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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att utreda förekomsten och graden av 

reproducerande drag i elevtexter när elever skriver faktatext, samt lärares föreställningar kring läs- 

och skrivutveckling i koppling till reproduktion som fenomen. Studien tar sin utgångspunkt i 

teorier om läs- och skrivutveckling kopplat till genre och genrepedagogik. Studien omfattar två 

skolor och har utförts i årskurs 3. Från de båda skolorna har sammanlagt 36 elevtexter, 18 texer 

från varje skola, analyserats. Elevtexterna har i analysen jämförts med den text som använts som 

källa för att utreda graden av reproduktiva inslag. De båda lärarna som ansvarat för 

undervisningen har sedan intervjuats angående deras föreställningar om läs- och skrivutveckling, 

syn på reproduktion och ”egna ord”, samt valda arbetssätt. Studien visar att reproduktion är 

vanligt förekommande i elevernas texter. Studien visar även att lärarna är medvetna om att det är 

vanligt förekommande att elever ”skriver av” den text de använder som källa. Den visar även att 

lärarna har strategier för hur de kan göra för att undvika att eleverna ägnar sig åt att skriva av, och 

att detta ger delvis olika resultat vad gäller graden av reproduktion i elevtexterna. Studien visar 

även att lärarna delvis har olika synsätt vad gäller betydelsen av att skriva med ”egna ord”. 

 

Nyckelord: läs- och skrivutveckling, reproduktion, ”egna ord”, genre, genrepedagogik. 
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1. Inledning 

Som student vid Lärarprogrammet vid Uppsala universitet har jag kommit att förvärva kunskaper 

som förutom att förbereda mig inför mitt blivande yrke också fått mig att betrakta min egen 

skolgång i ett annat ljus. Något som fångat min nyfikenhet extra mycket är synen på språk och i 

synnerhet synen på läs- och skrivutveckling. Om jag ser tillbaka på min egen skolgång på 1980-

talet har jag svårt att urskilja någon egentlig undervisning i hur man närmar sig faktatexter – detta 

både vad gäller strategier för hur en faktatext kan läsas, eller förstås,  och hur en faktatext kan 

skrivas. Istället har jag en tydlig bild av hur jag som tioåring rätt och slätt skrev av sida efter sida i 

det läromedel som för stunden var aktuellt och att min prestation bemöttes med idel lovord från 

läraren. Jag var en elev som skrev prydligt, stavade korrekt och arbetade flitigt, men jag förstod 

inte vad  eller varför jag skrev. I efterhand har det gått upp för mig att det jag och mina 

klasskamrater ägnade oss åt när vi exempelvis arbetade i OÄ-boken handlade om ren 

reproduktion, och att detta sätt att skriva var helt väsensskilt från vårt skrivandet av berättande 

texter. I den berättande texten premierades både struktur och fantasi och en ren avskrift hade 

aldrig låtits passera.  

När jag som relativt nybakad student 1998 flyttade till Uppsala för att läsa min första termin 

vid universitetet var jag trygg i förvissningen om att jag – oavsett vilka svårigheter jag än kunde 

möta i de kurser som väntade –  åtminstone var bra på att just skriva. Men det visade sig snart att 

jag hade fel. Mitt MVG i svenska räckte inte långt i mötet med de nya typer av texter som jag 

förväntades producera – PM, rapporter och uppsatser. Jag förstod inte alls hur man skulle bära 

sig åt med dessa texter och mötet med universitetsvärlden blev därför något av en chock.  

Mina erfarenheter av utbildning från grundskola till universitet har väckt frågor hos mig om 

hur det ser ut i skolan idag vad gäller just elevers skrivande av faktatext. Jag vill tro att de lärare 

som undervisar har tydliga mål och strategier för att hjälpa elverna att erövra dessa textområden 

och att elever av i dag därför är bättre förberedda för högre studier än jag var. Ämnet har förstås 

också särskild relevans då jag själv läser till just lärare. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras den kontext inom vilken denna studie ska förstås. 

2.1 Kommunikativ kompetens 

Vi lever idag i ett samhälle som ställer höga krav på kommunikativ kompetens, vad gäller både tal 

och skrift. I såväl vardagen som inom våra yrken möter vi olika sorters texter som vi väntas 

behärska. Vi väntas kunna följa med i debatter på tidningssidor och kunna skriva PM och 

rapporter som följer specifika textmönster. Vi förväntas alltså hämta information från, men också 

producera egna texter inom olika textområden – olika genrer. En god läs- och skrivutveckling kan 

därför tolkas som en utveckling där eleverna erövrar och lär sig bemästra  en mängd olika genrer. 

En god läs- och skrivutveckling syftar också till att göra eleverna till fullvärdiga deltagare i 

samhället och kan därför ytterst också förstås som en demokratifråga (Cope & Kalantzis, 1991, s. 

78; Lagrell, 1999, s. 67).  

2.2 Läroplanen 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) behandlas de kunskaper 

som eleverna ska förvärva genom undervisningen. Enligt det centrala innehållet för ämnet 

svenska i årskurs 3 ska eleverna ges strategier för att de ska kunna producera text som anpassas 

efter texttyp både vad gäller struktur och språk (Skolverket, 2011, s. 223). Detta är också något 

som följs upp i de nationella prov i svenska som genomförs i årskurs 3 där eleverna i ett av 

delproven ska hitta information i en källtext och i ett annat delprov får till uppgift att skriva en 

enklare beskrivande text (Hagberg-Persson et al., 2010, s. 87; 89). 

2.3 Reproduktion och plagiering 

Nils-Erik Nilsson (2002) har i sin avhandling Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i 

grundskolans senare år skriver ”forskningsrapporter” undersökt graden av reproduktion i elevarbeten. 

Nilsson beskriver det reproducerande som sker som en ”aktiv skapande process” (2002, s. 69). 

Men i kontrast till detta finns också en syn på reproducerandet som något förkastligt, då att 

”låna” någon annans ord utan att ange detta – oaktat skribentens intentioner – kan klassas som 

rena plagiat (Nilsson, 2002, s.155 ff). Att plagiering sker på universitetsnivå kan tolkas som ett 

tecken på att även universitetsstudenter kan ha svårt att erövra de genrer och det vetenskapliga 
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språkbruk som kännetecknar olika discipliner där. Plagiering – då man kopierar delar av andras 

texter, eller till och med hela texter, utan att ange källan – är den vanligaste formen av fusk vid 

universiteten enligt artikeln ”Pejling nytt vapen mot fuskarna” (Jansson, 2011). Lisa-Horneman 

Hansen, som är studierektor vid institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet, ger i 

artikeln uttryck för att det är de svagaste studenterna som hänfaller till plagiering och att 

plagiering är allvarligt eftersom studenterna ska utveckla och kunna ge prov på egna kunskaper 

(Jansson, 2011, min kursiv). 

En intressant fråga är hur man som lärare i koppling till detta kan förhålla sig till fenomenet 

reproduktion i ett klassrum av idag. Liberg konstaterar (2003) att elever redan så tidigt som i 

årskurs 3 möter nya genrer som ställer nya och utvidgade krav på både läsande och skrivande (s. 

216). Finns det en medveten pedagogik kring detta i skolan idag? Visar lärarna en medvetenhet 

om att det långsiktiga målet med undervisningen är att hjälpa eleverna att läsa så att de förstår 

innehållet i de texter de möter, vilket är avgörande för kunskapsinhämtningen? Vad har lärarna 

för föreställningar om reproduktion och ”egna ord”, och hur arbetar de för att eleverna så 

småningom ska lära sig använda det språkbruk och den struktur som kännetecknar en viss genre? 

Mot bakgrund av detta och i relation till Nilssons (2002) studie är faktatextskrivande i de yngre 

åldrarna ett angeläget studieobjekt. Denna studie har därför ett fokus som i stort liknar Nilssons 

(2002), men undersökningen rör yngre elever.  

2.4 Litteraturöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på området. Här redogörs också för viktiga begrepp 

och hur de ska förstås i studien.  

2.4.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som bedrivits inom språkundervisning och inom fältet läs- och 

skrivutveckling är mycket omfattande. Särskilt intressant för denna studie är Nils-Erik Nilssons 

(2002) avhandling Skriv med egna ord. En studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver 

”forskningsrapporter”. Studien behandlar elever i årskurs 7, 8 och 9 vid en högstadieskola där 

eleverna enskilt eller i par ”forskar” i ämnen efter eget intresse. Nilsson finner i sin studie att de 

elevtexter som han analyserar uppvisar en hög grad av reproduktion, trots att lärarnas intentioner 

med elevforskning är att komma bort ifrån den reproducerande undervisning som av tradition 

varit vanlig i skolan (2002, s.49). Ett problem i Nilssons avhandling är dock att han har haft svårt 

att lokalisera källtexterna, vilket gör att tillförlitligheten i studien kan ifrågasättas (Nilsson, 2002, s. 

39-40; 43). Studien klarlägger dock att reproduktion sker i grundskolans senare år och Nilsson 

(2002) ger också möjliga förklaringar till varför det sker. Han pekar bland annat på att de källtexter 

eleverna använder ofta både vad gäller språk- och ämneskunskaper ligger så pass mycket över 

elevernas egen nivå att de har svårt att tillgodogöra sig innehållet. Detta gör i sin tur att eleverna 
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får svårt att uttrycka sig med egna ord (Nilsson, 2002, s. 152; 199). Istället samplar eleverna text,  

det vill säga sammanfogar delar ur källtexten till en egen text som saknar känsla för sammanhang, 

vilket är prov på ”imitation utan förståelse” (Nilsson, 2002, s. 152). Nilsson (2002) pekar också på 

att eleverna lämnas ensamma i sitt ”forskande” på ett sätt som inte gynnar deras 

kunskapsutveckling (s. 202; 205). Han menar, om man hårddrar det hela, att det handlar om 

reproducerande av kunskap och en reproducerande skola, men att det här är elevernas val som 

styr och därför inte lärarens kunskap som reproduceras (Nilsson, 2002, s. 203).  

 I avhandlingen Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan (2006) undersöker Åsa af Geijerstam 

skrivandet i de naturorienterande ämnena i årskurs fem och åtta. Geijerstam (2006) finner i 

studien att arbetssätt som syftar till att göra eleverna textmedvetna, det vill säga medvetna om 

vilken form och vilken funktion texterna har är ovanligt (s.160). Geijerstam (2006) för också en 

diskussion om reproduktion och kommer fram till att denna i sig kan ha betydelse för lärandet 

och kan ses som ett led i kunskapsinhämtningen (s. 162). Hon konstaterar dock att studien ger 

stöd för att skrivandet inom de naturorienterande ämnena kan betraktas som lågprioriterat 

eftersom det inte ges något större utrymme i undervisningen (Geijerstam, 2006, s. 156). Om det 

finns utrymme i klassrummet för det Geijerstam (2006) benämner dialogicitet – d v s en dialog 

mellan elever och lärare kring det som ska läras – sker det främst i de yngre åren (s. 70). 

Undervisning i faktatextskrivande  har också berörts i bland annat Det ekonomiska skriftspråket - 

hur skrivna texter utformas och vilka krav som ställs på dem (Hedlund, 2008), ett examensarbete vid 

Lärarprogrammet vid Uppsala universitet.  Hedlund (2008) har i arbetet undersökt hur en skriftlig 

uppgift presenteras av läraren när elverna skriver inom ämnet samhällsekonomi i gymnasieskolan, 

samt hur bedömningen ser ut. Han konstaterar att läraren är otydlig vad gäller språkliga krav när 

uppgiften presenteras, och tycker sig också kunna uttyda att läraren i undersökningen delvis ser 

det som svensklärarens ansvar att utveckla en förståelse för lämpligt språkbruk även i de genrer 

som berörs i ämnet samhällsekonomi (s. 14). Hedlund (2008)  menar också att det delvis är 

ämnesspråket som utgör ett hinder för de elever som inte erhåller det högsta betyget (s. 24).  

2.4.2 Synen på läs- och skrivutveckling förr och nu 

Läs- och skrivutveckling har varit ett omdebatterat ämne som bland annat kretsat kring hur barn 

bäst lär sig att läsa och skriva. Tyngdpunkten har dock länge varit på läsinlärning men fokus har 

efter hand också kommit att läggas på skrivinlärning, samt på hur läs- och skrivinlärning hänger 

ihop. Liberg (2006) bland andra menar att läs- och skrivutveckling ska förstås som intimt 

förknippade med varandra – de är förmågor som utvecklas i ett växelspel (s. 18). Att kunna läsa 

på ett utvecklat och effektivt sätt, till exempel beroende på syfte med läsningen, är alltså en 

förutsättning för att eleven ska kunna skriva på ett utvecklat och effektivt sätt, även om denna 

förmåga utvecklas senare än den förra (Liberg, 2006, s. 53).  

Mycket av det eleverna gör i skolan handlar om att inhämta kunskap genom att just läsa texter. 

Här blir förmågan att tillgodogöra sig innehållet avgörande. Ett problem i mötet med mer 
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avancerade texter är enligt Säljö (1986) att läsaren får svårt att så att säga rikta läsningen efter 

syftet, vilket bland annat belagts i empiriska studier (s. 120). Säljö (1986) menar vidare att detta att 

läsa för att lära i jämförelse med ”vardagligt” läsande är en så komplex kognitiv aktivitet att det kan 

ses som ”ett centralt problem för nutida utbildning” (s. 106). Som nämnts ovan möter elever 

redan så tidigt som i årskurs 3 nya genrer som ställer nya och utvidgade krav på både läsande och 

skrivande (Liberg, 2003, s. 216). Det vardagliga språk som eleverna klarat sig bra med också i 

skolan räcker inte längre till. I koppling till detta har elever som har svårt att ta det utvecklingssteg 

där de ska gå från att avkoda text till att lära genom att att läsa, exempelvis inom SO-ämnet, givit 

upphov till begreppet the 4th grade slump (Liberg, 2003, s. 216).  

I ljuset av synen på läs- och skrivutveckling där läsa och skriva ses som två sidor av samma 

mynt, följer att dessa elever också får svårigheter med skrivutvecklingen. Forskning har visat att 

vår skrivförmåga på ett intimt sätt är förknippad med hur bekanta vi som skribenter är med det 

område vi förväntas skriva om (Blåsjö, 2006, s. 21). När skribenten återger något redan bekant, 

från exempelvis minnet, det vill säga ägnar sig åt knowledge-telling, åstadkommer de flesta skribenter 

fungerande texter (Blåsjö, 2006, s. 21). Det är när skribenten ger sig in i ett obekant område, det 

vill säga ägnar sig åt knowledge-transforming som processen att skriva avsevärt försvåras (Blåsjö, 

2006, s. 21). Detta gäller skribenter i alla åldrar och på alla nivåer – det finns områden där alla är 

noviser (Blåsjö, 2006, s. 21). Att lära sig att skriva kan därför ses som en ständigt pågående 

process, beroende på vilka nya sorters kunskapsområden som skribenter möter. 

2.4.3 Genre 

I Genrebegreppet en forskningsöversikt (2001) gör Per Ledin en ansats att ringa in de gängse 

föreställningarna om vad som konstituerar en genre och konstaterar att variationerna är stora. 

Han menar dock att ”[p]oängen med en genreindelning är att man får en naturlig anknytning 

mellan olika textsorter och verksamheter och att indelningen speglar de distinktioner som 

människor faktiskt gör inom ett textsamfund” (Ledin, 2001, s. 12). Hellspong och Ledin (1997) 

förklarar vidare att vi väljer olika slags texter för att förmedla olika saker och att vi använder ett 

visst språkbruk som anses korrekt och ändamålsenligt för det vi vill förmedla (s. 25ff).  

Begreppet genre ska i denna studie förstås som just detta, men med tillägget att de genrer som 

eleverna skriver inom i skolan kan ses som skolinterna genrer (Blåsjö, 2006, s.32). I skolan framställs 

exempelvis bokrescensioner och berättande texter som är ovanliga i andra sammanhang, och ofta 

saknar texterna en egentlig mottagare (Blåsjö, 2006, s. 33). Syftet med skrivande i skolan kan 

därför delvis ses som ett annat än syftet med skrivande utanför skolans värld, eftersom eleverna 

främst skriver för läraren, och inte för att kommunicera i vidare mening. 

2.4.4 Genrepedagogik och dess kritik mot gällande kunskapstraditioner 

Cope och Kalantzis (1993) diskuterar i The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing 

det som de menar är progressivismens misslyckande (s. 56 ff). Progressivismen är en 
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kunskapstradition som sätter eleven i fokus; eleverna ses som ”kunskapare” som ska söka 

kunskap tillsammans med andra. Progressivismen betonar också vikten av elevernas erfarenheter 

och ger ofta ämnesöverskridande arbetssätt där eleverna löser problem och inte i första hand 

undervisas i ämnen (Englund, 1997, s. 134-135).  Författarna kritiserar progressivismen, och 

framför allt det som de benämner som den ”nya progressivismen” –  en inriktning som influerats 

av postmodernismen, där inget kan tas för givet eller ses som giltigt. Detta ger följande menar 

Cope och Kalantzis (1993): 

 

There are two important aspects to postmodernist curriculum. The first is a radical individualism in which all 

knowledge is personal or relative to the individual’s experience. […] The second, connected consequence is 

relativism: that there can be no single and universal pedagogy. In different cultures students have different 

learning styles. Nor should schools impose cultures, discourses or learning styles on their students. 

                     (Cope & Kalantzis, 1993, s. 48-49) 

 

Dilemmat med detta, enligt Cope och Kalantzis (1993) är att om man utgår från att kunskap är 

just personlig och har sitt ursprung i elevers erfarenheter och samtidigt anser att skolan inte på 

något sätt ska tvinga på elever exempelvis olika kulturer, varianter av språk eller lärstilar, riskerar 

ironiskt nog elever som inte tillhör den vita medelklasskulturen att missgynnas (s. 57). Om det är 

så att den vita medelklasskulturen trots allt premieras i skolan, vilket bland annat Fast konstaterar 

(2008, s. 24), medför denna typ av pedagogik att elever med annan bakgrund inte får samma 

förutsättningar att lyckas i sin utbildning. De elever som kommer från hem där tryckt text är 

vanligt förekommande i form av exempelvis dagstidningar och böcker kan antas ha ett försprång 

gentemot  de skolkamrater som inte mött dessa texter i samma utsträckning (Cope & Kalantzis, 

1993, s. 57).  

 Genrepedagogiken har vuxit fram som ett möjligt svar på hur skolan kan möta den 

komplexitet som läs- och skrivinlärning innebär. Macken–Horarik (2002) är en förespråkare för 

”literacy across the curriculum”(s. 19), vilket innebär att språk är något som är angeläget att lära 

ut i alla ämnen och att undervisningen därigenom också bör omfatta olika genrer. Macken-

Horarik poängterar i linje med Liberg och Säljö (se ovan) vikten av detta eftersom eleverna lär 

genom språket och eftersom texterna som eleverna möter i de högre årskurserna blir alltmer 

abstrakta (2002, s. 19). Macken-Horarik (2002) slår fast att det är lärarens uppgift att gradvis lotsa 

in eleverna i förståelsen av en specifik genre, vad gäller språk och struktur – för att de själva ska 

kunna läsa och skriva en text inom den specifika genren (s. 26). För att detta ska kunna uppnås är 

en ”explicit pedagogy” – en uttalad, synliggjord pedagogik – av yttersta vikt (Macken-Horarik, 

2002, s. 26) Hon betonar också att bemästrandet av olika genrer är nödvändigt för ett fullvärdigt 

deltagande i samhället i stort (Macken-Horarik, 2002, s. 26). 
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2.4.5 En möjlig genrepedagogisk metod 

En möjlig genrepedagogisk metod presenteras av Callaghan et al. (1993). Författarna menar att 

både det talade och skrivna språket ska ses som en social process (Callaghan et al., 1993, s. 180). I 

elevernas skrivutveckling fungerar läraren som en mer kunnig ciceron och har rollen att dels 

blottlägga strukturer i olika sorters texter, genrer, och dels tillhandahålla modeller för hur eleverna 

ska skriva inom dessa olika genrer. Författarna förespråkar en modell kallad the curriculum cycle 

(Callaghan et al., 1993, s.  181). Modellen indelas i tre steg, eller faser. Under den första fasen, 

modelling, bör läraren tillsammans med eleverna undersöka den specifika textgenren och det 

sammanhang – den sociala kontext – där den förekommer. Under den andra fasen, joint negotiation 

(Callaghan et al., 1993, s.  181) får eleverna påbörja skrivandet inom den aktuella genren, under 

ständigt stöd från läraren. Som den engelska termen negotiation skvallrar om kan denna fas ses som 

en fas där läraren och eleverna är inbegripna i en sorts förhandling om exempelvis textgenrens 

specifika mönster. Lärarens roll blir att gradvis lotsa in eleverna i det skriftliga språk som genren 

kräver, vilket sker genom det talade språket (Callaghan et al., 1993, s.  182). Under den tredje 

fasen, independent construction, får eleverna ägna sig åt självständigt skrivande inom genren, vilket 

innebär en process där eleverna skriver ett utkast som revideras, och så vidare tills eleverna nått 

en färdig text (Callaghan et al., 1993, s.  182). Författarna påpekar att detta inte bör ses som en 

linjär process där faserna avverkas efter varandra – faserna ska istället anpassas efter de elever 

läraren har framför sig (Callaghan et al., 1993, s. 182). 

2.4.6 Skriva för att lära i koppling till ”egna ord” 

I volymen Learning to Write, Writing to Learn, (Indrisano & Paratore, 2005) utvecklar ett flertal 

författare tankar kring kopplingen mellan att lära sig att skriva och att skriva för att lära. 

Armbruster et al. (2005) är företrädare för ”the writing-to-learn movement” (s. 71) där skrivande 

både ses som ett sätt att tillgodogöra sig innehållet i en text, och ett sätt att utveckla sitt skrivande. 

Att utveckla skrivandet ska här också förstås som ovan, det vill säga skrivandet i olika genrer 

(Armbruster et al., 2005, s. 74). Att uttrycka sig med ”egna ord” förutsätter en förståelse av det 

lästa och kan därför kopplas till den konstruktivistiska synen på kunskap där kunskap blir till först 

när man förmår uttrycka den genom ord. Genom detta når eleven, som Armbruster et al. (2005) 

uttrycker det ”a personal ownership of ideas” (s.71). Av detta följer att en elev som förmår 

uttrycka sig med ”egna ord” också antas ha vunnit en större förståelse för det ämnesinnehåll som 

han eller hon förväntas tillgodogöra sig. 

2.4.7 Reproduktion 

Nilsson (2002) för i sin studie ett resonemang där källtexten kan sägas utgöra en form av språklig 

stöttning i elevernas skrivande (s. 165). Det är naturligtvis möjligt att som Nilsson förstå elevers 

återanvändning av källtextens formuleringar som en form av stöttning. Eleven återger hela eller 
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delar av källtexten ordagrant för att denne ännu inte nått en nivå i utvecklingen där han eller hon 

kan frigöra sig från källtexten och formulera sig med ”egna ord”.  

Cope och Kalantzis (1993) skulle dock hävda att en teori som förespråkar imitation som ett 

sätt att utveckla elevers skriftspråk lämnar mycket i övrigt att önska, eftersom:  

 

If learning were just the slow accretion of facts picked up through immersion, if students had to learn generalisations 

solely by induction, then education would be a slow, inefficient and very much more expensive business. 

(Cope & Kalantzis, 1993, s. 61). 

 

Dessa exempel illustrerar att reproduktion kan tolkas på olika sätt. Ordet reproduktion täcker 

också ett vitt spektrum; en sammanfattning av en text kan exempelvis sägas vara en reproduktion, 

oavsett om den skrivits med ”egna ord” eller inte, då den i sin egenskap av sammanfattning inte 

producerar någon ny kunskap. Detta diskuteras bland annat av Nilsson (2002, s. 167).  

I  denna studie ska reproduktion varken förstås som något positivt eller negativt i sig. Syftet är 

heller inte att undersöka hur reproduktion ska förstås. Denna studie tar istället som utgångspunkt 

att reproduktion i meningen ordagrann återgivning av källtext är något som eleven så småningom ska 

frigöra sig ifrån för att utveckla sitt skrivande. Detta oavsett om reproduktion ses som ett 

naturligt led eller ett hinder. 

2.5 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att utreda förekomsten och graden av 

reproducerande drag i elevtexter, samt undersöka vilka föreställningar lärare har om läs- och 

skrivutveckling i koppling till reproduktion som fenomen. Studien fokuserar följande 

frågeställningar: 

 

 Vilken syn på läsande och skrivande framträder hos läraren och vilka metoder 

förespråkar läraren utifrån detta? 

 Vilken grad av reproduktion uppvisar elevtexerna i jämförelse med den källtext som 

använts? 

 Hur ser läraren på de elevtexter som lektionspasset producerat vad gäller reproduktion 

av källtexten kontra ”egna ord”? 
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3. Metod 

I följande avsnitt behandlas vilket urval och vilka avgränsningar som gjorts inför studien, vilka 

studiens deltagare är, samt hur datainsamlingen har gått till. Vidare beskrivs de metoder som valts 

för att analysera insamlade data. Här behandlas även de forskningsetiska överväganden som är 

aktuella för studien. 

3.1 Beskrivning av deltagande skolor och studiens deltagare 

I avsnittet nedan ges en beskrivning av de deltagande skolorna och studiens deltagare – lärarna 

och eleverna. 

3.1.1 Skolorna 

Undersökningen är gjord i årskurs 3 vid två grundskolor. Skolorna som behandlas i studien är 

belägna i tätort i en större stad i Mellansverige och i områden som har liknande socioekonomisk 

status. Undersökningen omfattar intervjuer av två lärare som undervisar i ämnet SO i årskurs 3 

vid de två skolorna, samt elevtexter från lektionstillfällen där eleverna använt faktatext som källa. 

Undersökningen omfattar två skolor dels för att lyfta fram två olika lärares föreställningar om läs- 

och skrivutveckling, men dels också för att valet av två skolor ökar antalet elevtexter att analysera. 

Jag väljer att göra undersökningen i årskurs 3 då det är här som eleverna möter nya genrer som 

ställer nya och utvidgade krav på både läsande och skrivande (Liberg,  2003, s. 216). Eftersom 

studien förväntas ha många likheter och beröringspunkter med Nilssons (2002) studie som 

behandlar elever i årskurs 7 till 9, blir det också relevant att utföra undersökningen i en 

åldersgrupp som inte behandlas där. 

3.1.2 Lärarna  

Organisationen vid de två skolorna ser olika ut. Vid skola 1 har man valt att dela upp 

undervisningen efter ämnen. Lärare 1 undervisar därför två klasser, 3A och 3B, i ämnet SO. 

Eleverna är då indelade i tre tvärgrupper – två av grupperna består av 16 elever, och den tredje av 

17 elever. För att säkerställa ett tillräckligt stort antal elevtexter för studien har Lärare 1 

genomfört två lektioner, med två av de tre tvärgrupperna. Dessa grupper kallas grupp 1 

respektive grupp 2 i studien. Lektionsinnehållet är det samma för båda lektionerna och de har 

genomförts under samma dag. Lärare 1 har en examen som 1-7-lärare i matematik, NO och 

engelska. Hon är 37 år gammal och har arbetat som lärare i tolv år och har då främst undervisat i 

årskurs 1-3. 
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Vid skola 2  undervisar klassläraren i ämnet SO. Lärare 2  är klasslärare för en årskurs 3 som 

består av 20 elever. De texter som analyseras i detta arbete har tillkommit under två lektionspass.  

Lärare 2 har en examen som lågstadielärare. Hon har också läst in svenska motsvarande 

behörigheten för årskurs 7. Hon är 45 år gammal och har arbetat som lärare i tjugofem år. 

3.1.3 Eleverna 

Eleverna som är författare till de texter som analyseras i studien går samtliga i årskurs 3. Vid 

Skola 1 går eleverna i två olika klasser men har SO gemensamt i tvärgrupper (som nämnts ovan). 

Totalt 18 elever från skola 1 har bidragit med texter till studien. Tio av eleverna är flickor och åtta 

är pojkar. En elev har ett annat modersmål än svenska. Eleverna vid skola 2 är samlade i en klass 

och av de totalt 20 eleverna i klassen har 18 elever bidragit med texter till studien. Av dessa elever 

är nio flickor och nio pojkar. Fyra elever har annat modersmål än svenska. 

3.2 Datainsamling och analysmetoder 

I avsnittet nedan ges en beskrivning av hur datainsamlingen har gått till, samt en beskrivning av 

hur intervjuer och elevtexter har analyserats. 

3.2.1 Kontakt och förberedelser 

Skolorna har fått en förfrågan om att delta i studien via e-post. I denna förfrågan förklaras 

studiens syfte, samt vad undersökningen kommer att bestå i (Bilaga 1). När kontakt med skolorna 

har etablerats har de deltagande lärarna fått en mer detaljerad beskrivning av hur studien kommer 

att gå till. Detta har varit viktigt eftersom studien kräver att källtexterna ska gå att identifiera, då 

den till stor del bygger på en jämförande analys av elevtext och källtext. Detta är något som givits 

särskild tonvikt i samtal med lärarna då problemet med att lokalisera källtexter är något som 

berörs i Nilssons studie (2002, s. 39-40; 43). Lärarna har också fått en tillståndsblankett för 

utskick till elevernas föräldrar där syftet med studien förklaras (Bilaga 2). 

3.2.2 Intervjuerna – genomförande och analys 

För att besvara de frågeställningar i studien som rör läraren används metoden samtalsintervju 

(Esaiasson et al., 2007, s. 283 ff). Intervjuerna med lärarna har skett efter att lektionerna 

genomförts. Detta för att lärarna ska ges tid och möjlighet att läsa igenom och reflektera över de 

elevtexter som tillkommit under lektionspassen. Detta är väsentligt då några frågor i intervjun 

förutsätter att lärarna har gjort just detta, vilket de också på förhand har informerats om. 

Intervjuerna har genomförts på skolorna, dels av praktiska skäl, men dels också för att det är 

viktigt att lärarna känner sig bekväma under intervjun, vilket bland annat poängteras av Esaiasson 

et al. (2007, s. 302). Intervjuerna har bandats och inspelningen kompletterats med anteckningar 
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som förts under intervjuns gång – detta ger tid till eftertanke, vilket gör att risken för att frågorna 

avverkas i ett för högt tempo minskar (Esaiasson et al., 2007, s. 302). 

Samtalsintervjuerna är av respondentkaraktär eftersom sådana intervjuer lämpar sig väl när 

”det är människors uppfattningar eller föreställningar om olika företeelser man vill komma åt” 

(Esaiasson et al., 2007, s. 291). Detta ger också att undersökningen är kvalitativ, då den inte syftar 

till att säga något generellt om lärares föreställningar om läs- och skrivutveckling, utan istället 

syftar till att just lyfta fram de intervjuade lärarnas uppfattningar om skrivande, lämpliga metoder 

samt reproduktion kontra ”egna ord” (Esaiasson et al., 2007, s. 260).   

För att i intervjun rikta fokus mot sådant som kan belysa de frågeställningar som studien 

behandlar har en intervjuguide upprättats (se Bilaga 3). Intervjuguiden har strukturerats i teman 

enligt Palme (2011-10-24). Frågorna har sedan formulerats utifrån dessa teman, eller 

frågeområden, efter den modell som förespråkas i Esaiasson et al. (2007, s. 299f). Frågorna är 

formulerade på ett sätt som ska ge intervjun karaktären av det Esaiasson et al. (2007, s. 258) 

betecknar som ett interaktivt samtal. Detta betyder att frågorna är öppna och ger utrymme för 

dialog och möjlighet att följa upp svaren med nya frågor, som från början inte funnits med i 

intevjuguiden. Detta göra att intervjuerna med de två lärarna som utgår från samma stomme – 

det är samma intervjuguide som följs i båda fallen – ändå blir olika, eftersom följdfrågorna inte 

alltid blir desamma. Detta kan ses som en fördel med metoden då lärarna ges utrymme att 

utveckla tankespår som de kommer in på under intervjun. Detta förfarande har också gjort att en 

fråga som aktualiserades inför intervjun med Lärare 2 följdes upp i en kompletterande intervju 

med Lärare 1. Intervjuerna med Lärare 1 genomfördes 2011-11-10, samt 2011-11-28 

(kompletterande). Intervjun med Lärare 2 genomfördes 2011-11-17. 

 Efter intervjuernas genomförande har intervjuerna i sin helhet transkriberats. Detta har gjorts i 

i nära anslutning till intervjuerna. Lärarnas föreställningar har sedan sammanfattats separat, vilket 

är det första steget i analysprocessen (Esaiasson et al. 2007, s. 304-305). Sedan har 

sammanfattningarna granskats närmare för att identifiera likheter och skillnader i lärarnas utsagor. 

I analysen har särskild vikt lagts vid återkommande inslag i intervjuerna. De frågor som lärarna 

inte givit några utvecklade svar på har därför setts som mindre viktiga. Sammanfattningarna av 

intervjuerna har sedan kategoriserats under innehållsrubriker som är relevanta för studiens 

frågeställningar, vilket är en analysmetod som tas upp av Esaiasson et al. (2007, s. 304-305).  

3.2.3 Elevtexterna – insamling och textanalys 

Elevtexterna samlades in efter varje lektion, men på lite olika sätt. Vid skola 1 gjordes detta redan 

samma dag. Av de sammanlagt 33 texterna från skola 1 har 18 varit aktuella för studien då det 

endast är för dessa som föräldrarna lämnat sitt tillstånd. Texterna från skola 2 samlades in två 

dagar efter lektionen. Av de sammanlagt 20 elevtexterna från skola 2 är 18 aktuella för studien då 

föräldrarna har lämnat sitt tillstånd för denna. 
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 De texter som eleverna vid de båda skolorna har använt som källor för sitt skrivande är 

mycket olika. Källtexten från skola 1, ”Färre litar på Håkan Juholt”, är en artikel ur tidningen 8 

sidor – en tidning som ges ut av Centrum för Lättläst. Tanken bakom tidningen är att presentera 

nyheter på ett lättillgängligt sätt för personer som av olika anledningar har svårt att tillgodogöra 

sig språket i dagstidningstexter (www.lattlast.se, 2012-01-21). Huruvida texten är lättläst eller inte 

går dock att problematisera. En kortare ord- och meningslängd kan förstås underlätta läsandet, 

men för eleverna som går i årskurs 3 kan själva ämnesområdet och det språk som används vara 

en faktor som bidrar till att texten trots detta får räknas som relativt svårtillgänglig. Ord som 

åklagare, advokat, och bidrag kan inte räknas som ord som självklart ingår i elevernas vokabulär. 

Här finns också en aspekt av att ämnet – politik – möjligen är ett ämne som diskuteras i några av 

elevernas hemmiljö men inte i andras, vilket ger olika förutsättningar att förstå innehållet. Texten 

från skola 2, Forntidsboken (Lidström Holmberg, 1994), är en läromedelstext skriven för elever i 

grundskolans yngre år. Den har inslag av berättande för att väcka elevernas intresse och locka till 

inlevelse. Den är också rikt illustrerad med bilder som kompletterar textens information. Även i 

denna text möter eleverna nya ord, men dessa ges också en förklaring i texten. Ordet nomad ges 

exempelvis följande förklaring: ”Folk som flyttar från plats till plats kallar vi nomader” (Lidström 

Holmberg, 1994, s. 35). Källtexternas olika ämnesinriktning och anpassning till elevernas ålder 

kan också ses som en faktor som kan påverka andelen reproduktion. 

För att kategorisera de reproducerande inslagen har Nilssons kategorier (2002) använts. 

Nilsson (2002) delar in texterna som han analyserat i huvudkategorierna förmedlande texter, 

reproducerande texter och egenproducerade texter (Nilsson, 2002, s. 70). I kategorin förmedlande texter  sker 

ingen bearbetning från källtext till egen text och eleverna försöker inte heller dölja att de tagit 

texten så att säga ”rakt av”  (Nilsson, 2002, s. 71). Detta kan enligt Nilsson därför (2002)  inte 

kallas reproduktion då eleven bara förmedlar någon annans text (s. 70.) Till denna kategori räknas 

två sorter texter där båda handlar om att klippa och klistra in, men med olika material. Eleven kan 

kopiera text från nätet och klistra in det i arbetet eller klippa med sax, ur en tidning eller annat 

material, och sedan klistra in det i arbetet  (Nilsson, 2002, s. 71). De två ytterligare 

huvudkategorierna är reproducerande texter och producerande texter, som i sin tur delas in i 

underkategorier. (Nilsson, 2002, s. 70). Dessa underkategorier eller framställningsformer, har 

konstruerats utifrån begreppen animator, author  och principal efter Goffman (Nilsson, 2002, s. 70). 

Dessa begrepp står för roller som en talare kan ikläda sig, men Nilsson (2002) applicerar här 

dessa på texterna (s. 68). Som animator återger eleven källtexten, som author har eleven gjort ett 

urval över vad som ska återges och med vilka ord detta görs (vilket Nilsson också delar in i olika 

nivåer efter grad av självständighet), och som principal är det elevens egna tankar och idéer som 

kommer till uttryck (s. 68ff).   

Nilsson presenterar först kategorin reproducerande texter och dess underkategorier. Den första 

underkategorin är kopiera text där eleven ordagrant återger längre sammanhängande stycken av 

källtexten och inte kan sägas göra något självständigt urval (Nilsson, 2002, s. 73). Den andra 
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underkategorin är sampla text  där eleven ordagrant återger stora delar av källtexten, men gör ett 

självständigt  urval (Nilsson, 2002, s.74). Lite förenklat kan det beskrivas som att eleverna klipper 

och klistrar. Den tredje underkategorin är omskapa text  där eleverna dels gör ett självständigt 

urval, men dels också bearbetar texten vad gäller ord och meningskonstruktioner (Nilsson, 2002, 

s. 76). Den fjärde underkategorin är referera text där eleverna återger källtexten, men gör det på ett 

sätt som närmar sig referatet och gör det så pass självständigt att det är svårt att direkt hitta spår 

av källtexten (Nilsson, 2002, s.78). Nilsson presenterar även underkategorin referera intervju, men 

denna berörs inte här då eleverna i denna studie enbart har utgått från tryckta källor.  

Nilsson presenterar också kategorin egenproducerande texter  och förklarar att det här är fråga om 

att eleven i olika grad befriar sig från källtexten vilket är ett steg mot ”att erövra andras ord och  

fylla dem med egna intentioner” (s. 84). I underkategorin berätta använder eleven faktatexter som 

material till en berättande text (Nilsson, 2002, s. 85). I underkategorin utreda  hämtas fakta från 

källtexter för att ge stöd för elevernas åsikter (Nilsson, 2002, s. 86). Nilsson (2002) presenterar 

utöver detta kategorin kommenterande texter där elevens egen röst kommer till uttryck genom 

kommentarer (s. 83). Om elevtexterna innehåller drag från fler än en framställningsform placeras 

de i den kategori som utgör en dominerande del av texten, vilket baseras på antalet ord (Nilsson, 

2002, s.43). En text kan som en följd av detta i olika textpartier visa prov på exempelvis sampling 

men ändå placeras i omskapa och vice versa. 

I denna studie används en komparativ textanalys för att klarlägga andelen reproduktion i 

elevtexterna. Det ska dock påpekas att detta är ett analysförfarande som inte direkt kan hänföras 

till Nilssons (2002), och i avhandlingen framgår heller inte helt tydligt hur detta för Nilssons del 

sett ut då ingen detaljerad beskrivning ges. Eftersom textanalysen syftar till att klarlägga likheter 

och skillnader mellan texterna på ord-, fras-, sats- och meningsnivå har valet av en lingvistisk 

textanalys i denna studie blivit det naturliga. Hellspong och Ledin (1997) behandlar vad de kallar 

för lexikogrammatik, vilket innefattar både lexikon (ord) och syntax (fras, sats, mening), vilket ger 

en analys på ytnivå av texten (s. 67 ff). Analysen utgår ifrån lexikogrammatikens olika enheter och 

elevernas texter kategoriseras utifrån grad av reproducerande inslag, det vill säga antalet ordagranna 

återgivningar av källtexten. Detta görs utifrån det  totala antalet lexikala enheter som reproducerats i 

jämförelse med elevtextens totala längd i ord. Om mer än 50 procent av texten utgörs av en viss 

kategori placeras texten i denna. För att texterna ska hamna i de kategorier som enligt Nilsson 

klassas som mer självständiga, exempelvis i den reproducerande textens underkategori referera 

krävs dock att denna som mest till 15 procent får uppvisa lexikala likheter med källtexten, och 

dessa får heller inte bestå av den mest omfattande lexikogrammatiska enheten meningar. Därför 

anges också förekomsten av de olika lexikogrammatiska enheterna, eftersom dessa visar om 

eleven reproducerar mindre eller mer omfattande delar av källtexten. Analysen följer följande 

upplägg: 

 

1. Elevtexterna och de stycken som valts ut av eleven från källtexten har ordnats i tabeller. 
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2. Elevens text har placerats i vänsterspalten.  

3. De stycken som valts ut av eleven från källtexten, det vill säga, de delar där eleven hämtat 

informationen för sin egen text, listas i högerspalten. 

4. Ordagranna likheter på meningsnivå – och här avses grafiska meningar, det vill säga sådana 

som börjar med stor bokstav och avslutas med punkt (Stroh-Wollin, 1998, s.44) – markeras 

med understrykning. Det samma gäller ordagranna likheter på satsnivå, frasnivå och lexikal 

nivå. 

5. Elevtextens totala längd i ord jämförs med det totala antalet lexikala likheter med källtexten. 

6. Där eleven bytt ut ord i texten mot en synonym/synonymer markeras med gult. 

7. Där eleven behållit meningskonstruktionen men ändrat ett eller flera ord markeras detta/dessa 

ord med turkost. Hit räknas även tempusändringar. 

8. Där eleven omformulerat texten i högre grad markeras med grått. 

9. Där eleven omformulerat texten så fritt att likheter är svåra att finna markeras inte alls. 

 

3.3 Metodologiska reflektioner 

Beskrivningen av hur lektionerna där elevtexterna producerades genomfördes bygger på lärarnas 

utsagor i intervjuerna. Detta innebär i viss mån en begränsning av studiens empiri så tillvida att 

dessa utsagor inte har kontrollerats på annat sätt.  

En annan potentiellt problematisk aspekt av reproduktion i elevtexterna är att det finns ett 

mellanled mellan textkälla och elevtext. I de lektioner som hållits av Lärare 1 har eleverna och 

läraren gjort en gemensam tankekarta. Utformningen av denna tankekarta har läraren dels berört i 

intervjuerna men dels också efter lektionernas genomförande gjort en skiss av. Denna finns med i 

studien som bilaga (Bilaga 4). Det som framkommer av skissen är att tankekartan i huvudsak 

består av fraser och meningar istället för ord. Detta ger att eleverna också kan reproducera 

tankekartans formuleringar. Jag har dock i analysen valt att se artikeln som källtext, vilket givietvis 

kan  diskuteras. En ytterligare analys där tankekartan setts som textkälla hade delvis gett en 

utförligare bild. Detta diskuteras också kort under kapitel 5, diskussion.  I den lektion som hållits 

av Lärare 2 har läraren skrivit stödord på tavlan som rör områden som eleverna kan skriva om. 

Hon har också skrivit ordet nomad på tavlan och förklarat dess innebörd. Att studiens 

genomförande i sig har påverkat resultatet i någon mån är förstås troligt. Lärarna har också fått 

svara  på frågan hur studien enligt dem påverkat deras egen insats och elevernas. Lärare 1 säger 

sig inte anse att studien påverkat upplägget för lektionerna på något avgörande sätt. Det enda 

som möjligen påverkats av studien är att lektionen ifråga tidigarelagts för att passa tidsramen för 

studien. Hon anser heller inte att eleverna påverkats av studien. Lärare 2 anser att studien 

påverkat upplägget i högre grad. Hon menar att studien fått henne att reflektera över vad som 

skulle vara intressant att studera och att detta gjort att hon kanske ansträngt sig lite extra. Detta 
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gäller också för eleverna som läraren menar ansträngt sig extra mycket för att skriva prydligt, och 

möjligen också ansträngt sig lite extra för att möta uppgiftens krav. Hon menar att detta är 

naturligt och jämför bland annat med när eleverna skriver Diamantdiagnoser i matematik . 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

I studien förhåller jag mig till de forskningsetiska råd som uttrycks i rapporten Vad är god 

forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel (Gustafsson et al., 2005). God forskningssed innebär 

att forskningen uppfyller forskningskravet som innebär att forskningen ska vara viktig och av god 

kvalitet, och här är ett källkritiskt perspektiv av vikt (Hellspong, www.studentlitteratur.se). God 

forskningssed innebär också att  individskyddskravet efterföljs, vilket innebär att deltagarna i studien 

inte får drabbas av negativa konsekvenser till följd av sitt deltagande (Gustafsson et al., 2005 s. 

82). Då studien omfattar analys av elevtexter där skribenterna är under 15 år är det så kallade 

individskyddet särskilt viktigt (Lidegran, 2011-10-18).  Inför studien har jag inhämtat föräldrarnas 

tillstånd att använda elevtexterna, vilket uppfyller kravet på samtycke. Detta har gjorts via ett brev 

(Bilaga 2) där jag har förklarat vad min studie behandlar samt att texterna anonymiseras, vilket 

uppfyller informationskravet och kravet på konfidentialitet (Gustafsson et al., 2005, s. 82). I brevet 

informeras också om att deltagandet i studien när som helst kan avbrytas och det innehåller även 

mina kontaktuppgifter, vilket rekommenderas av Lidegran (2011-10-18).  

Inför intervjun med lärarna har de informerats om syftet med intervjuerna, vilket innebär att 

de är väl förberedda på det jag kommer att fråga om och därför har lämnat ”informerat 

samtycke” (Esaiasson et al., 2007, s. 290). Jag har valt att anonymisera lärarna eftersom min studie 

också omfattar analys av elevtexter. Om lärarnas namn skulle användas i studien skulle det 

självfallet vara enklare att identifiera de elever som står bakom elevtexterna, vilket skulle gå emot 

individskyddskravet, som diskuterats ovan. 
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4. Analys 

I denna del analyseras resultaten från de båda empiriska undersökningar som genomförts i denna 

studie. Först redovisas analysen av elevtexterna och därefter redovisas analysen av 

lärarintervjuerna. 

4.1 Analys av elevtexterna 

I detta avsnitt presenteras resultaten från textanalysen av elevtexterna. Elevtexterna ordnas i 

Nilssons (2002) kategorier (se ovan) efter andelen reproduktion kontra ”egna ord”. Här 

presenteras först övergripande resultat för hur många av texterna som totalt hamnat i respektive 

kategori (tabell 1). Som nämnts i metodkapitlet ovan placeras de elevtexter som har inslag av flera 

kategorier i den kategori som dominerar texten. Analysen av elevtexterna ska ses som två separata 

fallanalyser eftersom förutsättningar vid textskapandet varit olika.  Därefter presenteras 

detaljerade exempel på hur de olika kategoriseringarna av elevtexterna gjorts utifrån texternas 

dominerande språkliga drag. Denna mer detaljerade presentation inleds med samplande och 

omskapande texter producerade i skola 1 (grupp 1 respektive 2), och avslutas med samplande, 

omskapande och refererande texter producerade i skola 2. Samtliga resultat kommer sedan att 

diskuteras i diskussionskapitlet. 

4.1.1 Övergripande resultat av textanalysen 

Resultaten för texterna från respektive skola presenteras för sig i tabell 1 nedan med hjälp av 

beskrivande statistik. Elevtexterna från skola 1 har delats in i två grupper efter det lektionspass 

där de tillkommit, men här presenteras också totalsumman när grupperna slagits samman. Här 

presenteras även exempel på de kategorier jag har funnit representerade i elevtexterna från de två 

skolorna. 
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Tabell 1. Resultat av textanalysen. Skola 1 (S1) och de två grupperna, grupp 1 (G1) och grupp 2 

(G2) presenteras för sig och sammanslagna. Skola 2 (S2) presenteras för sig.  I tabellen 

presenteras antal texter samt procent.  Tabellen visar också det totala antal texter som placerats i 

de olika kategorierna från de båda skolorna tillsammans.  

 

Reproducerande texter S1:G1 S1:G2 Summa S1 S2 TOTALT 

      Antal % Antal % Antal % 

Kopiera 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Sampla 1 4 5 28% 7 39% 12 33% 

Omskapa 6 7 13 72% 9 50% 22 61% 

Referera 0 0 0 0% 2 11% 2 6% 

TOTALT 7 11 18 100% 18 100% 36 100% 

4.1.2. Samplande och omskapande elevtexter från S1:G1 

Här presenteras exempel på elevtexter som placerats i kategorin Reproducera – sampla, samt 

Reproducera - omskapa från skola 1, grupp 1(S1:G1). 

Tabell 2. Exempel på elevtext som placerats i kategorin Reproducera – sampla. 

Elevtext 1 Källtext Färre litar på Håkan Juholt (Sauter, 2011, s. 2) 

för mycket pengar till Håkan juholt 

  

Juholt har bot med en som han inte är gift med och fått 

för mycket pengar. Bara 16 av 100 svenskar litar på 

Juholt. Juholt har varit partiledare i ett halvår. 

Advokaten säger att Juholt ej gort något brotsligt. Juholt 

är ledare för socialdemokraterna man vill inte byta 

partiledare igen 

Bildtext: En pressad partiledare svarar på journalisternas 

frågor. Håkan Juholt fortsätter som ledare för 

Socialdemokraterna, trots att han anklagas för fusk.  

 

Håkan Juholt hade bara varit partiledare för 

Socialdemokraterna i ett halvår. Då blev det känt att han 

fått för mycket pengar i bostadsbidrag av riksdagen. Han 

hade bara rätt till halvt bidrag eftersom han delade 

lägenhet med sin sambo. Bara 16 av 100 svenskar litar 

på Håkan Juholt, visar en ny undersökning av Synovate. 

[…] Åklagaren säger att Juholt inte har gjort något 

brottsligt. Joholts [sic] advokat Hans Strandberg säger 

att Juholt är oskyldig. […] Partiet vill absolut inte ha 

ännu en ledare som måste sluta. 

 

Reproducerande text: sampla (Ordagranna likheter med källtexten dominerar. Självständigt utvalda textdelar) 
 
Totalt antal ord i elevtext: 56 
Totalt antal reproducerade lexikala enheter: 30,5 
 
Antal ordagranna likheter uppdelade i olika lexikogrammatiska enheter: 
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1 mening  är i stort en ordagrann återgivning av källtexten där eleven endast utelämnat ett ord. 
1 mening  är i stort en ordagrann återgivning av källtexten där eleven endast bytt ut två ord. 
4 fraser 
2,5 lexikala (ledare räknas som ett halvt ord) 

 

Tabell 3. Exempel på elevtext som placerats i kategorin Reproducera – omskapa. 

 

Elevtext 6 Källtext Färre litar på Håkan Juholt (Sauter, 2011, s. 2) 

Håkan Juholt 

 

Altt började med att Juholt delad lägenhet med en 

sambo. Sen fick Juholt för myket pengar så han fick 

alltså sin sambos pengar också. Håkan Juholt var ledre 

för Socialdemokraterna. Sen sa Juhot att allt det har med 

att han hade tagit för mycket pengar inte var med 

mening. Fast 16 av 100 personer trode på hånom. Fast 

partiet som Juhålt är ledare för vill inte byta ledare igen. 

Sen har Juholt bara varit ledare i ett halv år. Hans 

advokat säger att Juhålt inte gjort något bråtslit. 

Bildtext: En pressad partiledare svarar på journalisternas 

frågor. Håkan Juholt fortsätter som ledare för 

Socialdemokraterna, trots att han anklagas för fusk. 

Håkan Juholt hade bara varit partiledare för 

Socialdemokraterna i ett halvår. Då blev det känt att han 

fått för mycket pengar i bostadsbidrag av riksdagen. Han 

hade bara rätt till halvt bidrag eftersom han delade 

lägenhet med sin sambo. Bara 16 av 100 svenskar litar 

på Håkan Juholt, visar en ny undersökning av Synovate.  

[…] Juholt gör allt för att visa att han går att lita på. Han 

ber om ursäkt. Samma dag som tidningarna skrev om 

pengarna betalade han tillbaka över hundra tusen kronor 

som han fått för mycket.[…] Han påstår själv att han 

inte kände till reglerna när han sökte om nytt bidrag i 

september. 

[…]. Partiet vill absolut inte ha ännu en kris och en 

ledare som måste sluta. […] Åklagaren säger att Juholt 

inte har gjort något brottsligt. Joholts (sic!) advokat 

Hans Strandberg säger att Juholt är oskyldig 

 

Reproducerande text: omskapa (Självständigt utvalda textdelar. Texten omarbetad på ord-, fras-, sats- och 

meningsnivå.) 
 
Totalt antal ord i elevtext: 90 
Totalt antal reproducerade lexikala enheter: 30 
 
Antal ordagranna likheter uppdelade i olika lexikogrammatiska enheter: 
1 mening där ett ord bytts ut mot två andra ord. 
7 fraser 
2,5 lexikala 

4.1.3 Samplande och omskapande elevtexter från S1:G2 

Här presenteras exempel på  elevtexter som placerats i kategorin Reproducera – sampla, samt 

kategorin Reproducera – omskapa. 
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Tabell 4. Exempel på elevtext som placerats i kategorin Reproducera – sampla. 

Elevtext 13 Källtext Färre litar på Håkan Juholt (Sauter, 2011, s. 2) 

Bedragaren Juholt. 

 

Juholt har fått för myket pengar från rigsdagen. Det är 

bara 16 av 100 som tror på Juholt. han har bara varit 

parti ledare i ett halvår. 

Håkan Juholt hade bara varit partiledare för 

Socialdemokraterna i ett halvår. Då blev det känt att han 

fått för mycket pengar i bostadsbidrag av riksdagen. Han 

hade bara rätt till halvt bidrag eftersom han delade 

lägenhet med sin sambo. 

Bara 16 av 100 svenskar litar på Håkan Juholt, visar en 

ny undersökning av Synovate. […]  

 

 

Reproduceranade text: sampla (Ordagranna likheter med källtexten dominerar. Självständigt utvalda textdelar) 
 
Totalt antal ord i elevtext: 29 
Totalt antal reproducerade lexikala enheter: 19 
 
Antal ordagranna likheter uppdelade i olika lexikogrammatiska enheter: 
4 fraser 
3 lexikala 

 

Tabell 5. Exempel på elevtext som placerats i kategorin Reproducera – omskapa: 

 

Elevtext 9 Källtext Färre litar på Håkan Juholt (Sauter, 2011, s. 2) 

Juholt 

Håkan Juholt anklagas för att ha fått för mycket bet-alt i 

bostads bidrag. Håkan jobbar ju i stokholm därför har 

han en lägenhet i stokholm som riksdagen betalar. Men 

det visade sig att håkans sambo också hade bot där men 

riksdagen betalade endå för hela lägenheten men 

egentligen skulle sambon betalla hälften. 

Bildtext: En pressad partiledare svarar på journalisternas 

frågor. Håkan Juholt fortsätter som ledare för 

Socialdemokraterna, trots att han anklagas för fusk.  

Då blev det känt att han fått för mycket pengar i 

bostadsbidrag av riksdagen. Han hade bara rätt till halvt 

bidrag eftersom han delade lägenhet med sin sambo. 

 

Reproducerande text: omskapa (Självständigt utvalda textdelar. Texten omarbetad på ord-, fras-, sats- och 

meningsnivå.) 
 
Totalt antal ord i elevtext: 53 
Totalt antal reproducerade lexikala enheter: 10 
 
Antal ordagranna likheter uppdelade i olika lexikogrammatiska enheter: 
3 fraser 
3 lexikala 
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4.1.4 Samplande, omskapande och refererande elevtexter från S2 

Här presenteras exempel på elevtexter som placerats i kategorin Reproducera – sampla, 

Reproducera – omskapa, samt Reproducera – referera från skola 2 (S2). 

Tabell 6. Exempel på elevtext som placerats i kategorin Reproducera – sampla. 

Elevtext 21 Källtext Forntidsboken (Lidström Holmberg, 1994) 

Jägar- och forntiden. 

 När isen försvann här uppe i norr så var marken 
hård och frusen. 

 Miljoner små växtfrön kom flygande med 
vinden. 

 Renens fiende är varg, räv och järv. Men den 
värsta var Människan. 

 Människorna bar allt de ägde på ryggen. De 
brukade stanna på ett ställe där det fanns 
mycket djur att jaga. och kunna plocka bär och 
växter. 

 En familj levde oftast med andra familjer. 

Jägar- och samlarstenåldern 

När isen försvann här uppe i norr var marken hård och 

frusen. […] Miljoner små växtfrön kom flygande med 

vinden. […] Tusentals renar vandrade in i landet på jakt 

efter mat. Efter följde renens fiender: varg, räv, järv och 

den farligaste av dem alla… människan. (s.34) 

Människorna bar allt de ägde på ryggen. De stannade ett 

tag där det fanns mycket djur att jaga och växter att 

plocka. […] En familj levde oftast tillsammans med 

andra familjer. (s. 35). 

 

Reproducerande: sampla (Ordagranna likheter med källtexten dominerar. Självständigt utvalda textdelar) 
 
Totalt antal ord i elevtext: 68 
Totalt antal reproducerade lexikala enheter: 52 
 
Antal ordagranna likheter uppdelade i olika lexikogrammatiska enheter: 
2 meningar. 
2 meningar  är i stort ordagranna återgivningar av källtexten där eleven endast utelämnat eller lagt till ett ord 
4 fraser 
3 lexikala 

 

Tabell 7. Exempel på elevtext som placerats i kategorin Reproducera – omskapa. 

Elevtext 24 Källtext Forntidsboken (Lidström Holmberg, 1994) 

Jägar och Samlarstenåldern 

Dom jagade mat. Dom åt av växter. Utav benen jorde 

dom tex: fiskekrokar verkty och redskap. Dom bode 

nära vatten åar. Deras hus var byggda utav: träd 

stammar och vass. Djur en såm levde var: ren, varg, 

Björn och räv. dom som vandrade från plats till plats 

kalades nomader. nomader stanade på stälen där det 

fans vatten växter bär och djur att jaga. Dom hade 

Jägar- och samlarstenåldern 

Människorna byggde små hus av tunna trästammar och 

vass.(s. 36) 

 

Bildtext: Metkrokarna såg ut precis som de 

metkrokar vi har idag, men de var gjorda av djurben. 

(s.37)  
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skinkläder.  

Folk som flyttar omkring från plats till plats kallar vi 

nomader. (s. 35) 

 

Tusentals renar vandrade in i landet på jakt efter mat. 

Efter följde renens fiender: varg, räv, järv och den 

farligaste fienden av dem alla … människan. (s.34) 

 

Jägarfolken bodde helst vid en sjö eller hav. Då kunde 

de fiska och jaga djur som kom dit för att dricka. 

Kvinnor och barn grävde upp rötter med hårda och 

spetsiga grävkäppar. De visste precis vilka som var de 

godaste växterna . (s. 37) 

 

Hennes skinkläder kändes tunga av fukt. (s. 32) 

 

 

Reproducerande text: omskapa (Självständigt utvalda textdelar. Texten omarbetad på ord-, fras-, sats- och 

meningsnivå.) 
 
Totalt antal ord i elevtext: 69 
Totalt antal reproducerade lexikala enheter: 18,5 
 
Antal ordagranna likheter uppdelade i olika lexikogrammatiska enheter: 
3 fraser 
6,5 lexikala (metkrokar som blir fiskekrokar räknas som ett halvt ord) 
 

Tabell 8. Exempel på elevtext som placerats i kategorin Reproducera – referera: 

Elevtext 36 Källtext Forntidsboken (Lidström Holmberg, 1994) 

Jägaroch samlastenåldern: 

Kläder och 

Mat för sjukor: Jägar och samlarstenåldern 

Stenålders mäniskorna hade kläder utav skinn. Och när 

nån var sjuk skulle man äta olika sorters växter. Och om 

det var ett barn som var sjukt skulle man ge barnet 

växter från en rens magsäck. 

 

Djur: 

Det fans många olika djur då Tillexempel ren varg björn 

och järv. Det fans många olika bra saker med dom 

Jägar- och samlarstenåldern 

 

Hennes skinkläder kändes tunga av fukt. (s. 32) 

 

Mamma och farmor satt vid elden och såg oroligt på 

familjens lille pojke. Han hade ätit så dåligt på sista 

tiden. 

− Låt honom äta av de smälta växterna i renens 

magsäck, hörde hon farmor säga. Gör sedan en dryck av 

de gula blommorna vi plockade igår. Om pojken dricker 

det blir han nog stark igen. (s.32 -33) 
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djuren renen kunde man äta och vargen kunde jaga åt 

en. 

 

Bostäder: 

Dom här mäniskorna bodde helst nära vatten. 

 

Det fins många anledningar till att dom bodde där. 

 

Tillexempel. 

Det är nära till vatten om man vill dricka. 

 

Vid vattnet fans det några saker man kunde bygga med. 

 

Tillexempel. 

Vass som man kunde bygga sina hus av. 

 

Och deras hus kunde vara i olika former vissa var runda 

andra var kantiga. 

VERKTYG 

OCH 

REDSKAP → 

Deras vapen som en pil i deras pilar gjordes utav ben 

och fiskkråkar var också gjorda utav ben. Pilspettsen 

limades fast med seg kåda. Dom hade också stora spjut 

och yxor. 

 

Nomader 

Dom här mäniskorna var nomader. Dom flyttadde hela 

tiden ställe att bo. 

 

 

 

Tusentals renar vandrade in i landet på jakt efter mat. 

Efter följde renens fiender: varg, räv, järv och den 

farligaste fienden av dem alla … människan. (s.34) 

 

Jägarfolken bodde helst vid en sjö eller hav. Då 

kunde de fiska och jaga djur som kom dit för att dricka. 

(s. 37) 

 

Människorna byggde små hus av tunna trästammar och 

vass. (s. 36) 

 

En del hus var runda, andra var fyrkantiga. (s. 36) 

 

Bildtext: Metkrokarna såg ut precis som de metkrokar vi 

har idag, men de var gjorda av djurben. (s.37)  

 

Bildtext: En gång för 9000 år sedan sköt en jägare den 

här pilen. Men han missade och pilen hamnade i sjön. 

Pilskaftet är av tallträ och längst ute sitter vassa 

flintbitare. De är fastklistrade med seg kåda. (s. 37) 

 

Folk som flyttar omkring från plats till plats kallar vi 

nomader. (s.35) 

 

Reproducerande text: referera (Texter där eleverna omformulerar texten i så hög grad att det är svårt att hitta spår av 

källtexten.) 
Totalt antal ord i elevtext: 185 
Totalt antal reproducerade lexikala enheter: 21,5 
 
Antal ordagranna likheter: 
4 fraser 
10,5 lexikala 
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4.1.5 Delsammanfattning av textanalys 

Som exemplen ovan visar har kategoriseringen av texterna föregåtts av en inledande 

lexikogrammatiska analys. Det är denna analys som bestämmer i vilken kategori texterna placeras. 

Principerna för hur kategoriseringen går till (kopplingen mellan lexikogrammatiska drag och 

kategorier) beskrivs i metodkapitlet. Skolorna ska dessutom, som påpekats ovan, ses som två 

separata fallanalyser.  

Som tabell 1 (ovan) visar har samtliga elevtexter från skola 1 placerats i kategorin reproducerande 

text. Av de sammanlagt 18 elevtexterna har 5 texter kategoriserats som samplande, och 13 texter 

som omskapande. Vid analysen av samtliga elevtexter som placerats i kategorin sampla framkommer 

att de lexikogrammatiska enheter som  reproduceras utgörs av fler fraser än meningar i samtliga 

fem texter. Det är alltså mindre omfattande lexikogrammatiska enheter som reproduceras. Detta 

är också tydligt i elevtexterna inom kategorin omskapa. I 10 av de totalt 13 texterna i denna 

kategori dominerar reproduktion av fraser. I 2 av elevtexterna domineras reproduktionen av 

lexikala enheter, och i endast 1 av texterna dominerar reproduktionen av meningar.  

Som också framgår av tabell 1 (ovan) har även samtliga elevetexter från skola 2 placerats i 

kategorin reproducerande text. Av de sammanlagt 18 elevtexterna har 7 placerats i kategorin sampla, 9 

i kategorin omskapa och 2 i kategorin referera. Vid analysen av elevtexterna som placerats i 

kategorin sampla blir det tydligt att de lexikogrammatiska enheter som  reproduceras i 3 av 7 

texter domineras av meningar, det vill säga mer omfattande lexikogrammatiska enheter. I 2 av 

texterna dominerar reproduktion av fraser och i de återstående 2 texterna av lexikala enheter. I 

elevtexterna i kategorin omskapa domineras reproduktionen av lexikala enheter i 6 av de totalt 8 

texterna, återstående 2 domineras av fraser. I de 3 elevtexter som placerats i kategorin referera 

domineras reproduktionen av lexikala enheter i samtliga av texterna. Vilken betydelse 

förekomsten av de olika lexikogrammatiska enheterna har diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. 

4.2 Analys av lärarnas intervjusvar 

Här redovisas resultatet av den tematiska analysen av lärarnas intervjusvar. Lärarnas redogörelser 

har analyserats och ordnats efter innehållsaspekter (teman) som framkommit i intervjuerna.  

4.2.1 Gemensamt lärande i en social kontext 

Lärare 1:  Lärare 1 menar att det gemensamma lärandet är viktigt eftersom lärandet sker i en 

social kontext där barn lär av varandra, och hon ser det som en integrerad del av sin kunskapssyn. 

Det är därför eleverna är samlade i en klass, menar hon. Den lektion där elevtexterna från skola 1 

tillkommit ger också enligt intervjun exempel på gemensamt lärande. Upplägget där har, enligt 

läraren varit, att eleverna först läst texten tillsammans, för att sedan läsa den enskilt, och sedan 

har eleverna diskuterat texten. Sedan har eleverna tillsammans med läraren konstruerat en 
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gemensam tankekarta. Tankekartan har läraren antecknat på tavlan. Trots att själva skrivandet 

sedan sker enskilt ska lektionen också följas upp med att eleverna läser upp sin text i en mindre 

grupp om fyra elever. Detta för att de ska få tips och råd om hur de skulle kunna förbättra sina 

texter. Detta nämner läraren också som ett vanligt arbetssätt. Det är exempelvis i denna form 

som den för stunden gällande nyhetsläxan, som går ut på att eleverna ska sammanfatta en artikel 

ur en tidning eller från nätet, redovisas varje vecka. 

 

Lärare 2: Läraren ger uttryck för att det gemensamma lärandet är viktigt, även om hon inte 

nämner det med samma eftertryck som Lärare 1. Här handlar det gemensamma lärandet mer om 

att kunna arbeta i grupp, vilket eleverna så småningom kommer att göra i tvärgrupper inom det 

tema som eleverna arbetar med i SO. Enligt intervjun ger även den lektion där elevtexterna från 

skola 2 tillkommit i sig också exempel på gemensamt lärande då eleverna arbetat i par med 

uppgiften. Eleverna har dock skrivit en egen, enskild text. Detta upplägg förklarar läraren med att 

hon ville att alla elever skulle få samma förutsättningar att tillgodogöra sig den text som de sedan 

skulle sammanfatta själva. Elever som är svaga läsare har alltså parats ihop med elever som är 

starkare läsare. I klassen har de också fört en gemensam diskussion om vad som kan vara relevant 

att ta upp i den sammanfattning som eleverna ska skriva. På så vis får eleverna ta del av varandras 

tankar kring detta. Till följd av detta har även läraren skrivit ner områden som kan beröras i 

texten på tavlan, samt förklarat ordet nomad, som många elever haft svårt att förstå. 

4.2.2 Lärarens roll för elevers kunskapsinhämtning 

Lärare 1: Läraren nämner att det viktigaste för elevernas kunskapsinhämtning är att som lärare ha 

en god struktur i sin undervisning, vilket också kräver ett mål med undervisningen. Hon nämner 

också att hennes roll är att presentera modeller för hur eleverna kan göra: 

 

Att de när de har läst en text […] även när de jobbar med andra saker […] att de lägger bort texten sedan och att 

man använder sig av tankekarta eller något man känner sig bekväm med. 

 

Hon förklarar vidare att det är viktigt att bygga på det eleverna redan har och att utgå från redan 

bekanta områden, samt om att göra lärandet lustfyllt. Hon poängterar särskilt att det är viktigt att 

utgå från barnens intressen båda vad gäller läsa och skriva, och det innebär bland annat att 

erbjuda böcker inom många olika genrer och inte bara utgå från läseböcker. När det gäller att 

skriva handlar det om att välja ett ämne som är intressant för eleven. 

 

Lärare 2: Läraren ger uttryck för att hon ser sig själv som ett verktyg som eleverna kan nå kunskap 

igenom. Hon refererar också till styrdokumenten där hon menar att hon får stöd för sin syn på 

lärarrollen. Hon trycker också mycket på tydlighet som kommer upp vid ett flertal tillfällen. Hon 

ser också som sin roll att utveckla en metakongition hos eleverna: 
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Ja, och också synliggöra för eleverna… det här… Hur lär jag mig? Bäst? 

4.2.3 Synen på källtext och elevtexter, reproduktion och ”egna ord” 

Lärare 1: Läraren beskriver i intervjun den källtext som använts vid den lektion där elevtexterna 

tillkommit. Artikeln ”Färre litar på Håkan Juholt” är tagen ur tidningen 8 sidor (Sauter, 2011, s. 2), 

en tidning som läraren valt som källtext eftersom den enligt läraren är lättläst. Texten har också 

valts för att eleverna undrat vad all uppståndelse kring Håkan Juholts person egentligen handlar 

om och alltså visat ett intresse för ämnet.  

 Läraren menar att reproduktion, i betydelsen mer eller mindre ordagranna återgivningar av 

källtexten, är vanliga när eleverna skriver utifrån en källa. Detta är dock något som hon inte ser 

som optimalt. Hon har svårt att se någon egentlig nytta med att eleverna bara ”skriver av” men 

tillägger: 

 

Ja, till exempel […] att forma bokstäver och då kanske de gör det lite … och får liksom ett sätt att skriva. 

 

Läraren för också ett resonemang om varför reproduktion sker och anser att eleverna exempelvis 

när de ska sammanfatta artiklar i sin nyhetsläxa, eller i den lektion där de texter tillkommit som 

analyserats i den här studien, har en felaktig föreställning om vad som förväntas av dem. Hon 

menar att eleverna tror att de ska skriva som journalister och därför inte tycker att deras ”egna 

ord” duger. Hon anser att det är hennes uppgift att som lärare förklara för eleverna att de inte 

kan skriva som journalister eller vuxna, för att de varken är just journalister eller vuxna. Hon vill 

övertyga barnen om att det är bra att skriva med ”egna ord”. 

 I lärarens beskrivning av lektionstillfället där de analyserade elevtexterna tillkommit 

framkommer också att hon för att undvika att eleverna ”skriver av” tagit ifrån dem källtexten och 

att hon är nöjd med resultatet: 

 

Det är inte i alla fall samma formuleringar … det är mycket mer på en treas nivå än när de skriver av… Det 

blir ju … och det blir ju mer utvecklande skrivjobb… 

 

Lärare 2: Läraren beskriver i intervjun läromedlet Forntidsboken (Lidström Holmberg, 1994) som 

använts som källtext för elevernas texter. Hon beskriver att hon förstås delvis är hänvisad till 

läromedlet eftersom det en gång finns på skolan, men hon anser också att det har många 

förtjänster. Hon beskriver boken som informationstät och läsvänlig och understryker också att 

eleverna tycker att boken är intressant och gärna läser i den vid exempelvis tystläsningen. 

Läraren menar att detta att elever skriver av källtexten inte är något nytt, och hon ser det också 

som förhållandevis ointressant att studera. Av erfarenhet vet hon att om hon ber elever att 

sammanfatta en text så skriver de av. Hon menar att det är ett faktum att detta har skett i alla 
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tider, och säger också att hon själv ägnat sig åt detta i skolan. Hon anser också att det är viktigt att 

komma ifrån att eleverna skriver av, och har svårt att se några egentliga fördelar med det, 

förutom att det kanske kan fungera som ett stöd för minnet. Hon understryker dock att detta 

måste utvecklas vidare främst för kunskapsinhämtningens skull. Hon återkommer till följande 

tankegång i intervjun: 

 

Det du kan formulera med egna ord det är din ägodel. Det äger du. 

 

Läraren har också i den lektion där elevtexterna som analyseras i detta arbete tillkommit tagit 

ifrån eleverna källtexten och hon beskriver att eleverna tyckt att detta varit svårt då ”man tar ifrån 

dem allt de har”. Läraren har dock låtit eleverna få tillgång till källtexten om de har haft svårt att 

komma ihåg dess innehåll. Av intervjun framgår också att hon är nöjd med resultatet och speciellt 

över att de analyserade texterna, trots att eleverna samarbetat i par, inte är likadana.  

4.2.4 Att lära sig att skriva kontra att skriva för att lära 

Lärare 1: Läraren ger i intervjun uttryck för att både den lektion där de texter tillkommit som 

analyserats i denna studie, och det nyhetstema som lektionen ingår i, har som mål att eleverna ska 

lära sig att sammanfatta nyhetsartiklar. Läraren berättar att hon använder tankekartan som ett sätt 

att hjälpa eleverna att komma ihåg innehållet i artikeln som de ska sammanfatta. Tankekartans 

utformning finns med i form av en skiss som läraren gjort efter lektionernas genomförande (se 

Bilaga 4). I intervjun förklarar läraren att hon under lektionerna inte förklarat ord i artikeln, utom 

i lektionen där texterna från grupp 1 tillkommit, där hon på direkt fråga av en elev förklarat ordet 

sambo. 

Lärarens utsaga om hur arbetet med sammanfattning av nyhetsartiklar går till beskriver en 

process där skrivandet i sig är i fokus. De artiklar som behandlas har förstås ett innehåll, men 

kunskapsinnehållet i texterna kan ses som underordnat skrivandet. Det finns heller ingen röd tråd 

i valet av artiklar, utom möjligen att läraren anser att valet styrs av elevernas intressen. Temat har 

börjat med att eleverna och läraren har läst en artikel om svamp som sedan sammanfattats 

gemensamt. Efter detta har eleverna haft en ”nyhetsläxa” som gått ut på att sammanfatta artiklar, 

som eleverna själva väljer, med ”egna ord”. Lektionen där de texter skrivits som analyseras i 

denna studie har varit ett led i det pågående arbetet med att sammanfatta text. I denna lektion har 

eleverna haft fortsatt stöd av en gemensam genomläsning av artikeln ”Färre litar på Håkan 

Juholt” ur tidningen 8 sidor (Sauter, 2011, s. 2). Eleverna har också haft stöd i ett gemensamt 

arbete med skapandet av tankekartan, men här har eleverna skapat en egen sammanfattande text. 

Läraren förklarar att nästa steg blir att eleverna ska läsa en artikel och på egen hand konstruera en 

tankekarta som de självständigt ska skriva en sammanfattning utifrån. Hon  menar dock att flera 

av eleverna inte nått riktigt så långt i utvecklingen ännu. 
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 Ett återkommande inslag i arbetet med nyhetstemat är också (som nämns ovan) att eleverna 

redovisar texterna för varandra. Detta för att de ska ge varandra tips och idéer om hur de ska 

kunna förbättra sina texter, men också för att ge texterna en verklig mottagare i kamraterna.  

 

Lärare 2: Läraren ger under intervjun uttryck för att det hon framförallt vill uppnå genom att få 

eleverna att skriva med ”egna ord” är att ge dem en studieteknik. Den lektion där elevtexterna som 

analyseras i denna studie tillkommit ingår i ett tema som behandlar tidsperioden från istiden till 

järnåldern. Temat har börjat med att eleverna har fått berätta vad de redan kan på området. Sedan 

har de fått se film och läsa böcker som varit relevanta för temat. Under det lektionspass där de 

analyserade texterna tillkommit har eleverna utgått från läromedlet Forntidsboken (Lidström 

Holmberg, 1994) och de har fått till uppgift att sammanfatta texten som handlar om Jägar- och 

samlarstenåldern. Inför skrivandet har eleverna diskuterat i helklass och läraren har också skrivit 

ner stödord på tavlan för de områden som eleverna kan ta upp. Dessa stödord har enligt läraren 

varit: mat, kläder, bostad, verktyg, redskap och djur. Läraren har utöver detta också skrivit ner ordet 

nomad på tavlan och förklarat betydelsen av ordet.  

Av intervjun framgår att de ”egna orden” för läraren är synonymt med ”egen kunskap”, vilket 

hon återkommer till i intervjun och bland annat uttrycker så här: 

 

Men jag är ju övertygad om att de behåller kunskap bättre om man gör den till sin…befäst kunskap.   

 

Att eleverna i den aktuella lektionen sammanfattar text handlar enligt läraren om att plocka ut 

och minnas vissa fakta. Skrivandet i sig hamnar här i bakgrunden då läraren också låter 

sammanfattningen av texten se olika ut. Hon har exempelvis ingenting emot att eleverna 

sammanfattar i punktform, då tanken med de sammanfattande texterna är att de ska fungera som 

faktakällor inför ett grupparbete som eleverna längre fram ska göra i tvärgrupper. 

4.2.5 Syfte, mål och bedömning 

Lärare 1: Läraren anser att det är viktigt att vara tydlig med vad syftet är med att de just i den här 

uppgiften ska kunna sammanfatta och skriva med ”egna ord”. Hon ger också uttryck för att 

eleverna bedöms efter samma mall, men att det också är så att förväntningarna på eleverna är 

olika. Hon förväntar sig mer av elever som kommit längre i sin skrivutveckling. Vad gäller de 

analyserade texterna säger sig läraren var nöjd med att texterna inte är rena avskrifter. Hon tar 

visserligen upp att texterna blir relativt lika då de utgått från samma gemensamma tankekarta, och 

säger också att eleverna kan ha lånat en del uttryck därifrån, men att det i alla fall inte enbart blir 

avskrifter. Läraren ger uttryck för att eleverna är på väg mot målet, som är att skriva en 

sammanfattning med ”egna ord”. 
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Lärare 2: Läraren anser att det är mycket viktigt att vara tydlig med vad syftet är med uppgifterna 

och att konkretisera syftet genom att skapa en medvetenhet hos eleverna om vad de faktiskt ska 

göra. Det gäller enligt läraren att rikta deras läsning genom att tala om för dem att de till exempel 

ska koncentrera sig på att minnas det viktigaste. Annars menar hon att eleverna lätt kan 

missförstå och till exempel tro att de ska minnas och kunna återge hela texten. Genom att 

förbereda eleverna för att möta syftet anser läraren att  hon ger eleverna en ärlig chans att utföra 

den uppgift de har framför sig. Läraren ser det som mycket viktigt att eleverna vet vad som ska 

bedömas och också att de vet vilka som är de kortsiktiga och långsiktiga målen med 

undervisningen. Hon trycker särskilt på att om eleverna vet vad som ska bedömas anstränger de 

sig särskilt mycket för att klara just det här. Detta, menar hon, gör också att det är viktigt att 

läraren verkligen bedömer det som hon säger att hon ska bedöma. Hon betonar också att hon 

inför elevernas skrivande av de texter som analyseras i denna studie har varit noga med att påpeka 

för eleverna att mängden text inte är avgörande för bedömningen av texterna – tanken är att 

eleverna ska skriva med ”egna ord” för att tillgodogöra sig fakta, omvandla kunskapen till sin 

egen och därigenom minnas det bättre.  

 

4.2.6 Delsammanfattning av intervju 

Sammanfattningsvis kan sägas att båda lärarna ger uttryck för att lärandet ska ses som gemensamt 

och sker i en social kontext. Båda lärarna beskriver också lärarrollen som en roll där de fungerar 

som ett viktigt verktyg för elevernas kunskapsinhämtning. Vad gäller synen på reproduktion har 

båda lärarna en syn på denna som något som visserligen förekommer men som får betraktas som 

negativt då det inte främjar lärandet. När det kommer till betydelsen av att skriva med ”egna ord” 

betonar båda lärarna att detta är viktigt, men synen på vad de egna orden har för innebörd skiljer 

sig åt. Lärare 1 uttrycker att eleverna tror att de förväntas skriva som journalister och ser det som 

viktigt att betona att det är bra att skriva med egna ord. Lärare 2 kopplar i högre grad de egna 

orden till kunskapsinhämtning och förståelse. Lärare 1 ger också uttryck för att målet med 

lektionen där elevtexerna tillkommit är att eleverna ska lära sig att skriva en sammanfattning. 

Lärare 2 ger istället uttryck för att eleverna ska skriva en sammanfattning för att lära sig något om 

den tidsålder de arbetar med. Båda lärarna anser att syfte och mål med undervisningen är 

avgörande för resultatet av den samma. Båda kopplar också detta till tydlighet eller vikten av god 

struktur. Lärare 2 ger dock en utförligare beskrivning av bedömningens roll. Båda lärarna säger 

sig vara nöjda med de elevtexter som lektionerna producerat. 



 

 

 

33 

5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten från analysen i koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

Först diskuteras lärarnas syn på lärande som följs av en diskussion om lärarnas syn på ”egna ord”. 

I detta kapitel disktureras också förekomsten av reproduktion i elevtexterna, vilket följs av en 

diskussion  av reproduktion  i elevtexterna i koppling till Nilssons studie, för att avslutas med en 

diskussion om kopplingen mellan lärarnas uppfattningar och förekomsten av reproduktion i 

elevtexterna. 

5.1 Lärarnas syn på lärande som gemensamt i en social kontext  

I lärarnas beskrivning av det sammanhang där de analyserade texterna tillkommit, samt av de 

aktuella lektionerna, framkommer att deras syn på läs- och skrivutveckling är en där det lärande 

som sker i klassrummet ska förstås som ett gemensamt lärande i en social kontext. Till skillnad 

från högstadieeleverna i Nilssons (2002) studie lämnas eleverna här inte åt något eget forskande, 

eller sökande efter kunskap. Trots att progressivismens tanke om att söka kunskap med andra 

kan kännas igen i upplägget där lärarna uppmuntrar eleverna till ett gemensamt lärande stannar 

lärarna inte i det Cope och Kalantzis (1993) ser som progressivismens misslyckande (s. 56 ff). 

Lektionerna inleds med en gemensam genomgång som är tänkt att ge eleverna förutsättningar att 

klara uppgiften. Lärarna har inte kapitulerat i sin roll utan ser som sin uppgift att ge samtliga 

elever samma möjlighet att dels lära av varandra och dels upptäcka olika lärstilar. Lärare 1 leder 

en diskussion i gruppen där hon presenterar tankekartan som en möjlig modell att använda när 

man sammanfattar en text och Lärare 2 försöker att rikta elevernas läsning efter syftet, vilket här 

är att minnas det viktigaste. Lärare 2 delar också in eleverna i par och väljer då att para ihop 

starka och svaga läsare för att alla ska få samma förutsättningar att ta till sig texten. Detta visar en 

medvetenhet om att alla inte har samma förutsättningar och att det är en skillnad som hon söker 

utjämna. Detta kan kopplas till det resonemang som förs av Cope och Kalantzis (1993) om att 

elever från hem där olika typer av tryckt text är vanligt förekommande exempelvis har lättare att 

ta till sig vad olika texter kräver av skribenten eftersom de har många förlagor att jämföra med ( s. 

57). Att presentera modeller för hur eleverna kan arbeta med sammanfattningar av texter kan 

därför vara ett sätt att synliggöra hur man kan göra och därmed undvika att premiera en viss 

grupp av elever med bättre förutsättningar hemifrån, vilket enligt Fast (2008, s. 24) visat sig vara 

vanligt i skolan. I lärarnas utsagor i intervjuerna framträder en tydlig strävan efter att synliggöra 

pedagogiken i linje med det resonemang som förs av bland andra Macken-Horarik (2002, s. 26). 

 



 

 

 

34 

5.2 Lärarnas syn på läsande och skrivande med egna ord 

När Lärare 1 beskriver lektionen där elevtexterna tillkommit utkristalliseras en syn på skrivandet 

som process. Här handlar det i första hand om att lära sig att skriva. I intervjun framkommer att 

läraren har en tydligt idé om hur hon bör gå tillväga för att eleverna ska lära sig att sammanfatta 

en artikel. Hennes beskrivning av progressionen kan sammanfattas som följer: 

 

Tillfälle 1: Läraren och eleverna läser och sammanfattar en artikel gemensamt. 

Tillfälle 2: Läraren och eleverna läser en artikel gemensamt och konstruerar en gemensam 

tankekarta. Eleverna skriver utifrån denna en självständig sammanfattning. 

Tillfälle 3: Eleverna läser enskilt en artikel, konstruerar en egen tankekarta, samt skriver en 

självständig sammanfattning. 

I denna progression finns tydliga kopplingar till den genrepedagogiska metoden the curriculum cycle 

och dess tre faser; modelling, joint negotiation och independent construction (Callaghan et al., 1993, s. 182-

183). Läraren kan inte utifrån denna studie anses vara en företrädare för genrepedagogik i sig. 

Klart är dock att eleverna inte lämnas ensamma i att utveckla en förståelse för en hur en 

sammanfattning kan skrivas, utan här handlar det i högsta grad om ett aktivt lärarstöd i linje med 

”literacy across the curriculum” (Macken-Horarik, 2002, s. 19). Något som dock framgår i 

interrvjun är också att läraren inte förklarat  orden i artikeln för eleverna och detta talar delvis 

emot att lärarens arbetssätt helt kan kopplas till genrepedagogiken. Samtidigt kan den 

gemensamma diskussionen förstås bidra till elevernas förståelse även om orden i sig inte 

förklarats. Texterna har också en mottagare i kamraterna, vilket annars visat sig vara ovanligt i 

skolan (Blåsjö, 2006, s. 33). 

Lärare 2 ger i intervjun uttryck för att huvudsyftet, både med lektionspasset där elevtexterna 

tillkommit och med temat som det ingår i, är att eleverna ska få hjälp med 

kunskapsinhämtningen. Hon visar därmed en förståelse för att det Säljö (1986) beskriver som att 

läsa för att lära är en komplex kognitiv aktivitet (s. 106). I intervjun återkommer läraren till vikten 

av att ge eleverna en studieteknik och talar också om vikten av att rikta läsningen efter syfte, 

vilket i Libergs (2006) termer kan uttryckas som ett effektivt läsande (s. 53). När läraren förklarar 

vilken innebörd hon läser in i att eleverna använder ”egna ord” blir det också tydligt att hon 

kopplar dessa till förståelse. Läraren vill fungera som ett verktyg för att underlätta den 

skrivprocess som här handlar om knowledge-transforming (Blåsjö, 2006, s. 21). Om eleverna skriver  

med egna ord befäster de kunskap, gör den till sin egen – eleverna ska skriva för att lära.  Detta 

stämmer väl överens med den konstruktivistiska synen på kunskap som ”a personal ownership of 

ideas” (Armbruster et al., 2005, s. 71). 
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I lärarens utsaga blir det också tydligt att skrivandets teknikaliteter inte ges någon 

framträdande roll – elevernas sammanfattningar får utformas efter tycke och smak. 

Sammanfattningar accepteras exempelvis i punktform. I fokus hamnar istället att eleverna ska 

minnas det viktigaste och formulera det med egna ord. 

5.3 Andelen reproduktion i elevtexterna 

Som nämnts ovan ska elevtexterna förstås som två fallanalyser då produktionsförhållandena varit 

olika. Nedan diskuteras dessa separat. Som analysen (ovan) visar är andelen reproduktion, i 

meningen ordagrann återgivning av källtext, att betrakta som hög. Dock är det viktigt att 

poängtera att sannolikheten att elevtexterna ska hamna i kategorierna kommenterande text eller 

egenproducerande text får betraktas som mycket liten då eleverna i båda fallen ombetts sammanfatta 

en text. Resultatet hade förmodligen blivit ett annat om eleverna haft till uppgift att skriva en 

berättande text utifrån givna fakta. Samtidigt säger andelen reproduktion något om svårigheterna 

med att få eleverna att lämna källtextens formuleringar och skriva med egna ord. 

5.3.1 Reproduktion i elevtexterna från skola 1 

Av de totalt 18 texterna från skola 1 hamnar 5 texter i kategorin sampla, och 13 texter i kategorin 

omskapa. Som nämnts i delsammanfattningen av analysen av elevtexterna (ovan) utgörs de 

lexikogrammatiska enheter som  reproduceras inom kategorin sampla av fler fraser än meningar i 

samtliga texter. Det är alltså mindre omfattande lexikogrammatiska enheter som reproduceras. 

Detta gäller även för  elevtexterna inom kategorin omskapa. Här domineras 9 av de totalt 13 

texterna av reproduktion av fraser. I 4 av elevtexterna domineras reproduktionen av lexikala 

enheter. Totalt återfinns överhuvudtaget reproduktion av meningar endast i 7 av de 18 texterna. 

Att så få av de reproducerade lexikogrammatiska enheterna i materialet är meningar kan förstås i 

ljuset av det faktum att eleverna inte haft tillgång till källtexen när de skrivit sina 

sammanfattningar. Det blir därigenom omöjligt för eleverna att skriva av källtexten och därmed 

också svårare för eleverna att ordagrant återge källtextens formuleringar. I lektionen finns dock 

ett mellanled i form av den tankekarta som läraren och eleverna gemensamt konstruerat (se 

Bilaga 4). Detta mellanled komplicerar analysen dels eftersom eleverna har fått hjälp med att välja 

ut viktiga delar ur källtexten, vilket påverkar graden av självständighet, men dels också för att det 

naturligtvis kan vara så att eleverna reproducerar tankekartans formuleringar. Tankekartan 

innehåller följande: 
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En konsekvens av tankekartan blir att elevtexterna från Skola 1 liknar varandra i hög grad 

eftersom liknande eller likadana formuleringar återkommer i en stor andel av elevtexterna. Detta 

blir också särskilt tydligt eftersom elevtexterna från skola 1 är indelade i två grupper, där endast 

grupp 1 haft med formuleringen ”Socialdemokraterna vill inte ha någon ny partiledare” i 

tankekartan. Denna formulering återkommer i olika varianter, men endast inom grupp 1 och då i 

samtliga 7 elevtexter. Vad gäller tankekartans övriga formuleringar kan som exempel nämnas att 

13 av de totalt 18 texerna har med ”16 av 100 litar på Juholt” i någon form, samt att 8 av de totalt 

18 texterna nämner tankekartans ”För mycket pengar (i bidrag)”. Detta ger att analysen delvis 

skulle bli en annan om en jämförelse görs mellan elevtexterna och tankekartan. Det ska dock 

påpekas att även formuleringar från källtexten som inte finns med i tankekartan återkommer i 

upprepade elevtexter. Detta gäller exempelvis källtextens formulering ”hundra tusen kronor” 

(Sauter, 2011, s. 2) som återkommer i 8 av de totalt 18 elevtexterna. Här skulle en möjlig tolkning 

kunna vara att eleverna fastnar för och minns detta från källtexten eftersom det är ett så högt 

belopp. 

5.3.2 Reproduktion i elevtexterna från Skola 2 

Av de totalt 18 texterna från Skola 2 hamnar 7 i kategorin sampla, 9 i kategorin omskapa och 2 i 

kategorin referera. Som nämnts i delsammanfattningen av analysen av elevtexterna (ovan) visar 

analysen att de lexikogrammatiska enheter som reproduceras i 3 av 7 texter som placerats i 

kategorin sampla domineras av meningar. Dessa är mer omfattande lexikogrammatiska enheter. I 

2 av de återstående 4 texterna dominerar reproduktion av fraser och i de sista 2 återstående 

texterna av lexikala enheter. I elevtexterna i kategorin omskapa domineras reproduktionen av 

lexikala enheter i 5 av de totalt 9 texterna, återstående 4 domineras av fraser. Om man ser 

närmare på de 2 elevtexter som placerats i kategorin referera domineras reproduktionen av lexikala 

enheter i båda texterna. Detta kan ses som en naturlig följd då de elever som i högre grad skriver 
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med egna ord också reproducerar mindre omfattande lexikogrammatiska enheter och placerats i 

kategorin referera som en följd av detta. Att texterna trots detta uppvisar reproduktion av lexikala 

enheter beror naturligtvis på att en viss upprepning av källtextens ord är av nöden vid en 

sammanfattning. Att en jämförelsevis hög andel texter, 7 av totalt 18 texter, hamnar i kategorin 

sampla kan ha sin förklaring i att läraren visserligen har tagit ifrån eleverna källtexterna inför 

skrivandet, men att hon ändå tillåtit elever som haft svårt att minnas innehållet att gå tillbaka till 

texterna. I den lektion där elevtexterna från skola 2 producerats finns även ett mellanled i form av 

stödord som skrivits på tavlan. Dessa stödord har varit förslag på områden som eleverna kan 

skriva om och utgjorts av följande: mat, kläder, bostad, verktyg, redskap och djur. Eftersom stödorden 

enbart bestått av just ord, återkommer inte dessa i elevernas texter annat än som exempelvis 

rubriker (vilket exemplifieras i tabell 8). Att eleverna fått välja innehållet till texten relativt fritt har 

också resulterat i en variation mellan elevtexterna. Det går emmellertid att i viss mån se likheter 

mellan de texter där eleverna samarbetat i par, men det är också tydligt att texterna inte är helt 

lika ens i de fall där texterna mest liknar varandra.  

5.3.3 Reproduktion i jämförelse med Nilssons studie 

Resultatet av analysen av elevtexterna kan jämföras med resultaten i Nilssons (2002) studie. Det 

ska dock påpekas att Nilssons (2002) undersökning är mer omfattande än den som presenteras i 

detta arbete. Nilsson (2002) har i sin studie analyserat 60 textbidrag (s. 32). Av analysen framgår 

att kategorierna reproducerande texter, sampla samt reproducerande texter, omskapa är de kategorier som 

dominerar i materialet eftersom 39 av 60 texter placeras inom dessa (Nilsson, 2002, s. 91). Men i 

Nilssons (2002) studie finns också exempel  på förmedlande texter, förmedla (s. 72) och de mer 

avancerade framställningsformerna producerande texter, berätta och producerande texter, producera (s. 

89).   Att inga förmedlande texter återfinns i de texter som analyserats i denna studie har troligtvis 

en förklaring i att eleverna inte lämnas ensamma i sitt textskapande och vad gäller skola 1 har de 

heller inte tillgång till källtexten under skrivandet. Det lämnas därför inget utrymme för att 

eleverna ska kunna klippa ut och klistra in text. De skriver också sina texter för hand och inte i 

datorn, vilket eleverna i Nilssons (2002) studie, framför allt i årskurs 8 och 9, i hög grad gör (s. 

36-38). Detta kan tänkas locka till att klistra in text som kopierats exempelvis från källor på 

Internet. Att de texter som analyserats i denna studie inte heller ger prov på de mer avancerade 

framställningsformerna kan ha sin förklaring i elevernas ålder och ses som kopplat till 

progression. Av de texter som analyserats i Nilssons (2002) studie är det företrädelsevis texter av 

elever i årskurs 8 och 9 som placerats i dessa (s. 89). Det ska också påpekas att 2 av texterna från 

skola 2 hamnar i kategorin reproducerande text, referera. Dessa texter visar ett stort mått av 

självständighet gentemot källtexten. Med tanke  på uppgiftens karaktär, att sammanfatta en text, 

får dessa texter ses som avancerande, vilket är ett glädjande resultat. 
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5.4 Koppling mellan lärarnas uppfattingar och elevtexternas form  

Lärarna säger båda att detta att elever skriver av när de ska skriva utifrån en källtext är vanligt 

förekommande. Lärarna har dock svårt att se någon nytta med denna form av ordagranna 

återgivningar. Lärare 1 säger visserligen att de elever som är mycket svaga skribenter kanske får 

övning i att forma bokstäver, och Lärare 2 säger att det möjligen kan fungera som ett stöd för 

minnet. Detta säger förstås något om hur lärarna ser på reproduktion – det är något som sker i 

klassrummet men det är också något som inte är önskvärt, vilket lärarna också tydligt ger uttryck 

för i intervjuerna. Båda lärarna har också som mål att eleverna ska skriva med ”egna ord”. 

Skillnaderna som finns i de två fallanalyserna av elevtexterna har dels sin förklaring i att 

produktionsförhållandena varit olika och dels i att lärarna trots att de båda vill att eleverna ska 

skriva med ”egna ord” har olika mål med undervisningen. Lärare 1 vill lära sina elever att använda 

sig av en tankekarta när de sammanfattar en text. Fokus ligger också på skrivandet som hantverk. 

Målet är visserligen att eleverna ska skriva med egna ord, men läraren ger i intervjun uttryck för 

att hon vill få eleverna att förstå att det  är bra att skriva med egna ord och att de egna orden 

duger. Läraren utvecklar inte betydelsen av de egna orden utöver detta. För att säkerställa att 

eleverna inte skriver av tar hon ifrån dem källtexten. Läraren är nöjd med att elevtexterna inte blir 

några rena avskrifter. Hon är medveten om att tankekartans formuleringar reproduceras av 

eleverna, men de kan inte enbart skriva av den. Den sammanslagna konsekvensen av att eleverna 

inte har tillgång till källtexten blir att andelen reproduktion i elevtexterna i jämförelse med 

källtexten blir lägre.  

Lärare 2 har också som mål med undervisningen att eleverna ska skriva med ”egna ord”, men hos 

henne är det övergripande målet inte skrivandet i sig, utan inhämtning av kunskap. Hon vill att 

eleverna genom att sammanfatta text ska lära sig en studieteknik. Hon lägger därför heller ingen 

vikt vid hur sammanfattningarna som eleverna skriver ser ut. Eftersom detta är målet för 

undervisningen har hon också trots att hon tagit ifrån eleverna källtexten till en början låtit de 

elever som inte kunnat minnas innehållet gå tillbaka till texten. En konsekvens av detta blir att 

andelen reproduktion i de analyserade elevtexterna blir högre. Det är exempelvis i elevtexterna 

från skola 2 som reproduktion av hela meningar återfinns i en relativt stor del av materialet. I de 

totalt 18 texterna återfinns 22 reproducerade meningar. Men det faktum att läraren inte använt sig 

av modellen tankekarta, utan istället skrivit stödord över områden som eleverna kan ta upp i 

sammanfattningen gör också att variationen i elevtexterna blir större. Det är också en möjlig 

förklaring till att det endast är bland elevtexterna från skola 2 som har elevtexter (2 stycken) som 

placerats i den reproducerande kategorin referera. Lärare 2 säger sig också vara nöjd med att 

texterna blivit olika. 
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6. Konklusion 

Denna studie visar att eleverna inte lämnas ensamma i sitt skrivande, eller i sin 

kunskapsinhämtning, tvärt om visar studien tydligt att lärarna har modeller för hur man kan 

arbeta med faktatextskrivande. Båda lärarna i studien ger uttryck för att det finns en dialogicitet i 

klassrummet, vilket stämmer väl överens med tidigare studier som visar att detta är mer vanligt 

förekommande i de yngre åren (Geijerstam, 2006, s. 70). Lärare 1 visar en medvetenhet om 

vikten av att hjälpa eleverna att erövra olika genrer och använder också en metod med tydliga 

drag av den genrepedagogiska modellen the curriculum cycle (Callaghan et al., 1993, s. 182-183). 

Lärare 2 kan med sin konstruktivistiska syn på kunskap ses som ett positivt exempel på hur lärare 

kan arbeta för att förebygga the 4:th grade slump (Liberg, 2003, s. 216). Trots att elevtexterna 

uppvisar en relativt hög grad av reproduktion är det också tydligt att relativt få elever ägnar sig åt 

att sampla text, utan de allra flesta texter hamnar i kategorin omskapa. Att eleverna till stor del 

lämnat den nivå där de ordagrant återger källtextens formuleringar kan ses som ett tecken på en 

utveckling mot de egna orden. Reproduktion i elevtexter är ett område som förtjänar att studeras 

då utvecklingen till skribent börjar i tidig ålder. Att behärska olika genrer måste, åtminstone med 

tiden, per definition utesluta ordagranna återgivningar av de källtexter som informationen 

hämtats från. Detta får ses som ett led i att bemästra olika genrer och har därmed betydelse för 

ett fullvärdigt deltagande i samhället (Cope & Kalantzis, 1991, s. 78). Till det fullvärdiga 

deltagandet räknas naturligtvis en gedigen förberedelse för att klara högre studier – något som 

borde vara en självklar rättighet för alla. Att studenter vid universiteten har svårt att möta de 

textmässiga kraven och hänfaller till plagiering kan därför förebyggas genom det Macken-Horarik 

(2002, s. 26) kallar en uttalad, synliggjord pedagogik i läsande och  skrivande också i de yngre 

åren. Det skulle därför vara intressant att kartlägga olika metoder eller modellers effekter för att 

utreda vilka sätt att arbeta med läsande och skrivande av  text som visar sig vara särskilt fruktbara 

för att undvika att elever ägnar sig åt ren reproduktion. Det skulle också vara intressant att i 

vidare longitudinella studier följa upp elevers utveckling över tid.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev till rektor 

Hej! 

Jag heter Susan Gillberg och läser min sista termin på Lärarprogrammet och ska därför skriva ett examensarbete. 

Mitt examensarbete rör elevers textproduktion i andra ämnen än svenska i årskurs 3. Det jag vill undersöka är hur 

elevers texter tar sig i uttryck när de erövrar nya textområden, det vill säga ska skriva inom ämnen som är relativt 

obekanta för dem. Min undersökning kommer att bestå av textanalys av elevers texter, men också av intervjuer av 

elevernas lärare. Min förhoppning är att mitt arbete, trots sitt blygsamma omfång, ska bidra till insikter om hur 

elevers texter ser ut när de erövrar nya områden, men också om de pedagogiska tankar som ligger till grund för 

undervisningen.  

Om det finns ett intresse hos dina medarbetare i årskurs 3 att delta i undersökningen skulle jag förstås bli mycket 

glad. Det här är ett ämne som ligger mig mycket varmt om hjärtat och jag hoppas att det finns ett intresse även ute i 

skolorna. Kontakta mig gärna också om du/ni har frågor om studien. 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Susan Gillberg 

  

Telefon hem: 018-24 36 78 

Mobil: 070-738 70 72 
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Bilaga 2: Informationsbrev till lärare 

 

Hej! 

 

Jag heter Susan Gillberg och läser min sista termin på Lärarprogrammet, vilket innebär att jag ska skriva ett 

examensarbete. Mitt examensarbete rör elevers textproduktion i andra ämnen än svenska, exempelvis SO. Det jag vill 

undersöka är hur elevers texter tar sig i uttryck när de erövrar nya textområden, det vill säga ska skriva inom ämnen 

som är relativt obekanta för dem. Min undersökning kommer att bestå av textanalys av elevers texter, men också av 

intervjuer av elevernas lärare. Min förhoppning är att mitt arbete, trots sitt blygsamma omfång, ska bidra till insikter 

om hur elevers texter ser ut när de erövrar nya områden, men också om de pedagogiska tankar som ligger till grund 

för undervisningen.  

För att använda elevernas texter behöver jag ert tillstånd. Elevernas texter kommer givetvis att anonymiseras i 

enlighet med forskningsetiska principer och skolans namn kommer också att fingeras. Ni har också rätt att när som 

helst dra tillbaka ert deltagande under studiens gång. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Susan Gillberg 

 

Telefon: 018-24 36 78 

Mail: susanvesanen@yahoo.se 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrund 

 

Kan du beskriva din utbildning och erfarenhet?   

- Ort och examensår? 

- Ämnen och årskurser? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Tema 2: Kunskapssyn 

Hur skulle du beskriva din kunskapssyn, alltså din syn på hur kunskap bäst inhämtas? 

- Vilken syn har du utifrån detta på eleverna? 

- Vilken syn har du utifrån detta på lärarrollen? 

Tema 3: Synen på läs- och skrivutvecking i ett undervisningsperspektiv 

Hur skulle du beskriva din syn på läs- och skrivutveckling?  

- Enligt dig, hur ser ett arbetssätt ut som gynnar elevernas läs- och skrivutveckling vad gäller faktatexter?  

- Hur gör du som lärare för att hjälpa eleverna att erövra en ny genre, som här faktatext? 

- Vad tror du på för arbetssätt?  

- Vilka är fördelarna med ett sådant/sådana arbetssätt? 

- Har din syn på arbetssätt/modeller förändrats genom åren som lärare? 

- Hur? 

- Vad beror det enligt dig på? Beprövad erfarenhet? Kompetensutveckling? 

- Har det skett någon förändring i ditt sätt att arbeta som kan kopplas till den gällande läroplanen, Lgr11? 

Tema 4: Undervisningstillfället där texterna tillkommer i ett större sammanhang  

Ingår det lektionstillfälle där elevtexterna kommit till i en lektionsserie eller ett större projekt. Kan du i så fall 

beskriva detta? 

- Vad har eleverna fått göra tidigare? 

- Hur har upplägget sett ut? 

Tema 5: Undervisningstillfällets genomförande 

Om vi går till det specifika lektionstillfälle där de här elevtexterna har kommit till skulle du kunna beskriva 

genomförandet? 

- Vad gäller valda arbetssätt för eleverna – arbetar de enskilt, i par eller i grupp. Hur kommer det sig att du 

väljer det du väljer? 

- Vad gäller vald/valda källtext/källtexter? (Varför dessa? Svårighetsgrad och reflektion kring denna?) 

- Vad gäller själva upplägget med genomgång, arbete med texten, avslut? 
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- Vad gäller mottagare för texterna (reflektion)? 

Hur medvetandegörs eleverna om målet med undervisningen respektive vad som kommer att bedömas i deras 

texter? 

- Kortsiktiga mål? 

- Långsiktiga mål? 

- Hur har du formulerat/beskrivit målet för eleverna respektive vad som kommer att bedömas? 

- Hur skulle du beskriva samma mål för mig? 

Tema 6: Elevtexterna och påverkande faktorer 

 

Vad är din reflektion i förhållande till hur elevtexterna ser ut? 

 

- Vad gäller andelen reproduktion kontra ”egna ord”? 

- Hur kan detta förstås? 

o Har eleverna svårt/lätt att förstå instruktionerna? 

o Är det ett steg i en utvecklingsprocess? 

o Hur skulle du beskriva de kunskaper som eleverna inhämtar när de reproducerar text? 

- Hur kan skillnaderna mellan elevernas texter tolkas? 

- Vilka faktorer anser du vara viktigast för resultatet? 

o Faktorer hos eleverna? 

o Faktorer hos dig själv som lärare – erfarenhet, ämneskunskaper osv.? 

o Faktorer i genomförandet, valda modeller etc.? 

o Ramfaktorer som gruppstorlek, tid, resurser? 

 

Tema 7: Uppföljning 

Hur har du tänkt att följa upp elevernas arbete? 

- Hur sker bedömningen? 

- Hur får eleverna ta del av den? 

- Kommer texterna att bearbetas vidare? Hur? 

 

Tema 8: Studiens påverkan (Kompletterande fråga till Lärare 1) 

Hur anser du att vetskapen om att det här ligger till grund för en studie har påverkat  

- dig, vad gäller upplägg och så vidare? 

- eleverna, vad gäller arbetsinsats och så vidare? 

Kommentar: Fråga 8 är den fråga som tagits upp i en kompletterande intervju med Lärare 1. Där har hon också 

fått utveckla sin förklaring kring tankekartornas utformning. Detta utifrån en skiss som hon, efter min begäran, 

gjort i nära anslutning till lektionerna. 
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