som jag använder i den 

efterföljande analysen. Där tar jag upp de centrala begreppen i den ordning de presenteras på 

föregående sida. 

 

 

 

5.1.1 Solskolan – att läsa böcker och samspela 
 

 

Målen som Siv och hennes kollegor hade satt upp för bokprojektet var att man skulle förmå 

eleverna att läsa, skriva, samtala och lära sig något om verb. Man avsåg också att de skulle 

träna sitt tänkande och få aktivera många sinnen. De olika delarna skulle integreras med 

varandra.  

Projektet pågick från mitten av oktober fram till jul, men böckerna fortsatte att cirkulera 

och bokdiskussioner fortsatte även under våren. I dessa klasser har man integrerat olika delar 

av svenskämnet, och min tolkning är att man i arbetslaget utgått från och framför allt 

fokuserat på läsandet och boksamtalen. Eleverna säger att projektet har gett dem mycket, och 

lärarna och bibliotekarien har hittat ett för dem nytt sätt att arbeta med böcker som de känner 

sig nöjda med. Både elever och lärare uttrycker sig positivt om integreringar och nämner här 

att kombinationen av att läsa, skriva och samtala ökar intresset för både innehållet och språket 

i texterna.  
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Praxisgemenskapen i klassrummet 

 

Jag besöker denna klass, år 6, i slutet av november när de arbetat ca en månad med sitt 

bokprojekt och jag möts av en lugn och varm stämning. Eleverna är alerta och många har 

något att säga vid det inledande småpratet. Under denna lektion ska de utgå från innehållet i 

sin bok och skriva en egen text, fri skrivning kallar de detta moment. En del elever uttrycker 

sig positivt om uppgiften, andra – framför allt pojkar – negativt. Den instruktion de får lyder: 

 

Du ska utgå från den bok du fick och välja en av följande uppgifter:  

• Vem skulle du vilja träffa av personerna i den bok du läst? Varför? Var skulle ni träffas? 

Vad skulle ni göra?  

• Skriv ett brev till någon av personerna i boken eller som ett alternativ, skriv till 

författaren. 

• Hur gick det sedan? 

 

För att väcka minnet från de olika böckerna talar läraren med klassen om dem, ställer lite 

frågor om innehållet och tillsammans funderar de över skrividéer. Läraren säger att de ska 

börja med att göra en tankekarta med t.ex. namnet i mittenbubblan. Detta sysslar de med i ca 

15 minuter och de flesta kommer igång bra. Många småpratar med bänkkamraten om 

uppgiften och en del talar om den bok de nu läser. Alla ser ut att vara sysselsatta med att tänka 

över böckerna och göra sina tankekartor. Denna genre är de bekanta med.  

Siv samlar därefter ihop klassen och frågar dem hur böckerna påverkat dem och en 

engagerad klassdiskussion uppstår. Diskussionen handlar framför allt om när föräldrar i 

böckerna har dött. Läraren påpekar för mig efteråt att det är ett par elever i klassen som mist 

en av sina föräldrar och att det förstås har påverkat alla eleverna. 

Innan de börjar skriva ska de berätta för varandra två och två om sina tankekartor. När 

de har gjort det frågar läraren om de tycker att de blev klarare över vad de ska skriva efter att 

ha pratat med en kompis. Det enda svar jag hör är: ”Nej!” Utifrån vad jag har lagt märke till 

under observationen har de inte samtalat, bara uttalat det de redan skrivit i tankekartorna.  

Därefter ska de börja formulera sina texter. Många verkar engagerade, men inte alla.  
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Eleverna 

 

Jag har vid två tillfällen intervjuat fem elever, två pojkar och tre flickor, som kommit olika 

långt i sin språkutveckling. Två flickor läser och skriver mycket och tycker det är roligt och 

lätt medan de andra inte är så positiva till att läsa och skriva. Alla hävdar att de tycker att 

bokprojektet har varit bra. Jag lägger märke till att flickorna lättare formulerar sig om dessa 

frågor och uttrycker sig mer positivt om projektet än pojkarna. Men även pojkarna uttrycker 

att de tycker att de ska jobba på samma sätt fler gånger. 

Vidare framhåller eleverna att det var bra att man kunde tipsa varandra om böcker och 

även låna av varandra. De betonar också det positiva i att de fick var sin bok och att de har 

samtalat om böckerna i organiserade boksamtal men även spontant, vilket de upplevt som 

mycket givande. 

Att ha boksamtal i grupper av elever som hade läst samma bok, var nytt för dem och 

mycket givande anser de: ”Många hade frågor om sådant som jag hade fattat direkt och 

tvärtom”, ”Det var bra att prata om det man inte förstod” och ”Boksamtal är faktiskt kul!”. På 

flera sätt visar de att de uppskattar att diskutera, samspela och processa: ”Det är roligt att läsa 

och rekommendera boken till andra” och ” Det är också bra att prata om böckerna för då får 

man se vad andra tänker”. 

Närläsningen nämns också som intressant och lärorik.  

De talar om att de uppskattar att läsa böcker som de sedan skriver och samtalar om och 

någon säger också att ”man ska göra roliga saker med texterna, t.ex. måla bilder”. En elev 

föreslår att man även skulle kunna göra andra saker ihop när man läst samma bok, t.ex. skriva 

ihop med en kamrat.  

För övrigt tycker de att de har lärt sig mycket: skriva och stava bättre, fundera mer över 

böcker man läst, ”man vet mer hur man ska skriva när man jobbar med böcker samtidigt”, 

prata inför en grupp och inför klassen och de påstår också att de har utvecklat sin fantasi. 

Eleverna säger att läsandet har betydelse för såväl deras läsförmåga som deras skrivförmåga. 

En elev uttrycker det som att: ”Man lär sig jättemycket på att läsa; man lär sig nya ord, det 

blir lättare att skriva, man blir bättre på att läsa och det är roligt att läsa.” Ett par elever 

uttrycker sig inte fullt så entusiastiskt och menar att de inte har utvecklat sitt läsande och 

skrivande: ”Jag tänker under tiden jag läser, men det gjorde jag redan innan” och ”Inte någon 

förändring [avser den egna skrivutvecklingen]”. En elev säger att hon inte kan se att hon har 

påverkats av projektet men konstaterar samtidigt: ”Jag tycker vi ska göra detta igen!” 

När det gäller det grammatiska momentet menar eleverna att de blivit bättre på att hitta 
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verb: ”Det är bra när man ska göra uppgifter i språklära, ta ut verb och böja dem”. De säger 

att det nog var bra att jobba med verben, men det ”var inte så jättekul”, ”inte det bästa” och 

”det gav inte så mycket”. De nämner inget om att grammatiken har satt några spår i deras 

skrivande. En elev säger ändå att det var lärorikt att jobba med verben. Hon tillhör dem som 

verkar ha ganska lätt att uttrycka sig i såväl tal som skrift och jag får en känsla av att hon 

uttrycker sig på så sätt för hon tror att vi lärare tycker att grammatik är viktigt. Förutom detta 

nämner ingen av dem mer precist hur man blir bättre på att skriva, d.v.s. inget som kan 

hänföras till språkliga strukturer och grammatik.  

 

 

Lärarna – Siv och hennes kollega  

 

Jag har genomfört intervjuer med Siv och hennes kollega vid två tillfällen, en gång innan de 

startade projektet vid ett planeringsmöte och en gång efter projektstart i ett fokussamtal med 

hennes kollegor. Siv har jag dessutom samtalat med ytterligare ett par gånger i samband med 

observation och elevintervjuer samt vid gruppintervju i fokusgrupp med samtliga lärare i 

studien. 

Totalt sett är de mycket nöjda med projektet. De framhåller att ”alla har känt sig lika 

delaktiga oberoende av vilken bok de har läst” vilket man ser som positivt. Man har läst och 

samtalat mycket vilket gör att ”nya världar” har öppnats för eleverna och enligt lärarna 

upplevdes detta som väldigt givande. Alla har, enligt lärarna, kunnat läsa böcker på sin nivå 

och lärarna är eniga om att alla – pojkar, flickor, starkare och svagare tjänar på detta 

arbetssätt.  

Lärarna upplever att viljan att läsa böcker har ökat hos alla elever och eleverna har talat 

mer med varandra om och genom böckerna då de bl.a. har gett varandra bokrekommenda-

tioner. De återkommer flera gånger till att de nu samtalar och tänker väldigt mycket kring 

böckerna. Bl.a. är det två elever som enligt läraren är på olika läsnivå som bestämmer att de 

ska läsa varandras böcker. Läraren menar att dessa två inte brukar ha så mycket med varandra 

att göra. Många elever är engagerade i att diskutera böckerna och har bestämda åsikter om de 

som de har läst. 

Närläsningen anser lärarna var givande: ”genom närläsningen har de [eleverna] blivit 

mer medvetna om strukturer i text, att språket är olika i olika böcker”. Detta gjorde man till 

tillsammans genom att studera första sidan i varje bok. Läraren ställde frågor som: ”Vad är 

det som gör att man vill läsa vidare i denna bok?” och ”Hur fångar författaren läsarens 
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intresse?” Flickorna upptäckte mer än pojkarna: ”Oj, vilken lång mening”. Lärarna menar att 

särskilt flickorna är beroende av hur författaren tar kontakt med läsaren för sin fortsatta 

läsning – de ville veta hur det skulle gå och de var känsliga för meningslängden, språket och 

den stämning som författaren hade skapat. Om flickorna störs av något vill de gärna diskutera 

med varandra om texten och kommer kanske på så sätt vidare. Pojkarna verkar enligt läraren 

inte så beroende av detta; de läser boken för att läraren har sagt det. Och pojkarna blev 

förvånade när de förstod att det inte fungerade så för flickorna. Däremot har de nu kunskap 

om hur de kan se på böcker/texter, vilket skulle kunna göra att de fortsättningsvis kan 

diskutera mer på egen hand. Siv konstaterar att närläsning är bra och att man tillsammans 

hittar mycket i en liten bit text. 

Vidare konstaterar lärarna att pojkarnas läslust har ökat i samband med att de har 

kommit igång att diskutera böcker. Kanske det egentligen är viktigare för pojkarna att få 

läslust i skolan eftersom flickorna i större utsträckning redan har det. För flickorna är det en 

utmaning att fördjupa sina insikter och kunskaper och båda könen får också träna sig på att 

diskutera. Stundtals förundrades pojkarna över vad flickorna hade lagt märke till i texterna. 

Detta är något som lärarna reflekterat över. Nu upptäckte de dessa skillnader tydligt och de 

har funderingar på hur man fortsättningsvis mera medvetet skulle kunna hantera och använda 

sig av olikheterna i undervisningen. 

När det gäller att stödja eleverna i arbetet med skrivandet menar Siv att det hade varit 

bättre om hon hade gått in och gjort förarbeten specifikt med varje grupp som hade samma 

bok. Det är lättare att hantera skrivandet när alla läst samma bok. Det finns ett antal, framför 

allt pojkar, som inte skrev så mycket och som man inte heller kan se har utvecklat sitt 

skrivande, anser lärarna. 

De har även funderingar om hur de skulle kunna vidareutveckla arbetet med olika 

uttryckssätt inom ramen för integreringar. De diskuterar möjligheten att efter boksamtalet låta 

eleverna skriva en dikt och göra en bild till dikten (detta hade man gjort i den ena klassen). 

Därefter skulle man kunna ha ett nytt samtal kring bok, dikter och bilder. Många svaga läsare 

är bildmänniskor. Här skulle man kunna bölja fram och tillbaka med läsande, samtalade, 

skrivande, skapande på andra sätt, samtala mer, skriva mer o.s.v. 

Vad gäller grammatikavsnittet menar lärarna att ”Man kan frigöra språkläran […] Det 

ska vi jobba med och då klämmer vi in det här. […] Det blir mer lekfullt på det här sättet”. Att 

lära sig identifiera verben såg man som viktigt för engelskundervisningen: ”det hör ihop med 

att vi höll på med imperfekt i engelskan […] så att man försöker få ihop det nånstans […] ett 

naturligt sammanhang att få in det i”. Man ville att de skulle ”ha hört orden” och ”veta lite 
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vad det handlar om”, som att det finns olika tempus. Detta moment känner de sig nöjda med 

och de säger att eleverna tyckte det var roligt. ”De plockade ut verb ur sin bok och skrev en 

dikt”, vilket också blev lyckat. Till dikterna skapade de bilder i den ena klassen. 

Dessutom arbetade de enligt ett s.k. arbetsschema där var och en skulle göra charader på fem 

verb, tillverka ett ”verbkorsord” och hitta 15 verb i sin bok.  

Siv ser detta som en början och vill fortsätta att utveckla tankarna kring integreringar 

och hon hoppas att ”eleverna nästa gång ska känna igen arbetssättet och då kommer man en 

bit till”. Hon skulle vilja hålla på längre med varje projekt för att komma djupare, och inte 

kalla det för ett projekt utan låta det bli ett arbetssätt. Kanske det är lättare om man håller det 

inom sin egen klass, tror hon, för då har man lättare att följa eleverna genom hela arbetet. 

”Trots att vi hållit på med böckerna sen i november, nu är det februari, så är de inte trötta på 

dem än. Det blev jag överraskad över.” 

 

 

Reflektion och analys av undervisningen 

 

Dialogicitet och processer 

Undersökningen visar att eleverna i denna klass på flera plan ingår i en dialogisk 

praxisgemenskap. Det visar sig finnas en vilja att bidra till ett flerstämmigt klassrum i så 

måtto att många elever gör sin stämma hörd i klassdiskussionen och de verkar lyssna på 

varandra.  

Enligt lärarna, bibliotekarien och eleverna har man i boksamtalen ventilerat böckerna 

ingående och jag drar slutsatsen utifrån intervjuer och observation att man här har skapat en 

dialogicitet som varit värdefull för elevernas kunskapsutveckling, läslust och för deras 

gemenskap, framför allt läsgemenskap. Denna dialog har involverat lärare/bibliotekarie och 

elever. Samtalen har även ur ett genusperspektiv varit intressanta. Som exempelvis att pojkar 

förundrades över vad flickorna hade lagt märke till i texterna på såväl globala som lokala 

nivåer i texterna. Skillnader mellan pojkar och flickor är tydlig i flera avseenden – bokval, 

inställningen till att läsa böcker, vad man lägger märke till vid läsningen och närläsningen 

samt hur man resonerar kring texterna. Genom samtal blir skillnader tydliggjorda. I stor 

utsträckning är lärare och flera elever delaktiga i dessa dialoger och innehållet kretsar kring 

innehållet i böckerna, knutet till eget liv och erfarenhet.  

I intervju med Siv framkommer att det inte alltid är så att elever för dialog med varandra 

i det flerstämmiga klassrummet. Vid närläsningen var dialogen snarare mellan henne och en 
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elev i taget, och mest på initiativ från henne själv, vilket jag tolkar som att en dialog bara förs 

på ett ytligare plan; det förefaller vara läraren som för samtalet och eleverna kanske mest 

svarar av pliktskyldighet för att läraren frågar och för att de lojalt vill hjälpa läraren att 

upprätthålla undervisningen, inte för att de är indragna i en genuin dialog. Undersökningen 

visar också på dialogicitet ut ur texten mot elevers egna upplevelser i verkligheten och mot 

elevers erfarenhet av andra texter (här avses även t.ex. filmer och annat i det vidgade 

textbegreppet) samt framåt och bakåt i texten i sig: ”Vad kan ha hänt tidigare och vad kan 

komma att hända sen?” Intertextualiteten aktualiseras genom samtal om de olika böckerna 

och handlar t.ex. om likheter och skillnader i hur författaren tar kontakt med läsaren på första 

sidan. Men det handlar också om att i ett utvidgat textbegrepp låta boken ”tala” genom eleven 

via bild- och eget textskapande (dikter och fri skrivning).  

Vid vissa tillfällen kan man konstatera att dialogiciteten bara verkar ha fungerat på ett 

ytligare plan. Lärarna var inte tillfredställda med resultatet av den fria skrivningen, vilket man 

hänför till att de hade läst olika böcker. De menar att förarbetet som gjordes blev för allmänt 

hållet och det tolkar jag som att eleverna inte tillräckligt tydligt hittade sina röster här och 

ingen äkta dialog uppstod. I inledningsskedet av detta skrivande skulle de bl.a. samtala med 

varandra om planerna för texten. Observationen visar att de talar om böckerna med varandra, 

men de samtalar knappast om sina planer, utan redovisar snarare sina tankar för varandra. 

Samma sak konstaterar lärarna angående elevresponserna i anslutning till texterna i det fria 

skrivandet; det uppstod knappast någon social interaktion eller dialog på ett djupare plan.  

De processer som har stått mest i fokus i detta projekt är läsprocesser och 

samtalsprocesser. Här säger sig lärare och bibliotekarie ha blivit mer medvetna om betydelsen 

av stödstrukturer t.ex. i form av Chambers modell för boksamtal (Chambers 2003). Man 

arbetar även med skrivprocess, men denna är inte i fokus på samma sätt.  

 

Stödstrukturer och undervisning rörande språkliga strukturer 

Undersökningen visar att eleverna arbetar med stödstrukturer inom sina närmaste 

utvecklingszoner. Den som verkar mest framträdande i detta projekt är modellen för 

boksamtal, enligt Chambers, som både lärare och elever har lärt sig, tagit till sig och visat sig 

uppskatta. Min tolkning är att de här har lyckats hålla sig inom de närmaste 

utvecklingszonerna eftersom eleverna så tydligt visar att de uppskattar dessa boksamtal. 

Däremot verkar det vara en del elever som inte upplever att de fått tillräcklig utmaning för att 

utveckla sitt läsande och skrivande, vilket kan betyda att de hamnat under den närmaste 

utvecklingszonen. 
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Vidare ger Siv eleverna stöd för sitt tänkande genom att samtala med klassen och ställa frågor 

om innehållet i böckerna som ett led i förarbetet inför det egna skrivandet. Här får de också 

stöd genom de uppgifter som Siv skriver på tavlan och genom att de ska göra en tankekarta, 

vilket ska hjälpa dem att samla stoff och strukturera detta. De gör ett förarbete som handlar 

om att aktualisera innehållet, men inte textstrukturer.  

Genom att tillsammans studera första sidan i varje bok visar läraren exempel på hur man 

kan analysera texter; i detta fall handlade det om aspekter i texten som gör att läsaren blir 

intresserad av att läsa vidare. Vid sådan närläsning får eleverna syn på aspekter som annars 

kanske skulle ha gått dem förbi. Dessa stödstrukturer engagerar elever som sedan spontant 

applicerar dem på andra böcker och Siv menar att de på detta sätt har blivit mer medvetna om 

språkliga strukturer i texter.  

Vid de tillfällen då lärarna inte tycker sig ha lyckats tyder undersökningen på en 

avsaknad av fungerande stödstrukturer. Detta gäller elevresponserna kring tankekartan och 

den text de sedan skrev, men också förarbetet kring denna fria skrivning. Lärarna menar att 

detta förarbete blev för allmänt hållet och att de kanske skulle ha gjort ett förarbete, byggt en 

stödstruktur, gemensamt i grupper med lärare och elever som hade läst samma bok. I detta 

förarbete ingick heller ingenting om språkstruktur eller genre.  

Om man analyserar textarbetet utifrån texttrekanten kan man i undersökningen 

konstatera att man i Solskolan har gjort omfattande arbete vad gäller den översta nivån – 

innehållet (även om det inte syns så väl i deras texter) och i slutprodukten har man även sett 

till att i stor utsträckning korrigera stavning och annat i den nedersta nivån i texttrekanten. 

Däremot visar inte undersökningen prov på att man medvetet och aktivt arbetat med språkliga 

strukturer på text- eller satsnivå.  

I undervisningen ingick moment rörande verb: identifikation av denna ordklass och 

tempusformer. Detta behandlas vidare i nästa avsnitt. 

 

Integrering och funktionalisering 

Vad gäller läsande och samtalande visar undersökningen på en hög grad av integrering. 

Elever och lärare har även idéer till att integrera ytterligare moment och att vidareutveckla 

undervisningen i denna riktning, t.ex. hur de skulle kunna hantera skrivandet för att nå en 

tydligare integration med läsningen. 

Grammatikmomentet visar sig i undersökningen inte vara tydligt integrerat med övriga 

delar i detta projekt. Lärarna anger att de avsåg att integrera med engelskan, vilket är en annan 

sak, inte att integrera med deras eget skrivande. Eleverna visar i intervjuerna inte heller att de 
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ser betydelsen av denna grammatikundervisning för detta projekt. 

Om man tittar på upplägget av projektet ser man att man har gjort en sak i taget: läst – 

boksamtalat – skrivit – arbetat med språklära – närläst. Man kan ställa sig frågor här kring 

graden av integrering: Skulle det vara önskvärt att integrera delarna mer eller är det kanske 

inte det? 

Eleverna visar genom uttalanden att de upplever att det de har gjort inom ramen för projektet 

har varit funktionellt och de anser att det är bra att arbeta med projekt där man integrerar 

svenskämnets olika delar: ”När man jobbar med böcker i skolan är det bra att göra som vi gör 

nu: Läsa, skriva och byta böcker med varandra”, ” Det är roligt att prata om böcker, gärna i 

små grupper så alla vågar prata.”, ”Det är inget som inte varit bra med projektet hittills. Man 

skulle också kunna göra andra saker ihop när man läst samma bok; man skulle t.ex. kunna 

skriva ihop om boken.”, ”När man har läst ska man göra roliga saker med texterna, skriva 

något om boken efteråt. Boksamtal är faktiskt kul.” 

Det finns en antydan hos Siv att pojkarna läser boken ”för att läraren har sagt det”, som 

hon uttrycker det. Dessutom menar hon att de inte är så beroende av hur de upplever att boken 

fungerar. Knappast något i intervjuer med elever eller observationer stödjer detta uttalande, 

förutom att en pojke under en intervju inte verkade särskilt engagerad i att samtala om deras 

projekt, men till slut ändå sa att han tyckte att det hade varit bra. Detta skulle man kunna tolka 

som att han inte ansåg sig vara så beroende av eget engagemang, men att han slutligen ville 

säga att han tyckte att läraren hade gjort ett bra jobb. Detta leder till en intressant fråga om 

huruvida en del elever är mer beroende av en funktionell undervisning än andra. 

 

Erfarenhetspedagogisk ansats och text som socialt beteende 

För att börja med bokvalet kan man konstatera att böckerna verkar ha engagerat eleverna. 

Många har läst mer än en bok i projektet; de lånar av varandra och de diskuterar innehållet. 

Detta visar att böckerna slår an toner som de kan knyta till med egna erfarenheter, tankar och 

känslor. Resultatet av boksamtalen tyder, enligt lärare och bibliotekarie på detta. Även 

observationen pekar i denna riktning då ett flertal elever diskuterar livligt och engagerat och 

kommer in på sådant som de upplevt som hemskt i böckerna. Att få läsa om de svårigheter 

som uppstår eller kan uppstå i livet, och överhuvudtaget om mänskliga erfarenheter är 

naturligtvis en grundläggande aspekt av att ge sig in i böckernas värld, som man vill utnyttja 

om man ser ämnet ur ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv. Jag drar slutsatsen från intervjuer 

med lärare, bibliotekarie och elever samt från observation att samtalen kring böckerna har 

varit mycket värdefulla. Eleverna säger att det är viktigt att det händer hemska saker i böcker 
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för att det gör dem mer spännande och engagerande. De samtalar t.ex. engagerat om händelser 

i böcker där någon förälder är väldigt sjuk och slutligen dör. Läraren uppmanar eleverna att 

gärna ta med sådana saker i det de ska skriva. I diskussionerna märker jag att eleverna lätt kan 

röra sig mellan innehållet i böckerna och sina egna erfarenheter och tankar: Här finns stoff 

som engagerar!  

Men vart tar det vägen när de sedan ska skriva sina egna texter? Är uppgifterna inte 

tillräckligt förankrade i deras egen läsning av böckerna och deras egna erfarenheter, eller 

handlar det om andra saker som jag tidigare nämnt? Kunde skrivuppgifterna ha knutits 

närmare de tankar som väckts hos eleverna under läsningen? Eleverna verkar inte så särskilt 

engagerade i sina egna texter och det är inte heller något de lyfter fram som ett positivt 

moment i intervjuerna. Däremot framhåller de att det är bra att integrera skrivandet med 

läsandet, men det gäller att fundera över hur det ska gå till. När det gäller denna aspekt är 

resultatet entydigt från såväl elevintervjuer som från samtal med lärarna, och mina 

observationer pekar i samma riktning, nämligen att det fria skrivandet inte fungerade 

tillfredställande. 

Vid boksamtal har man diskuterat text som socialt beteende genom att språket i t.ex. 

boken Den där Jenny (Wikander, 2003) väckte funderingar om hur man får skriva. Flickan i 

denna bok har ett hårt språk och eleverna kunde t.o.m. tycka att det var för grovt, och då får 

man tro att de menar att det är ett språk som inte ingår i deras sociala verklighet eller att de 

inte tycker att det passar sig i skrift.  

Genom s.k. närläsning tittade de på hur de olika böckerna började, vilket eleverna tyckte 

var intressant. Eleverna har enligt lärarna fått mer kunskaper om olika texter. Det kan vara 

intressant att notera att lärarna uppmärksammade att flickor och pojkar såg och reagerade 

olika på texterna, vilket de hade funderingar på att kunna använda sig mer av i 

undervisningen. Pojkarnas respektive flickornas bokval var också något lärarna funderade 

över. De menade att de skulle kunna hantera detta på ett mer medvetet sätt och använda sig av 

olikheterna i undervisningen.  
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5.1.2 Åskolan – att skriva sagor i process 

 

 

Syftet med den undervisning lärarna vid Åskolan planerade och genomförde var att eleverna 

skulle bli medvetna om skrivandets process med betoning på kriteriefokuserad respons30 och 

bearbetning av sagotexter. Dessutom skulle de fördjupa sina kunskaper om sagogenren, samt 

arbeta strukturerat med att skriva och processa en egen saga. Lärarna ville också pröva att 

medvetet integrera arbete med språkliga strukturer med elevernas eget skrivande (se nedan).  

Deras sagoprojekt pågick under alla svensklektioner i tre veckor, och det som framför 

allt kom i fokus genom denna integrering var skrivprocessens olika delar. Eleverna uttrycker 

sig positivt kring att arbeta med skrivande på detta sätt. De säger att genom att jobba med 

skrivandet i process och tillsammans läsa och bearbeta sina texter med specifika kriterier i 

fokus har den färdiga texten blivit bättre eller t.o.m. mycket bättre än de tidigare versionerna. 

Många menar också att det var en fördel att inte behöva hitta på själva historien, utan på detta 

sätt kunde man koncentrera sig på formen. 

Lärarna är mycket positiva till detta sagoprojekt. De betonar framför allt att detta 

arbetssätt engagerar eleverna och undervisningen blir effektiv eftersom eleverna har varit mer 

koncentrerade och engagerade än de oftast brukar vara. De accentuerar också att arbetssättet 

passar alla elever. 

 

 

Praxisgemenskapen i klassrummen 

 

Vid observationstillfället, som infaller mitt i projektet, håller de i båda klasserna, år 8, på att 

bearbeta och skriva sina sagor. En del håller på med ”sagan om araben” (bilaga 2). Denna text 

ska alla elever skriva om så att den blir en saga. En del håller på med en egen saga, som ska 

ha samma tema som ”araben”, men annars kan de inom den givna ramen fantisera fritt.  

I den ena klassen är de allra flesta engagerade i sitt textskapande. Dock är det några som 

sysslar med annat, som t.ex. läppstift; en del verkar trötta. Sammantaget ser jag ändå en 

mängd intresserade och engagerade elever, som verkar ha lust att skriva sagor. Läraren, Åse, 

inleder genom att fråga klassen vad det var de skulle tänka på och här visar de att de vet en 

                                                 
30 Begreppet är hämtat får Hoel (2000 & 2001) och avser respons där man medvetet fokuserar på utvalda 
kriterier, framför allt språkstrukturella, vid granskningen av texten. 
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hel del om sagogenren. Därefter går Åse runt i klassen och hjälper, instruerar och ”puffar på” 

eleverna. Hon sitter gärna på huk framför bänkarna, antagligen för att komma i nivå med 

eleverna. Man märker att hon har ett förtroendefullt samarbete med dem och det finns en 

ömsesidig respekt. 

I den andra klassen jobbar alla eleverna engagerat och lugnt. Läraren, Åslög, går också 

runt och pratar med eleverna, går fram och skriver något på tavlan som hjälp för en elev, 

ställer frågor till en del för att utveckla deras tankar i textskapandet och ger förslag till 

förbättringar. Hon pratar ganska högt och därför hör jag hela tiden vad hon säger till dem. 

Mitt intryck är att eleverna arbetar effektivt och fokuserat. Några diskuterar med varandra om 

ordval och formuleringar.  

 

 

Eleverna 

 

Mina källor är samtal i fokusgrupp med sex elever, tre flickor och tre pojkar, samt skriftliga 

utvärderingar från samtliga elever i klasserna. Vid båda samtalstillfällena formulerade 

eleverna tankar och attityder kring svenskundervisning i allmänhet och skrivande i synnerhet.  

De allra flesta eleverna uttrycker sig positivt eller till och med mycket positivt kring 

sagoprojektet.: ”Texterna har blivit mycket bättre!” och ”Det var ett jättebra sätt att gå igenom 

grammatik”. Några framför åsikten att ”Grammatik, det är tråkiga grejer” och ”Man hör ändå 

om något låter rätt på sitt [sic!] hemspråk”, och då avses i de flesta fall det vi brukar kalla 

traditionell grammatikundervisning, men det finns också ett par uttalanden om att det inte var 

så roligt nu heller: ”Varför ska man veta pronomen och subjekt och predikat och allt det där 

är? Det tänker man ändå inte på sen”. Ett fåtal elever tycker inte att deras skrivande har 

utvecklats: ”Jag kan redan” konstaterar en flicka. För övrigt har eleverna ingen negativ kritik 

att framföra gentemot detta projekt. 

En stor majoritet tycker att de har utvecklat sitt skrivande genom sagoprojektet och 

anför som anledning det faktum att de har bearbetat sina texter många gånger och successivt 

blivit alltmer medvetna om de aspekter som de tillsammans med läraren valt att sätta i fokus. 

De värderar även den sista versionen av sagan mycket högre än det första utkastet. 

Eleverna uttrycker att detta sätt att arbeta främjar deras förmåga att skriva och att det är 

bra att integrera läsande, skrivande, och samtalande om texter: ”Man blir bättre på att skriva 

om man läser och skriver mycket.”  De uttrycker också att det här sättet att arbeta med 

språkliga strukturer var givande och lärorikt; på så sätt blir det möjligt att tala om språket för 
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att förbättra den egna texten: ”Det var ett jättebra sätt att gå igenom grammatik […] man har 

stor användning av det.” och ”Det är sånt man nog kommer att komma ihåg”. Några tycker att 

man ska ”smyga in lite grammatik” i varje tema inom svenskämnet på samma sätt som de 

gjort här och arbeta medvetet med olika genrer. Att i undervisningen arbeta med språkliga 

strukturer i samband med eget skrivande anser många elever har varit givande och lärorikt. De 

påpekar också att det är viktigt att man är intresserad av det tema man arbetar med. Vad gäller 

temat i sagan uttrycker elever att de tycker att det var bra med detta stöd så att de inte behövde 

fundera så mycket på handlingen utan kunde koncentrera sig på att formulera en bra text. 

 

 

Lärarna – Åse och Åslög 

 

Åse och Åslög intervjuar och informerar jag i ett sonderande möte på deras skola en gång 

innan de startar sitt sagoprojekt. Då diskuterar vi tillsammans hur de skulle kunna lägga upp 

undervisningen. Vidare genomför jag en intervju med dem efter avslutat projekt och slutligen 

möts vi vid det för alla lärare gemensamma fokusgruppssamtalet. 

Det Åse och Åslög framför allt hävdar är att alla eleverna lyckats bra i detta projekt; de 

har fått ihop bra texter och flertalet känner sig nöjda med sina texter, menar de. Det är 

”otroligt tydlig skillnad mellan de första utkasten och slutversionen” och det upplever 

eleverna också själva. Dessa lärare är helt enkelt mycket nöjda med sitt projekt! 

Skrivprocessen har varit levande i deras klassrum under detta projekt och de konstaterar 

samfällt att de vill vidareutveckla detta sätt att arbeta i process med genrer: hålla sig till 

kortare format, fokusera på specifika, språkliga drag och på så sätt utveckla elevernas skriv- 

och läsförmåga. 

Åse och Åslög har en känsla av att inte så många jobbar med skrivprocessen i skolan 

trots att man känner till den. De menar att just svårigheten att få responsarbetet att fungera har 

varit en anledning och konstaterar att med kriteriefokuserad respons blir det mycket lättare 

eftersom det för eleverna blir mer konkret. De tror också att svårigheten beror på elevernas 

ovana vid arbetssättet. Vidare talar de om tidsaspekten som en möjlig förklaring till 

avsaknaden av skrivprocess: Det tar så lång tid! Åse betonar mycket starkt att hon i 

fortsättningen kommer att våga låta det ta den tiden, eftersom hon nu inser hur betydelsefullt 

det är. I anslutning till detta ställningstagande konstaterar hon: ”Jag har genom gått en 

personlig kris”, med tanke på att vi i skolan så ofta betygssätter utkast som vi kommenterar 

och bedömer utan att ge eleven möjlighet att bearbeta och därmed utveckla sitt språk och sina 
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kunskaper.  

Lärarna påpekar att den tydliga strukturen och fokuseringen i undervisningen hjälper 

elever i svårigheter till ett bättre självförtroende. De som vanligtvis brukar ha svårt för att 

skriva har efter varje lektion känt att de har gjort något de kände sig tillfreds med – det 

handlade ju inte om att skriva långa texter eftersom de skulle hålla sig inom ramen. Dessa 

elevers texter blev mycket bättre än de brukar bli, menar lärarna. Dessutom kan alla klara 

uppgiften och behöver inte gå ifrån klassen till specialläraren eftersom arbetet är 

självindividualiserande. Åse ser det som en stor fördel att alla kan arbeta med samma sak 

samtidigt. ”Annars kan det vara ett förfärligt hattande”, menar hon. De elever som annars 

brukar bli stressade och som tar hem för att skriva mer, kunde också i detta projekt känna sig 

lugnare. De skrev helt enkelt kortare men mer genomarbetade texter – kvalitet före kvantitet. 

Alla var nöjda över sina arbeten och dessutom blev alla klara i tid, vilket hänförs till den 

tydliga strukturen på arbetet.   

Under lektionerna märkte lärarna även ett annat engagemang än de är vana vid: ”De 

jobbade mycket, oerhört bra och väldigt koncentrerat; när de pratade var det inte om vad som 

skulle hända på helgen utan det var faktiskt om ämnet.” 

 

 

Reflektion och analys av undervisningen 

 

Dialogicitet och processer 

Inom ramen för detta sagoprojekt har elever, lärare och texter varit i kontinuerlig dialog. 

Eleverna har lyssnat på lärarens högläsning av en text, vilken sedan låg till grund för det 

fortsatta arbetet; denna texts röst har befunnit sig i dialog med elevernas egna texter 

(intertextualitet), genom att ramen för denna text utgjorde underlag för en egen saga och 

därmed behövde de inte själva tänka ut händelseförloppet. De har tillsammans med varandra 

och läraren samtalat om sina texter under skrivprocessens gång. Detta har skett organiserat i 

form av responssamtal, men i också spontana samtal under arbetsprocessen om t.ex. ordval 

och formuleringar. Både kamrater och lärare har gett respons och hjälpt skribenten att bli 

medveten om textens förtjänster och brister. 

Även undervisning om språkliga strukturer har skett i dialog med och mellan eleverna i 

organiserade responssamtal och fortlöpande i klassrummet under skrivandets gång. I Åses 

klass har de studerat hur meningarna i deras sagor inleds: med subjekt eller inte med subjekt. I 

anslutning till detta fick de tillsammans analysera fundamenten i en kort text som Åse delade 
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ut, där alla meningar började med subjekt. Hos Åslög bestod den språkliga delen framför allt 

av att beakta sina ordval så att sagan stilmässigt fungerade enligt konventionen för denna 

genre. 

Den process som är tydligast i dessa klassrum är skrivprocessen. Denna har lärarna 

medvetet satt i fokus. Såväl lärare som elever har efter detta projekt insett betydelsen av att 

processa texter för att främja elevernas skrivutveckling. Det upplevs ofta som mödosamt att 

arbeta med skrivprocessen av både lärare och elever; på Åskolan har dessa klasser och deras 

lärare nu fått erfara vad detta processande har betytt för texternas kvalitet och elevernas 

textmedvetenhet.  

Det har även funnits en dialog mellan deras respektive sagor eftersom de alla har utgått 

från samma ramberättelse. 

  

Stödstrukturer och undervisning rörande språkliga strukturer 

Sagoprojektet inleds med att läraren läser texten om ”araben” (bilaga 2) högt. Denna får sedan 

utgöra en ram, en stödstruktur, för fortsatt skrivande genom att de ska skriva sagor som ska ha 

samma tema. De har även tillsammans gått igenom en rad kännetecken för sagogenren vilka 

också fungerade som stöd vid skrivandet. Både Åse och Åslög går runt i sina klasser under 

skrivandets gång och förstärker såväl innehållsrelaterade som språkligt relaterade 

stödstrukturer individuellt. Min tolkning är att tydligheten och ramarna, stödstrukturerna, 

under hela skrivprocessen gjorde att de kunde arbeta effektivt. Även den kriteriefokuserade 

responsen där man fokuserade på specifika språkliga drag, var ett tydligt stöd. Det märks att 

eleverna i sina samtal visar genremedvetenhet; de är fokuserade på kriterier som kännetecknar 

sagan. De flesta elever menar även själva att anledningen till att sagorna blev så bra har med 

språkliga strukturer att göra; framför allt avses stilistiskt lämpliga ordval samt variation vad 

gäller satsdel i fundamenten.  De säger att de kände sig säkrare allteftersom processen fortgick 

eftersom de fick kunskaper om sagogenren och språkliga strukturer. Undersökningen tyder på 

att alla typer av elever har fått stödstrukturer som legat inom deras närmaste utvecklingzon 

och därmed känt sig motiverade och engagerade, vilket också gjorde att de kunde arbeta 

effektivt, vilket lärarna betonar. Man kan undra om de elever som uttrycker sig mer kritiskt 

till ”grammatiken” inte här har fått stödstrukturer inom sin utvecklingszon eller om de inte har 

upplevt dessa delar av undervisningen som integrerade med deras eget skrivande och därför 

inte kan se funktionen. 

Det verkar även som om det faktum att de skulle vara med i denna studie fungerade som 

en stödstruktur för lärarna eftersom de själva var tvungna att vara strukturerade och 
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fokuserade, och eleverna motiverades av att veta att deras arbete var av intresse för 

högskolan. En reflektion man kan göra kring detta är att det inte räcker med teorier, utan man 

måste verkligen få uppleva teorins betydelse för att motiveras till en ansträngande förändring.  

 

Integrering och funktionalisering  

I detta sagoprojekt har man koncentrerat sig på skrivandet och på att integrera undervisning 

om språkliga strukturer. Man har utgått från en skriven text, men inte som en mönstertext 

inom en genre som skulle efterliknas, utan den skulle utgöra en ram gällande temat i sagan. 

Min tolkning är att de i sitt projekt integrerat skrivande, samtalande och arbete med språkliga 

frågor och strukturer, och att eleverna upplevde att delarna och momenten hade en funktion i 

arbetet som helhet. Dock uttryckte någon att grammatiken var onödig, vilket man kan tolka 

som att hon inte såg den delen av undervisningen som integrerad. 

Intressant att notera är att undersökningen tyder på att denna funktionaliserade och 

integrerade undervisning är något som alla tjänar på: flickor, pojkar, de som kommit långt i 

sin språkutveckling och de som brukar ha svårt att formulera bra texter. Detta är något som 

lärarna med kraft betonar. 

 

Erfarenhetspedagogisk ansats och text som socialt beteende 

I den ena klassen märker jag att vissa elever inte fullt ut verkar engagerade i uppgiften. Frågan 

är om innehållet i sagorna känns tillräckligt angeläget för dem. Är det grundat i deras egna 

erfarenheter? Upplever de att de har något som de vill berätta? Eller är de bara trötta eftersom 

det är torsdag eftermiddag? Vid observationen märker jag inte att de är involverade i 

diskussioner som rör t.ex. budskapet i berättelserna. Elever och även lärare framförde att det 

vara en stor fördel att inte behöva fundera över innehållet för då kunde man koncentrera sig 

på att formulera en bra text. Dock betonar eleverna också att det är viktigt att man är 

intresserad av det tema man jobbar med. 

Texter som socialt beteende har i detta projekt varit aktuellt i form av att eleverna noga 

har tänkt igenom sina ordval och formuleringar för att få texterna att fungera just som sagor, 

så att läsaren ska få en känsla av att det är en saga. Exempel på ord som kommit upp till 

diskussion var ”bil” kontra ”springare” och ”kille” kontra ”ungersven”. Man talade om ”ord 

med sagoskimmer”. I undervisningen har man dekonstruerat sagans genre och man har använt 

sig av denna genre som ett mönster som det gäller att efterlikna vid egen sagoproduktion, men 

också som ett mönster vid läsning av andras sagor. 
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5.1.3 Gyllenskolan – Att skriva tidningsartikel med egen röst för 

en läsare 

 

 

I denna klass, handelsprogrammets andra år, har man ända sedan eleverna började gymnasiet 

arbetat mycket med reflekterande skrivande i den s.k. tankeboken. I denna bok har de skrivit 

reflektioner sedan de började gymnasiet och läraren har alltid läst och använt deras tankar i 

undervisningen genom att t.ex. kommentera innehållet muntligt. Däremot har språket aldrig 

rättats eller kommenterats i dessa böcker. De har skrivit mycket i sina tankeböcker och läraren 

betonar mycket starkt att hon anser att det är mycket viktigt att de hittar sin egen röst; detta 

var svårt i början eftersom de inte var vana vid att verkligen tänka efter. Gun menar att 

förmågan att formulera sina reflektioner är grunden för allt skrivande, och därför är det 

ointressant att börja peta i formerna innan de har kommit på vad de har att säga. Nu har de 

dock kommit en bra bit på väg och denna termin har de engagerat och mycket målmedvetet 

arbetat med sina texter för att förbättra språket och förfina uttrycken. Texten ska bli läsvänlig 

och den är också skribentens ansikte utåt. Målet att sträva mot var att eleverna skulle se och 

förstå varför man arbetar med dessa saker och att de skulle börja reflektera över sitt språk. 

Gun säger också att målet för var och en alltid är att komma så långt som möjligt i sin 

språkutveckling – att varje elev hela tiden ska försöka hitta det bästa sättet att uttrycka sina 

tankar och åsikter i den specifika texten, så att läsaren uppfattar det som skribenten avser.  

Projektet med tidningsartikeln om studieresan pågick under sex veckor, men under den 

tiden föll 1/3 av lektionstillfällena bort.  

Eleverna uppskattar detta arbetssätt, där de integrerar olika delar av svenskämnet och 

utgår från sitt eget språk. Tankeskrivandet, som de alltså har hållit på med sedan de började 

gymnasiet, framhålls som mycket viktigt och de menar att det har hjälpt dem att utveckla sina 

tankar och sitt skriftspråk.  

Läraren uttrycker sig mer försiktigt kring projektet, men utan tvekan arbetar denna 

lärare på ett sätt som hon tror är utvecklande. Hon har sett att elever utvecklas över tid, men 

tycker att det kan vara svårt att uttala sig om vad som specifikt i detta korta projekt har varit 

bra. Det reflekterande skrivandet, tankeskrivandet, är dock en aspekt som hon ser som särskilt 

viktig. Inte minst för att eleverna ska skaffa sig en positiv självbild som tänkare och 

skribenter. Detta menar hon ligger till grund för möjligheten att fortsätta med ett mer 

medvetet arbete kring den skriftspråkliga utvecklingen.  
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Praxisgemenskapen i klassrummet 

 

Lektionen som är föremål för min observation inträffar under fjärde veckan i projektet. Den 

inleds med ett samtal om en teaterföreställning som eleverna var på dagen före. Alla har en 

mer eller mindre utvecklad åsikt om den.  

Efter en stund går läraren över till dagens ämne och börjar prata om de utkast till 

tidningsartikel som eleverna har skrivit och skickat in till henne. En elev har skickat ett utkast, 

de andra två eller tre. ”Ni har jobbat bra. Det har hänt en hel del med era texter.” Nu är det 

dags att titta närmare på språket, vilket är det de ska göra idag. Läraren går först igenom tre 

aspekter som hon lagt märke till i deras texter. 

För det första handlar det om syftet med en resa till Göteborg. Någon har skrivit: ”Syftet 

var att besöka Göteborg.” Vad vill eleverna att läsaren ska få för intryck? En elev säger direkt 

att det låter som om det var en nöjesresa och föreslår istället ”Syftet var att se handelslivet i 

praktiken”. De diskuterar länge kring detta och är väldigt engagerade eftersom de inte vill ge 

läsaren intrycket av att det var en nöjesresa. En elev tycker att ”handelslivet” är ett för ”stort” 

begrepp. Han pratar om att det mest rörde sig om ”textil handel”, varvid någon påpekar att det 

inte bara var det. Han föreslår att man kanske kan säga ”handel” istället, ”så att det inte låter 

som om det handlade om hela handelslivet”, eller ”ledande verksamheter inom handel i 

Göteborg”. Alla utom en elev är aktiva och engagerade i denna språkdiskussion. Innehållet 

bygger på deras erfarenheter och är väl förankrat i deras intresse.  

Läraren går över till nästa aspekt. Det handlar om ord som ”jättehärligt” och ”jättefint”. 

Gun frågar vad läsaren får veta. ”Han får veta att den som skrev tyckte så”, svarar en elev. De 

kommer på att man bör precisera vad man menar med orden genom att t.ex. förklara mer eller 

välja ett mer exakt uttryck. Exakta ord istället för allmänna uttryck, har de talat om tidigare.  

Den sista saken läraren vill att de ska tänka på i texterna är hur de uttrycker sig om 

besöket på den stora gallerian ”Nordstan”. ”Vi gick på Nordstan” Vad ger det för intryck? 

”Slappresa”, säger någon. Det intrycket vill de inte ge och det stämmer ju inte heller, kommer 

de fram till. Läraren föreslår att de t.ex. kan nämna något om de uppgifter de hade när de gick 

på Nordstan. Här börjar eleverna en engagerad utläggning om hur det var på Nordstan när de 

hade i uppgift att fotografera ”säljmiljöer” och ”varuexponering”. Läraren låter dem hållas ett 

tag. Engagemanget för ämnet är inte att ta miste på.  

Hon påpekar att de nu ska börja jobba med sina texter och att de då ska tänka på det som 

diskuterats och att de också ska ta fram ett ”gammalt” papper som de använt förut vid språklig 

bearbetning av texter: ”När ni skriver rent – Tänk på…” (bilaga 4) och även noga granska 
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sina texter utifrån det som står där.  

Under tiden går läraren runt och ger var och en personlig respons på utkasten. Hon har 

kommenterat skriftligt sedan förra lektionen och nu pratar hon också med dem alla. Hon 

ställer ofta frågor till dem som exempelvis: ”Vill du att det ska vara parantes där eller?” ”Är 

detta en bra styckindelning?” ”Vad händer i detta stycket?” Hon låter eleven läsa sin text högt 

varefter de diskuterar och eleven får resonera och motivera för att sedan göra ett eget val. 

Läraren låter dem välja, bara de har tänkt igenom sina val.  

Slutligen uppmanas eleverna av läraren att skicka sina utkast till henne, vilket de är vana 

vid att göra efter varje skrivpass. Alla dessa elever har egna datorer. Ingen skriver för hand. 

 

 

Eleverna 

 

Enskilda intervjuer vid ett tillfälle med fyra elever, två pojkar och två flickor, samt skriftlig 

utvärdering (bilaga 8) som görs i hela undervisningsgruppen, visar att samtliga elever tycker 

att de har utvecklat sitt skrivande under terminen. Man har skrivit mycket och alla elever 

säger sig vara nöjda med den undervisning de fått. Många betonar här det tankeskrivande som 

de anser har stimulerat deras tanke- och skrivförmåga samt det faktum att man har ”blandat 

svenskämnets olika delar”. Dessutom framhålls lärarens kompetens framför allt gällande 

kunskaper om språk och skrivande. Som orsak till skrivutvecklingen anger de det faktum att 

de processat sina texter ingående: de har själva läst noggrant och försökt upptäcka vad som 

kan förbättras, de har läst varandras texter och gett respons, läraren har läst och gett såväl 

skriftlig som muntlig respons. Däremellan har de bearbetat sina texter och skrivit i många 

versioner. De flesta uttrycker att det är så här de vill arbeta i svenskämnet.  

Det enda de inte är nöjda med i detta projekt är att det har dragit ut på tiden, vilket 

gjorde att man tröttnade på slutet. Många lektioner har gått bort och det är också jobbigt att ha 

svensklektionerna på måndag och fredag eftermiddag. Dock säger man också att det har varit 

bra att det har fått ta sin tid, vilket gjort att det inte har känts stressigt. Någon elev uttrycker att 

”grammatiken är bra, men inte speciellt kul” och en elev har tänkt på att hon behöver träna 

annat också, ”muntliga presentationer och liknande”. 

Många elever betonar i den skriftliga utvärderingen att det har varit bra att få synpunkter 

från såväl kamrater som lärare eftersom de är bra på olika saker. Kamraterna kanske lättare 

förstår vad man vill ha sagt, medan läraren är expert på språk. Flera framhåller betydelsen av 

att läraren har haft möjlighet att sitta med var och en av dem och samtala och ställa frågor till 
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dem om deras texter. Nu menar ett flertal att de lättare kan se sin egen text och rätta till 

brister; de säger sig ha lärt sig att arbeta med sina problem i svenska, men också att kritiskt 

granska andras texter. De nämner också att de tror att allt skrivande i tankeboken har spelat en 

viktig roll för deras skrivutveckling.  

När det gäller undervisning om språkliga strukturer (se ovan och nedan) menar alla 

eleverna att det har med deras skrivande att göra och att det är viktigt: ”Grammatik hör ju 

alltid till när man skriver.” De flesta uttrycker att det är bra att integrera den undervisningen 

med skrivundervisning: ”Det blir lättare när man får föra det [undervisning om språkliga 

strukturer] till sitt eget arbete. […] Man måste liksom fixa så man lägger det i nåt. Det måste 

komma i ett sammanhang.” Ett par menar att det är viktigt med grammatikundervisning (och 

avser då traditionell sådan) för de främmande språken, men säger ändå att det är tråkigt.   

 

 

Läraren – Gun 

 

Guns värdering av projektet är att hon tycker sig märka ett engagemang och en vilja att 

bearbeta skrivna texter samt en förmåga hos eleverna att sätta ord på sina åsikter om språkliga 

fenomen. Sammantaget känner sig Gun nöjd med projektet men menar, likt eleverna, att de 

har hållit på för länge med projektet. De har haft en hel del emot sig: många lektioner som 

gått bort och under dessa eftermiddagstider har alla varit ganska trötta. Dessutom har de även 

under första delen av terminen arbetat med skrivande. Både eleverna och Gun har känt att det 

har blivit för långdraget, men eleverna har gjort sitt bästa trots de dåliga förutsättningarna. 

Under terminen har eleverna skrivit mycket. Som en del av responsarbetet har läraren 

suttit enskilt med varje elev och diskuterat och ställt frågor till deras utkast: ”Är det så här du 

menar?”, ”Läs denna mening högt: Hur låter det? Hur uppfattar läsaren det?” o.s.v. Vid denna 

individuella skrivhandledning har det uppstått intressanta och engagerade innehållsmässiga 

och språkliga diskussioner. De har även under responsarbetet diskuterat med varandra och 

läraren har upplevt att de har varit engagerade och diskussionerna har ibland ackompanjerats 

av skratt.  

Ibland har Gun arbetat med texter på overhead-projektorn och närläst texter i olika 

genrer tillsammans med eleverna. I detta projekt använde hon autentiska tidningsartiklar för 

att tydliggöra genren. 

Gun menar att hon genom bl.a. detta projekt söker sig fram för att fortare komma till att 

arbeta med alla nivåer i texttrekanten. Det arbetet anser hon går lättare i t.ex. 
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naturvetenskapliga klasser eftersom fler elever där redan är språkligt intresserade och även 

språkligt säkrare. Trots allt ser hon nu att denna klass har kommit en bit på väg. När det gäller 

huruvida de faktiskt har utvecklat sitt språk under projektets gång är det svårare att ge ett 

bestämt svar. Hon tycker sig inte se några revolutionerande förändringar. Det har under detta 

projekt blivit tydligare för henne att den språkliga bearbetningen är svår och ibland obegriplig 

för eleverna. 

Under den tid som Gun har undervisat klassen tycker hon att eleverna verkar ha blivit 

mer intresserade av språkliga frågor, vilket bl.a. visar sig genom att de för språkliga 

resonemang och de visar också att de förstår vikten av att bearbeta sina texter. Därför tror Gun 

att deras språkliga medvetenhet har ökat och hon tycker sig förstå att denna undervisning gett 

dem stöd i deras skrivutveckling. I sin skrivundervisning utgår Gun från elevernas 

reflekterande skrivande. De har skrivit mycket i sina tankeböcker där språkliga frågor inte alls 

aktualiserats. Texter där man även har bearbetat språket har man skrivit först under detta deras 

andra gymnasieår. 

Gun använder mycket lite språktermer i denna klass eftersom hon menar att termerna i 

sig kan utgöra ett hinder, vilket skulle kunna göra att de avskärmar sig inte bara från att lära 

sig termen, utan också från att lära sig den språkliga företeelse termen avser. Istället försöker 

hon använda ett vardagligt språk och inrikta eleverna mot att tänka på att texten blir läsvänlig. 

Hon betonar att eleverna ska läsa sina egna texter, gärna högt, och våga lita på sin egen 

språkliga förmåga. Sen är det vissa mönster, t.ex. hur man markerar dialog, som hon vill att de 

ska lära sig. Det är på detta sätt hon försöker få in kunskaper om språkliga strukturer, inte 

genom traditionell grammatikundervisning.  

Att tänka i termer av genrer och språkliga mönster är något som Gun alltmer försöker 

göra. Hon menar att de först måste tänka kring innehållet för att sedan anpassa det till en 

genre. Men hon betonar också att hon vill att de ska försöka hitta sin egen form. På denna 

nivå kan man ha språkdiskussioner utan att alltid knyta till genre; det kan gälla t.ex. ton, 

ordval eller sättet att få fram innehållet. Gun menar att valet av innehåll för de texter som ska 

skrivas är oerhört viktigt för elevernas motivation och hon försöker hitta erfarenhets-

pedagogiska vinklingar. 

Slutligen konstaterar Gun att språkutveckling tar tid, men hon känner sig glad över att 

eleverna verkar vara på väg åt rätt håll. 
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Reflektion och analys av undervisningen 

 

Dialogicitet och processer  

Tankar om dialogicitet har genomsyrat Guns arbete i klassen sedan hon började undervisa 

dem i så måtto att de har arbetat mycket med att hitta sin egen röst bl.a. genom s.k. 

tankeboksskrivande. Hon vill att varje elev ska reflektera över sitt eget språk, alltså föra ett 

slags dialog med sig själv och hon påpekar vid flera tillfällen vikten av att eleverna ”hittar sin 

egen röst”. Men det är även viktigt att på något sätt lyfta fram dessa deras tankar och låta dem 

samspela med andras röster. 

Nu har de genom många samtal kommit så långt att de också är beredda att arbeta 

målmedvetet för att utveckla tankeskrivandet till att även kunna skriva texter med sin 

personliga stämma utifrån gängse skriftspråkliga normer, d.v.s. så att det i texten kan bli ett 

möte mellan skrivare och läsare. 

Skrivprocessen är i fokus i detta skrivprojekt. Eleverna får både skriftlig och muntlig 

respons på sina textutkast. De diskuterar även kontinuerligt sina texter med varandra 

individuellt, d.v.s. respons är en naturlig del av deras skrivprocess. Och eftersom alla har egna 

datorer är bearbetning av texter en enkel och självklar sak. 

Under den lektion jag besöker ska de bearbeta artiklarna. Gun har samlat ihop aspekter 

som hon har sett i deras texter och som hon anser att de tillsammans bör fundera över. På så 

sätt blir alla inblandade i diskussioner om hur olika uttryck kan uppfattas. Jag lägger märke 

till att de lyssnar, reflekterar och resonerar; de visar engagemang i språkdiskussioner. Min 

slutsats efter observationen är att dessa elever gärna diskuterar språkliga frågor. 

Ett annat sätt att skapa flerstämmighet som Gun använder är att med handuppräckning 

låta dem tala om vad de tycker, t.ex. ”Hur många tyckte att teater igår var bra?” Denna metod 

använder hon som en inledning till att var och en också får redogöra muntligt för sina åsikter 

och i samband med det blir lite diskussioner. Min konklusion är att Gun är mån om att allas 

röster ska höras i rummet; hon visar att hon förutsätter att alla tänker något som de kan 

uttrycka och som det är värt att lyssna till. Här har hon medvetet arbetat mycket med att stödja 

eleverna i deras tankeutveckling samt muntliga och skriftliga språkutveckling, från att våga 

och vilja skriva överhuvudtaget till att bli språkligt medvetna så att de kan välja hur de ska 

skriva för att nå ut med sina texter. 

Ytterligare en aspekt av dialogicitet är intertextualiteten. I detta projekt var en artikel i 

skoltidningen utgångspunkten för arbetet. Denna ville man bemöta och därför läste man 

tillsammans en annan tidningsartikel noggrant för att skaffa sig kunskaper om genren. 
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Intertextualitet är också aktuellt för den pojke som säger att han har läst boken efter att ha sett 

filmerna Sagan om ringen. 

 

Stödstrukturer och undervisning rörande språkliga strukturer 

Genom de språkdiskussioner som Gun och eleverna kontinuerligt har, bygger de tillsammans 

upp de stödstrukturer som de använder i textarbetena. Undersökningen visar att hon t.ex. utgår 

från det eleverna har skrivit. Det hon där ser tar hon upp i undervisningen och bygger utifrån 

sin analys upp ett resonemang med eleverna som i sin tur blir till en stödstruktur för dem. Jag 

la märke till att de har kunskaper som gäller skriftspråkligheten i texterna; det handlar t.ex. 

om nominaliseringar, obestämd form på substantivet och att välja mer specifika uttryck 

istället för allmänna. Men de använder inte språkliga facktermer och kommer inte fram till 

något ”rätt” svar. Läraren ger inte heller några lösningar utan uppmanar dem att fundera själva 

på hur de ska skriva. Vissa skriftspråkliga aspekter har de arbetat med tidigare och dessa 

pekar Gun på att eleverna ska beakta även i denna text – man tar med de ”gamla” strukturerna 

och lägger till de nya. 

Den undervisning i grupp som de har haft kring språkliga frågor i detta projekt visar 

eleverna att de uppskattar, men de betonar att den enskilda, muntliga responsen som läraren 

har haft möjlighet att ge dem har varit mycket betydelsefull; vid dessa samtal har läraren i hög 

grad kunnat anpassa stödstrukturerna efter varje individ. 

Min tolkning av undersökningen är att läraren genom att ha skaffat sig kunskaper om 

texters strukturer såsom kunskap om genrer på de olika nivåerna, från globala till lokal, i hela 

texttrekanten, också lättare skaffar sig didaktiska kunskaper så att hon lättare kan bygga 

lämpliga byggnadsställningar, stödstrukturer, tillsammans med eleverna. Ytterligare ett 

exempel som visar hur detta kan ske är när Gun genom närläsning av en tidningsartikel visar 

på språkspecifika drag.  

 

Integrering och funktionalisering 

Gun har funderat mycket över hur hon ska kunna integrera svenskämnets delar till en helhet. I 

denna klass har undervisningen under terminen präglats av fokus på såväl innehåll som 

språkliga strukturer i elevernas texter. Och för att inte riskera att eleverna sätter upp hinder av 

rädsla att inte kunna, att inte förstå, använder läraren medvetet endast vardagliga begrepp 

istället för språkliga och grammatisk fackuttryck, vilket får ses som ett funktionellt 

ställningstagande. 

Undersökningen visar att eleverna ser på svensk- och skrivundervisning som en 
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sammanhållen och integrerad enhet där även undervisning om språkliga strukturer hör 

hemma: ”Man måste liksom fixa så man lägger det i nåt”, är ett talande uttryck från en av 

pojkarna i klassen. 

Den tidningsartikel de skrev inom detta projekt hade en tydlig funktion för eleverna 

genom drivkraften att ge en korrekt bild av deras studieresa, vilken hade behandlats felaktigt i 

skoltidningen.  

Man skulle också kunna påstå att denna undervisning är en integrering med klassens 

karaktärsämnen eftersom innehållet i tidningsartikeln i första hand hör hemma inom dessa 

ämnen, vilket också användningen av en del ord och begrepp visar. 

 

Erfarenhetspedagogisk ansats och text som socialt beteende  

Att man i detta skrivprojekt utgår från elevernas erfarenheter är helt tydligt; det handlar om 

deras studieresa till Göteborg. 

Gun visar på olika sätt att hon utgår från eleverna och deras erfarenheter. Det är eleverna 

själva som också ansvarar för utvecklingen av sina arbeten och hon är där för att på bästa sätt 

stödja dem i deras behov på ett respektfullt sätt. Min tolkning är att eleverna också respekterar 

henne som människa och lärare. Detta är en social och existentiell kunskap som verkar 

genomsyra undervisningen, och även synen på texterna. Gun är mycket medveten om 

betydelsen av denna kunskap. Min uppfattning är efter intervjuer och observation att detta är 

ett grundläggande förhållningssätt i denna klassrumsgemenskap. Det märks t.ex. också i sättet 

att ge respons och att alltid låta beslutet för hur texten ska se ut ligga hos eleven. Min slutsats 

är att det är genom sitt demokratiska, respektfulla förhållningssätt och sitt kunnande som hon 

har en given auktoritet i klassrummet. Jag får inte intrycket av att eleverna utnyttjar detta 

förhållningssätt, utan ett uttryck för att lärare och elever hyser ömsesidig respekt för varandra. 

Hon låter t.ex. två elever gå ifrån lektionen en stund eftersom de ber om att få gå ut och röra 

lite på sig, vilket jag ser som ett sätt att möta svårigheten med att alltid ha svensklektion 

fredag eftermiddag. Min uppfattning är att de trots tidpunkten är engagerade och att de tror på 

sin egen kapacitet. 

Genom sitt sätt att diskutera texter och förhålla sig i frågor gällande språket i elevernas 

texter visar Gun att man oftast inte kan tala om rätt och fel, utan att det är en fråga om socialt 

sammanhang: vem man är som skrivare och vad man vill uttrycka samt vem mottagaren är 

och hur denne kan tänkas uppfatta texten. 

Gun talar om att de har skriftspråksdiskussioner som inte är knutna till en specifik genre 

och anger exempelvis ton, ordval eller sättet att få fram innehållet. Min tolkning av text som 
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socialt beteende är att då ingår även de aspekter som hon avser i genrebegreppet. 

Min konklusion är att Gun kommit en god bit på väg mot en integrerad, funktionaliserad 

undervisning som på många sätt påminner om den genrepedagogiska där text ses som ett 

socialt uttryck. Att utgå från elevernas erfarenheter är en självklarhet, liksom att samtala och 

befrämja flerstämmighet och att bygga stödstrukturer inom elevernas närmaste 

utvecklingszon. 

 

 

 

5.2 Analys: svenskämnet i ett kontextuellt perspektiv 
 

 

Efter att ha redogjort för mer konkreta resonemang gällande genomförande och värdering av 

undervisningen, går jag i detta avsnitt, 5.2, vidare i mitt material genom att analysera de delar 

som har bäring på integreringar inom svenskämnet i ett kontextuellt perspektiv. Jag fokuserar 

här alltså på de två första frågeställningarna i syftet (se s. 9 f.) vilka rör just kontextuella 

aspekter och synsätt på kunskap och lärande. Med analys menar jag här att granska delarna i 

den implementerade undervisningen med hjälp av Dysthes (2003) begrepp och teorier, för att 

se huruvida man kan påstå att undervisningen har en sociokulturell ansats. Dessa resonemang 

är mer abstrakta till sin karaktär. Innehållet i analysen bygger helt och hållet på materialet från 

undersökningen och det är relaterat till den genomförda undervisningen och till den del av 

syftet som handlar om vilka kontextuella aspekter som påverkar undervisning om och i 

språkliga strukturer. Min slutsats är att nedanstående kontextuella aspekter är avgörande för 

genomförandet av en skrivundervisning där undervisning om språkliga strukturer ingår som 

integrerade och funktionella delar. Innehållet i de centrala begrepp som jag har analyserat har 

också en väsentlig betydelse i detta kontextuella perspektiv. 

Här kommer jag att analysera mitt material utan att specificera från vilken klass de är 

hämtade. Avsikten är att lyfta fram kontextuella perspektiv som kan ha betydelse i 

sammanhanget, och jag menar att det är oväsentligt att knyta analysen till skola eller individ. 

Analysen kan tydliggöras och illustreras med hjälp av nedanstående figur, som också är min 

tolkning av Dysthes (2003) text. 
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Synen på lärande

Yttre kontext 

Skolkontext

Praxis- 
gemenskap

 
Figur 5 Kontextuella aspekter av undervisning 

 

Jag ska nu, som sagt, i följande fyra avsnitt analysera mitt empiriska material utifrån dessa 

fyra kontextuella aspekter. Eftersom detta är en analys, väljer jag att gå från det lilla mot det 

stora – från delen, som här utgörs av praxisgemenskapen, mot helheten. Detta hoppas jag 

underlättar läsningen av detta kapitel. Avsnitt 5.2.1–5.2.3 aktualiserar den första 

frågeställningen i syftet som handlar om kontextuella aspekter av betydelse för 

undervisningen, och avsnitt 5.2.4 rör den andra frågeställningen, vilken handlar om synen på 

kunskap och lärande (se s. 9 f.). 

 

 

 

5.2.1 Praxisgemenskapen  

 

 

Det är i praxisgemenskapen (i mitt material avses klassrumsgemenskapen) som själva 

undervisningen försiggår. Dysthe (2003) föredrar att kalla undervisning för verksamhet för att 

markera att det inte handlar om att förmedla kunskaper i form av fakta, utan att det är i en 

verksamhet som lärandet ständigt pågår. Praxisgemenskapen består av elever, lärare, läro- 

medel av olika slag, annat material såsom inredning m.m. Men den innefattar även aktiviteter 

av praktisk och/eller teoretisk karaktär och ett existentiellt varande för inblandade individer. 
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Här upplever man en atmosfär.  

Många elever i min undersökning betonar att det är mycket viktigt att man trivs med sin 

lärare och att det är en god stämning i klassrummet. Detta kan verka trivialt, men det handlar 

om varandet; det räcker inte med att vara kompetent i teori och praktik, utan lärarens 

existentiella kunskap31 spelar också en viktig roll i praxisgemenskapen.  

Denna aspekt lägger en av lärarna i undersökningen mycket stor vikt vid. Hon menar att 

de relationella aspekterna i lärandet är avgörande för elevernas lärande. Läraren är den som 

visar, genom sitt sätt att vara, hur hon vill att relationen till eleverna ska se ut, vilket också 

påverkar utseendet på relationen mellan eleverna. Detta förhållningssätt tar sig uttryck i att 

hon lyssnar mycket till eleverna och hon försöker hela tiden få dem att formulera sina tankar i 

skrift, i tankeböcker, men också genom att hon talar mycket med dem. Hon aktualiserar ofta i 

hela klassen det som någon elev har skrivit i sin tankebok för att höra vad fler tänker. Hon 

fångar upp vad som har hänt sedan de sågs sist genom att småprata lite i början av lektionen 

innan de sätter igång med arbetet. Dessutom går hon runt och samtalar med alla under tiden 

de arbetar för att höra hur de tänker kring t.ex. sina skriftliga formuleringar i den text de just 

skriver.  

Observationen visar också att eleverna sinsemellan gärna samtalar med varandra på 

liknade sätt. Hon låter eleverna påverka undervisningen i hög grad, men samtidigt gör hon 

klart för dem hur hon ser på saken och hon kan t.o.m. säga att hon tycker att de har fel och 

ändå låta det bli som de vill – hon låter dem ta ansvar utan att svika dem. Undersökningen 

visar att eleverna hyser stor respekt för henne och därmed har hon stora möjligheter att genom 

sitt sätt att vara ge dem de stödstrukturer de har nytta av i sitt lärande; och tack vare den 

existentiella hållning som etablerats i klassrummet verkar de gärna ta emot dessa 

stödstrukturer.  

Dysthe (2003) gör ett urval av centrala aspekter på lärandet ur ett sociokulturellt 

perspektiv, som jag nu övergår till att kommentera med reservation för att vissa företeelser 

kan vara svåra att placera in under en av rubrikerna, eftersom de går in i varandra. 

 

Lärandet är situerat 

Sociokulturellt inriktade teoretiker framhåller vikten av att i undervisningen ”göra saker på 

riktigt” eller åtminstone försöka efterlikna livet utanför skolan. Att förespråka ett funktionellt 

                                                 
31 Termen existentiell kunskap har jag hämtat från Bo Eneroth (2004) och avser kunskaper om hur man är, alltså 
varandet. 
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förhållningssätt är i linje med detta, vilket är något som framhållits av lärare i studien. I 

undervisningen användes autentiska tidningsartiklar, och eleverna skrev en egen artikel som 

svar på en notis i skoltidningen. Elevernas engagemang för innehållet och språket i texterna 

var inte att ta miste på; här var det lätt att träna källkritik och det handlade dessutom om dem 

själva.  

Att i praxisgemenskapen faktiskt göra det man vill att eleverna ska lära sig tillhör också 

det situerade lärandet. Här blir det naturligt att i det ständiga värdegrundsarbetet utöva ett 

demokratiskt arbetssätt. Detta förhållningssätt uttrycks under observationerna t.ex. genom att 

eleverna själva får göra sina språkliga val i texterna; elever diskuterar livligt olika 

formuleringar: ”Hur låter detta?”, ”Hur uppfattas det om jag skriver så?”, ”Vad tror läsaren 

om resan om jag skriver så här?” och ”Låter det som en saga om jag väljer det ordet?” Det är 

en demokratifråga att skapa en miljö där alla ingår i gemenskapen och bidrar till allas lärande. 

”Detta arbetssätt passar alla elever!” hävdar samtliga lärare i undersökningen.  

Vidare kan det handla om att situera en miljö där eleverna slipper uppleva negativ stress, 

vilket vi också har sett prov på i skolorna; projektet har inneburit mindre stress än vanligt för 

såväl starkare som svagare elever, anser lärarna. Det finns tid, och om arbetet innebär en 

djupare kvalitet än man annars uppnår är det värt den tid det tar. Skrivprocessen tar tid, men 

den innebär att eleverna utvecklar sitt skrivande – det är tydligt i dessa projekt, vilket lärarna 

menar inte alltid är fallet vid annan typ av undervisning där skrivande ingår. 

Detta sammanhang skapas av deltagarna i praxisgemenskapen och här spelar lärarens 

förhållningssätt en avgörande betydelse genom att hon anger tonen och visar mönster för hur 

hon vill etablera en situation som främjar lärandet. 

 

Lärande är socialt och distribuerat 

Under denna rubrik handlar det om förhållningssätt och arbetssätt. Det essentiella här är att i 

lärprocessen skapa ett flerstämmigt, dialogiskt, klassrum där elever samspelar och samtalar 

med varandra och med läraren. Kunskapen är fördelad mellan individerna och därför kan de 

bidra med olika delar; alla hjälps åt att komma vidare och det gagnar alla. En sådan miljö 

tycks skolorna under sina projekt ha lyckats skapa. Man kan också tala om dialogicitet 

gällande olika uttryckssätt som samspelar med varandra som exempelvis bildskapande i 

anslutning till boksamtal och diktskrivning. I det flerstämmiga klassrummet intar läraren 

stundtals rollen som en auktoritet i form av en yrkesexpert som t.ex. problematiserar, men det 

handlar även om att som lärare vara en individ bland övriga i samtalet och spela på lika 

villkor. Detta menar lärarna vid en av skolorna skedde under boksamtalen när man i 
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smågrupper försökte locka fram alla elevers tankar kring den bok de hade läst. 

Läraren/Bibliotekarien ledde samtalet och problematiserade, men kunde också delge egna 

tankar. Det skedde också när eleverna i olika konstellationer diskuterade sin texter med 

varandra och med läraren. 

I skriv- och läsprocessen är den sociala interaktionen mycket viktig för elevernas 

utveckling, vilket såväl elever som lärare upplevt under projekten. Här kan man också tala om 

”att ständigt vara på väg”. Det är något som lärarna tänkt på i anslutning till genomförd 

undervisning; eleverna kan ha diskuterat språkligheter och verkar då har kommit en bit på 

väg, men en av lärarna säger sig inte alltid se det i de produkter som de sedan lämnar in: Har 

de då lärt sig något, kan man fråga sig? Det kan också inträffa att eleverna lämnar in en 

skriftspråkligt sämre text än de i förstone producerade och ibland kan det bero på att de t.ex. 

försöker sig på ett mer avancerat språk än de för tillfället behärskar. Det kan ta sig uttryck 

genom att de t.ex. i sitt första utkast skriver korrekt men mer talspråkligt med exempelvis lätta 

fundament och konkreta ordval. Däremot kan den bearbetade texten visa prov på att eleven 

t.ex. har försökt göra fundamenten tyngre och en del verb till verbalabstrakt, men texten kan 

ha fler språkfel eller för förståelsen mindre lyckade formuleringar. Ovanstående resonemang 

visar att elever kan vara på väg även om man som lärare inte alltid kan se det i deras skriftliga 

produkter menar lärarna i studien och betraktar vissa texter som framsteg trots att det inte i 

förstone verkar så (jfr Nilsson 2004). 

 

Lärandet är medierat 

Medierat lärande är en komplex företeelse. Naturligtvis har eleverna använt både konkreta 

och abstrakta verktyg i denna process, vilket sker i alla lärmiljöer. Det finns däremot några 

aspekter av detta i undersökningen som ska nämnas här.  

Genom att ta del av olika texter (tänk också på texter i ett vidgat textbegrepp) som man 

talar om genom att t.ex. knyta till egna erfarenheter (utåtriktad textrörelse32), genom att 

fundera över vad som påverkat händelserna i texten (bakåtriktad textrörelse) eller fundera 

över vad som kommer att ske vidare (framåtriktad textrörelse) medieras kunskaper i 

klassrummet. Sådana samtal har eleverna haft t.ex. i s.k. boksamtal.  

Här kan jag också nämna närläsning av texter där man har gått djupare in i en kortare 

del av texten och aktualiserat såväl innehållsliga som språkliga aspekter. Dessa samtal har 

uppskattats av såväl lärare som elever. Att närläsa är ett sätt att dekonstruera en text, vilket 

                                                 
32 Begreppen om textrörelser är hämtade från Bjar & Liberg (2003) 
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gör att man blir medveten om dess uppbyggnad. Detta har man även nytta av när man själv 

ska konstruera texter.  Dylika stödstrukturer som läraren bygger inom ramen för elevens 

proximala utvecklingszon spelar en viktig roll för kunskapsutvecklingen.  

Ett viktigt medierande redskap för att smidigt kunna skriva och bearbeta sina texter är 

förstås datorn som inte bara används till att skriva rent med, utan som ett självklart verktyg 

genom hela processen. Den ger också läraren möjlighet att enkelt följa elevernas arbete 

genom att de skickar in sina utkast till läraren som därefter kan ge skriftlig respons eller 

förbereda muntligt gensvar.  

 

 

Språket som grundläggande i all kunskapsutveckling 

Dysthes (2003) sammanfattande ställningstagande är att språket har den viktigaste rollen i allt 

lärande. Den språkliga verksamheten är en självklarhet i svenskämnet. Studiens lärare inser 

att språkets funktion i text är att förmedla ett innehåll och att detta sker via en särskild form, 

och de pekar på genremedvetenheten som avgörande i detta sammanhang. Dock visar de stor 

tveksamhet till att använda språkterminologiska begrepp av rädsla för att ”dra ner ett skynke 

framför elevernas lärande” och menar att de lika väl kan använda ett vardagligt språk när de 

talar om språkliga fenomen. Det är också en demokratifråga, att göra det möjligt för alla att 

delta oavsett sociokulturell bakgrund. En av lärarna påpekar att skolspråket vanligtvis är ett 

medelklasspråk, men skolan måste språka med alla elever. 

Vidare pekar några av dem på vikten av att grundlägga elevernas språkintresse genom 

att inleda med s.k. reflekterande skrivande där man inte alls vidrör språkets form. 

Lärarna konstaterar att de vill utveckla sina tankar kring hur de ska arbeta med att 

integrera undervisning i språkligheter funktionellt genom olika genrer där man fokuserar på 

kriterier i texterna. De har nu upplevt att detta sätt att undervisa gör att eleverna arbetar 

engagerat, motiverat och effektivt; de vet vad de ska fokusera på, och det handlar om såväl 

form som innehåll. Undervisningen är väl strukturerad, men inom ramarna kan eleverna vara 

kreativa och hitta individuella lösningar. Någon av dem påpekar att man som lärare får vara 

på sin vakt så att man inte trots allt hamnar i en formalistisk undervisning: ”Om eleverna ska 

titta på tempus i sina texter, får man hålla i sig så man inte samtidigt börjar ta tema på verben 

också, när man ändå är igång”. Man får komma ihåg att behålla fokuset på elevernas egna 

texter. Som en hjälp att se var man befinner sig i språkarbetet kan man använda den s.k. 

texttrekanten (se s. 31 f.). Vid en heltäckande skrivprocess har man rört sig i hela 

texttrekanten: från de globala till de lokala nivåerna. Vad jag har sett har man i klasserna 
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språkarbetat på olika nivåer, men min tolkning av analysen är att det är just kring aspekter 

gällande dessa olika nivåer i texttrekanten som vi skulle kunna utveckla vårt ämnesmässiga 

och didaktiska kunnade. Detta är också en aspekt som lärarna i min undersökning vidrör när 

de nämner att det finns svårigheter när det gäller skrivprocessen som bygger på att eleverna 

t.ex. inte riktigt vet hur de ska ge respons på de språkliga strukturerna eftersom de inte fått 

lära sig hur de ska titta på sådana aspekter.  

Ytterligare en fråga som lärarna funderar över när det gäller hur de ska stödja eleverna i 

sin utveckling, bygger på att de upplever en motsättning i det faktum att de till sist också ska 

betygssätta eleverna. Är läraren en utvecklare eller en bedömare? Här för lärarna resonemang 

som handlar om att de alltid måste beakta att skrivande är en process, och de och eleverna 

måste också vara tydliga med vad som är en färdig produkt och således kan betygssättas.  

Elever i år 8 efterlyser också liknande tankar i andra ämnen nu när de har insett 

betydelsen av att lära sig skriva i olika genrer.  De uttrycker att genrer bara är något man tar 

upp inom svenskämnet, men de förstår att kunskaper om genrer är något som är applicerbart i 

alla typer av texter i alla skolämnen. I andra ämnen producerar man också texter men här 

menar de att läraren i stort sett bara pratar om innehållet i det eleverna ska skriva. 

 

 

 

5.2.2 Skolkontexten 
 

 

Den existerande praxisgemenskapen påverkas av en mängd företeelser på olika nivåer. 

Närmast står skolkontexten som bl.a. består av skolledning, kollegor och arbetslag, men också 

av lokala arbetsplaner och en organisation som gör att t.ex. schemat ser ut på ett visst sätt. På 

detta plan har lärarna i min studie erfarenheter som i allra högsta grad påverkar 

undervisningen.  

En av klasserna har haft ett schema som gjort att de oftast har varit trötta under 

svensklektionerna och dessutom har många lektioner försvunnit. Längden på lektionerna har 

varit ca en timme vid varje tillfälle. Läraren efterlyser ett annat sätt att organisera 

verksamheten – kanske i form av koncentrationsläsning – för att främja utvecklingen av 

djupare kunskaper. Ett fördjupat språkarbete är mödosamt och den ställtid som varje 
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lektionstillfälle kräver kan göra att man skulle ha kommit längre om man hade haft en annan 

organisation av tiden i skolan. 

Vidare har man vid en av skolorna just tagit ett beslut att skriva in i den lokala 

arbetsplanen att alla ska arbeta med grammatik i svenskan som en åtgärd mot elevers 

försämrade resultat gällande läsande och skrivande. Här avses alltså traditionell 

grammatikundervisning. Lärarna i denna studie är överens om att de nu har hittat ett sätt att 

tänka kring undervisning om språkliga strukturer, men det är inte det traditionella sättet att 

undervisa grammatik, vilket de flesta av deras kollegor verkar föredra. Frågan är i vilken 

utsträckning de kan påverka kollegor och skolledning. Dessa insikter kräver en hel del 

kunskaper som kanske inte alla inblandade parter har, vilket alltså får konsekvenser för 

verksamheten. Här handlar det om att följa arbetsplaner, men också att samarbeta med 

kollegor i arbetslaget och på skolan. Kommer man då alltid att få utgå från minsta 

gemensamma nämnare? Och vilken tid avsätts för lärares reflekterande och didaktiska samtal? 

 

 

 

5.2.3 Den yttre kontexten 

 

 

Förhållanden utanför skolan påverkar i hög grad lärarnas undervisning. Vid en av skolorna 

har man satsat på ett nytt läromedel, Pilen. Svenska steg för steg (Hedin & Rodhe-Wallström 

1998–), i svenska som samtliga klasser och svensklärare ska använda sig av. Detta läromedel 

är uppbyggt enligt formalistisk ämnessyn och grammatiken ligger således som en separat del i 

traditionell anda. Det är noggrant strukturerat och styr undervisningen hårt utan att lämna 

några utrymmen för egna upplägg eller förändringar. Om man vill undervisa i enlighet med en 

funktionell och erfarenhetspedagogisk ämnessyn där svenskämnets delar integreras, verkar 

detta läromedel inte vara möjligt att använda. Kollegor till lärarna som ingår i studien vid 

denna skola, uppges vara mycket nöjda med detta läromedel. Kollegorna har gett uttryck för 

att det ger dem en trygghet i att få med ”allt” inom svenskämnet. I överenskommelse med 

skolledningen vid denna skola har man köpt in detta dyra läromedel och den obligatoriska 

kurs som förlaget kräver att alla användare ska ha gått.  

Den mediedebatt som förs om elevers läs- och skrivförmåga samt om t.ex. grammatiken 

i svenskundervisningen är också något som dessa lärare menar påverkar undervisningen. Det 
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är inte alltid så lätt att som lärare veta vad man ska tycka i dessa frågor, och lärarna menar att 

det är viktigt att fortlöpande diskutera dessa frågor med varandra och med andra profes-

sionella auktoriteter för att kunna behålla och utveckla sin säkerhet i yrket. De hoppas att vi i 

regionen kan upprätta ett nätverk för svenskämnets didaktik, ett forum där svensklärare från 

skolor och högskola får möta varandra och utbyta kunskaper och erfarenheter på ett liknande 

sätt som vi har gjort i denna studie. 

 

 

 

5.2.4 Synen på kunskap och lärande – sociokulturella perspektiv 

 

 

De i vetenskaplig litteratur mest aktuella teorierna om lärande och kunskap är idag de som 

vilar på en sociokulturell grund. Lärarnas i min undersökning strävan kan i stor utsträckning 

hänföras till dessa teorier. Interaktion och samarbete genomsyrar undervisningen och ses som 

avgörande för lärandet (Dysthe 2003) och läsande och skrivande är integrerade, sociala 

handlingar som ingår i ett kulturellt sammanhang (Hoel 2000). 

Här är läraren en auktoritet som pedagog och ämnesexpert, men hon är bara en av 

många deltagare i praxisgemenskapen. Hon verkar för att stödja eleverna i sin utveckling 

(men också för att själv utvecklas) och hon styr varsamt och medvetet. För den sociokulturellt 

förankrade skrivläraren är det viktigt att aktivt delta genom att t.ex. själv skriva, vilket är 

något som en av lärarna med emfas påpekar. Hon menar att hon blivit så mycket säkrare på 

hur hon ska kunna handleda eleverna i sitt skrivande genom att hon själv skriver och har gått 

skrivarkurser. Andra lärare i min studie säger att de tycker det är svårt att verbalisera 

responsen till elevers texter så att de kan förbättra dem. Min tolkning av detta är att vi behöver 

skaffa oss kunskaper om texter (textlingvistik och språkliga strukturer på olika nivåer) och att 

det inte är självklart att svensklärare besitter dessa.  

Den ämnessyn som dessa lärare företräder bygger på funktionalism, där det funktionella 

synsättet på undervisning om språkliga strukturer är en del. Dessutom försöker de ofta bygga 

upp undervisningen utifrån elevernas erfarenheter. Men det flera av dem betonar, är att de 

alltmer har kommit att förstå vikten av att utgå från texter med genrer i fokus. På så sätt får 

man hjälp att utveckla sin språkliga förmåga när det gäller både innehåll och form. Det har 

också gjort att de tycker att det via genren blir så mycket lättare att ge en konstruktiv respons 
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både för eleverna och för läraren. På så sätt vet de vad de ska titta efter i en text, och som en 

lärare uttrycker det: ”Det blir inte heller så värderande, bra eller dåligt, utan mer icke-

värderande konstateranden kring hur texten är eller skulle kunna vara.” Med texten mer i 

fokus blir responsen inte heller så personlig; man är ju sårbar och utlämnad som skribent.  

En av lärarna framhåller vikten av att eleverna hittar sin röst. Innan man förstår att man 

har något att berätta, kan man inte gå in och peta i språket. Vitsen med att göra det är att man 

som skribent anser att det är viktigt att arbeta med språket för att ens text ska möta läsare som 

ska förstå vad man vill ha sagt. Men det handlar också om att välja texter och att utforma 

skrivuppgifter så att ens röst får plats. Denna lärare kopplar även ihop frågan om att göra sin 

röst hörd med sitt förhållningssätt till eleverna; hon menar att det är essentiellt att man som 

lärare har en god och respektfull relation till sina elever. I ett sociokulturellt perspektiv är 

detta en avgörande aspekt. 

Ovanstående hänger samman med att varje elev ur en sociokulturell synvinkel är en del 

av praxisgemenskapen och i den deltar man genom social interaktion. Då gäller det att ha 

hittat och använda sig av sin röst i såväl tal som skrift. Min tolkning av det faktum att en elev 

som inte hade kommit så långt i sin läsutveckling vid Solskolan, valde att läsa en av de 

svårare böckerna och klarade detta med stor behållning, är att hon faktiskt kunde det i denna 

praxisgemenskap. Här hade hon fått den förförståelse som behövdes genom att hon hade hört 

mycket om boken och ingen hade klassificerat boken som svår; då hade hon kanske aldrig 

vågat välja den.  
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6 Diskussion och syntes   

 

 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera dels att såväl elever som lärare i min undersökning 

visat ett stort engagemang för integreringar inom svenskämnet, dels att elevernas kunskaper 

tycks ha fördjupats på vissa plan. I den mån eleverna uttrycker sig i svepande ordalag om vad 

de värderar högt i den genomförda undervisningen och om hur skrivutveckling och 

undervisning om språkliga strukturer hänger samman, vill jag påstå att det inte är förvånande. 

De har inte de analytiska och språkliga redskapen för att värdera och formulera sig om detta. 

Genomgående ses den studerade undervisningen som exempel på hur lärarna vill bedriva en 

svenskundervisning som kan integrera olika färdigheter och moment – i det här fallet med 

betoning på språkliga strukturer, genremedvetenhet, samtalet, skrivprocessen, effektiv 

undervisning, respekten för eleven och att varje elev ska hitta sina tankar och språkliga 

uttryck. Resultatet av undersökningen visar alltså att såväl lärarna som eleverna värderar 

genomförd undervisning högt (se även kap. 5.1). Aspekter som rör lärarnas och elevernas 

värdering av undervisningen, d.v.s. en av frågeställningarna i syftet, finns även integrerat i 

nedanstående avsnitt. 

Utöver de perspektiv Dysthe (2003) lyfter fram (se kap. 4.2), och som jag har använt vid 

analysen av materialet (se nästa sida), är min tolkning att en viktig aspekt av lärandet som kan 

läggas till de sociokulturella teorierna är det som har med texter, texters strukturer och genrer 

att göra, och som får pedagogiska konsekvenser vid textskapande. I denna diskussion tar jag 

hjälp av den beskrivning Cope och Kalantzis (1993c) ger av genrepedagogik och gör även en 

jämförelse med traditionella och nydialogiska perspektiv (se även kap. 4.2.3 och 4.2.4). 

I kapitlet utvecklar jag några tankar som väckts och som jag bedömer som viktiga för 

denna studie. Stundtals kan det kanske tyckas som om jag går utanför ramarna för mitt 

resultat, men då det handlar om kontextuella aspekter menar jag att mina resonemang har 

bäring på syftet och resultatet för studien.  
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6.1 Kontextuella aspekter, sociokulturella perspektiv 

och de centrala begreppen  
 

 

I detta avsnitt, 6.1, resonerar jag kring den första frågeställningen i syftet, vilken rör den 

kontextuella aspekterna: den yttre kontexten, skolkontexten och praxisgemenskapen och i 

varje avsnitt inkluderas även de frågeställningar som rör synen på kunskap och lärande samt 

de centrala begreppen, d.v.s. den andra och tredje frågeställningen i syftet (se s. 9 f.).  

Här är det fråga om att göra en syntes och därför väljer jag att börja i det stora, i 

helheten, vilken utgörs av den yttre kontexten och gå mot det lilla – den specifika 

praxisgemenskapen. Denna struktur, vilken skiljer sig från den i syftet och analysen, har jag 

valt för att i diskussionen lättare kunna följa tankens gång och därmed främja läsbarheten. 

Rubriceringen i kapitlet bygger på resultatet av frågeställningarna i syftet (se s. 9 f.). 

 

 

 

6.1.1 Den yttre kontexten 
 

 

”Integreringar” – en samhällsfråga och ett sociokulturellt perspektiv 

Lärarna i studien har bedrivit undervisning som jag anser ligger i linje både med 

kursplanernas intentioner och med den aktuella svenska språkforskning som jag flera gånger 

hänvisat till. I nedanstående resonemang utgår jag från att resultatet av undersökningen på 

flera sätt har visat att den studerade undervisningen har bäring på denna diskussion även om 

det inte specifikt uttalas. 

Genom att i undervisningen integrera språkligt såväl som innehållsligt relaterade frågor, 

samt diskutera och reflektera kring dessa, kan man öka sina insikter i hur olika texter och 

uttryck kan uppfattas av olika läsare och sätta det i relation till vad man som skrivare eller 

talare avser med texten – texten i social funktion (se även kap 4.2.3 och 5.1). Språket har 

således i hög grad att göra med människan som social varelse och därigenom också med 

varandet i en gemenskap – ett samhälle. 

Utifrån sociokulturell teori (Dysthe 2003) kan man påstå att följande aspekter, som jag 
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tidigare har definierat, har en bäring på demokratisk fostran: 

• Lärande är situerat i specifika fysiska och sociala kontexter 

• Lärande är i grunden socialt 

• Lärande är distribuerat bland flera personer 

• Lärande medieras 

• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 

• Språket är grundläggande i läroprocesser 

Dysthes (1996) begrepp ”det flerstämmiga klassrummet” rymmer i sig ovanstående punkter. 

Detta klassrum kan ses som en förberedelse för att kunna fungera i ett flerstämmigt, 

demokratiskt samhälle. Att delta i samhällsgemenskapen på såväl global som lokal nivå är i 

sig en praxis- och lärandegemenskap. Vi talar t.o.m. om att vi nu lever i ett kunskapssamhälle 

med ett livslångt lärande. Det handlar om att alla människor ska kunna fungera i skilda 

sammanhang i samhället, och för att tala med genrepedagogerna (se kap. 4.2.3–4.2.4): Då 

gäller det att tydliggöra texters strukturer så att alla elever förstår texters funktioner i sina 

respektive sociala kontexter. Det rör sig också om att inte utesluta vare sig elever eller texter 

från möjligheten att vara en del av gemenskapen, genom att röra sig inom deras 

föreställningsvärldar och explicit bedriva en undervisning som är såväl innehålls- och 

ämnesmässigt som språkstrukturellt tillgänglig och utvecklande för alla. Detta finns även 

beskrivet i kapitel 4.2 och diskuteras i kapitel 6.1. 

Men mer kan sägas med hjälp av de teoribildningar som använts vid analysen av denna 

undersökning. Vad gäller dialogicitet och processer (se även kap. 4.2.2) är det omöjligt att se 

hur vi skulle kunna bygga ett demokratiskt samhällssystem utan vilja eller förmåga att vara i 

dialoger med andra människor – här och nu i direkta samtal och skriftväxling, i vår historia 

genom texter, långt borta via diverse texter (Bakhtin i Hedeboe 2002). Dialogicitet är att ge 

och att ta, vilket i sig är förknippat med processer på olika sätt – skrivprocess och läsprocess, 

men också att tålmodigt ta sig vidare i en utveckling. Jag vill påstå att dagens människor 

behöver kunna hantera sådana processer på många plan; man värdesätter t.ex. arbetstagare 

som är ”flexibla” och ”utvecklingsbenägna” – vi förutsätts alltså vara i ständiga processer. 

I skenet av ovanstående resonemang kan vi även se på förmågan att utanför skolan 

kunna ge och ta emot stödstrukturer (Bruner i Hedeboe 2002) i det ständiga kunskapandet. 

Om de stödstrukturer som vi får med oss från skolans praxisgemenskap är funktionella även i 

andra sammanhang än klassrumskontexten, kan vi tala om kunskaper för livet (jfr t.ex. med 

den traditionella grammatikundervisningen där detta inte verkar ske). Med en funktionalistisk 
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ansats vid undervisning rörande språkliga strukturer där man kopplar de språkstrukturella 

kunskaperna till medvetenhet kring hur muntliga och skriftliga genrer fungerar, har eleverna 

större möjlighet att göra medvetna val vid textproduktion även i sammanhang utanför skolan. 

För att ett demokratiskt samhälle fullt ut ska fungera bör varje medborgare kunna producera 

texter som fungerar på alla nivåer i texttrekanten (Hillocks i t.ex. Hoel 2001) (se s. 31 f.) och 

även kunna ta till sig och kritiskt granska andras texter. Ju fler genrer man behärskar, desto 

lättare kan man göra sin röst hörd och höra andras röster på ett för sammanhanget lämpligt 

sätt. Valen man gör är beroende av det innehåll man vill förmedla (ideationell nivå), vem man 

är och vem man riktar sig till (interpersonell nivå) och vilken sorts text och vilket medium det 

handlar om (textuell nivå), för att relatera till Hallidays metaspråkliga funktioner som avgör 

de språkstrukturella valen (i Hedeboe 2002). Min tolkning av resultatet är att lärarna omfattar 

detta synsätt och att eleverna i deras klassrum på olika sätt, vilka jag tidigare redogjort för, 

ingår i en praxisgemenskap som främjar deras språkliga kompetens i denna riktning. 

 Den språkliga verksamheten i autentiska, samhälleliga sammanhang är funktionell, 

integrerad, ofta erfarenhetsbaserad och texter är alltid i en social funktion (se kap. 4). Detta 

är förvisso postulat, men icke desto mindre teser som kan kopplas till rubriken om att 

integreringar är en samhällsfråga. En del skulle uttrycka det som att ”skolan ska vara på 

riktigt”. En aspekt i detta sammanhang är, vill jag påstå, att här kan man med tydlighet visa att 

värdegrundsfrågorna i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) ingår som en naturlig del i 

undervisningens innehåll och arbetssätt. 

Eftersom hanteringen av dessa språkspecifika aspekter i förlängningen rör 

medborgarnas kunskaper om texter och därmed deras möjligheter att delta i samhälls-

gemenskapen och i demokratiska processer, menar jag att detta är en samhällsfråga. 

Med sociokulturella perspektiv i botten kan klassrummet bli en multikulturell arena 

såväl etniskt som socioekonomiskt, och språk blir inte en fråga om rätt och fel, utan en fråga 

om lämplighet i förhållande till syfte och mottagare. Dessutom är det ett sätt att visa att alla 

elever och alla sorters språk har en plats, även i skolan. Under senare år har man också börjat 

tala om att läs- och skrivförmåga inte bara är något som handlar om traditionellt skriven text, 

utan med ett utvidgat textbegrepp behöver vi lära oss läsa och skriva i många andra genrer 

som kan innefatta bilder, hyperlänkar o.s.v. Man talar om Multiliteracies (Cope & Kalantzis 

2000) och Literacy in the New Media Age (Kress 2003); den sistnämnda menar t.ex. att boken 

i den nya medietiden ersätts av dataskärmen. Här associerar jag även till bl.a. Jan Thavenius 

(Aulin-Gråhamn 2004) teorier om den ”radikala estetiken”, som handlar om att konstnärliga 

och kulturella uttryck ska inkluderas i undervisningen i en demokratisk skola och omfatta 
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elevers eget skapande och inte t.ex. läggas in som något särskiljbart vid separata temadagar 

eller bygga på marknadens estetiska värderingar. Dessa aspekter behandlas inte i denna 

studie, men skulle bidra till en ökad genremedvetenhet och kan mycket väl inkorporeras i 

integreringar inom svenskämnet. Frågor kring mångkulturalitet och läs- och skrivförmåga i 

skenet av nya medier och utvidgat textbegrepp, behöver dock belysas mer och kommer säkert 

att vara föremål för framtida forskning.  

Det är en övervägande positiv syn på den genomförda undervisningen som genomsyrar 

undersökningen, vilket man som forskare måste ställa sig skeptisk till. Detta har jag tagit upp i 

metoddiskussionen (se s. 18 ff.). I detta sammanhang vill jag nämna en aspekt som kan ha 

påverkat resultatet, nämligen det faktum att elever med annat modersmål än svenska ingick 

klasserna i Åskolan, men dessa deltog inte i projektet eftersom de gick till en 

undervisningsgrupp i svenska som andraspråk. För undersökningens del hade det varit 

intressant om de hade varit med. Dels hade de kunnat bidra med att ytterligare variationen av 

uttryck och erfarenheter, vilket skulle kunna ha influerat undervisningen, dels kunde resultatet 

av värderingen av undervisningen ha påverkats i någon riktning. 

 

”Integreringar” – en nationell fråga om kunskaper  

En annan vinkling på detta ämne som även den har med demokrati att göra och som lärare 

aktualiserat genom denna undersökning, är att vi måste utveckla vår förmåga att som lärare ge 

tydlig respons på elevernas texter så att eleverna verkligen förstår hur de ska kunna förbättra 

sina texter (se kap. 5.1.2). Det räcker inte att skriva att de måste förbättra sin 

meningsbyggnad, sätta ut punkter på rätt ställe eller i värsta fall bara få ett IG. Kanske det 

verkar självklart, men andra undersökningar (t.ex. Hedeboe 2003) visar att det faktiskt ofta är 

fallet att lärarens kommentarer inte alls kan hjälpa eleven till en bättre text. Det är en fråga om 

demokrati i så måtto att detta drabbar de elever värre som inte fått med sig en skriftspråklig 

kod i sitt bagage, beroende på sociokulturella och socioekonomiska förhållanden. Dessa 

frågor berör även Cope och Kalantzis (1993c).  

Det handlar också om att för att kunna ge eleverna professionell och adekvat vägledning 

i textskapandet krävs det att läraren har kompetens att kunna se, och verktyg att analysera 

elevernas texter med. Jag vill påstå att detta är en nationell såväl som en individuell 

angelägenhet; jag tycker mig ha förstått att många lärare känner sig osäkra här, och dessutom 

menar jag att vi nationellt skulle behöva utveckla kunskaper kring de språkliga strukturernas 

didaktik inom svenskämnet, vilket även lärare i undersökningen påpekar. Idag verkar det vara 

för stort avstånd mellan akademins forskning gällande textlingvistik och språkliga strukturer, 
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och den verklighet som lärare befinner sig inom. Jag kan mycket väl tänka mig att den 

kunskap vi behöver om språkliga strukturer för att stödja eleverna i sin språkutveckling, inte 

ser ut som den traditionella grammatikens. Kanske är vi ännu lite vilsna i dessa frågor, vilket i 

så fall skulle kunna göra att det känns svårt att fördjupa samtalen om de språkliga strukturerna 

och didaktiken kring dessa.  

Här ser jag alltså ytterligare ett framtida forskningsfält: Hur ska vi beskriva det svenska 

språkets strukturer för textens alla nivåer så att den blir didaktiskt användbar vid 

textproduktion i skolan? Vi kan säkert snegla på genrepedagogiken och Hallidays 

systemfunktionella lingvistik, SFL, vilket Hellspong och Ledin (1997) har gjort, men jag tror 

att man behöver hitta ett system som är pragmatiskt och som inte upplevs som för komplicerat 

för svenska lärare om det ska få genomslagskraft. Kan vi t.ex. ha nytta av Diederichsens s.k. 

positionsschema (t.ex.i Holm & Larsson 1980) eller är det för komplicerat? Hedeboe (2004a) 

tror att det är för komplicerat; Polias (2004) menar att vi borde anamma genrepedagogikens 

grammatiksystem och inte uppfinna hjulet på nytt. Hur som helst ser jag det som en 

nödvändighet att inte bara borra i ämnesdjup och t.ex. skriva nya funktionella grammatikor, 

utan att göra det med medvetenhet och kunskaper om den omgivande skolkontexten. 

Undervisning om språkliga strukturer måste sättas i relation till hela svenskämnet och i 

synnerhet så att den blir funktionell vid elevers eget skrivande. Vi kan konstatera att dessa 

tankar är en utgångspunkt hos bl.a. Teleman (1991) och Brodow m.fl. (2000) och i 

kursplanerna (Skolverket 2000a; Skolverket 2000b).  

Ovanstående hänger nära samman med följande resonemang. Vad gäller 

skriftspråksutveckling har man inom SFL utvecklat didaktiskt material som lärarna har god 

hjälp av när de ska förstå hur långt eleven har kommit i sin utveckling och när de ska bygga 

stödstrukturer kring deras skrivande. Detta system bygger på engelska språket och har till stor 

del utvecklats med tanke på undervisning i engelska som andraspråk (Polias 2004), vilket 

förstås inte direkt går att applicera på svenska förhållanden. Men vi skulle säkert kunna 

utveckla en svensk funktionell grammatik eller lingvistik för undervisning i svenska och 

svenska som andraspråk33. Några av lärarna i min undersökning uttryckte osäkerhet gällande 

skriftspråkliga strukturer och menade sig vara i behov av att fördjupa sina kunskaper. Andra 

tyckte sig ha dessa kunskaper och jag kan inte bedöma om deras kunskaper är tillräckliga i 

detta sammanhang eller om det faktiskt är så att de inte ännu har satt sig in tillräckligt i 

frågorna för att inse hur stort området är (se s. 76 f.). Själv anser jag att vi behöver fundera 

                                                 
33 Här kunde vi säkert samarbeta inom Norden (t.ex. Hedeboe 2000)  
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över hur vi kan förfina våra språkliga verktyg för att på bästa sätt möta våra elevers behov i en 

skola där lärare och elever aktualiserar och lär sig att behärska en mångfald av skriftliga och 

muntliga genrer inom ramen för en svenskundervisning som inkluderar elever med olika 

språkliga och sociala bakgrunder – ekonomiskt, kulturellt och etniskt. 

Lärare och elever har talat om att man har nytta av grammatikkunskaper i främmande-

språksinlärning (se kap. 5.1). Däremot är det ingen av lärarna som direkt hävdar att man 

behöver ett metaspråk för att förstå de språkliga strukturerna. Denna ståndpunkt har de 

gemensam med Nilsson (Brodow m.fl. 2000). De menar också att man kan ha nytta av att 

kunna diskutera språk och språkliga uttryck för att på så sätt bli medveten om sitt eget språk 

(jfr med Telemans ”central aspekt av det mänskliga” (1991 s. 123)). Jag menar att det ändå 

kan förenkla kommunikationen om man kan använda vissa termer, så länge det inte 

motverkas av ett motstånd från elevernas sida. Om eleverna först lär sig innebörden av termen 

och finner sig ha nytta av den kunskapen, är min erfarenhet att de också gärna lär sig en term 

för detta. Det handlar om att ha en didaktisk känslighet som hjälper en att göra en avvägning 

för varje elevgrupp och till och med för varje elev, gällande huruvida termen leder eleverna 

vidare eller stänger dörrar för dem. I gymnasieklassen hade läraren gjort valet att avstå från att 

använda grammatiska facktermer, vilket man även hade gjort i Åskolan. I Solskolan var syftet 

att de skulle lära sig termen, vilket knappast kan ses som för dem funktionell kunskap i det 

aktuella sammanhanget.  

Som det ser ut idag får vi knappast någon hjälp från läromedelsförlagen i att arbeta med 

språkliga strukturer på ett funktionellt sätt. Detta framför lärarna i undersökningen och det 

finner vi även belägg för hos Brodow m.fl. (2000). Läromedlen styr undervisningen i en 

annan riktning, vilket förstås i hög grad påverkar lärare och undervisning i allmänhet. Man 

tror ju att nya läroböcker representerar det senaste inom kunskapsfältet! Vad gäller 

grammatikavsnitt i läromedel verkar de hamna inom en behavioristisk syn på lärandet, inte en 

sociokulturell. 

Detta leder oss in på frågan om hur det går till att förändra skolan och i detta fall 

svenskämnet. Enligt Polias (2004) måste man verka på flera plan samtidigt – statlig 

(forskning samt läroplans- och kursplaneskrivningar), annan nationell nivå (producera 

läromedel och didaktisk litteratur) samt skol- och individnivå (kurser och workshops för 

enskilda lärare och/eller hela arbetslag). På dessa nivåer har man verkat parallellt i Australien. 

Det är inte svårt att förstå att man då kan få en genomslagskraft.  

När det gäller styrdokumenten skulle man naturligtvis önska att de pekade åt samma 

håll; det kan tyckas vara en självklarhet, men så är inte fallet. Vad gäller läroplanen 
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(Utbildningsdepartementet 1998; Utbildningsdepartementet 2000) och kursplanernas 

(Skolverket 2000a; Skolverket 2000b) ”mål att sträva mot” ser man en riktning mot ett 

sociokulturellt perspektiv där de individuella lärprocesserna beaktas i skenet av hela 

praxisgemenskapen, samt en syn på svenskämnet som ett sammanhållet ämne. Om vi däremot 

tittar på betygskriterier och ”mål att uppnå” är perspektivet mer individuellt; då är det 

produkterna, inte lärprocesserna som blir avgörande. Man kan föreställa sig att ett 

åtgärdsprogram för en elev som t.ex. inte når målen i svenska skulle formuleras på annat sätt 

med det sociokulturella perspektivet än som idag sker. I ett sådant åtgärdsprogram skulle hela 

praxisgemenskapen behandlas, men idag är mig veterligen åtgärdsprogram högst individuellt 

fokuserade; det är primärt den enskilde eleven det handlar om och dennes problem. Då måste 

eleven klara grammatiken eller undervisningen om språkliga strukturer. I ett sociokulturellt 

perspektiv är eleven en del av en undervisningspraxis som kanske behöver förändra sin 

undervisning om språkliga strukturer. Detta är frågor som lärarna i undersökningen varit inne 

på (se kap. 5.1): Är jag som lärare en bedömare eller en utvecklare? När ska jag bedöma en 

produkt och sätta betyg? Vad gör jag som lärare om jag vet att eleven kommit en bra bit i sitt 

lärande, och det inte syns i produkten? Svaren kan tyckas enkla, men då ställer jag mig frågan 

om det inte är för att vi faktiskt är så vana vid att vara i motsvarande situation att vi inte ser 

det orimliga i vår situation som såväl bedömare som utvecklare. Detta skulle behöva utredas. 

På statlig nivå har man löst motsvarande dilemma när det gäller att granska och bedöma 

skolor kontra att stödja skolor i deras utveckling, genom att dela upp uppgifterna på två 

myndigheter – Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Men lärare anses kunna lösa 

motsvarande dilemma på egen hand. 

Överhuvudtaget har denna uppsats fått mig att tänka djupare över det svenskämne som 

försöker realisera de sociokulturella teorierna. Här finns fler frågor som framtida forskning 

skulle kunna ta sig an: Vad innebär den sociokulturella synen på lärandet för skolan och 

svenskämnet? Ska svenskämnet finna kvar som eget ämne? Hur ska det då se ut? Vad är då 

svensklärarens specifika kompetens? Molloy (2002 s. 319 f.) menar att svenskämnet borde 

”betona kopplingen mellan språk, litteratur och samhälle” och därmed knytas till SO-ämnena. 

Jag lägger gärna till att man på så sätt också integrerar ett värdegrundsarbete. 

I anslutning till denna studie har det väckts en tanke om att på regional nivå skapa ett 

nätverk för svenskämnets didaktik där svensklärare möter varandra och lärare från 

högskolan/universitetet för att på så sätt utveckla ämnet tillsammans. Lärarna i studien 

uttrycker starka önskemål om detta och det ser jag som en viktig effekt av detta arbete. Det 

skulle också kunna innebära att kunskaper i ämnet även kan föras vidare till skolledningar, 

 85



kollegor och i förlängningen till skolpolitiker och allmänhet. Mediedebatten om 

grammatikens roll i skolan som jag tidigare hänvisat till (se s. 7 f.), visar att vi ibland talar 

förbi varandra och att okunnighet råder hos en del debattörer.  

 

Innebörden av de centrala begreppen i undersökningen 

Genom att ha studerat de olika praxisgemenskaperna utifrån några centrala begrepp34 har det 

blivit tydligt att dess konnotationer inte alltid är tydliggjorda, och säkert skiljer sig olika 

människors förståelse och implementering av dem. Detta gäller förstås olika lärare emellan, 

men kanske i ännu högre grad mellan vad läraren avser med en viss aktivitet och elevers 

uppfattning om densamma. Man kan konstatera att en ytlig iscensättning av dessa i praktiken 

knappast innebär en undervisning som kan anses gestalta forskares teorier kring dessa 

begrepp. Denna risk torde vara större om betydelsen av begreppen inte tillräckligt har 

internaliserats hos lärare och elever, vilket kan bli fallet om det går mode i pedagogiska 

modeller och teorier. Det kan anses politiskt korrekt att iscensätta undervisning enligt det för 

tillfället gällande konceptet, och om detta då inte är förankrat i lärares kunskapssyn och syn 

på lärande, kan resultatet komma att bli en ytlig gestaltning.  

I undersökningen finns exempel på ytlig implementering av de centrala begreppen, 

vilket indikerar behovet av reflektion, analys och diskussioner lärare emellan för att göra sig 

själva medvetna och tillsammans med andra hitta vägar till utveckling. Här är det också 

angeläget att sätta lärarnas förståelse av begreppen i relation till olika forskares teorier om 

dessa. 

Ett prov på detta är när läraren i Solskolan ville att eleverna skulle samtala om sina 

tankekartor. Hennes avsikt var att genom dialog mellan elever stimulera deras tankeprocess 

som ett led i skrivprocessen. Om eleverna på ett djupare plan faktiskt hade satt sig in i 

varandras tankekartor och tankeprocesser, och därifrån utvecklat ett resonemang med 

varandra, kan man tänka sig att de hade kommit längre i processen. Nu uppstod egentligen 

ingen dialog även om det på ytan såg så ut (se kap. 4.2.2 och s. 49 f.).  

Lektionstillfället då de i Solskolan närläste texter tillsammans visade också på en ytlig 

iscensättning av dialogicitet (se s. 49 f.). Orsakerna till avsaknaden av en djupare dialog från 

elevernas sida vid tillfällen som detta kan t.ex. vara att ämnet inte är tillräckligt engagerande 

eller att frågor och aspekter som tas upp ligger utanför deras närmaste utvecklingszoner och 

                                                 
34 Dialogicitet och processer, stödstrukturer och undervisning rörande språkliga strukturer, integrering och 
funktionalisering samt erfarenhetspedagogisk ansats och text som socialt beteende (se bl.a. s. 9 f. samt kap. 5.1 
och 6.1). 
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därför blir omöjliga att bemöta – det upplevs som t.ex. svårt, tråkigt eller konstigt. Vidare kan 

det vara helt andra tankar som upptar deras inre engagemang, men också att de faktiskt 

lyssnar engagerat och tar till sig men inte har förmåga eller lust att själva uttrycka sig. 

Beroende på vilken anledningen är skulle läraren ta hjälp av olika strategier: samtala i mindre 

grupper om en fråga/aspekt i taget och sedan utveckla resonemanget tillsammans i hela 

klassen. Man får som lärare också fundera över hur engagerande ämnet och innehållet för 

diskussionerna egentligen är för eleverna, och då är vi inne på ett annat för denna uppsats 

centralt begrepp: erfarenhetspedagogisk ansats.  

När det gäller erfarenhetspedagogisk ansats är min tolkning att det till stor del handlar 

om lärarens förmåga att för innehållet i undervisningen hitta ingångar inom elevernas 

närmaste utvecklingszoner där eleverna kan känna igen sig och uppleva meningsfullhet. Det 

kan innebära att ämnesinnehållet ligger dem nära, som i Gyllenskolan (se kap. 5.1.3), men det 

kan också innebära att de känner igen eller blir nyfikna och engagerade i antingen innehållet 

eller formen, vilket verkar vara fallet i Åskolans sagoprojekt (se kap. 5.1.2). För Solskolans 

del verkar eleverna ha hittat in i böckernas föreställningsvärldar. Detta skulle kunna tolkas 

som att den erfarenhetspedagogiska ansatsen fått en djupare mening. Däremot kan man 

diskutera om skrivandet och arbetet med de språkliga strukturerna hade kunnat iscensättas på 

annat sätt för att komma närmare elevernas erfarenheter (se kap. 5.1.1).  

Ett annat exempel på iscensättningen av de centrala begreppen kan handla om huruvida 

texter verkligen ses som socialt beteende eller om det i botten ändå finns ett ”rätt-och-fel-

tänkande” kring hur olika textgenrer ska se ut (se även kap. 4.2.3 och 4.2.4). 

Vi lägger olika innebörd i begreppen och för att komma djupare behöver vi klargöra för 

oss själva, för varandra och för eleverna vad vi faktiskt menar. Varför verkar skrivprocessen 

inte ha slagit igenom i alla klassrum där det skrivs? Är det för att vi har fått olika 

uppfattningar om vad den innebär och kanske upplevt misslyckade försök att genomföra en 

sådan undervisning, eftersom vi inte riktigt har gjort klart för oss vad den innebär och därmed 

inte heller hur den ska fungera? Vad innebär det t.ex. att ge respons? Hur kan en respons se ut 

egentligen? Om vi har en ytlig förståelse av vad begreppen står för är det säkert större risk att 

vi inte når dit vi önskar eftersom vi då får svårt att få eleverna att förstå vad som avses. Vad 

menar vi egentligen med dialog? Hur kan vi iscensätta dialoger på djupare plan och mellan 

olika deltagare/medier? Vilka deltagare/medier kan bli aktuella och hur kan dialogen se ut 

mellan dem? Elever, lärare, olika texter och uttryckssätt i det vidgade textbegreppet såsom 

drama, bilder, musik, dans o.s.v. – vad mer? Vad är stödstrukturer och hur kan vi bygga dem? 

Vilka kunskaper om språkliga strukturer är det vi behöver i en funktionell undervisning där 
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text ses som socialt beteende? Vad menar vi egentligen med integrerad undervisning och vilka 

funktioner är det vi ska inkludera? När det gäller erfarenhetspedagogisk ansats behöver vi 

också diskutera vad som avses. Räcker det att eleverna känner igen sig och bearbetar sådant 

de redan vet? Eller ska vi bara börja med det igenkännbara för att sedan gå vidare till det 

okända? Detta kan gälla såväl innehållet eller temat för undervisningen som de språkliga 

strukturer som kan vara aktuella. Dessa frågor behöver vi diskutera med kollegor. I 

undersökningen kunde jag konstatera att vissa lärare menade att de behöver mer kunskaper i 

dylika frågor medan någon antydde att de kunskaper hon har är tillräckliga. I detta 

sammanhang skulle jag kunna referera till flertalet av källorna som är representerade i 

bakgrundskapitlet. 

Denna studie har också visat prov på undervisning som iscensätter en djupare innebörd 

av begreppen. Som exempel kan nämnas att vid Gyllenskolan (se kap. 5.1.3) visade såväl 

observation som intervjuer med lärare och elev att samtliga centrala begrepp tolkades och var 

levande på ett djupare plan i undervisningen. Eleverna var i livlig dialog med varandra och 

med läraren under lektionen och de relaterade till andra tidningstexter (lokalpress och 

skoltidning) och till de egna erfarenheterna under studieresan. Man fördjupade förståelsen av 

vad man faktiskt hade varit med om genom att diskutera ingående vad man faktiskt hade gjort 

och vilka syften olika aktiviteter hade haft. Eleverna var mycket medvetna om de språkliga 

uttryckens betydelse i de texter man skrev och vägde därför orden och konstruktionerna noga. 

Läraren hade tillsammans med eleverna dekonstruerat en tidningsartikel, de hade gemensamt 

konstruerat textexempel och nu formulerade var och en sin text (jfr Martins (1999) 

lärandecirkel, se s. 40). Man aktualiserade såväl de ideationella, som interpersonella och 

textuella funktioner i skrivandet (jfr Halliday i Hedeboe 2002, se s. 36 f.) då man diskuterade 

innehåll, uttryck i relation till sig själv som skribent och i relation till en tänkt mottagare samt 

hur det skriftspråkliga uttrycket kunde eller borde formas – text som socialt beteende. 

Stödstrukturerna var på så sätt levande i klassrummet och skrivprocessen var en självklar 

process som fortgick på ett naturligt sätt eftersom eleverna och läraren verkade ha införlivat 

ett sådant förhållningssätt i sin lärprocess. När det gäller funktionaliseringen av 

undervisningen kunde man notera att de skrev om något som verkligen hade hänt, de använde 

en genre som är applicerbar i andra sammanhang och de moment som aktualiserades (t.ex. 

gällande språk och språkliga strukturer) var väl integrerade i helheten.  

Däremot kan man ifrågasätta funktionen av att alla skriver om samma ämne och 

dessutom skulle förmodligen ingen av texterna kunna hinna bli publicerad i skoltidningen. Att 

skriva för en verklig mottagare är förstås önskvärt om än svårt att alltid förverkliga. Däremot 
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kan det fylla en funktion att alla skriver om samma ämne eftersom det ger möjligheter till ett 

gemensamt byggande av stödstrukturer, och man kan också tänka sig att det leder till djupare 

dialoger om såväl innehåll som språkliga strukturer eftersom alla är inne i samma 

tankegångar. 

 

 

6.1.2 Skolkontexten 
 

 

Tankemodeller 

Samtliga lärare i undersökningen har tagit del av och låtit sig inspireras av den tankemodell 

som ligger till grund för denna uppsats och som vi kallar integreringar inom svenskämnet (se 

s. 6 ff.) . Från början var modellen ett verktyg för att skapa en gemensam grund att stå på, 

tänka med och samtala kring. Efterhand som det förhållningssätt modellen innebär 

internaliserats, har den på sätt och vis spelat ut sin roll. Min övertygelse är att vi lärare har ett 

stort stöd av användbara modeller när vi reflekterar kring och utvecklar undervisning. Även 

lärarstudenter har vittnat om att vi behöver peka på pragmatiska verktyg som fungerar ihop 

med den teori som medieras. Lärarstudenter brukar ofta vilja ha ”tips” på hur de ska 

undervisa, vilket vi inte är benägna att ge dem. Men en reflektion jag har gjort när jag varit 

ute på praktikbesök är att det för många verkar vara ett för långt steg mellan vetenskapliga 

teorier och skolverksamhetens praxis. Risken är då överhängande att man lutar sig mot sin 

egen skolgång och gör som sina egna ”gamla” lärare, t.ex. genom att man undervisar i 

grammatik på traditionellt sätt. Därför menar jag att didaktikforskare behöver visa på 

didaktiska stödstrukturer och på så sätt bygga broar mellan forskningsfält35 och skolans 

verksamhetsfält. Denna studie aktualiserar inte bara modellen för integreringar inom 

svenskämnet (s. 6 f.) utan också texttrekanten (s. 31 f.) och lärandecirkeln (s. 40), vilka alla 

kan vara till hjälp i det didaktiska tänkandet. 

 

Från senare åren i grundskolan till gymnasieskolan 

Om man tittar närmare på vad lärarna i de olika skolnivåerna valt att lägga tyngdpunkten i 

respektive integrering ser man att det skiljer sig: Solskolan valde läsandet och samtalen (se 

                                                 
35 För svenskämnets del gäller det framför allt språkvetenskap och litteraturvetenskap men även andra 
discipliner. 
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kap. 5.1.1), Åskolan skrivprocessen och sagogenren (se kap. 5.1.2) och på Gyllenskolan (se 

kap. 5.1.3) betonade man texten som ett uttryck från skrivaren till en läsare, och genre som en 

social yttring. Jag har funderat över om det är en tillfällighet att lärarna fokuserade på detta 

sätt eller om man ska tänka i termer av progression från år 6 upp till gymnasiet. I skenet av 

Guns understrykning av att eleverna förstår att de har tankar värda att uttrycka, tänker jag att 

det verkar klokt och logiskt att som Siv och hennes kollegor gjorde, hämta stoff från böcker 

att bygga sin tankar kring och att med hjälp av samtal med andra hitta sin röst. Dessutom är 

det en stor vinst om man tidigt grundlägger lusten att läsa, så att texter blir ett självklart 

medium att hämta tankegods från och att bryta sina egna tankar och erfarenheter mot. Gun 

tyckte sig även förstå att hennes elever inte var vana vid att uttrycka sina tankar vare sig i tal 

eller i skrift, och man kan ju tycka att det borde vara något att arbeta med under hela 

skoltiden, så att man inte när man går i gymnasieskolan måste börja bygga upp den förmågan.  

Detsamma gällde deras läslust. I intervjuer framkom att en del egentligen aldrig hade 

läst med något större engagemang och därmed inte heller särskilt många böcker. En elev 

talade mycket om att han hade läst böcker tack vare att han tyckte om filmerna som byggde på 

böckerna (se s. 66). En slutsats är att det vidgade textbegreppet (se s. 6) behöver tas på allvar. 

Att göra sin röst hörd i tal och skrift är för eleverna i Solskolan redan en självklarhet. 

Eleverna i gymnasieklassen hade länge arbetat med sitt skrivande i tankeböckerna; det är 

något man kan göra genom hela skoltiden parallellt med att successivt bygga upp elevernas 

genrerepertoar. Vilka dessa genrer ska vara bör bli föremål för vidare didaktisk forskning. 

Ovanstående reflektioner kan jämföras med Johns (2002) betoning på reflektion och 

interaktion mellan process, intertextualitet och produkt samt variationer mellan olika texter 

(se s. 41 f.).  

I det sociokulturella klassrummet måste ändå denna repertoar konstrueras med 

skrivandet och läsandet sida vid sida, i samarbete med eleverna och deras erfarenheter av text. 

Om vi tänker oss texttrekanten menar jag att vi oavsett ålder på eleverna behöver arbeta i hela 

trekanten och att vi genom skolåren alltid måste arbeta uppifrån och ner genom denna: från de 

globala nivåerna, med innehållet överst, ner mot det språkliga ”finliret” på de lokala nivåerna 

(se s. 31 f.). Var vi lägger tonvikten kan förstås variera. När vi funderar över innehållet i 

undervisningen bör vi alltid tänka in elevernas erfarenheter för att det ska vara möjligt för 

dem att knyta an. Man måste vara intresserad av temat, säger elever (se kap. 5.1.2). Ett förslag 

är att utgå från värdegrundsfrågor för att på så sätt göra dessa frågor ständigt levande i 

skolvardagen; i dessa frågor är det förstås högst väsentligt att ”hitta sin egen röst”. Genom att 

skriva egna texter samt läsa varandras och andras texter (skön- och facklitteratur) är texterna i 
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ett ständigt samspel och eleverna får därmed läsa och skriva sina liv (Molloy 2002 s. 329).  

Jag vill här betona vikten av att formulera skrivuppgifter som engagerar, men även att det är 

oerhört viktigt att man alltid gör ett gott förarbete gällande såväl innehåll som textstruktur för 

den aktuella genren. Man bör inte utsätta elever för att bara råka hamna i en genre som de inte 

tillräckligt behärskar (Cope & Kalantzis 1993c). Varje textgenre har sin egen texttrekant och i 

de tidiga skolåren kan man betona de översta nivåerna mer, för att under gymnasietiden borra 

allt djupare i de mellersta och nedre nivåerna. Jag vill också nämna att jag tycker mig ha sett 

att det är i mellannivåerna som våra kunskaper oftast är bräckligast, alltså gällande textnivån 

och textgrammatiken. I Åskolan och i Gyllenskolan kunde man se att undervisningen i viss 

mån rörde sig på en textgrammatisk nivå. Det kanske är så att vi inte ska tala om progression 

genom skolåren utan snarare om att utvidga textrepertoaren såväl kvantitativt som kvalitativt. 

Kursplanen för grundskolan (Skolverket 2000b) är tydlig med att påpeka att vi inte ska hålla 

oss till olika genrer i olika åldrar. 

 

 

 

6.1.3 Praxisgemenskapen 
 

 

Funktionell undervisning och ”integreringar” 

Jag har valt ut några aspekter rörande praxisgemenskapen ur analysen, vilka jag anser är av 

särskilt värde och som jag vill kommentera. Den första handlar om vad det innebär att 

integrera olika moment i en funktionell undervisning. Man kan tänka sig att skillnaden ibland 

kan vara hårfin mellan en funktionell och en formalistisk undervisning (Malmgren 1996) om 

man i båda fallen delar upp undervisningen i olika moment. Om man vill forma en funktionell 

undervisning handlar det emellertid om att bygga upp strukturen så att en helhetsbild blir 

tydlig för alla i praxisgemenskapen.  

Låt oss jämföra de tre skolornas sätt att integrera de språkstrukturella aspekterna i 

undervisningen (se kap. 5.1). I Solskolan (se kap. 5.1.1) lade man in ett grammatikmoment 

om verb för att eleverna behövde dessa kunskaper inom engelskundervisningen. Frågan är om 

det är funktionellt tillsammans med den svenskundervisning de befann sig inom. Påverkade 

det de texter de skrev i svenskan? Inte mig veterligen. Möjligen skulle det kunna ha påverkat 

en del av de dikter som skrevs i den ena klassen, men det har inte undersökts i denna studie. 
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Lärarna menade att eleverna tyckte det var roligt att arbeta med detta. Man kan i olika 

sammanhang konstatera att vi tolkar ordet funktionellt olika; det verkar som om en del menar 

att det som är lustfyllt är funktionellt. Det är inte min tolkning av begreppet; jag menar att 

eleverna ska förstå hur delarna hänger ihop med varandra och med den helhet som man 

befinner sig i. Man ska förstå vilken funktion varje pusselbit har i det pussel man håller på att 

lägga. Engelskundervisningen för dessa elever är ett annat pussel, som jag ser det. Lek och 

lust kan vara formaliserad utan att ha någon annan funktion än att man ska ha roligt och så 

kan det får vara. Men det gäller att fundera över vilken funktion man avser i sin undervisning. 

I detta fall vore det funktionellt att låta verbkunskaperna utvecklas i engelskundervisningen. 

(För etablerade uppfattningar se Malmgren 1996) 

I Åskolan (se kap. 5.1.2) var det ingen tvekan om att den språkstrukturella 

undervisningen integrerades med elevernas skrivande. Här handlade det om att eleverna 

skulle utveckla sina texter gällande genre och skriftspråklighet. Trots att undersökningen visar 

att de lyckades med denna integration, verkar det inte ha gällt fullt ut för alla elever. De elever 

som uttryckte sig kritiskt till grammatiken kanske inte kunde se att den var funktionellt 

integrerad; det kan också ha varit så att de stödstrukturer som här byggdes låg utanför dessa 

elevers närmaste utvecklingszoner.  

Även i Gyllenskolan (se kap. 5.1.3) var undervisningen om språkliga strukturer väl 

integrerad med elevernas egna texter. Här var det tydligt att texter (genrer) har sociala syften 

som kräver att man är socialt medveten om vad man vill säga och varför, samt hur man då ska 

uttrycka sig. Metaspråket är underordnat viljan att uttrycka sig. Genremedvetenhet och 

skriftspråksnormer är till för att underlätta läsningen. 

 

Strukturer som stöd – effektiv undervisning 

Många lärare som försöker utveckla sin undervisning för att komma bort från den traditionella 

förmedlingspedagogiken har blivit beskyllda för att vara ”flummiga”. Att beakta helhet och 

sammanhang är en komplex verksamhet som kräver bildning på ett stort antal områden. 

Läraryrket är oerhört sammansatt och det är svårt att få ihop en funktionell helhet. Jag 

vill påstå att lärarens viktigaste uppgift i ett sociokulturellt perspektiv är att försöka skapa en 

struktur för undervisningen som gör att hela praxisgemenskapen blir en fungerande enhet. Här 

inbegrips även dikotomin att forma en undervisning som passar både undervisningsgruppen 

och varje enskild individ. Det verkar som om lärarna i denna studie till stor del har lyckats 

med detta. Det är min tolkning av deras värdering av undervisningen, där synpunkten att den 

har varit effektiv är en viktig komponent. Påpekas bör att detta naturligtvis är lättare när man 
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som på Gyllenskolan har en klass som består av sju elever än när antalet uppgår till 30. På 

Åskolan, där man har stora klasser, betonar lärarna väldigt starkt att de upplevde ett stort 

engagemang hos eleverna och att man arbetade så koncentrerat och effektivt på lektionerna.  

Detta vill jag framhålla som något mycket väsentligt. Jag har både genom egen 

erfarenhet och under praktikbesök gjort iakttagelser av att undervisning ibland är ineffektiv: 

en del elever får inte mycket gjort, några kanske går till biblioteket eller ut på Internet för att 

söka något som de inte hittar, andra diskuterar för att komma vidare men samtalet viker av åt 

ett håll som inte gagnar skolarbetet eller håller sig på en alltför ytlig nivå. Med tydligare 

struktur och fokus, vet eleverna bättre vad de ska göra och då blir det så mycket lättare för 

dem att engagera och koncentrera sig! Detta ser jag som en mycket stor vinst i en skola där vi 

värderar elevers eget ansvar och initiativ. Det handlar om att vi måste ge dem de verktyg, de 

stödstrukturer, de behöver för att kunna utveckla sitt arbete, vilket man alltså anser sig ha 

lyckats med i skolorna i studien. Resonemanget kan framför allt jämföras med 

genrepedagogernas teorier (se kap. 4.2). 

 

Strukturer som stöd – undervisning för alla elever  

Detta för oss över till nästa aspekt som är av största betydelse i en skola för alla, nämligen 

lärarnas bestämda uppfattning att den undervisning de genomfört för denna studie passar alla 

elever. 

Lärarna tar upp detta ur ett genusperspektiv och det framkommer genom att flickorna 

här har fått träna sig att tala med och inför andra, diskutera, formulera sig i tal – att ta 

talutrymme och plats i rummet. De har fått en utmaning i att fördjupa sina insikter genom att 

diskutera med varandra och med pojkarna. För pojkarna har det inneburit att de har fått större 

engagemang för undervisningen, t.ex. större läslust, vilket bl.a. har skett genom att boksamtal 

och närläsning visat dem nya synsätt. Vi kan se att samtalet är viktigt både för pojkar och 

flickor; genom att de får sätta ord på sina tankar och upplevelser blir eleverna för det första 

medvetna om sina egna reflektioner och för det andra får de insikter i hur andra tänker. Därför 

är samtal viktiga inte bara ur ett demokratiperspektiv och en allmänmänsklig, humanistisk 

synvinkel utan också ur genusperspektiv. Precis som när det gäller estetik och 

mångkulturalitet36 kan man alltså integrera genusaspekter i den reguljära undervisningen och 

därmed visa att dessa frågor alltid är betydelsefulla och giltiga. För övrigt finner jag det högst 

intressant att undervisningen har upplevts som engagerande och effektiv, vilket kanske 

                                                 
36 Genrepedagogiken har vuxit fram ur ett behov att möta elever från olika sociala miljöer (ekonomiskt och 
kulturellt kapital samt etnicitet) (Polias 2004). 
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framför allt gynnar pojkar. De brukar generellt sett vara mer negativa till att skriva och läsa än 

flickor, vilket har med genuspraktiken att göra (Molloy 2002 s. 80–86). Dock kunde man vid 

Solskolan konstatera att pojkar och flickor berikat diskussionerna av texter på olika sätt och 

särskilt pojkar var förvånade över allt som flickor kunde se i texterna, framför allt om hur 

författaren strukturellt hade byggt upp texten. Detta pekar alltså i en annan riktning än den 

Molloy (2002) anger då hon säger att genuspraktiken stör samtalen (jfr s. 28 f. och 49). 

Genusaspekter i frågor som rör språk, integreringar inom svenskämnet och funktionell 

språkdidaktik, ser jag som framtida forskningsfält. 

En annan fråga som rör alla är att samtliga kategorier av elever, såväl hög- som 

lågpresterande, mår bra av att slippa negativ stress och att stärka självkänslan; det är axiom 

som ändå inte alltid är en självklarhet i skolan. Min uppfattning är att vi lättast inkluderar alla 

och bidrar till en positiv kunskapsutveckling genom att inte fokusera på problemen utan på 

det möjliga hos varje individ37 – och att förutsättningarna för detta är sämre med ett 

individcentrerat perspektiv på lärande än med ett sociokulturellt perspektiv i vilket fokus är på 

hela praxisgemenskapen där individen ingår som en del. I denna gemenskap kan samtal kring 

texter bli givande för alla elever om man lyckas aktualisera deras respektive allmänna och 

litterära repertoarer i mötet med texters repertoarer (jfr Molloy 2002). Detta verkar man ha 

lyckats med i boksamtalen vid Solskolan.  

Resultatet i min undersökning pekar i motsats till Hoel (2000) (se s. 33) mot att 

kriteriefokuserade responser passar alla, även elever som inte hunnit så långt i sin utveckling, 

eftersom de då vet vad de ska titta på i texten. 

 

Didaktik – lärarens teoretiska, praktiska och socialpsykologiska/existentiella kunskaper 

Lärarens roll i praxisgemenskapen kan ses som tredelad och lärarna i undersökningen talar om 

alla dessa: 

Självklart måste läraren för det första ha de teoretiska kunskaper som krävs i 

undervisningen. Men vi befinner oss i ett livslångt lärande vilket gör att vi alltid måste vara 

benägna att lära mer och lära nytt.  

För det andra är det lika självklart att vi måste ha de praktiska kunskaper som gör att vi 

                                                 
37 Jfr med aktuell forskning inom postmodern vetenskapsfilosofi gällande sociala konstruktioner (t.ex. Hacking 
2000) som säger att man konstruerar det man fokuserar på – om det förhåller sig så är det förstås lämpligare att 
fokusera på det önskvärda istället för på det som är icke önskvärt. 
    Jag vill här också nämna den forskning gällande dyslexi som pekar på att det framför allt är föräldrar som 
upplever det som positivt när deras barn som befunnit sig i svårigheter fått diagnosen dyslexi, eftersom de då 
sluppit skuldbördan. Däremot är det mer tveksamt om elever och lärare ser fördelar med diagnosen (Zetterqvist 
Nelson 2003) 
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kan skapa en god lärmiljö och genomföra god undervisning. Dessa två aspekter rör de didak-

tiska grundfrågorna Vad? (kunskapsinnehållet/teorin) och Hur? (metodik/arbetssätt/praktik).  

Men för det tredje menar jag att den första didaktiska fråga man ska ställa sig och 

fundera över är Vem? och då handlar det förstås om vilka mina elever är, varför de är som de 

är, vad de kan/inte kan o.s.v. Men det handlar också om vem jag som lärare är: vilka 

kunskaper jag har, vilka personliga drag jag har som jag ska bevara och utnyttja, samt vilka 

drag jag måste förändra eller utveckla, hur jag som person påverkar mina elever – hur jag med 

mitt sätt att vara påverkar min omgivning och praxisgemenskapen. Detta är något som en av 

lärarna betonar. 

Det didaktiska tänkandet innefattar alltså frågor av socialpsykologisk och existentiell 

karaktär (Eneroth 2004). Dessa brukar vi mer sällan prata om eftersom vi kanske inte har sett 

dem som hörande till yrkesrollen, utan till personligheten. Däremot talar vi ibland om att 

”personkemin inte stämmer” och med det vill vi ha sagt att det inte är något att göra åt. Det 

menar jag är fel. Som lärare måste vi se att även dessa socialpsykologiska men även 

existentiella kunskaper (det som gäller själva varandet) har med min yrkesverksamhet att 

göra. Vår strävan måste vara att för oss själva synliggöra de didaktiska frågorna: Vem? – Hur 

är vi och varför är vi så? Vad? – Varför just det? Hur? – Varför just så? Detta gör vi hela 

tiden oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Om vi kan redogöra för våra motiv till 

valen och resonera kring vår undervisning i sådana termer har vi störst möjlighet att lyckas i 

vår verksamhet genom att bidra till att skapa en god praxisgemenskap. Det är just frågor som 

dessa som lärarna i min undersökning gärna ville resonera kring och även skapa forum för att 

kunna fördjupa sig i tillsammans med andra svensklärare i regionen. 

Den existentiella aspekten kan, som vi har sett i studien aktualiseras vid textsamtal och 

då framför allt om man intar en läsarfokuserad eller s.k. estetisk hållning till texten. Däremot 

motverkas existentiella samtal om elever och/eller lärare uppfattar att syftet med läsning är av 

en efferent karaktär (jfr Rosenblatt 2002). Skolan måste våga ta vara på den drivkraft som 

finns hos elever att vilja tala om dessa ofta svåra saker som böcker aktualiserar. Många lärare 

verkar inte ha mod att fokusera på dessa livsfrågor om döden, sexualitet, självmord o.s.v. och 

Molloy (2002) tror att det kan bero på att vi här inte har några svar och att det även kan vara 

svårt att våga eftersom man som lärare då förväntas dela med sig av sina egna tankar och 

kanske också erfarenheter. 

I klassen i Solskolan har läraren insett hur betydelsefullt det är att våga ta upp livsfrågor 

som t.ex. handlar om döden och hon har upplevt att det inte är farligt, utan tvärtom mycket 

givande och dessutom självklart eftersom böcker handlar om livet. Detta innebär också en 
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balansgång inom genrepedagogiken eftersom det finns en risk att man fokuserar mer på de 

språkliga strukturerna än på de existentiella frågor och funderingar som texter ger upphov till. 

Det sist nämnda som gäller innehållet i texterna, måste ändå alltid anses komma före det som 

rör formen. 

 

 

 

6.2 Den svenska traditionen, nydialogism och 

genrepedagogik  
 

 

Här, i avsnitt 6.2, för jag ett resonemang som kan ses som en ansats till en syntes av olika 

sociokulturella perspektiv, nämligen de s.k. nydialogiska och genrepedagogiska teorierna, 

vilket kan relateras till den femte frågeställningen i syftet (se s. 10). 

 

”Integreringar” – En syntes 

I min tolkning av svenskämnets historia har vi gått från det traditionella synsättet vidare in i 

en nydialogisk tradition och dessa båda traditioner lever fortfarande kvar i dagens skola. Jag 

kommer inte att diskutera det traditionella paradigmet vidare här. Jag har resonerat en del 

kring det i analysen. I detta avslutande kapitel finner jag det mer intressant att fundera över 

den nydialogiska traditionen och genrepedagogiken i relation till dagens svenskämne och till 

den undervisning som här undersökts. 

Undervisningen i de tre skolorna har många drag hämtade från den nydialogiska 

traditionen. Jag kan spåra idéer som går tillbaka till den erfarenhetspedagogiska ämnessynen, 

men också till tankar om svenska som ett bildningsämne med en botten i ett kulturarv 

(Malmgren 1996); att ämnesinnehållet ska upplevas som väsentligt för eleverna är något vi 

ser som självklart idag. 

I den ena klassen i Åskolan märker jag dock att vissa elever inte fullt ut verkar 

engagerade i sagoskrivandet (se kap. 5.1.2). Man kan undra om innehållet är tillräckligt 

förankrat i elevernas erfarenheter. Sagoskapandet verkar vara som en lustfylld lek; det är 

roligt att få ihop en text som blir som en riktig saga, och som forskare kan jag inte se att en 

otydlig erfarenhetspedagogisk ansats i detta fall verkar vara ett större problem för de flesta 
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eleverna. 

 Nilsson (1997) diskuterar olika typer av teman. En typ har en estetisk framtoning, vilket 

ett sagotema är exempel på. Han förespråkar istället problematiserande teman eftersom 

sådana lättare kan integreras med elevernas egna erfarenheter. Det kan inte vara någon 

omöjlighet att införliva ett problematiserande angreppssätt inom en genrepedagogisk 

undervisning (se t.ex. Callaghan, Knapp & Noble 1993), men det gäller förstås att även lägga 

vikt vid innehållet för texterna och förankra det i elevernas intresse och inte bara fokusera på 

genren. Här kan förarbetet vara avgörande för hur engagerade eleverna blir. Lärare och elever 

menade att det var en fördel att eleverna inte behövde fundera över innehållet i sina sagor. 

Kanske är det som så ofta när det gäller undervisning en fråga om variation. 

En aspekt som elever och lärare vid de olika skolorna framhåller vikten av, är att se till 

processer och i synnerhet skrivprocessen, men också läsprocessen. Detta har alla klasserna 

aktivt arbetat med. Den nydialogiska litteraturen om skrivprocessen handlar till stor del om 

hur själva processen går till och fokus vid t.ex. respons ligger i denna tradition på ett 

innehållsligt plan. Man berör knappast frågor som rör formen – språkliga strukturer eller 

genremässiga spörsmål. Lärarna i min undersökning tycker inte alltid att deras tidigare 

erfarenheter av skrivprocessen varit positiva. De är angelägna om att arbeta aktivt med 

skrivandet i process, men vill gärna vara tydliga med vad de och eleverna ska titta på vid 

responsen. Då handlar det både om innehållsliga och formmässiga frågor.  

Ovanstående liknar mer det synsätt som genrepedagogerna förfäktar, vilket innebär att 

man visar en stark medvetenhet om textens syfte och funktion och ställer det i relation till 

mottagarens tolkning (se kap. 4.2). Här finns alltså ett mycket tydligt fokus på genre och text 

som social form. Jag märker trots allt att en forskare som t.ex. Hoel (2000 och 2001) som har 

sina rötter i den nydialogiska traditionen, också alltmer börjar tala om språkliga kriterier för 

texten – kriteriefokuserade responser. Vi kan skönja ett visst intresse för genrer, men man 

fördjupar inte genrebegreppet. Det finns inte heller en exakt uppfattning av hur de språkliga 

strukturerna ser ut, vilket vi finner i SFL, men jag tycker mig ändå se att de båda traditionerna 

närmar sig varandra i det att man numera på båda håll talar om genrer och språkliga kriterier. 

Texttrekanten har nydialogisterna länge brukat och jag ser att den är mycket användbar även i 

ett genreperspektiv – varje genre har sin egen texttrekant. På senare tid har man i allt högre 

utsträckning påtalat vikten av att titta på de större språkliga enheterna i texter (de globala och 

mellanliggande nivåerna i texttrekanten, se s. 31 ff.) när det handlar om funktionell 

språkbeskrivning. Här har vi god hjälp av textlingvistikens termer och aspekter av textens 
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språkstrukturer som exempelvis koherens38 och bindningar av olika slag på makro- och 

mikronivåer (propositioner, textkärna och kärnmeningar) (Josephson 1995; Hellspong & 

Ledin 1997; Brodow m.fl. 2000). Dessa aspekter visar de flesta lärarna i undersökningen ett 

tydligt intresse för. 

Finns det då fler likheter mellan den svenskundervisning som här är aktuell och det 

genrepedagogiska förhållningssättet? Det är mycket som pekar på åt det hållet. Vid en 

jämförelse med vad Cope och Kalantzis (1993c) säger om genrepedagogisk undervisning, och 

resultatet av min undersökning, kan jag konstatera att den studerade undervisningen på ett 

flertal punkter uppfyller krav som genrepedagogerna ställer på sin verksamhet.  

Jag har sett att innehåll och form integreras. Innehållet kommer först och formen är 

relaterad till textens syfte och mottagare. Fokus ligger på innehåll och elevernas vilja och 

förmåga att uttrycka sina tankar om ett ämne (jfr field och idémässigt register i t.ex. Hedeboe 

2002). Texterna bygger på elevernas eget språk och sätter det i relation till mottagarens 

tolkning (jfr tenor och interpersonellt register i t.ex. a.a.). Vidare är också språket i fokus (jfr 

mode och textuellt register i t.ex. a.a.): Genre aktualiseras tidigt via mönstertexter och man 

har gemensamma resonemang – språkligheter på lägre nivå i texttrekanten kommer senare. 

Det finns en strävan efter att utveckla en skriftspråklig stil genom att försiktigt införa vissa 

aspekter som t.ex. allmänna och generella ord/uttryck.  

Eleverna uppvisar en medvetenhet om genrer som sociala företeelser, men de utesluter 

många genrer som inte passande i skolan: ”så kan man inte skriva i skolan” eller ”så skulle 

min lärare inte tolerera att jag skrev”, kan de säga. Eleverna upplever alltså inte ännu att alla 

genrer är accepterade eller möjliga att använda och problematisera i skolan, utan de 

tabubelägger dem istället. Man kan fundera över möjligheten att i större utsträckning se 

mångkulturalitet (elevers olika sociokulturella bakgrunder – klass, genus, etnicitet – och olika 

textgenrer) som en tillgång, som man i skolan skulle kunna utnyttja mer än man kanske gör 

idag. Här ser jag en stor vinst i att integrera genreundervisningen med språksociologi utifrån 

ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv. Det är vad man gör inom genrepedagogiken, men man 

talar i andra termer (jfr text och situationskontext s. 36 f.). 

Inom genrepedagogiken introducerar läraren en genre via ett textexempel och 

tillsammans med eleverna görs en analys av texten (deconstruction). Man resonerar och 

reflekterar kring generella drag för att därpå bygga en liknande text gemensamt (joint 

construction). Slutligen skriver alla elever sin egen text (independent construction) (se t.ex. 

                                                 
38 Termen används på lite olika sätt. Här avses det som skapar sammanhang i en text. 
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Martin 1999). Detta sätt att arbeta kan jämföras med att närläsa tillsammans för att utröna hur 

texten är konstruerad, vilket lärarna här har gjort. De har också tillsammans tittat på 

exempeltexter innan de själva har skrivit. En av lärarna hade också själv vid något tillfälle 

konstruerat en text utifrån exempel som hon tagit från olika elevers texter. Denna text 

analyserade de och förbättrade tillsammans. I dessa exempel finns alltså likheter med 

genrepedagogikens lärandecirkel (se s. 40). Detta arbetssätt blir möjligt eftersom läraren ses 

som en professionell expert och en auktoritet på språk. Stödstrukturer har getts i form av 

diskussioner och exempel bl.a. på tavlan, genom mallar för vad man ska titta på i texter, 

genom textexempel, närläsning och genom att visa på modell för boksamtal. Otvivelaktigt har 

dessa stödstrukturer varit till gagn för deras skrivande; det vittnar elever, lärare och de 

slutgiltiga textprodukterna om.  

En av lärarna i undersökningen betonade vikten av att visa full respekt för varje elevs 

text. Läraren leder eleverna genom frågor och genom att visa på alternativ, men sedan ligger 

beslutet och ansvaret för texten hos eleven. Denna respektfulla inställning menar jag är en del 

av ett demokratiskt förhållningssätt. Inom genrepedagogiken ser man kulturella och språkliga 

skillnader som en tillgång i klassrummet, vilket jag inte tydligt sett i denna studie, men man 

har ändå gett uttryck för en icke normativ språksyn. Dock har jag även sett exempel på att 

läraren går in mer normativt i responsen. Dessa aspekter anser jag att vi lärare behöver 

diskutera mer. 

Slutligen framhåller Cope och Kalantzis (1993c) att språkarbetet underlättas om det sker 

genom växelverkan på olika plan: empiri – teori, skriva/skrivprocess – läsa/läsprocess – 

samtala – lyssna, språk – metaspråk. När det gäller det sistnämnda paret har vi sett att lärarna 

är tveksamma, men man har haft talrika språkdiskussioner även om man inte har brukat ett 

specifikt metaspråk för ändamålet. För övrigt har vi sett att undervisningen i studien har 

präglats av växelverkan. 

Cope och Kalantzis (a.a.) riktar en tydlig kritik mot den nydialogiska pedagogiken, 

vilken de kallar ”progressiv pedagogik” (se s. 38 f.).  Jag har i undersökningen sett exempel 

på undervisning som på de allra flesta punkter inte alls kan omfattas av denna kritik, vilket 

visar sig på följande sätt (se kap. 5.1): 

Man har individualiserat i så måtto att varje elev bygger texters innehåll och struktur 

utifrån sina förutsättningar och erfarenheter. Dessutom förs en dialog med kamrater, lärare 

och andra texter. Genom ett kontinuerligt tankeskrivande blir eleverna vana vid att skriva och 

träna sin förmåga att samla tankar och stoff. Dessutom bygger man med hjälp av 

stödstrukturer upp en genremedvetenhet. Detta gör att man motverkar en favorisering av dem 
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som ”kan koden”. Elevernas egna tankar aktiveras och genom responssamtal kan eleverna 

bearbeta sina texter i ett läsarperspektiv. De funderar på frågor som: Vad är syftet med texten? 

Hur kommer mottagaren att uppfatta detta? Dessa diskussioner styr skrivandet och 

språkbearbetningen.  

Lärare i studien betonade att alla elever var engagerade i undervisningen. Detta kan bl.a. 

hänföras till att eleverna litar på läraren och får bevis för att hon/han kan. Eleven får mycket 

positiv förstärkning och individualiserad respons. Det framkommer tydligt vad som kan 

förbättras via diskussioner mellan lärare och elev samt elever emellan om hur det kan ske. 

Läraren agerar expert, men med full respekt för varje elevs text. Hon bygger upp 

stödstrukturer utifrån varje elevs proximala utvecklingszon, vilket gör att alla kan lyckas. 

Detta sker genom att ställa frågor och genom att visa på alternativ, men sedan ligger beslutet 

och det definitiva ansvaret för texten hos eleven. Läraren är en mer erfaren och kunnig person 

men det handlar inte alltid om rätt eller fel, utan om olika alternativ som kan diskuteras. 

Eleverna får motivera sina val. På detta sätt används tiden effektivt; lärare och elever är 

engagerade och fokuserade. Huruvida det resulterar i ett effektivt lärande har inte undersökt i 

denna studie, men lärare säger att de upplever att eleverna arbetar effektivt och engagerat. 

Dock vore det intressant att i framtiden undersöka vad och hur eleverna faktiskt lär sig inom 

en integrerad svenskundervisning, vilket tydligare skulle belysa effektiviteten i lärandet. 

Genrepedagogernas kritik mot den s.k. progressiva pedagogiken (s. 38 f.) är viktig att 

begrunda och frågor som berör just detta har även lärarna i studien tagit upp till diskussion.  

Genrepedagogiken i sin tur menar jag kan kritiseras på tre punkter:  

För det första för att bygga på ett komplicerat grammatiksystem som jag tror det kan 

vara svårt att finna genomslagskraft för.  

För det andra ser jag en fara, vilken kanske inte är att betrakta som kritik, i att fokus på 

formen tar överhand i textskapandet. Det finns en risk att man om man vill sätta fokus på 

språkliga strukturer i texter, glömmer att det primära motivet för att såväl läsa som att skriva 

texter måste vara för att få kunskaper om mänskliga villkor – om hur det är eller kan vara att 

leva. Läsande och skrivande får aldrig i första hand vara en fråga om läs- och skrivutveckling, 

utan om att utvecklas som människa och att uttrycka sina tankar och känslor (jfr t.ex. med 

Molloy 2002). Den motivation som detta förhållningssätt leder till, ger också den effekten att 

man utvecklas som läsare och skrivare. En god undervisning fokuserar alltså i första hand på 

vad texter har att ge oss innehållmässigt och i andra hand hur de språkliga strukturerna 

understödjer tolkning av texterna.  

För det tredje måste vi samtidigt som vi lär oss att återskapa genrer lämna utrymme för 
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nyskapande av texter. Det handlar om att hitta balanser i olika avseenden, t.ex. gällande form 

– innehåll, genrer som ett hantverk – textskapande som konstart, men också mellan läsande 

och skrivande samt mellan traditionella texter och vidgade texter/andra estetiska uttryck (se 

t.ex. Cope & Kalantzis 2000). 

 

 

 

6.3 Avslutande reflektioner 
 

 

Denna studie har visat att det finns ett behov av att utveckla svenskämnet och svensklärares 

ämnesdidaktiska kunskaper och insikter. Behovet grundar sig på en vilja att integrera ämnets 

olika delar i en funktionell riktning.  

Undervisningens delar och dess kontextuella sammanhang är förstås starkt korrelerade. 

Därför menar jag att forskning kring lärandet och lärandets objekt aldrig kan bortse från 

kontexten, och det är först när vi vet något om den kontext som vi ingår i, och som vi vill ingå 

i, som det är rimligt att studera och reflektera kring hur undervisningens specifika delar skulle 

kunna formges. ”[…] helhet [en] är avgörande för att kunna förstå enskildheter och deras 

sammanhang” (Liberg 2002 Internet). I detta sken tolkar jag det fokus som lärarna i min 

studie anlade. Jag är medveten om att detta vidare perspektiv kan ses som en svaghet, som ett 

inte tillräckligt avgränsat syfte, i denna uppsats. Man kan dock se det som att detta bredare 

perspektiv är ett försök att föra forskningen närmare sitt verksamhetsfält, vilket jag i 

inledningen framhåller som ett syfte i förlängningen av denna uppsats (se s. 8); lärare är alltid 

i sin verksamhets helhet, med den specifika undervisningssituationen som en del av denna 

helhet. I detta sammanhang kan det också vara värt att konstatera att forskarvärlden skulle 

önska att forskning gjorde avtryck i den aktuella verksamheten i större utsträckning än vad 

som ofta är fallet. Detta är något jag verkligen har tagit fasta på och mitt grundläggande 

förhållningssätt innebär att jag vill söka efter former för, eller bryggor, som gör att 

forskningsfält och verksamhetsfält kan närma sig varandra. Då menar jag att man måste sätta 

in den fördjupade kunskapen från ett specifikt fält, i detta fall den funktionella och integrerade 

undervisningen rörande språkliga strukturer, i ett större sammanhang för att lärare ska kunna 

känna igen sig i sin verksamhet, vilken är en komplex kontext. Didaktikerns bryggor löper 
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alltså åt flera håll: dels från och mot olika forskningsfält, dels mot och från undervisningens 

verksamhetsfält. Och det gäller då att anpassa språksystemets olika nivåer (se s. 36 f.) så att 

inblandade parter kan och vill delta i utvecklingen. Vidare menar jag att man också kan se att 

resultatet av denna uppsats kan vara givande genom att ange riktningen framåt och att fortsatt 

forskning kan borra djupare i de delar som här visar sig intressanta.  

Jag är alltså medveten om att jag greppar över ett stort material och att mitt syfte har en 

relativt bred avgränsning. Man kan dock se ytterligare ett värde i detta, nämligen att sätta 

undervisning för olika åldrar i relation till varandra för att förstå mer om progression och om 

det sammanhang elever befinner sig i under sin skoltid. Särskilt intressant är detta för mig 

som lärarutbildare i grupper med studenter som avser att arbeta med svenska i de senare åren i 

grundskolan och i gymnasieskolan.  

Detta breda perspektiv kan också ses som en svaghet eftersom bredden har utvecklats på 

bekostnad av djupet. Jag blivit alltmer medveten om detta under arbetets gång, men jag hade 

inte heller velat börja med att fördjupa delar av innehållet utan att ha detta breda perspektiv 

klart för mig. Med anledning av detta kan uppsatsen betraktas som pilotstudie. 

Min tolkning av materialet är att studiens lärare i stor utsträckning har bedrivit 

undervisning som på många vis påminner om ett genrepedagogiskt förhållningssätt. En stor 

skillnad, skulle jag vilja säga, är att vi ännu inte har lika stora kunskaper kring de språkliga 

strukturer som är användbara i denna typ av funktionell skrivundervisning, det språkliga 

”finliret” (jfr t.ex. med genrepedagogiken och dess rötter i SFL, se kap. 4.2.3 och 4.2.4). 

Däremot har lärarna märkt att den tydliga strukturen för språkarbetet har lett till en effektiv 

undervisning med engagerade elever. Det har också framkommit att det är många delar i det 

kontextuella sammanhanget som måste fungera parallellt med de konkreta språkliga inslagen 

och som man inte kan förbigå. Flera av dessa delar härrör från det nydialogiska teoremet och 

handlar t.ex. om den innehållsliga utgångspunkten för undervisningen samt om läs- och 

skrivprocessen.  

Kunskaper om de diskurser som berör utvecklingen av svenskämnet är till hjälp när man 

reflekterar kring de didaktiska frågorna. Studien pekar mot att ämnets kontext i dagens skola 

har att göra med tankegods från ett sociokulturellt perspektiv på lärande: nydialogism och ett 

sociosemiotiskt, genrepedagogiskt förhållningssätt. 

En slutsats gällande de centrala begrepp (se s.10) som stod i fokus för undersökningen 

är att om man som lärare på djupet vill implementera teorier som sådana begrepp innebär39, 

                                                 
39 Begreppen man väljer att implementera hämtar man från aktuell forskning och de måste också vara förankrade 
i skolans styrdokument. 
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måste man göra klart för sig själv och för eleverna dels hur man definierar kvaliteten i 

begreppen, dels hur man avser att iscensätta dem. 

Tankemodellen, integreringar inom svenskämnet rymmer mycket mer än skrivprocess, 

genrer och undervisning i språkliga strukturer. Studien antyder att många kreativa idéer finns 

som säkert skulle kunna utveckla integreringarna till att täcka alla delar av 

svenskundervisningen för alla elever, i ett samhälle där alla har rätt att få undervisning som 

utvecklar den språkliga förmåga som krävs för ett gott liv idag och i framtiden. 
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Bilagor 
 

1. Fyll i verben som saknas i sången ”Jag vill ha en egen måne” 

2. Vid målet 

3. Kalle har en cykel 

4. När du skriver rent – tänk på: 

5. Frågor – Lärarintervjuer  

6. Frågor – Elevintervjuer  

7. Utvärderingsfrågor – Sagoprojektet 

8. Utvärderingsfrågor – ”Tidningsartikel om studieresan” 
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      Bilaga 5 
 
Frågor vid fokussamtal med lärare och skolbibliotekarien Solskolan 
 
• Vad ville ni att eleverna skulle lära sig/träna? 
• Varför gjorde ni på det sättet? 
• Vad tycker ni blev bra? 
• Vad tycker ni blev mindre bra? 
• Hur skulle ni vilja utveckla projektet? 
• Hur ser ni på hur ni fick de olika delarna i projektet att hänga samman, d.v.s. att integrera 

de olika delarna inom svenskämnet? 
• På vilket sätt har eleverna utvecklats inom ämnet? 
• Vad ser ni för fördelar med arbetssättet? Nackdelar? Svårigheter? 
• Vem tjänar på detta arbetssätt? 
 
 
Frågor vid intervju med lärarna Åskolan 
 
• Vad ville ni att eleverna skulle lära sig och träna? 
• Hur gjorde ni? 
• Varför gjorde ni på det sättet?      
• Vad tycker ni blev bra? 
• Vad tycker ni blev mindre bra? Var det något som blev mindre bra? 
• Hur skulle ni vilja utveckla detta arbete/arbetssätt? 
• Tycker ni att ni har integrerat svenskämnets olika delar? Var det något som inte hängde 

ihop så bra med det andra? 
• På vilket sätt har eleverna utvecklat inom ämnet? Vad har de lärt sig? Vad har de tränat? 

Vad har de blivit bättre på? Hur vet ni det? 
• Vad ser ni för fördelar med arbetssättet? Nackdelar? Svårigheter? 
• Vem tjänar på att arbeta på detta sätt? Passar det alla elever eller gynnar det vissa mer än 

andra? 
• Vad krävs av den lärare som vill arbeta på ett liknande sätt? 
• Varför ska vi/ska vi inte arbeta så här, d.v.s. integrera svenskämnets olika delar? 
 
 

Frågor vid intervju med läraren Gyllenskolan  
 
• Hur tänker du kring skrivundervisning? 
• Vilka mål har du för elevers skrivande? 
• Hur ser du på hur man på bästa sätt främjar elevers skrivutveckling? 
• Hur ser du på grammatikundervisning och annat som gäller språkliga strukturer, t.ex. 

genrer? Vad? Hur? Behöver vi ett språk om språket i svenskundervisningen?  
 
 
 
 
 



   

Fokussamtal med samtliga lärare 
 
Som stimulansmaterial har lärarna fått läsa tidningsartiklar från den debatt som försiggått i 
pressen och som inleddes med en artikel i Lärarnas tidning (2003). Dessa utgår vi ifrån i 
samtalet.  
 
1. Syftet 

• Att utforska hur man kan tänka kring svenskundervisning och 
grammatikundervisning – inte att kontrollera kunskaper eller att hitta rätt/fel svar! 

• Ni ska i första hand diskutera med varandra, inte med mig. 
 

2.  Öppningsfrågor 
• Berätta om den undervisning de bedrivit och som jag har undersökt. Ca 5 

min/skola 
 

3. Introduktionsfråga 
• Vad säger ni om tidningsdebatten kring grammatikundervisning? (se 

stimulansmaterialet) 
 

4. Övergångsfrågor 
• Ska vi undervisa om grammatik/språkliga strukturer/mönster i språket? 

Varför?/Varför inte? 
I så fall: 

• Vad ska vi undervisa om? Vad ska vi eller behöver vi inte undervisa om? 
• Hur ska den undervisningen se ut?  
• Vilka svårigheter ser ni i denna undervisning? 
• Har vi tillräckliga kunskaper? Om inte: Vad saknar vi? Hur ska vi skaffa oss dessa 

kunskaper? 
• Hur ser ni i stort på läs- och skrivundervisning? Vad? När (genom skolåren)? Hur? 

Varför? 
• Hur når vi dit, tror ni? 
• Har vi lärare tillräckliga kunskaper gällande språkliga strukturer? 

 
5. Nyckelfrågor  - Teman att analysera 

• Dialogicitet och processer 
Vad innebär flerstämmighet? 
Nyckelord: respons, skola-hem-fritid, lärare-elev, elev-elev, olika texter: L´s val, e´s 
val, mångsociokulturellt, olika uttryckssätt-estetik, multiliteracy, muntligt-skriftligt 

• Texters kvaliteter och text som socialt beteende 
Nyckelord: alla nivåer i texttrekanten, ideationell-interpersonell-textuell nivå, 
grammatiken, olika åldrar, den sociala dimensionen 

• Stödstrukturer och undervisning rörande språkliga strukturer 
Nyckelord: styrningens + och -,  effektiv undervisning, Hur vet vi att elever utvecklas? 
Genrer - Textmönster eller social form, formaliserat-nyskapande 

• Lärarens roll 
Nyckelord: auktoritet-handledare, kunskaper 



• Integrering, funktionalisering och erfarenhetspedagogisk ansats  
 
 

6. Avslutande frågor 
• Jag lyfter några viktiga aspekter som framkommit 
• Var och en får formulera sin sammanfattande position: Var står jag nu? 
• Är det något vi missat? Något ni vill tillägga? 
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Frågor vid fokussamtal med elever Solskolan  
 
• Vad gjorde ni under detta projekt som du inte tycker att ni gjort förut? 
• Hur ser du på ditt läsande nu jämfört med före projektet? 
• Hur ser du på ditt skrivande nu jämfört med före projektet? 
• Och om du jämför hur ditt skrivande har förändrats sen projektet med ”Klassresan” (Bok 

de läste gemensamtunder våren  i 5:an)? 
• Hur uppfattar du din förmåga/vilja att diskutera om böcker nu jämfört med före projektet? 
• Hur ser du på ditt engagemang för skolarbetet i projektet? 
• Vad lärde du dig? 
• Vad var bra och vad var inte så bra med projektet? 
• På vilket sätt har projektet påverkat dig och klassen/skolan/läraren?  
 
 
Frågor vid enskilda intervjuer med elever Solskolan  
 
• Vad tycker du om att läsa böcker? 
• Varför ska man läsa böcker? 
• Hur tycker du att man ska jobba med böcker i skolan? Varför så? 
• Vad tycker du om ert bokprojekt så här långt? 
 
 
Frågor vid fokussamtal med elever Åskolan  
 
• Hur blir man bättre på att skriva? 
• Vad är man bra på när man är bra på att skriva olika texter? 
• Hur vill du arbeta i svenskan för att på bästa sätt utveckla ditt skrivande, ditt skriftspråk? 
• Vad skriver du för texter i skolan? Hemma? 
• Hur ser du på grammatikundervisning?  
• Hur har du jobbat med grammatik i skolan? 
• Hur ser du på relationen eget skrivande och grammatik? 
 
 
Frågor vid enskilda intervjuer med elever Gyllenskolan 
 
Grundfrågor 
• Berätta om dig själv som skrivare! Vad tycker du om att skriva? Hur mycket skriver du? 

När? Var? Varför? Hur är du som skrivare? Vad beror det på tror du? 
• Berätta om dig själv som läsare! Vad tycker du om att läsa? Hur mycket läser du? När? 

Var? Varför? Hur är du som läsare?  
• Vad är man bra på när man är bra på att skriva olika texter? 
• Hur blir du bättre på att skriva? 
• Hur vill du arbeta i svenskan för att på bästa sätt utveckla ditt skrivande, ditt skriftspråk? 



• Hur har du jobbat med grammatik i skolan? Grundskolan? Gymnasiet? Hur tycker du det 
har varit? 

• Hur tror du att ditt/ert skrivande påverkas när du/ni att jobbar med grammatiken i 
anslutning till de egna texterna? 
 

Exempel på följdfrågor 
• Hur ser du på grammatikundervisning? Ska man göra som ni gjorde på högstadiet? 
• Varför ska man ha grammatikundervisning? 
• Tycker du att den undervisning ni haft nu har haft någon grammatik i sig på något sätt? 
• Är det bra att jobba med grammatiken på det sättet att man tittar på sin egen text…? 
• Om du skulle jämföra de här två sätten att jobba med grammatik, som ni gjorde på 

högstadiet och som ni gör nu där ni försöker göra som en del av ert eget skrivande. 
• Vilket sätt tycker du är roligast? 
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