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Sammanfattning 
 
Deltagande skrivande handlar om ett formellt eller informellt skrivande för att delta som 
medborgare i samhället genom att exempelvis skriva en insändare eller ett sms. Deltagande 
skrivande skapar möjlighet för samhällsmedborgare att göra sin röst hörd. Syftet med denna studie 
är att beskriva och analysera hur lärare och elever tänker om och resonerar kring ett deltagande 
skrivande. Vi undersöker hur lärare och elever i årskurs 6 identifierar ett deltagande skrivande och 
vilka texter som de anser representerar ett deltagande skrivande. Det teoretiska ramverk som 
studien tar sin utgångspunkt i är Luke & Freebodys repertoarmodell, en modell för läsning och 
skrivning. Datamaterialet består av fem fokusgruppsintervjuer med elever och två 
semistrukturerade intervjuer med lärare. Studiens resultat visar att lärarna anser att många texter 
som elever i årskurs 6 skriver i skolan representerar ett deltagande skrivande. Däremot anser 
eleverna i årskurs 6 att ett deltagande skrivande är något de gör via informella texter på fritiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Luke & Freebodys repertoarmodell, critical literacy, göra sin röst hörd, 
deltagande skrivande, mellanstadiet.  
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1. Inledning 
 

Denna studie handlar om det skrivande elever i åk 6 gör för att delta i samhället. Studien 

tar sin utgångspunkt i begreppet deltagande skrivande. Deltagande skrivande kan vara 

både formellt och informellt skrivande där det handlar om att göra sin röst hörd och att 

skriva för att delta som medborgare i samhället (Stotsky, 1987).  Med att göra sin röst 

hörd menar vi i denna studie en möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och åsikter i 

skrift.  

 

Det svenska skolväsendet genomsyras av en värdegrund som vilar på demokratins grund 

och genom detta bär skolan ett ansvar för att stärka den sociala kompetensen som 

individer i ett fungerande demokratiskt samhälle är i behov av (Skolverket, 2018).  För att 

verka som demokratisk medborgare i vårt samhälle är det nödvändigt att kunna uttrycka 

sig i skrift (Stotsky, 1999). Att kunna uttrycka sig i skrift handlar om mer än förmågan att 

producera text. Detta kan förstås genom begreppet critical literacy som handlar om att 

kunna utforska texter på ett djupare plan med koppling till den värld vi lever i (Bergöö & 

Jönsson, 2012). Skolans uppdrag är med andra ord tätt sammankopplat med ett deltagande 

skrivande, ett skrivande som handlar om att delta i samhället. Detta gör att temat för 

studien är relevant för verksamma inom skolan.  

Läs-och skriv forskaren Carina Fast (2007) har på ett mycket bra sätt beskrivit det 

pedagogiska problem som denna uppsats tar sin utgångspunkt i, nämligen att ”lärare 

hanterar ... skrivandet som om det vore ett objekt som ska analyseras mer än användas och 

att barnen övas mer än engageras. Skolans … skrivundervisning blir därmed sällan 

meningsfull eller relevant i barnens liv” (s. 192). Det pedagogiska problemet är viktigt att 

belysa för både lärarstudenter, lärare och forskare inom fältet då skolan behöver sträva 

efter att eleverna känner ett behov av att uttrycka sig skriftligt (Bergöö & Jönsson, 2012). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva och analysera hur lärare och elever tänker om och resonerar kring ett 

deltagande skrivande. Detta undersöks genom forskningsfrågorna:  

 

Vad identifierar elever i årskurs 6 som ett deltagande skrivande? 

 

Vilka texter skriver elever i årskurs 6 som enligt dem representerar ett deltagande 

skrivande? 

 

Vad identifierar lärare till elever i årskurs 6 som ett deltagande skrivande? 

 

Vilka texter skriver elever i årskurs 6 i skolan som enligt lärare representerar ett 

deltagande skrivande? 
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2. Kunskapsöversikt 
	
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som ligger till grund för denna studie. 

Först presenteras literacy och critical literacy som två sätt att förstå vad som avses med 

språk. Därefter redogörs för vad ett deltagande skrivande kan vara innan vi identifierar 

vad det är i styrdokumenten som har relevans för ett deltagande skrivande. Avslutningsvis 

kommer en redogörelse av Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell. Modellen 

innehåller fyra skrivpraktiker och används som analysverktyg i denna studie.  

 

2.1  Literacy 

Literacy är ett samlings ord för mer komplexa synsätt på vad läsning och skrivning 

innehåller (Barton, 2007). Det är ett mångtydigt begrepp som inte har någon exakt svensk 

översättning men det kan beskrivas som skriftspråkliga aktiviteter. Med detta menas inte 

enbart tekniska färdigheter som har med läsning och skrivning att göra. Det handlar även 

om att kunna tolka och förstå texter på olika sätt (Säljö, 2013).  

 

Människor är omgiven av literacy aktiviteter i vardagen.  Det är något som finns överallt, 

inte bara i skolan eller på arbetet (Barton, 2007). Literacy omfattar läsning och skrivning i 

sammanhang som är sociala och är ett verktyg för att kommunicera (Schmidt, 2017; Säljö, 

2013). Inom literacyforskning finns det olika områden som exempelvis emergent literacy, 

computer literacy och critical literacy (Barton, 2007). Synsättet critical literacy handlar om 

texters funktion och påverkan i samhället och är därigenom kopplat till denna studie.  

 

2.1.1 Critical literacy 

Critical literacy är ingen metod utan snarare ett förhållningssätt och ett critical literacy-

arbete kan se olika ut. Begreppet är inte entydigt men det handlar om att granska texter 

med kritiska glasögon för att förstå texter på djupet och vilken funktion och påverkan de 

har i samhället (Bergöö & Jönsson, 2012; Lozic, 2019). Det handlar om en förståelse för 

vems röst som hörs och vem som får vinning av det som uttrycks genom texten (Bergöö & 

Jönsson, 2012). I critical literacy syftar begreppet critical eller kritisk till att ett innehåll i 

en text undersöks från olika perspektiv för att kunna skapa en egen tolkning av det som 

skrivits (Lee, 2017; Olsson Jers, 2019). 

 

I ett skolsammanhang kan det innebära att eleverna få möjlighet att skriva relevanta texter 

som blir betydelsefulla för dem. Ett critical literacy-arbete bidrar till att eleverna kritiskt 
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kan granska och återskapa vardagen (Bergöö & Jönsson, 2012). I arbetet med critical 

literacy är det viktigt att eleverna ser kopplingen mellan det som finns i deras närhet, 

lokalt och det globala, mellan det som händer här och nu och framtiden, samt mellan oss 

och andra i samhället (Janks, 2014). 

 

2.2  Deltagande skrivande 

Deltagande skrivande handlar om att skriva för att verka som medborgare i samhället och 

är nödvändigt för ett demokratiskt samhälle (Stotsky, 1996). Det kan innebära mer 

formellt skrivande som kan kopplas till exempelvis politik och juridik men ofta handlar 

deltagande skrivande om ett mer informellt skrivande, såsom meddelanden till någon 

bekant eller en kommentar på Instagram (Stotsky, 1999). 

Begreppet är inte helt enkelt att definiera men det handlar om att skriva för att känna sig 

deltagande i den meningen att det som skrivs blir betydelsefullt gällande innehåll och 

mottagare. Det handlar även om ett skrivande för att bli en del i en gemenskap (C. 

Hermansson, personlig kommunikation, 18 december 2018). Om eleverna erbjuds 

valfrihet gällande innehåll i texter de skriver blir det lättare för eleverna att uttrycka sig 

om saker som känns betydelsefulla för dem (Hawkins & Certo, 2014). För att en text ska 

bli betydelsefull i sammanhanget som den skrivs i behöver den formuleras olika utifrån 

mottagare och syfte (Kesler, 2012).  

Stotsky (1987) menar att deltagande skrivande handlar om att kunna göra sin röst hörd. 

Texter där elever får möjlighet att göra sin röst hörd genom att skriva utifrån egna känslor, 

erfarenheter och tankar som är betydelsefulla för dem skapar ett intresse för skrivande 

(Hawkins & Certo, 2014). Personer som inte bara behärskar skriftspråkliga regler utan 

som även kan granska texter kritiskt och formulera texter utifrån olika sammanhang och 

syften har större möjligheter att delta i samhället och att göra sin röst hörd. Om elever i 

skolan får lära sig om skrivandets roll och betydelse i samhället öppnas större möjligheter 

att delta som medborgare (Stotsky, 1987). En förutsättning för detta är att de får förståelse 

för hur deras texter kan fylla en funktion i samhället. För att kunna verka som demokratisk 

medborgare är deltagande skrivande alltså en viktig del. Det blir då betydande att elever i 

skolan får möjlighet att utveckla de kunskaper som behövs för att kunna delta genom att 

skriva (Stotsky, 1996, 1999). 
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2.3  Styrdokument 

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från Skolverket (2018) 

framhäver språkets betydelse för den enskilda individens personliga utveckling för att 

förberedas till att bli en aktiv medborgare i vårt demokratiska samhälle. För att kunna 

tänka och kommunicera är språket ett viktigt redskap. Undervisningen i ämnet svenska 

ska hjälpa eleverna att tillägna sig de kunskaper om språket som behövs för att kunna 

uttrycka sina tankar och för att kommunicera med andra. Att kunna skriva är ett sätt för en 

individ att sätta ord på sina tankar, åsikter och känslor. Undervisningen ska ge elever 

möjlighet att utveckla detta. 

 

Ett av kunskapskraven i årskurs 6 är att elever ska behärska skriftspråkliga regler som har 

att göra med meningsbyggnad och struktur. Elevernas förmåga att formulera texter utifrån 

syfte, sammanhang och texttyp ska få möjlighet att utvecklas genom undervisning i ämnet 

svenska (Skolverket, 2018).   

 

2.4  Luke & Freebodys repertoarmodell 

Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell, The four resourses model, är en modell för 

såväl läsning som skrivning. I denna studie används repertoarmodellen som analysverktyg 

för att förstå lärares och elevers beskrivningar av deltagande skrivande. Luke och 

Freebody tar sin utgångspunkt i New literacy studies (Street, 2003) som utgår från synen 

att skrivning behöver studeras i ett socialt och kulturellt sammanhang för att det ska bli 

begripligt.  

 

En person som har en utvecklad skriftlig förmåga tillägnar sig och använder sig, enligt 

modellen, av fyra praktiker: kodknäckare, textskapare, textbrukare och kritisk 

textanalytiker. Begreppet praktiker indikerar på att det är något som genomförs i praktisk 

handling vid skapandet av egna texter (Bergöö & Jönsson, 2012). Modellen är inte 

utformad för att vara ett rangsystem som går från att vara kodknäckare till att vara kritisk 

granskare av texten. Alla praktiker är lika viktiga och för att bli en god literacyutövare så 

behöver dessa praktiker interagera med varandra (Bergöö & Jönsson, 2012; Hilbrink, 

2014). Tabell 1 visar vad de fyra praktikerna står för.  
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Tabell 1. Praktiker från Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell 

Kodknäckare Denna praktik handlar om att knäcka koden och att kunna 

skriva olika typer av texter med användning av och förståelse 

för meningsbyggnad, stavning samt strukturering och 

uppbyggnad av text. 

Textskapare Den här praktiken innefattar hur textskaparen skriver 

meningsfulla texter anpassade till syftet, så att det som texten 

ska förmedla kommer fram. Hur texten formuleras och vad 

fokus i texten riktas på kan bero på textskaparens sociala och 

kulturella erfarenheter. 

Textbrukare Den här praktiken fokuserar på hur texten ska brukas. 

Beroende på vilket sammanhang texten skrivs i och till vilken 

mottagare, så anpassas innehållet, tonen och formaliteten 

därefter. 

Kritisk textanalytiker Denna praktik handlar om att författaren analyserar sitt 

skrivande för att fundera på med vilken röst författaren vill 

göra sig hörd och hur texten kommer uppfattas av 

mottagaren. 
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3. Metod och material 
 

För att beskriva och analysera hur lärare och elever tänker och resonerar kring ett 

deltagande skrivande används två kvalitativa datainsamlingsmetoder, 

fokusgruppsintervjuer och semistrukturerade intervjuer. Forskningsfrågornas utformning 

krävde en datainsamlingsmetod som skulle studera deltagande skrivande mer ingående 

och därför valdes kvalitativa metoder (Kvale & Brinkman, 2017).   

 

3.1 Urval och avgränsningar 

Fokusgruppintervjuerna genomfördes i en årskurs 6 på en skola i norra Sverige. 

Anledningen till att detta ansågs vara en bra målgrupp var för att elever i årskurs 6 har mer 

erfarenhet av olika texter, såväl från skolsituationen som på fritiden, än vad elever i lägre 

årskurser har. Urvalet skedde enligt bekvämlighetsprincipen då eleverna som deltog var 

kända för en av oss sedan den verksamhetsförlagda utbildningen. Detta bidrog till att det 

gick snabbt att rekrytera informanter (Christensen, 2016). 

 

Inför de semistrukturerade intervjuerna rekryterades två lärare som arbetar i årskurs 6 på 

en skola i norra Sverige. Lärarna kontaktades via mejl några veckor innan intervjuerna 

skulle äga rum för att se om det fanns intresse att delta.  

 

Informanterna var kända för en av oss författare sedan den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Med tanke på svårigheten att hitta informanter passande för studien så 

rekryterades lärare som det redan fanns en etablerad kontakt med. Urvalet skedde därmed 

genom bekvämlighetsprincipen (Christensen, 2016).  

 

3.2 Fokusgrupper  

För att undersöka forskningsfrågorna Vad identifierar elever i årskurs 6 som ett 

deltagande skrivande? och Vilka texter skriver elever i årskurs 6 som enligt dem 

representerar ett deltagande skrivande? användes fokusgruppsintervjuer som metod. 

Dessa intervjuer genomfördes med elever i årskurs 6 i grupper om 4-5 deltagare. Valet att 

använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod var för att eleverna skulle uppfatta 

intervjusituationen som trygg och diskussionsvänlig. Detta med tanke på att samtal med 

klasskamrater är en känd situation för eleverna. Genom detta kunde eleverna lättare dela 

med sig av sina åsikter och tankar (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  
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Inför genomförandet av fokusgruppsintervjuerna utformades en planering (se bilaga 1) 

inspirerad av ett studieprotokoll från Dahlin-Ivanoff & Holmgren (2017). Planeringen 

innehöll ett antal frågor och möjliga följdfrågor som kunde användas som stöd under 

intervjuerna.  Beroende på vad som framkom i samtalen mellan eleverna så ställdes några 

anpassade följdfrågor för att fånga svar som var riktade mot syftet och forskningsfrågorna. 

Följdfrågorna blev därför inte helt lika i alla fokusgrupper.  Planeringen utprovades 

genom en pilotstudie i en årskurs fyra på en skola i norra Sverige. Detta gjordes med 

åtanke på att det är en fördel att prova intervjufrågorna innan det planerade 

intervjutillfället för att säkerställa att frågorna är anpassade efter deltagarna och 

möjliggöra ändringar i planering och genomförande (Justesen & Mik-Meyer, 2011)  

 

Frågorna som ställdes (se bilaga 1) var utformade utifrån studiens målgrupp som är elever 

i årskurs 6. Då begreppet deltagande skrivande, som återfinns i rapportens syfte och 

frågeställningar, är svårdefinierat användes begrepp som var mer förståeliga för 

målgruppen men som ändå skulle leda till att besvara forskningsfrågorna. Frågorna som 

ställdes i fokusgrupperna handlade i stora drag om vilka texter elever skriver och deras 

tankar om texterna i förhållande till deltagande skrivande. 

 

Det genomfördes fem fokusgruppsintervjuer. Gruppstorleken anpassades utifrån att 

eleverna skulle känna sig trygga och att de inte skulle känna sig underrepresenterade i 

antal, i förhållande till att vi var två gruppledare (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Det 

ansågs därför vara lämpligt att 4-5 elever skulle ingå i varje fokusgrupp. 

Fokusgruppsintervjuerna pågick i 30 minuter vardera. Lokalen för intervjuerna var ett 

grupprum på elevernas skola där de placerades ut runt ett bord så att eleverna satt riktade 

mot varandra. Denna placering var mycket betydande för utgången av 

fokusgruppsintervjuerna då det bidrog till goda möjligheter för eleverna att föra ett samtal 

mellan varandra (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Gruppledaren och den biträdande 

gruppledaren placerade sig också runt bordet. En av oss agerade gruppledare och den 

andra biträdande gruppledare under samtliga fokusgruppsintervjuer. Gruppledarens 

huvudansvar var att föra samtalet framåt och att se till att eleverna höll sig till ämnet. Den 

biträdande gruppledaren ansvarade för att föra anteckningar om det som framkom 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  
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Samtalen startade med att gruppledaren påminde eleverna om förutsättningarna för 

intervjun det vill säga att eleverna skulle föra ett samtal mellan varandra och att 

gruppledaren skulle ställa ett antal frågor. Eleverna blev även informerade om att de när 

som helst utan förklaring kunde avsluta sitt deltagande. Därefter visade gruppledaren en 

bild som innehöll fyra olika typer av texter (se bilaga 2). Detta gjordes för att få igång 

elevernas tankar gällande vad det finns för olika typer av texter. För att sedan få igång 

elevernas resonemang och leda in dem på kommande diskussion ställdes en så kallad 

”bryta isen fråga” (se bilaga 1). Dessa val gjordes med åtanke på att vi ville inleda 

intervjun på ett sätt som skulle skapa förtroende (Trost, 2010). Målet med “bryta isen 

frågan” var att lätta upp stämningen och att bygga upp elevernas självförtroende genom att 

ställa en fråga som kunde uppfattas som lättsam för eleverna. 

 

3.3 Semistrukturerade intervjuer  

För att besvara forskningsfrågorna Vad identifierar lärare till elever i årskurs 6 som ett 

deltagande skrivande? och Vilka texter skriver elever i årskurs 6 i skolan som enligt 

lärare representerar ett deltagande skrivande? genomfördes semistrukturerade intervjuer 

med två lärare. Denna metod valdes för att vi ville förbereda intervjufrågor som skulle 

ställas till samtliga informanter, samtidigt som metoden gav utrymme till att ställa 

individuella följdfrågor utifrån lärarnas svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Anledningen 

till att vi ville ha möjligheten att ställa individuella följdfrågor var för att få en djupare 

förståelse för lärarnas tankar kring ämnet och reda upp eventuella oklarheter i lärarnas 

svar. 

 

En intervjuguide arbetades fram för att användas som stöd under intervjuerna (se bilaga 

3). Trost (2010) menar att ”En väl inarbetad intervjuguide ... underlättar att ställa raka och 

enkla frågor” (s.95). Intervjuledaren såg därför till att vara förtrogen med intervjuguiden 

inför intervjun. Den inledande frågan handlade om att lärarna skulle fundera på vilka 

texter som eleverna skriver i skolan. Tanken med detta var att inleda på ett sätt som skulle 

lätta upp stämningen inför intervjun och skapa förtroende (Trost, 2010). Resterande frågor 

behandlade deltagande skrivande.  

 

Tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med intervjupersonerna efter att de 

tackat ja till att medverka. Med tanke på att det är viktigt att miljön är trygg för den som 

blir intervjuad så genomfördes intervjuerna på lärarnas arbetsplats. För att inte bli störd av 

annat under intervjun så fick vi tillgång till ett grupprum. Varje intervju pågick i omkring 
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30 minuter. För att läraren inte skulle känna sig i underläge medverkade enbart en 

intervjuledare (Trost, 2010).  

 

Vid intervjuerna så användes ljudinspelning för att intervjuledaren inte skulle behöva 

fokusera på att anteckna då det kan vara svårt att hinna få med alla viktiga detaljer som 

kan vara avgörande i analysen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Intervjuledaren behövde 

enbart fokusera på att ställa frågor och följdfrågor. Innan ljudupptagningen startades fick 

de deltagande lärarna återigen en påminnelse om att deltagandet var frivilligt och att de 

hade rätt att avsluta intervjun när som helst.  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

I datainsamlingen har det tagits hänsyn till forskningsetiska principer och riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2002) gällande såväl fokusgruppsintervjuer som semistrukturerade 

intervjuer.  

 

3.4.1 Fokusgrupper och forskningsetiska överväganden 

Det skickades ut information till vårdnadshavare och elever om studien och deltagandets 

innebörd (bilaga 4). Denna information skickades ut i samband med veckobrevet veckan 

innan fokusgruppsintervjuerna skulle genomföras. Deltagandet i studien var frivilligt och 

vårdnadshavarna erbjöds möjlighet att kontakta oss eller klassens lärare vid eventuella 

frågor eller om de önskade att deras barn inte skulle delta i studien. Eleverna själva hade 

även möjlighet att välja om de ville delta och kunde närsomhelst avsluta sitt deltagande 

utan närmare förklaring.  

 

Tanken med fokusgrupperna var att främja en diskussion mellan eleverna och målet var att 

skapa en så trygg, känd och diskussionsvänlig situation som möjligt (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017). I strävan att få en så naturlig samtalssituation som möjligt spelades 

samtalen inte in då ljudupptagning kan vara en stressfaktor för deltagarna. 

Fokusgruppsintervjuerna dokumenterades därför via fältanteckningar (Trost, 2010).  

 

För en av oss fanns det sedan den verksamhetsförlagda utbildningen en väl etablerad 

kontakt med involverade lärare, elever och vårdnadshavare. Det var därför enligt 

överenskommelse mellan alla parter som studien kunde genomföras med ett muntligt 

samtycke. Eleverna fick muntlig information om studien och det skickades även ut ett 
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informationsbrev till vårdnadshavare. Det var möjligt att genomföra studien med ett 

muntligt samtycke då det inte skedde någon ljudupptagning och att intervjufrågorna inte 

berörde ett för eleverna känsligt ämne.   

 

3.4.2 Semistrukturerade intervjuer och forskningsetiska överväganden 

Inför de semistrukturerade intervjuerna skickades det ut ett informationsbrev med 

samtyckesblankett (se bilaga 5) som de deltagande lärarna skrev under och lämnade till 

oss innan intervjun. I informationen framgick det tydligt att deltagandet i studien var 

frivilligt och att de kunde välja att avsluta deltagandet när som helst utan förklaring.  

 

Lärarna som deltog i studien var inte anonyma då de var kända för en av oss sedan den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Direkt efter avslutade intervjuer sparades ljudfilerna 

över till ett externt minne och raderades från mobiltelefonen som användes vid 

ljudupptagningen. Datan anonymiserades genom att intervjuerna transkriberades in i ett 

dokument där lärarnas namn inte framgick. Detta för att säkerställa att ingen obehörig ska 

få vetskap om vem intervjupersonerna är (Trost, 2010). De intervjuade lärarna blev 

informerade om att detta skulle ske. 

 

3.5 Analysmetod 

Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell har använts som analysverktyg. 

Analysprocessen har varit den samma vid analys av data från såväl fokusgruppsintervjuer 

som semistrukturerade intervjuer.  

 

3.5.1 Luke & Freebodys repertoarmodell som analysverktyg 

Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell används som analysverktyg för att utveckla 

förståelsen för hur de tillfrågade eleverna och lärarna i årskurs 6 identifierar ett deltagande 

skrivande. Repertoarmodellen hjälper till att förstå hur elever och lärare tänker om och 

resonerar kring ett det deltagande skrivande på ett djupare plan, ur olika perspektiv, så att 

studiens syfte och forskningsfrågor kan besvaras.  

 

Även om alla texter som representerar ett deltagande skrivande kan förstås i relation till de 

fyra praktikerna, kodknäckare, textskapare, textbrukare och kritisk textanalytiker, hjälper 

analysverktyget att se vilka praktiker som är dominerande för de olika deltagande texterna. 
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I de texter som lärare beskrev som deltagande gav de uttryck för att eleverna får tycka till 

och uttrycka tankar och åsikter, med andra ord göra sin röst hörd. Praktiken textskapare 

utlästes då som framträdande eftersom det blir viktigt att innehållet, tonen och graden av 

formalitet anpassas utifrån mottagaren och sammanhanget så att det som texten ska 

förmedla når fram. Ett annat exempel är att eleverna beskrev deltagande texter som 

informella texter som skrivs på fritiden vilket visar att praktikerna textskapare och 

textbrukare är framträdande. Detta eftersom det i informella texter handlar om att få fram 

budskapet genom att formulera texten utifrån sammanhanget, syftet och mottagaren.  

 

3.5.2 Genomförande av analys 

Av alla texter som eleverna uppgav att de skrev markerade vi de texter som utifrån 

elevernas resonemang representerade ett deltagande skrivande.  Detsamma gjordes 

angående intervjuerna med lärarna. För att en text skulle markeras som deltagande kunde 

det exempelvis handla om att eleverna eller lärarna i sitt resonemang menade att texten var 

betydelsefull gällande innehåll eller mottagare (C. Hermansson, personlig 

kommunikation, 18 december 2018). Det kunde även handla om att eleverna eller lärarna i 

sitt resonemang menade att eleverna kunde göra sin röst hörd genom texterna (Stotsky 

1987). 

 

Fältanteckningarna från fokusgruppsintervjuerna överfördes till ett digitalt dokument i 

vilket texterna som, enligt elevernas resonemang, representerade ett deltagande skrivande 

markerades.  De citat som återfinns i resultatavsnittet 4.1 är direkt citerade från 

fältanteckningarna.  

 

En viktig punkt att tillägga angående analysen av datan som samlats in från eleverna är att 

de inte får ha mobiltelefoner i skolan. Mobilerna lämnas in till läraren i början av dagen 

och återfås vid skoldagens slut. Detta kan ses som betydande information vid analysen 

eftersom det betyder att eleverna inte har möjlighet att skriva deltagande texter via 

exempelvis Snapchat under den tid de spenderar i skolan.  

 

Gällande de semistrukturerade intervjuerna så överfördes ljudfilerna efter avslutade 

intervjuer till ett externt minne där de sparades för att undvika att filerna skulle förstöras, 

raderas eller komma i orätta händer. Sedan började arbetet med transkriberingen. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag för delar som inte ansågs vara 

relevanta för studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Hostningar och liknande 
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utelämnades. Därefter analyserades transkriberad data genom att de texter som lärarna 

tyckte representerade ett deltagande skrivande markerades. 

 

Utifrån studiens forskningsfrågor kunde det i analysen utläsas framträdande teman.  Ett av 

dessa teman utkristalliserades genom att det fanns vissa framträdande begrepp som elever 

respektive lärare använde sig av då de talade om deltagande skrivande. Det visade sig 

även att mottagaren spelade en betydande roll i deltagande texter. Ur detta bildades två 

teman, kända mottagare och okända mottagare. Resultatet presenteras utifrån samma 

teman i elevernas respektive lärarnas resultat.  

 

3.6 Reflektion 

Vi har båda varit involverade i arbetets olika delar. I för och efterarbetet av 

datainsamlingen har båda varit delaktiga. Under samtliga fokusgruppsintervjuer har båda 

medverkat då vi gjorde valet att det skulle finnas en gruppledare och en biträdande 

gruppledare i fokusgrupperna. Då vi gjorde valet att det under de semistrukturerade 

intervjuerna skulle finnas en intervjuare så genomförde en av oss dessa. Vi har 

tillsammans övervägt vilket innehåll samtliga delar i rapporten ska ha och båda har varit 

aktiva i sökandet av litteratur. I framskrivningen av arbetet har båda medverkat i att skriva 

samtliga delar. Vi har med andra ord arbetat tätt tillsammans med alla moment och delar 

av rapporten.  
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4. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat med tillhörande analys utifrån de teman som 

utkristalliserats utifrån studiens forskningsfrågor och syftet; att beskriva och analysera 

hur lärare och elever tänker om och resonerar kring ett deltagande skrivande. För att 

fördjupa förståelsen analyseras resultatet med hjälp av praktikerna kodknäckare, 

textskapare, textbrukare och kritisk textanalytiker från Luke & Freebodys (1999) 

repertoarmodell. Först presenteras elevernas resultat och därefter lärarnas resultat. 

Avslutningsvis redogörs för likheter och skillnader i elevers och lärares resultat. För att 

synliggöra informanternas egna röster återfinns citat i resultatets delar.   

 

4.1 Elevers tankar om och resonemang kring ett deltagande skrivande  

Resultatet som är kopplat till forskningsfrågorna vad identifierar elever i årskurs 6 som ett 

deltagande skrivande? och Vilka texter skriver elever i årskurs 6 som enligt dem 

representerar ett deltagande skrivande? presenteras i detta avsnitt. Datan utgår från 

fältanteckningarna som fördes under fokusgruppsintervjuerna.  

 

4.1.1 Begrepp som elever använder för att beskriva ett deltagande skrivande 

Eleverna använder sig av olika begrepp då de talar om deltagande skrivande. Några 

begrepp som eleverna använder sig av i samband med deltagande skrivande är visa sin 

åsikt och påverka. I elevernas resonemang så talar de exempelvis om att kunna påverka 

vårdnadshavare om vad som ska inhandlas från affären. De beskriver att en kommentar på 

handlingslistan skulle kunna vara en deltagande text där de får vara med och påverka samt 

visa sin åsikt. När eleverna talar om att kommentera på Instagram uttrycker en elev att 

”det är viktigt för att man kan visa sin åsikt och då man kommenterar ett inlägg från lilla 

aktuellt kan man vara med och påverka”. Det eleven uttrycker här är att det blir ett sätt att 

göra sin röst hörd.  

 

Att vara social och hålla kontakt är två andra begrepp som eleverna använder för att 

identifiera deltagande skrivande. Dessa begrepp används då eleverna talar om texter som 

de anser är deltagande från sociala medier som Instagram och Snapchat. I dessa 

sammanhang använder eleverna sig även av begreppet uppmärksamhet. Då eleverna 

diskuterar om hur Instagram används säger en elev att ”man vill visa hur man har det, man 

vill att folk ska kolla på en och få uppmärksamhet”. Elevernas diskussion visar på att de 

blir deltagande genom att de får möjlighet att delta i ett socialt sammanhang där det 

exempelvis finns möjlighet att göra sin röst hörd.  
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Ett sista begrepp som eleverna använder för att identifiera deltagande skrivande är 

respons. Exempelvis kan eleverna ge respons till varandra på Instagram. I detta 

sammanhang säger en elev; ”om någon taggat en så vill man ge respons och skriva något 

fint tillbaka, visa att man har sett”. Eleverna deltar då i ett socialt sammanhang och det blir 

möjligt för eleverna att synas och delta i ett för dem viktigt sammanhang.  

 

Analys  

Resultatet visar att eleverna använder sig av olika begrepp för att identifiera deltagande 

skrivande. Dessa begrepp är; vara social, hålla kontakt, uppmärksamhet, visa sin åsikt, 

påverka och att ge och få respons. Begreppen är till största del kopplade till det som 

Stotsky (1999) beskriver att ett deltagande skrivande kan vara, nämligen ett informellt 

skrivande till vänner och familj.  

 

Begreppen går att koppla till sociala företeelser och till att delta i någon form av 

gemenskap. Främst handlar det om att delta i ett socialt sammanhang som exempelvis att 

använda sig av sociala medier och att kommunicera och interagera med andra människor, 

vilket kan bli ett sätt för eleverna att göra sin röst hörd.  Begreppen som eleverna använder 

sig av för att beskriva deltagande skrivande kan förstås genom Luke och Freebodys 

framskrivna praktik, textbrukare, då mottagaren har en betydande roll i de texter som 

eleverna identifierar som deltagande (Luke & Freebody, 1999).  

 

Begreppet påverka, som eleverna använder sig av för att beskriva deltagande skrivande, 

kan med lätthet förstås utifrån förhållningssättet critical literacy som handlar om att kunna 

förstå och påverka omvärlden (Lozic, 2019). Genom att använda sig av begreppet påverka 

då eleverna talar om deltagande skrivande visar de en medvetenhet om att de har 

möjlighet att påverka sin omvärld. Detta kopplas till deltagande skrivande då eleverna 

förstår att texter kan fylla en funktion i samhället (Stotsky, 1996). För att kunna påverka 

med en text är det viktigt att den formuleras utifrån syftet så att det som textskaparen vill 

förmedla med texten kommer fram. Detta kopplas till praktiken textskapare (Luke & 

Freebody, 1999). Denna medvetenhet hos eleverna öppnar större möjligheter för skolan att 

förbereda eleverna inför medverkan i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018).  
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4.1.2 Texter som elever beskriver som deltagande 

Eleverna beskriver flertalet texter som deltagande. Några av de intervjuade eleverna säger 

att de skriver i onlinespels chatt. Detta associeras till ett deltagande skrivande då det är ett 

sätt för eleverna att ingå i en gemenskap som en av spelarna. För eleverna som skriver 

denna text är det även ett sätt att socialisera. En elev säger att “jag skriver för att kunna 

prata med andra spelare” varpå de andra som spelar håller med.  

 

Några av eleverna skriver kommentarer till videoklipp på hemsidan Youtube. Detta ses 

som en deltagande text då det är ett sätt för eleverna att göra sin röst hörd. Med tanke på 

att Youtube är ett öppet digitalt forum kan eleverna genom att skriva kommentarer på 

Youtube göra sin röst hörd till många.  

 

Många av eleverna som har intervjuats skriver digitala meddelanden som exempelvis 

SMS eller på Messenger. Detta kan förstås som deltagande skrivande då eleverna kan 

uttrycka en önskan om något och på så vis göra sin röst hörd. När eleverna resonerar om 

att det är viktigt att kunna skriva meddelanden för att fråga eller meddela vårdnadshavare 

om något så säger en elev att det är ”viktigt att kunna skriva ett meddelande om man 

glömt sina skor”. I ett sådant meddelande uttrycker eleven en önskan om att någon ska 

komma med skorna och kan göra sin röst hörd genom att elevens önskan kan leda till en 

handling. Med andra ord att den person eleven skriver meddelandet till kommer med 

skorna. Att skriva ett meddelande handlar enligt elevernas resonemang om att kunna göra 

sin röst hörd genom att uttrycka sig ”om man vill fråga något eller om någonting hänt” 

som en elev säger.  Oavsett om det eleverna uttrycker i meddelandet leder till en handling 

eller ej anser eleverna att de kan göra sin röst hörd.  

 

Majoriteten av de intervjuade eleverna skriver olika texter på applikationen Instagram i 

form av egenpublicerade inlägg eller kommentarer. Detta ses som deltagande texter då 

eleverna deltar i ett socialt sammanhang där de kan göra sin röst hörd genom att både ge 

och få respons. En elev säger att ”om någon taggat en så vill man ge respons och skriva 

något fint tillbaka, visa att man har sett”. En annan elev säger ”Man vill visa hur bra man 

har det och göra andra avundsjuka”. Elevernas beskrivningar indikerar att detta är ett sätt 

att synas. I elevernas resonemang framkom det också att ”då man kommenterar kan man 

vara med och påverka”. Genom känslan att kunna vara med och påverka som eleverna 

beskriver kan kommentarer på Instagram bli ett sätt för eleverna att göra sin röst hörd.  
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Näst intill alla elever som har intervjuats använder sig av applikationen Snapchat. Detta 

associeras till ett deltagande skrivande då eleverna deltar i ett socialt sammanhang och får 

därigenom möjlighet att få uppmärksamhet och att kommunicera med andra. I elevernas 

resonemang framkom det att Snapchat används för att ”man vill vara social och hålla 

kontakt” och ur denna aspekt anser eleverna att denna typ av text är betydelsefull och 

därmed deltagande.   

 

Några av de intervjuade eleverna använde sig av att skriva digitala eller analoga 

anteckningar av olika slag, som handlingslista eller påminnelser. Detta kan enligt 

elevernas resonemang förstås som en deltagande text då det framkom att det går att 

påverka någon annan med en sådan typ av text. En elev säger ”om man skriver snälla köp 

avokado! och så köper den man skrivit till avokado”. Detta visar på att eleverna anser att 

det går att göra sin röst hörd genom att skriva en anteckning.   

 

Analys 

Som eleverna uttrycker det så handlar många av texterna som de anser representerar ett 

deltagande skrivande om att eleverna i någon form får uttrycka sig och göra sin röst hörd. 

Resultatet visar att nästan alla deltagande texter är digitala och att några skrivs via öppna 

digitala forum. Genom texter på öppna digitala forum så får eleverna möjlighet att nå ut 

till många mottagare med en text. Det kan vara en anledning till att eleverna uppfattar 

dessa texter som deltagande eftersom de får möjlighet att göra sin röst hörd.  

 

Resultatet visar dessutom att samtliga texter som enligt elevernas resonemang 

representerar ett deltagande skrivande är informella texter. Elevernas syfte med dessa 

texter är att hålla kontakt med vänner och familj och att vara sociala, vilket Stotsky (1999) 

beskriver som en del i deltagande skrivande. Utifrån Luke och Freebodys (1999) 

repertoarmodell går det att utläsa att praktikerna textskapare och textbrukare är 

framträdande i texterna som eleverna resonerar om som deltagande skrivande. Detta 

eftersom det i informella texter handlar om att få fram budskapet med texten genom att 

formulera texten utifrån sammanhanget, syftet och mottagaren. Att formulera texter 

utifrån syfte och sammanhang är även något som undervisningen i svenska ska hjälpa 

eleverna att utveckla (Skolverket, 2018).  
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4.1.3 Att delta genom att skriva till en känd mottagare 

I texter som eleverna skriver som enligt dem representerar ett deltagande skrivande är 

mottagaren viktig och i många fall är mottagaren känd. Med en känd mottagare så menas 

att mottagaren är specificerad för eleven exempelvis en vän, vårdnadshavare eller sig 

själv. Ett framträdande drag i texterna med känd mottagare är att mottagaren är självvald.  

 

Det finns vissa framträdande aspekter när eleverna kommunicerar med en känd mottagare 

genom deltagande texter. En av dessa är en önskan. Exempelvis uttrycker en elev att om 

hen exempelvis har glömt sina skor så skriver hen till sina vårdnadshavare med en önskan 

om att de ska komma med skorna. Till kända mottagare kommunicerar eleverna även 

frågor, saker som har hänt eller skriver om ditt och datt för att vara social och hålla 

kontakt.  

 

Respons framträder som viktigt i ett deltagande skrivande till kända mottagare. 

Exempelvis använder eleverna ofta respons i relation med kända mottagare via Snapchat. 

En elev säger till exempel att ”om man skriver och frågar vad tycker ni ska jag ta dom här 

skorna? Då vill man ha svar”. Eleven efterlyser här respons på sin fråga.  

 

Eleverna använder även texter som är deltagande skrivande med en känd mottagare för att 

komma ihåg saker. Mottagaren i detta fall blir eleven själv. Det kan vara att komma ihåg 

att de ska vara hemma en viss tid eller att komma ihåg att handla något speciellt.  

 

Analys 

Resultat visar är att det som kommuniceras genom deltagande skrivande till kända 

mottagare är en önskan, ställa frågor, berätta saker som hänt, vara social, ge och få 

respons och komma ihåg saker.  Det som kommuniceras till kända mottagare, som oftast 

är en vårdnadshavare eller vän, kopplas alltså till det informella deltagande skrivandet som 

Stotsky (1999) menar är en del i att verka som medborgare i samhället.  

 

Resultatet visar även att eleverna skriver till kända mottagare för att interagera och 

kommunicera. Däremot kan en deltagande text som skrivs till en känd mottagare 

formuleras olika beroende på sammanhanget, syftet och vem mottagaren specifikt är så att 

det som eleven vill förmedla med texten kommer fram. Deltagande texter som skrivs till 

kända mottagare kopplas därigenom till praktikerna textskapare och textbrukare (Luke & 

Freebody, 1999). En text blir betydelsefull först när den formuleras utifrån mottagare och 
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syfte. Detta leder till att det blir skillnad i formuleringen av innehållet och tonen i den 

deltagande texten beroende på vem den kända mottagaren är och vad eleven vill säga 

(Kesler, 2012). 

 

4.1.4 Att delta genom att skriva till en okänd mottagare 

Elevernas berättelser vittnar om att det inte enbart är kända mottagare till texter som enligt 

eleverna representerar ett deltagande skrivande. Några av texterna har en okänd mottagare 

det vill säga att mottagaren är ospecificerad. Utifrån elevernas uttalanden kommuniceras 

deltagande texter till okända mottagare via öppna digitala forum som Instagram och 

Youtube. Med tanke på detta kan eleverna inte vara säkra på vem eller vilka som kommer 

se texten.  

 

Utifrån datan går det att urskilja att eleverna kommunicerar tankar och åsikter till okända 

mottagare och har genom det möjlighet att påverka. En elev säger exempelvis att ”man 

kan vara med och påverka om man t.ex. kommenterar ett inlägg på Instagram från lilla 

aktuellt”.  

 

Respons är också något som eleverna kommunicerar genom deltagande skrivande till 

okända mottagare. En elev säger att ”om någon taggat en på Instagram så vill man ge 

respons och skriva något fint tillbaka”. I detta uttalande är den mottagare som den 

deltagande texten framförallt riktar sig till känd, men denna typ av text går ändå under 

kategorin okänd mottagare då det är ospecificerat vem exakt som kommer se 

kommentaren då det är ett öppet digitalt forum.  Att skriva kommentarer och publicera 

inlägg via öppna digitala forum kan enligt eleverna vara ett sätt att synas. Detta kan 

urskiljas ur datan eftersom eleverna talar om att Instagram kan användas för att ”göra 

andra avundsjuka” och ”visa hur bra man har det”. Det som kommuniceras till en okänd 

mottagare i ett sådant fall är en vilja att synas.  

 

Analys 

Resultatet visar att de saker som eleverna kommunicerar med okända mottagare genom 

deltagande skrivande är tankar, åsikter, respons och en vilja att synas. Texterna som 

eleverna skriver till okända mottagare kommuniceras via öppna digitala forum som 

exempelvis Instagram och Youtube. Detta leder till att det blir betydande för eleverna att 

fundera på med vilken röst de vill göra sig hörd och att verka som kritiska textanalytiker 

(Luke & Freebody, 1999). Praktiken kritisk textanalytiker går att koppla till det som 
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Bergöö & Jönsson (2012) beskriver som critical literacy eftersom eleverna måste förstå 

vilken påverkan deras text kan ha.  

 

Det är med andra ord viktigt att det som skrivs via dessa öppna digitala forum är anpassat 

till syftet med texten så att det som textskaparen vill förmedla når fram. Då texten har en 

okänd mottagare så bör den inte kunna feltolkas, eftersom det inte finns samma 

möjligheter till förtydligande som det finns angående deltagande skrivande till en känd 

mottagare. Praktiken textskapare blir alltså viktig när det handlar om att delta genom att 

skriva med okänd mottagare (Luke & Freebody, 1999).  

 

Utifrån elevernas beskrivning av de texter som eleverna kommunicerar med okända 

mottagare så handlar det om att göra sin röst hörd, vilket är ett av begreppen som används 

för att beskriva deltagande skrivande (Stotsky, 1987).  Genom att skriva på öppna digitala 

forum så skapar eleverna möjligheter till detta och därigenom till att delta genom att 

skriva.  

 

4.1.5 Viktiga förmågor för ett deltagande skrivande  

Elevernas tankar om och resonemang kring ett deltagande skrivande indikerar på att 

eleverna behöver ha en mer informell skrivförmåga som innebär att kunna socialisera via 

skrift. De behöver alltså besitta sociala förmågor som handlar om att kunna interagera och 

kommunicera med andra människor. Eleverna behöver ha förmågan att kunna anpassa 

texten utifrån sammanhanget, syftet och mottagaren. Detta för att eleven ska få fram sitt 

budskap med texten.  

 

Eleverna behöver även ha förmågan att skriva utifrån hur eleven vill bli förstådd med 

texten. så att det eleven skriver uppfattas av mottagaren på det sätt som det är tänkt.   Ett 

exempel på detta är när en elev säger att det kan vara bra att skriva ett meddelande till 

vårdnadshavare om eleven har glömt sina skor. Eleven måste då formulera texten så att 

vårdnadshavaren förstår vad eleven vill samt att texten inbjuder till att mottagaren vill 

komma med skorna. 

 

Analys 

Förmågorna som presenteras i resultatet kopplas främst till praktikerna textskapare, 

textbrukare och kritisk textanalytiker från Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell. 

Detta för att eleverna behöver kunna anpassa texten efter syftet för att budskapet ska nå 
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fram och därigenom verka som textskapare. Eleverna behöver även kunna verka som 

textbrukare genom att anpassa texten utifrån sammanhang och mottagare samt fundera på 

med vilken röst eleverna vill göra sig hörd som en kritisk textanalytiker. Den sistnämnda 

praktiken stämmer även väl överens med det som ingår i synsättet critical literacy som 

handlar om att funderar på vilken röst som hörs genom texten (Bergöö & Jönsson, 2012). 

 

Den förmåga att kommunicera som eleverna anser att de behöver för att delta genom att 

skriva ska de få möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet svenska 

(Skolverket, 2018). För att delta genom att skriva behöver eleverna även ha förmågan att 

kunna formulera texten olika utifrån syftet och sammanhanget, något som Kesler (2012) 

menar är viktigt för ett deltagande skrivande. Detta är även en förmåga som eleverna ska 

få möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet svenska (Skolverket, 2018).  

 

4.2 Lärares tankar om och resonemang kring ett deltagande skrivande  

Resultatet kopplat till forskningsfrågorna Vad identifierar lärare till elever i årskurs 6 som 

ett deltagande skrivande? och Vilka texter skriver elever i årskurs 6 i skolan som enligt 

lärare representerar ett deltagande skrivande? presenteras i detta avsnitt. Citaten som 

presenteras är tagna från de transkriberade intervjuerna med lärarna. 

 

4.2.1 Begrepp som lärare använder för att beskriva ett deltagande skrivande 

Lärarna använder sig av exempelvis begreppen tycka till och egna tankar för att identifiera 

deltagande skrivande. En av lärarna berättar att en text ”blir mer betydelsefull när det 

kommer in lite mer egna tankar”. Detta citat visar på ytterligare ett begrepp som lärarna 

använder sig av för att beskriva deltagande skrivande, nämligen begreppet betydelsefull. 

Bland annat talar en lärare om att när eleverna skriver stafettskrivning så ”är det ju 

betydelsefullt vad jag skriver för nästa ska ta vid”.   

 

Göra sig förstådd är ytterligare ett annat begrepp som lärarna använder när de talar om 

deltagande skrivande. Några uttalanden som lärarna gör där de använder sig av detta 

begrepp är ”skriva ett meddelande så att nån förstår. Det kan jag tycka... är att delta” och 

”det är ju också ett sätt att kunna delta att kunna förstå dom här instruktionerna och kanske 

skriva en instruktion till någon annan”. Dessa uttalanden indikerar att lärarna anser att en 

del av deltagande skrivande handlar om att göra sig förstådd i skrift.  

 

Analys  
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Resultatet visar att lärare använder sig av flera olika begrepp när de identifierar deltagande 

skrivande. Dessa begrepp är; tycka till, åsikter, egna tankar, betydelsefull och göra sig 

förstådd. Många av begreppen visar att det lärare ser som deltagande skrivande har att 

göra med ett skrivande som blir lite mer personligt för eleverna, det vill säga där det finns 

utrymme för eleverna att uttrycka sig i skrift om något som ligger närmre dem själv. I 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står just att språket är det 

främsta redskapet för att uttrycka sina tankar vilket undervisningen ska ge möjlighet att 

utveckla kunskaper om (Skolverket, 2018). När eleverna få möjlighet att skriva utifrån 

egna tankar, känslor och erfarenheter skapas ett intresse för skrivande (Hawkins & Certo, 

2014). 

 

Via begreppen som lärarna använder sig av för att beskriva ett deltagande skrivande är 

relationen stark till praktikerna textskapare, textbrukare och kodknäckare. Enligt lärarnas 

uttalanden kring begreppet göra sig förstådd är det viktigt att eleverna formulerar texten, 

så att det texten ska förmedla kommer fram. Detta kopplas till praktiken textskapare.  

 

Utifrån begreppen går det även utläsa att mottagaren och sammanhanget som texten skrivs 

i är viktigt och praktiken textbrukare blir då en framträdande praktik. Praktiken 

kodknäckare är även den kopplad till hur lärare beskriver deltagande skrivande. Detta då 

lärarna i sitt resonemang uttrycker att texterna måste vara välformulerade angående 

stavning, meningsbyggnad och struktur för att eleven ska kunna göra sig förstådd med 

texten.  

 

4.2.2 Texter som lärare beskriver som deltagande 

Lärarna beskriver att det finns flera olika typer av texter i skrivundervisningen som 

representerar ett deltagande skrivande. Instruerande text är en av dessa. Lärarna anser att 

denna text blir deltagande då det blir betydelsefullt hur författaren skriver, eftersom en 

mottagare ska kunna ta vid och följa instruktionen.  Enligt en av lärarna är stafettskrivning 

också en deltagande text genom att det blir ”betydelsefullt vad jag skriver för att nästa ska 

ta vid”. 

 

En lärare uppger att utvärderingsböcker är en bok där elever skriver deltagande texter. I 

den skriver de ”om sig själv och hur dom ser sin utveckling och varför det har blivit 

så”.  Läraren säger att detta är deltagande skrivande eftersom eleverna har möjlighet att 

skriva sina tankar och reflektioner om sin utveckling och får hjälp att komma framåt. En 
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specifik tankebok är också en bok där elever skriver texter som en lärare anser är 

deltagande. Läraren uppger att den specifika tankeboken används för att skriva ”tankar så 

att jag får veta vad alla tycker och tänker” då klassen har pratat om nyheter.  Även i denna 

text delar eleverna med sig av sina åsikter och tankar om saker. Båda dessa texter blir 

deltagande skrivande då eleverna får uttrycka tankar och åsikter, de får göra sin röst hörd.  

 

Andra texter där lärarna anser att eleverna får möjlighet att göra sin röst hörd är genom 

argumenterande text och insändare. De båda tillfrågade lärarna beskriver att dessa texter är 

deltagande då de öppnar möjligheter för eleverna att skriva egna tankar och åsikter och 

genom det göra sin röst hörd. En lärare säger ”i en argumenterande text tycker man till om 

saker” och den andra läraren säger “tycka till om någonting då är det ju insändare”.  

 

Analys  

Utifrån resultatet så går det att utläsa att de texter som lärare nämner som deltagande 

skrivande är texter där eleverna får tänka själva, skriva egna åsikter och vara med och 

påverka. I detta sammanhang blir det synligt hur praktiken textbrukare från Luke & 

Freebobys (1999) repertoarmodell blir en framträdande praktik då graden av formalitet, 

innehållet och tonen i texten hela tiden måste anpassas utifrån mottagaren och det 

sammanhang som texten skrivs i.   

  

Textskapare är också en framträdande praktik då det är viktigt att texten anpassas utifrån 

vilket syfte texten har så att det eleven vill förmedla med texten når fram till mottagaren. 

Om eleven exempelvis skriver en instruktion är det viktigt att skriva på ett sådant sätt så 

att mottagaren kan utföra instruktionen. Elevernas sociala och kulturella erfarenheter kan 

påverka hur eleverna formulerar texterna och vad fokuset i texten riktas på, exempelvis 

val av argument i en argumenterande text eller val av ämne i en insändare. Även detta 

kopplas till praktiken textskapare. Lozic (2019) menar att eleverna ska få arbeta med, för 

dem, relevanta texter vilket de gör i en situation där valmöjlighet finns. Detta gör att 

texterna blir mer betydelsefulla för eleverna (Hawkins & Certo, 2014).  

 

I en argumenterande text och insändare blir praktiken kodknäckare framträdande eftersom 

meningsbyggnad, stavning, struktur och uppbyggnad av text har betydelse för att 

budskapet med texten ska nå fram till mottagaren. Lärarna åsyftar att det med ett korrekt 

språk är lättare att få fram budskapet med texten. I dessa texter blir det även extra viktigt 

att eleven funderar på med vilken röst denne vill göra sig hörd. Praktiken kritisk 
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textanalytiker spelar då en betydande roll. Med argumenterande text och insändare kan 

eleverna göra sin röst hörd som är en del i deltagande skrivande (Stotsky, 1987). 

 

4.2.3 Att delta genom att skriva till en känd mottagare 

Intervjumaterialet visar att lärare anser att elever i skolsammanhang skriver deltagande 

texter till kända mottagare i form av lärare eller en klasskompis. Enligt lärarna finns det 

vissa framträdande saker som eleverna kommunicerar genom deltagande texter till kända 

mottagare. Ett exempel på detta är tankar och åsikter om något som kan uttryckas genom 

argumenterande text eller insändare. En annan typ av deltagande text som en lärare uppger 

att eleverna skriver där de uttrycker tankar och åsikter till en känd mottagare är ”I den här 

tankeboken som vi kallar det, tankar så att jag får veta vad alla tycker och tänker så att alla 

får en chans att visa på sitt sätt”. I den specifika tankeboken skriver eleverna tankar och 

åsikter om nyheter som de har hört.  

 

Till en känd mottagare kan eleverna enligt lärarna även kommunicera hur man utför något 

genom att skriva en instruerande text. I relation till att skriva instruktioner säger en lärare 

att ”man måste tänka sig in hur kan det här uppfattas av en annan” så att mottagaren 

uppfattar vad som ska utföras. Den andra läraren säger ”det finns ju överallt … du får 

instruktioner när du ska skruva ihop en hylla från Ikea, du läser instruktioner på scratch 

när du programmerar ... det är ju också ett sätt att kunna delta att kunna skriva en 

instruktion till någon annan”.  

 

Analys 

Resultatet visar att mottagaren till de deltagande texterna som skrivs i skolan i stort sett 

aldrig är utanför klassrummet. En anledning till detta kan vara eftersom det som skrivs i 

skolan ofta är till som övning för att lära sig att skriva olika typer av texter. En lärare 

berättar ”när man jobbar med texterna så kanske eleverna inte alltid ser vad man ska 

kunna använda det till … om man tänker sig att det handlar om att man ska bli en god 

samhällsmedborgare … så fyller det ju faktiskt en ganska stor funktion”.  Stotsky (1987) 

menar att eleverna i skolan måste få möjlighet att lära sig om skrivandets roll för att kunna 

delta som medborgare, vilket eleverna får möjlighet till när de arbetar med att skriva olika 

slags texter i skolan. Ett av skolans uppdrag är att förbereda eleverna till att verka som 

medborgare i samhället (Skolverket, 2018). Detta är betydande för ett deltagande 

skrivande (Stotsky, 1999).  
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Enligt lärarna är det viktigt att eleverna tänker på delar som stavning, meningsbyggnad 

och struktur i en text eftersom läraren i slutändan ska bedöma elevernas språkkunskaper. 

Då de deltagande texterna som eleverna skriver i skolan oftast har läraren som mottagare 

blir därför praktiken kodknäckare en framträdande praktik gällande deltagande skrivande 

till en känd mottagare. Det blir även viktigt för att läraren ska kunna hjälpa eleven att 

fortsätta utveckla de delar som ingår i praktiken kodknäckare. 

 

Deltagande texter som skrivs till en känd mottagare behöver anpassas utifrån syftet så att 

det som eleven vill förmedla kommer fram. Detta för att mottagaren, som i detta fall är 

läraren eller en klasskompis, ska uppfatta vad eleven vill ha sagt. Detta kopplas till 

praktiken textskapare. Det är även viktigt att i vissa deltagande texter till kända mottagare 

fundera på med vilken röst eleven vill göra sig hörd, vilket kopplas till praktiken kritisk 

textanalytiker. En lärare säger att ”man måste tänka sig in hur kan det här uppfattas av en 

annan”. Detta gäller främst argumenterande och instruerande texter. Att fundera över med 

vilken röst eleven vill göra sig hörd kan kopplas till synsättet critical literacy (Lozic, 

2019). Det handlar om att se texten från olika perspektiv för att få syn på vilken röst som 

hörs genom texten. 

 

4.2.4 Att delta genom att skriva till en okänd mottagare 

För att en mottagare ska vara okänd så handlar det om att eleverna inte specifikt vet vem 

som kommer att läsa texten. Utifrån detta pekar lärarnas resonemang på att eleverna i 

skolan inte skriver deltagande texter till en okänd mottagare. Detta då mottagaren i 

skolsammanhang alltid är läraren eller en klasskompis. Lärarna uttrycker att de har pratat 

med eleverna om att det finns möjlighet att exempelvis skicka in en insändare till en 

tidning. I ett sådant fall skulle texten få en okänd mottagare, men lärarna säger att det 

enbart är något de lyfter med eleverna inte något de faktiskt gör.  

 

Analys 

Många av de deltagande texterna som lärare talar om i skolsammanhang skulle gå att 

skriva till en okänd mottagare. Resultatet från intervjuerna med lärarna visar dock att 

eleverna inte skriver deltagande texter till okända mottagare i skolan.  

 

4.2.5 Viktiga förmågor för ett deltagande skrivande  

Enligt lärarna så finns det vissa förmågor som eleverna behöver för att kunna delta genom 

att skriva. Några av dessa är att kunna göra sig förstådd genom det skrivna språket och 
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anpassa det utifrån mottagaren. En lärare uttrycker att eleverna måste ha ”ett språk som 

man förstår … språket måste ju vara för den som det är skrivet för”.  

En ytterligare förmåga som lärarna talar om är att eleverna behöver ha kunskaper om 

strukturering och uppbyggnad av text för att kunna delta genom att skriva.  En lärare säger 

att eleverna ”måste ha grammatiken … måste ha … ett ordförråd … kunna bygga 

meningar och … kunna se strukturer i … hur bygger man upp en text”. Vidare uttrycker 

läraren att ”om det är skrivet utan styckesindelning då blir det ju svårt att förstå texten”.  

 

Att kunna anpassa texter utifrån syfte och texttyp är även det viktiga förmågor för att delta 

genom att skriva enligt lärarna. En av lärarna säger att ”de måste förstå att nu ska jag göra 

en berättelse … då ska man göra såhär och då måste jag bli lite ’dimman låg tät i den 

mörka’ fast jag är inte sådan, för det passar för det här eller nu ska jag skriva en … 

instruerande grej … och då måste jag faktiskt strukturera upp mig”. Det läraren uttrycker 

är att eleverna behöver kunna anpassa skrivandet utifrån de texttypiska drag som finns i 

olika texter för att den ska bli deltagande.  

 

Analys 

Resultatet visar att de förmågor som enligt lärarna behövs för ett deltagande skrivande är 

att eleverna ska kunna göra sig förstådd och anpassa texten utifrån mottagaren. Vidare ska 

eleverna ha förmågan att anpassa texter utifrån syfte och texttyp. Lärarna anser även att 

eleverna behöver kunskaper om strukturering och uppbyggnad av text.  

 

Dessa förmågor kopplas till praktikerna kodknäckare, textskapare och textbrukare från 

Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell. Att göra sig förstådd och anpassa texten efter 

mottagare kopplas till praktikerna textbrukare och textskapare. Detta för att lärarna anser 

att eleverna behöver kunna formulera en deltagande text utifrån vem mottagaren är och på 

ett sådant sätt så att det som texten ska förmedla når fram. En text behöver formuleras 

olika beroende på mottagare och syfte för att den ska bli betydelsefull (Kesler 2012). 

Förmågan att kunna anpassa texter efter syfte och texttyp, som är något eleverna ska få 

möjlighet att utveckla i skolan, kopplas till praktiken textskapare (Skolverket, 2018).  

 
4.3 Elevers och lärares resultat 
Det finns intressanta likheter och skillnader i resultaten angående elevers och lärares 

tankar om och resonemang kring ett deltagande skrivande. Såväl elevernas som lärarnas 

resultat visar att eleverna främst deltar genom att skriva till kända mottagare. En intressant 
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skillnad är att den kända mottagaren är självvald i det deltagande skrivande som eleverna 

talar om. Mottagaren i de texter som lärarna beskriver som deltagande är däremot inte 

självvald på samma sätt. Detta då lärarna säger att det antingen är läraren eller en 

klasskompis som är den kända mottagaren.   

 

Resultatet visar att eleverna anser att deltagande skrivande handlar om att delta i ett socialt 

sammanhang där det finns möjlighet att kommunicera och interagera med andra 

människor. Angående det deltagande skrivandet som lärarna beskriver finns det inte 

samma möjligheter till denna interaktion. De deltagande texterna som lärarna talar om är 

längre och mer formella texter vilket leder till att struktureringen av texten blir betydande. 

Det skrivande som eleverna beskriver handlar istället om att skriva kortare informella 

texter vilket gör att strukturen inte spelar en lika betydande roll.   

 

Med utgångspunkt i Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell sammanfattas nedan vilka 

praktiker som är framträdande i de olika teman som resultatet har presenterats genom (se 

tabell 2 och tabell 3).  

 

Tabell 2. Framträdande praktiker i elevers tankar om och resonemang kring ett deltagande 

skrivande  

Teman avsnitt 4.1  
Elevers tankar om och resonemang kring 
ett deltagande skrivande  

Praktiker från Luke och Freebodys (1999) 
repertoarmodell 

4.1.1 Begrepp som elever använder för att 
beskriva ett deltagande skrivande  

Textskapare, textbrukare 

4.1.2 Texter som elever beskriver som 
deltagande  

Textskapare, textbrukare 

4.1.3 Att delta genom att skriva till en känd 
mottagare  

Textskapare, textbrukare 

4.1.4 Att delta genom att skriva till en okänd 
mottagare  

Textskapare, kritisk textanalytiker 

4.1.5 Viktiga förmågor för ett deltagande 
skrivande  

Textskapare, textbrukare, kritisk textanalytiker 

 

Tabell 2 visar att praktiken textskapare är en framträdande praktik i alla teman i avsnitt 4.1 

Elevers tankar om och resonemang kring ett deltagande skrivande.  Praktiken textbrukare 

är framträdande i fyra av de fem temana som presenteras i resultatet och praktiken kritisk 

textanalytiker är framträdande i de två temana, Att delta genom att skriva till en okänd 
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mottagare och Viktiga förmågor för ett deltagande skrivande. Tabell 2 visar även att 

praktiken kodknäckare inte är en framträdande praktik i hur elever identifierar deltagande 

skrivande.  

 

Tabell 3. Framträdande praktiker i lärares tankar om och resonemang kring ett deltagande 

skrivande  

Teman avsnitt 4.2  
Lärares tankar om och resonemang kring 
ett deltagande skrivande   

Praktiker från Luke och Freebodys (1999) 
repertoarmodell 

4.2.1 Begrepp som lärare använder för att 
beskriva ett deltagande skrivande 

Kodknäckare, textskapare, textbrukare 

4.2.2 Texter som lärare beskriver som 
deltagande  

Kodknäckare, textskapare, texbrukare, kritisk 
textanalytiker 

4.2.3 Att delta genom att skriva till en känd 
mottagare  

Kodknäckare, textskapare, kritisk textanalytiker 

4.2.4 Att delta genom att skriva till en okänd 
mottagare  

 

4.2.5 Viktiga förmågor för ett deltagande 
skrivande  

Kodknäckare, textskapare, textbrukare 

 

Till skillnad från elevers tankar om och resonemang kring ett deltagande skrivande blir det 

i tabell 3 tydligt att praktiken kodknäckare är den mest förekommande praktiken i 

skrivundervisningen. Praktiken textskapare är även den framträdande i fyra av de fem 

temana. Praktiken textbrukare är framträdande i tre av de fem temana som presenteras i 

resultatet och kritisk textanalytiker är framträdande i de två temana, Texter som lärare 

beskriver som deltagande och Att delta genom att skriva till en känd mottagare. Det finns 

inga framträdande praktiker i avsnittet Att delta genom att skriva till en okänd mottagare 

då resultatet visar att det inte finns några deltagande texter som eleverna skriver i skolan 

till en okänd mottagare.  

 

Analys 

I tabell 2 och tabell 3 visas vilka praktiker från Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell 

som är mest framträdande i hur eleverna respektive lärarna identifierar ett deltagande 

skrivande.   
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Utifrån tabell 2 Framträdande praktiker i elevers tankar om och resonemang kring ett 

deltagande skrivande går det att utläsa att det som elever identifierar som deltagande 

skrivande främst handlar om att verka som textskapare och textbrukare. Eleverna anser att 

viktiga aspekter i ett deltagande skrivande är att innehållet och tonen i texten anpassas 

utifrån vem som är mottagare och vad som är syftet så att det som texten ska förmedla 

kommer fram. Många av de texter som enligt eleverna representerar ett deltagande 

skrivande är texter där eleverna får möjlighet att kommunicera och interagera med andra.  

 

Utifrån tabell 3 Framträdande praktiker i lärares tankar om och resonemang kring ett 

deltagande skrivande kan det utläsas att det som lärare identifierar som deltagande 

skrivande främst handlar om att verka som kodknäckare och textskapare. Lärarna uppger 

att viktiga aspekter i deltagande skrivande är att skriva texter utifrån syftet så att det som 

ska förmedlas genom texten når fram till mottagaren. Lärarna uttrycker även att delar som 

stavning, meningsbyggnad, struktur etc. är viktiga aspekter när det kommer till texter som 

representerar ett deltagande skrivande som eleverna skriver i skolan. De texter som lärarna 

anser representera ett deltagande skrivande är i många fall längre och formella texter 

vilket kan bidra till att kodknäckare är en framträdande praktik. Lärarna ska i slutändan 

bedöma elevernas förmåga som kodknäckare och anser därför att det är en viktig del i 

elevernas deltagande skrivande.  

 

I tabell 2 Framträdande praktiker i elevers tankar om och resonemang kring ett 

deltagande skrivande går det att utläsa att praktiken kodknäckare inte är framträdande i 

något tema som presenteras i avsnitt 4.1 Elevers tankar om och resonemang kring ett 

deltagande skrivande. Detta kan vara för att de texter som eleverna talar om som 

deltagande skrivande är informella och kortare texter, vilket leder till att delar som 

meningsbyggnad och stavning inte blir lika framträdande. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Utifrån forskningsfrågan Vad identifierar elever i årskurs 6 som ett deltagande skrivande? 

framkommer det att elever i årskurs 6 identifierar deltagande skrivande som något som 

endast sker på fritiden. I sin beskrivning av deltagande skrivande använder eleverna 

begreppen viktig, vara social, hålla kontakt, uppmärksamhet, visa sin åsikt, påverka och 

att ge och få respons. Detta är begrepp som indikerar på att deltagande skrivande enligt 

eleverna handlar om att delta i sociala sammanhang och att kommunicera och interagera 

med andra människor. 
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Resultatet gällande Vad identifierar lärare till elever i årskurs 6 som ett deltagande 

skrivande? visar att lärare identifierar deltagande skrivande genom begreppen tycka till, 

åsikter, egna tankar, betydelsefull och göra sig förstådd. Det som lärare ser som 

deltagande skrivande har alltså att göra med ett skrivande i skolan som blir mer personligt 

då eleverna får göra sin röst hörd.  

 

Resultatet av forskningsfrågan Vilka texter skriver elever i årskurs 6 som enligt dem 

representerar ett deltagande skrivande? visar att eleverna anser att deltagande texter är 

informella texter som skrivs på fritiden. Textskapare och textbrukare är framträdande 

praktiker. 

 

Utifrån forskningsfrågan Vilka texter skriver elever i årskurs 6 i skolan som enligt lärare 

representerar ett deltagande skrivande? visar resultatet att det handlar om texter där 

eleverna får tycka till och uttrycka sina tankar och åsikter som exempelvis i en 

argumenterande text eller en insändare. Kodknäckare och textskapare är framträdande 

praktiker.  
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5. Diskussion  
 
När man jobbar med texterna så kanske eleverna inte alltid ser vad man ska kunna 
använda det till … om man tänker sig att det handlar om att man ska bli en god 
samhällsmedborgare ... så fyller det ju faktiskt en ganska stor funktion. 
(Lärarcitat)  

 

Ovanstående lärarcitat sammanfattar skrivandet i skolan som en viktig del i att utvecklas 

till en god samhällsmedborgare, vilket i sin tur även är en beskrivning av det centrala för 

ett deltagande skrivande. Detta eftersom deltagande skrivande handlar om att skriva för att 

verka som medborgare i samhället (Stotsky, 1987). Citatet signalerar att läraren ibland 

tvivlar på att eleverna uppfattar skrivandet i skolan som deltagande. Mot bakgrund av 

studiens syfte att beskriva och analysera hur lärare och elever tänker om och resonerar 

kring ett deltagande skrivande visar resultatet att det finns såväl skillnader som likheter i 

hur elever och lärare identifierar ett deltagande skrivande.  

 

I analysen har tre särskilt intressanta likheter och skillnader utkristalliserats som leder till 

tre diskussionsämnen. Den första aspekten som vi diskutera handlar om att praktiken 

kodknäckare från Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell har visat sig vara 

framträdande i hur lärarna identifierar deltagande skrivande. Denna praktik är inte 

framträdande i hur de intervjuade eleverna identifierar deltagande skrivande. Den andra 

aspekten vi diskuterar handlar om att elever i årskurs 6 identifierar deltagande skrivande 

som något som endast sker på fritiden medan de intervjuade lärarna identifierar flera texter 

i skolan som deltagande.  Då mottagaren har visat sig spela en betydande roll i deltagande 

skrivande är den tredje aspekten som diskuteras kända och okända mottagare.  

 

Första aspekten som diskuteras är att praktiken kodknäckare från Luke & Freebodys 

(1999) repertoarmodell har visat sig vara framträdande i hur lärarna identifierar deltagande 

skrivande, men inte i hur de intervjuade eleverna identifierar deltagande skrivande.	

Eleverna ser alltså inte delar som meningsbyggnad, stavning, strukturering och 

uppbyggnad av text som ett framträdande drag i deltagande texter, vilket lärare gör. 	

 

Ett av kunskapskraven i svenska för årskurs 6 är att eleverna ”använder ... grundläggande 

regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet” (Skolverket, 2018 s. 264). Dessa delar 

ingår i praktiken kodknäckare. Kanske läggs alltför mycket fokus på praktiken 

kodknäckare i texterna som eleverna skriver i skolan vilket vi tänker kan leda till att 
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eleverna inte upplever texterna i skolan som betydelsefulla och därmed inte deltagande. 

Trots kunskapskravet angående stavning, skiljetecken och språklighet så behöver texterna 

i skolan även fokusera på andra saker för att eleverna ska bli mer engagerade, precis som 

denna studies pedagogiska problem belyser (Bergöö & Jönsson, 2012). 

Skrivundervisningen behöver vara kopplad till elevernas vardagliga liv utanför skolan för 

att de ska se hur de kan delta som medborgare (Stotsky, 1987). Undervisningen behöver 

hjälpa eleverna att förstå varför det är relevant att skriva olika typer av texter i skolan och 

på vilket sätt texterna fyller en funktion i samhället (Stotsky, 1996).  

 

Deltagande skrivande innehåller både formella texter och informella texter (Stotsky, 

1999).  Enligt uttalanden från elever i årskurs 6 så identifierar de enbart informella texter 

som deltagande. Dessa texter blir ganska kravlösa gällande stavning, struktur och 

meningsbyggnad för eleverna jämfört med texterna som de i många fall skriver i skolan. 

Vi menar att elever kan uppleva texter i skolan som betydelsefulla och deltagande om 

texterna blir kopplade till elevernas vardagliga liv. Detta skulle kunna göras genom att 

arbeta utifrån synsättet critical literacy i skrivundervisningen så att texterna blir mer 

relevanta för eleverna (Bergöö och Jönsson, 2012). Vi menar att det är viktigt hur läraren 

presenterar texterna i skolan för att skapa koppling till livet som samhällsmedborgare.  

 

Den andra aspekten som diskuteras handlar om att elever i årskurs 6 identifierar 

deltagande skrivande som något som endast sker på fritiden medan lärare till elever i 

årskurs 6 ser flera texter i skolan som deltagande. Med andra ord ser inte de tillfrågade 

eleverna texter i skolan som deltagande. Det skrivande som elever i årskurs 6 identifierar 

som deltagande sker då de upplever ett behov av att skriva. Detta bidrar till att texterna 

blir betydelsefulla, något som C. Hermansson (personlig kommunikation, 18 december 

2018) poängterar som en viktig del av deltagande skrivande. Ett problem är att eleverna 

inte upplever samma behov i skolan, vilket kan vara en anledning till att eleverna inte ser 

texter i skolan som deltagande. Utifrån tidigare forskning anser vi att ett critical literacy-

arbete i skrivundervisningen skulle öppna möjligheter för elever att skriva texter som blir 

mer betydelsefulla och därmed deltagande (Bergöö & Jönsson, 2012). Vidare menar vi att 

ett critical literacy- arbete skulle bidra till en fördjupad förståelse hos elever angående 

vilken påverkan och funktion texter som skrivs i skolan har i samhället (Stotsky 1996).  

 

Angående det deltagande skrivandet som eleverna identifierar finns det stora möjligheter 

att välja innehållet själv utifrån sammanhang, syfte och mottagare. Valfrihet gällande 
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innehåll är viktigt då det kommer till deltagande skrivande genom att det skapar 

möjligheter att uttrycka sig om saker som känns betydelsefulla (Hawkins & Certo, 2014). 

Vi upplever att eleverna har en känsla av brist på valfrihet i skolan, vilket kan bidra till att 

skrivandet i skolan inte blir betydelsefull för dem på samma sätt som på fritiden. 

 

Då mottagaren har visat sig spela en betydande roll i deltagande skrivande är den tredje 

aspekten som diskuteras kända och okända mottagare. I resultatet har det framkommit att 

eleverna skriver deltagande texter till både kända och okända mottagare. De texter som 

lärarna anser representerar ett deltagande skrivande i skolan har enbart kända mottagare, 

eftersom de beskriver att mottagaren är läraren eller en klasskompis.  

 

Deltagande skrivande handlar om att en text ska vara betydelsefull både gällande innehåll 

och mottagare (C. Hermansson, personlig kommunikation, 18 december 2018). I de texter 

som eleverna identifierar som deltagande väljer de mottagaren fritt, en valmöjlighet som 

de utifrån resultatet inte upplever i skolan. Det är viktigt att eleverna får utveckla de 

kunskaper som behövs för att delta genom att skriva i klassrummet och att eleverna 

upplever att deras text fyller en funktion i samhället (Stotsky, 1996, 1999). Svårigheten 

som uppstår i detta fall är att eleverna inte har någon mottagare utanför klassrummet och 

att då se sitt skrivna verk fylla en funktion i samhället kan bli mycket svårt. Enligt Stotsky 

(1999) är deltagande skrivande nödvändigt för ett demokratiskt samhälle och om eleverna 

inte ser sitt verk som en del i att verka som samhällsmedborgare så kommer eleverna inte 

kunna delta i samhället på de sätt som Stotsky beskriver som nödvändigt. 

 

För att eleverna ska uppleva sitt textskapande i skolan som betydelsefullt och därigenom 

deltagande menar vi, utifrån resultatet av denna studie, att lärare måste arbeta mer kring 

texterna. Det skulle kunna vara att eleverna får skicka in en insändare till en tidning eller 

låta eleverna tillsammans göra en skoltidning. Ett annat arbete kring texterna menar vi 

skulle kunna vara att bygga upp ett samhälle i klassrummet där eleverna får verka som 

medborgare genom att skriva olika slags texter till fiktiva mottagare genom att ge eleverna 

roller som olika samhällsaktörer. Mottagaren blir i detta fall inom klassrummet men 

eleverna får tydliga kopplingar till livet utanför skolan. Vi tänker att eleverna då får en 

förståelse för hur deras texter fyller en funktion i samhället vilket bidrar till ett deltagande 

skrivande (Stotsky, 1996). 
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5.1 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar lämpade sig fokusgruppsintervjuer och 

semistrukturerade intervjuer som metod. Fokusgrupper ansågs vara en passande metod för 

att besvara forskningsfrågorna Vad identifierar elever i årskurs 6 som ett deltagande 

skrivande? och Vilka texter skriver elever i årskurs 6 som enligt dem representerar ett 

deltagande skrivande?  En anledning till att detta var en passande undersökningsmetod 

var för att vi effektivt kunde samla in kvalitativ data från flera informanter. Metoden 

bidrog även till ett diskussionsvänligt klimat eleverna sinsemellan och till att vi på ett 

effektivt sätt kunde få höra många elevers tankar kring deltagande skrivande (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017). Vårt mål med användandet av fokusgrupper som metod var 

att skapa ett naturligt diskussionsklimat där eleverna skulle känna sig trygga i att delge sin 

tankar och åsikter. Att informanterna var kända för en av oss sedan tidigare bidrog även 

det till en trygg miljö att diskutera i. Något som kan ses som en nackdel med valet av 

fokusgrupper som metod är att det finns en risk att det kan bli någon form av grupptryck 

angående vilka tankar eleverna väljer att delge (Trost, 2010). Men då fördelarna med 

metoden övervägde denna nackdel så valdes fokusgrupper som datainsamlingsmetod.  

 

För att besvara forskningsfrågorna Vad identifierar lärare till elever i årskurs 6 som ett 

deltagande skrivande? och Vilka texter skriver elever i årskurs 6 i skolan som enligt 

lärare representerar ett deltagande skrivande? valdes semistrukturerade intervjuer som 

metod.  Anledningen till detta val var för att vi i förväg kunde designa en intervjuguide 

och på så sätt försäkra oss om att samtalet skulle riktas mot forskningsfrågorna. Samtidigt 

ville vi öppna möjligheten att ställa individuella följdfrågor till intervjupersonerna utifrån 

hur de svarade på våra frågor från intervjuguiden (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Något 

som kan ha påverkat studiens resultat var att deltagande skrivande var ett nytt begrepp för 

de tillfrågade lärarna. Det skulle ha underlättat i datainsamlingen om lärarna hade haft 

förkunskaper om ämnet.  

 

En anledning till valet att inte spela in fokusgruppsintervjuerna var för att skapa en så 

naturlig och känd samtalsmiljö som möjligt för eleverna. Det skulle även ha blivit mycket 

tidskrävande att transkribera alla fokusgruppsintervjuer. Å andra sidan hade det kunnat 

underlätta i analysen om intervjuerna med eleverna hade spelats in, men med tanke på att 

en av oss agerade biträdande gruppledare och förde anteckningar i varje 

fokusgruppsintervju så kom den viktigaste datan med. Då endast två lärare intervjuades 
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ansåg vi att det inte skulle bli lika tidskrävande att transkribera de semistrukturerade 

intervjuerna och därför användes ljudupptagning 

 

Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell användes som teoretiskt ramverk i denna studie 

då den ansågs kunna hjälpa oss att förstå det deltagande skrivandet som lärare och elever 

identifierade. Detta uppfylldes men en svårighet i att använda sig av detta teoretiska 

ramverk var att det var anpassat för såväl läsning som skrivning, vilket gjorde det svårt att 

applicera varje praktik på enbart skrivning.   

 

Samtliga informanter kom från samma skola vilket kan ha påverkat studiens resultat. På 

grund av den begränsade tidsramen och svårigheter i att få tag i informanter till studien 

användes bekvämlighetsprincipen i rekryteringen av informanter (Christensen, 2016). 

Trots de brister som identifierats angående datainsamlingsmetoderna har det positiva 

övervägt då vi har kunnat besvara forskningsfrågorna.  

 

5.2 Slutsats och vidare forskning 

Resultatet har visat att elever i årskurs 6 inte upplever texter i skolan som deltagande. 

Precis som det pedagogiska problemet belyser så blir inte texterna i skolan meningsfulla. 

En tanke som vi har fått utifrån analysen är att detta kan bero på att praktiken kodknäckare 

från Luke & Freebodys (1999) repertoarmodell får en alltför framträdande roll i 

skrivundervisningen. Detta är dock enbart ett antagande som inte går att generalisera och 

skulle därför vara något intressant att undersöka vidare. Denna studie har inte kunnat svara 

på varför elever i årskurs 6 inte identifierar texter i skolan som deltagande, vilket även 

detta skulle vara intressant att undersöka vidare. 

 

Lärare ser flera texter i skolan som deltagande vilket visar att elever och lärare inte har 

samma syn på skrivandet i skolan, eftersom eleverna enbart anser att texter på fritiden är 

deltagande. Vi menar att lärare därför behöver fundera på hur de kan engagera eleverna i 

skrivundervisningen så att eleverna upplever skrivandet i skolan som betydelsefullt och 

deltagande. Trots skillnader i hur lärare och elever resonerar kring deltagande skrivande 

finns en framträdande likhet, nämligen att det ur någon aspekt handlar om att göra sin röst 

hörd.  

 

Våra forskningsfrågor har i denna studie blivit besvarade men det är svårt att dra några 

generella slutsatser på grund av att studiens urval är mycket litet och att vi inte är vana 
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forskare. Denna studie blir enbart en indikation på hur elever och lärare i årskurs 6 

identifierar deltagande skrivande och vilka texter som enligt dem representerar ett 

deltagande skrivande. Med detta i åtanke så skulle det för vidare forskning vara intressant 

att genomföra en liknande studie men i större omfattning för att få ett bredare perspektiv 

på studiens syfte.   
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Bilaga 1. Planering inför fokusgruppsintervjuer 
 
Syfte och forskningsfråga 
Syftet är att undersöka hur elever ser på deltagande skrivande.  

• Vilka texter skriver elever som enligt dem representerar ett deltagande skrivande?  
 
Gruppledare  
I varje fokusgruppsintervju finns en gruppledare och en biträdande 
gruppledare.  Utgångspunkten för intervjuerna är att det främst är eleverna som ska prata. 
Gruppledarens roll är att främja diskussionen och ställa frågor så att samtalet håller fokus 
på rätt ämne. Den biträdande gruppledarens uppgift är främst att föra fältanteckningar.  
 
Genomförande  
Antal grupper: Studien genomförs i fem fokusgrupper.  
Antal deltagare per grupp: 4-5 personer.  
Tid: 30 min per grupp.  
 
Bryta isen fråga:  
Fokusgruppsintervjuerna inleds med att vi visar upp 4 bilder med olika exempel på texter 
(se bilaga 2). Eleverna resonerar om vad det är för texter som syns på bilden.  Därefter 
ställs frågan: Vad finns det mer för olika sorters texter?  
Tanken med att inleda på det här sättet är att få igång elevernas tankar och resonemang.  
 
Diskussionsfrågor (Frågor kan tillkomma under intervjun):  
Vad skriver du för slags texter? 

• Vilka texter skriver du på fritiden? 
• Vilka texter skriver du på skolan? 

Varför skriver du den texten på fritiden? 
Varför skriver du den texten på skolan? 
 
Möjliga följdfrågor utifrån elevernas resonemang för att få fram deras tankar om 
olika texter:  
Vad tycker/tyckte du om att skriva den texten?  
Upplever/upplevde du den texten som viktig?  
Varför upplever du/ni att texten är viktig/ oviktig?  
 
Skriver du texten för att andra ska se? Varför?  
Vad är det som gör att du vill att någon annan ska se din text? 
Kändes det som att du fick bekräftelse då du skrev? (Brukar du få respons/kommentarer 
på det du skrivit? Från lärare? Från andra?)  
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Bilaga 2 – Bild med olika typer av texter  
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Bilaga 3 – Intervjuguide till semistrukturerade intervjuer  
 
Syfte och frågeställning  
Syftet är att undersöka hur lärare ser på deltagande skrivande.  

• Vilka texter skriver elever i skolan som enligt lärare representerar ett deltagande 
skrivande?  

 
Innan inspelning: 
Påminn om att det är helt okej att utan förklaring avsluta intervjun när som helst.  
Vi berättar då inspelningen börjar.  
 
Intervjufrågor: 
Be om konkreta exempel så ofta som möjligt. 
Frågorna med kursiv stil nedan är möjliga följdfrågor.   
  
1. Vilka texter skriver eleverna i skolan? ”Bryta isen fråga” 

• Ser/upplever du om några texter väcker större intresse än andra? Varför/varför 
inte? På vilket sätt? 

 
2. Finns det några texter som du märker är viktiga/ betydelsefulla för eleverna? 

• Varför/varför inte? 
 
3. Vi har så här i slutet av vår utbildning funderat en hel del på skrivandets 
betydelse idag och blivit intresserade av skrivande i relation till frågan vad det kan 
innebära att ”delta” i något, i skolan/i samhället/i sociala medier. Vi har läst en hel 
del om detta men upptäckt att det finns väldigt lite skrivet om hur man tänker kring 
att ”delta genom att skriva”. Utifrån skrivandet i skolan, hur tänker du kring ’att 
delta genom att skriva’? 

• Vad är det eleverna deltar i? 
• Hur kan man delta genom att skriva? Hur gör man? 

 
4. Vilka texter som eleverna skriver i skolan anser du representerar ett skrivande 
där eleverna deltar? 

• Vad är karakteristiskt för en sådan typ av text? (Vad vill man kommunicera? Vem 
vill man kommunicera med?) 

• Hur ser texterna ut? Används några speciella typer av ord och uttryck i dem? Ge 
exempel. Vad innehåller de? ex. Bilder? Tabeller? Layout? 

• Vilka kompetenser behövs för att kunna delta genom att skriva? 
 

“Tack för ditt deltagande!” 
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Bilaga 4 - Information till elever och vårdnadshavare  
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter från Umeå universitet, Linnea Hedin, som hade VFU i klass XX 
under XT 2XXX, och Sanna Elebro. Vi är inne på vår sista termin och arbetar med vårt 
examensarbete där vi vill undersöka vilka olika typer av texter elever skriver i skolan och 
på fritiden.  
 
Under v.5-6 har vi fått möjligheten att komma och göra vår studie i klass XX. Vi kommer 
genomföra intervjuer i grupper om 4-5 elever. I dessa grupper kommer eleverna att 
diskutera några frågor som är kopplade till ämnesområdet för studien. dvs. vilka texter 
eleverna skriver både i skolan och på fritiden. Vi kommer med andra ord inte ställa några 
frågor som kan uppfattas som känsliga för eleven. Varje intervju är beräknad att ta ca.30 
min. Detta innebär att de elever som väljer att delta i studien kommer missa 30 min av sin 
ordinarie undervisning vid ett tillfälle.  
 
Detta är en anonym studie, vilket innebär att varken namn på elever eller skola kommer 
finnas med i det färdiga examensarbetet. Det kommer inte ske någon inspelning av 
diskussionerna i grupperna, men däremot kommer vi föra anteckningar. De anteckningar 
som förs under intervjuerna kommer endast vi och vår handledare på universitetet kunna 
komma i kontakt med. Anteckningarna kommer att förstöras när vårt examensarbete är 
slutfört.  
 
Det är självklart frivilligt för eleverna att delta i studien.  
Om ni som vårdnadshavare önskar att ert barn inte deltar i diskussionerna ber vi er att 
kontakta oss eller klassens lärare så snart som möjligt. Har ni några övriga frågor gällande 
detta är ni också varmt välkomna att höra av er till;  
Linnea Hedin, 076-796 61 41 eller Sanna Elebro, 073-079 27 76. 
 
Vi ser framemot att komma till klassen för att genomföra vår studie.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Linnea Hedin & Sanna Elebro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

45	
	

Bilaga 5 – Information och samtyckesblankett till lärare 
 

Studie om betydelsefullt skrivande för elever 
  

Vi är två studenter från Umeå Universitet som heter Linnea Hedin och Sanna Elebro. Vi 
läser till grundskollärare åk 4-6. Vi är inne på sista terminen och skriver nu 
examensarbetet. Vår studie kommer handla om vilka texter elever och lärare anser att 
elever skriver där de känner att de kan göra sin röst hörd, där de känner att texten är 
betydelsefull. Vi skulle uppskatta om du kunde hjälpa oss med studien genom att delta i en 
intervju.  
 
Intervjun kommer att ske med dig och en annan lärare vid ett tillfälle vardera och kommer 
att ta ca. 20-30 minuter. Vid intervjun kommer vi tillsammans med dig sitta i ett rum på 
Grisbackaskolan. Intervjun kommer att spelas in med mobiltelefon. Intervjun är frivillig 
och kan avbrytas när som helst utan förklaring. 
  
Inspelningarna från intervjuerna kommer att raderas från mobilen och föras över till en 
annan enhet och behandlas så att ingen obehörig får tillgång till dem. All data som samlas 
in kommer att kodas. Det betyder att ditt namn och andra personuppgifter inte kommer att 
finnas på något dokument. Studiens resultat kommer att vara en del av vårt examensarbete 
på lärarutbildningen vid Umeå universitet, och kan komma att publiceras i 
forskningsartiklar. 
 
Om ni samtycker till att delta i studien, fyll i den bifogade blanketten och skicka tillbaka 
till oss. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 
uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan 
också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter 
begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Petra Kanon, 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås på 090-786 50 00, eller petra.kanon@umu.se. 
  
Om du vill ta del av resultatet i projektet så kan du kontakta Linnea eller Sanna. Önskar ni 
ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Umeå universitet. 

   
Vänliga hälsningar 
Linnea och Sanna 
  
Lärarutbildningsstudenter: Linnea Hedin, Sanna Elebro 
Tel.nr 076 796 61 41,  073 079 27 76 
Mailadresser: lihe0159@umu.se   sael0059@umu.se 
  
Handledarens namn: Carina Hermansson 
Umeå universitet 
Institutionen för Språkstudier 
901 87 Umeå 
Mailadress: carina.hermansson@umu.se 
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Samtycke 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

  

Ditt namn:     ____________________________________________________ 

�    Jag samtycker till att delta i studien om betydelsefullt skrivande för elever. 

  

Plats och datum Underskrift 

  
  

  

		
	

 


