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FÖRORD 
 
Vi vill rikta ett stort tack till elever och lärare på skolan där vi utfört den empiriska delen av 
vårt examensarbete. Vi vill även tacka lärarutbildningen i Umeå som gjorde det möjligt för 
oss att delta i det skrivprojekt, som bedrivs tillsammans med en skola i norra Sverige.  
 
Ett ytterligare varmt och innerligt tack vill vi rikta till vår handledare Berit Lundgren, som 
med sin kunskap hjälpt oss under skrivandets gång. Hon har varit ett stort stöd för oss i vår 
egen skrivprocess. 
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SAMMANFATTNING          
 
Vårt syfte med denna studie är att utifrån skrivprocessen undersöka hur elevers skrivarbete tar 
sig uttryck i skolans år tre. Vi fokuserar studien kring fyra av skrivprocessens faser, 
stoffsamling, strukturering, respons och bearbetning, samt interaktionens verkan för elevers 
skrivande. Genom vårt deltagande i ett gemensamt skrivprojekt mellan lärarutbildningen i 
Umeå och en skola i norra Sverige har vi tillgång till ett undersökningsfält för att genomföra 
vår empiriska del. Vår studie har en etnografisk ansats. Vi använder oss av deltagande 
observationer, elevtexter, ljudbandsupptagningar och elevintervjuer. Vi vänder oss till nordisk 
forskning, som intresserar sig för elevers skrivande och som menar att respons, interaktion 
och samtal är viktiga redskap i undervisningen. Denna forskning visar även på mottagarens 
betydelse för elevers skrivglädje. En slutsats vi drar av vår studie är att arbetet med 
skrivprocessen innefattar och gynnas av interaktion mellan elever och mellan lärare och 
elever. Resultatet visar att elever genom samtal och interaktion samlar och strukturerar stoff 
och byter och lånar idéer av varandra för skrivandet. En ytterligare insikt vi når är att 
skrivprocessen främjas om den leder fram till en produkt. Detta för att skrivandet ska fungera 
kommunikativt och bli meningsfullt för eleverna.   
  
 
 
Nyckelord:  samspel, processorienterat skrivande, samtal 
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INLEDNING  
 
Vi har inbjudits att delta i ett skrivprojekt, som lärarutbildningen i Umeå genomför 
tillsammans med en skola i norra Sverige. Projektet drivs som ett 
kompetensutvecklingsprojekt, där syftet är att öka lärarlagets samsyn kring barns 
skrivutveckling och kunskapen om barns skrivande för att stimulera deras flerspråkliga 
utveckling. I detta ingår att undersöka hur skrivglädje kan skapas och vad i lärares 
undervisning som gynnar elevers skriftspråksutveckling. Projektet pågår under hela år 2004 
och innefattar klasslärare och förskolelärare. Vårt arbete påbörjas i samband med 
terminsstarten, höstterminen 2004. 
 
Inom ramen för skrivprojektet planerar och genomför vi ett mindre skrivprojekt, som vi kallar 
”Familjen”, under fyra veckor i en klass i år tre. Vårt skrivprojekt utgår från skrivprocessen, 
med grund i den klassiska retoriken, som den beskrivs av Siv Strömquist.1 I vår studie 
koncentrerar vi oss på att undersöka hur elevers skrivarbete kommer till uttryck i ett 
processorienterat arbetssätt, med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. I ett sådant ses 
skrivandet inte som en färdighet vi lär oss en gång för alla, utan som ett 
kommunikationsredskap vi ständigt utvecklar. Skriftspråket är ett medierande2 redskap för 
kommunikation inom vars ram människor utvecklas socialt, intellektuellt, emotionellt och 
professionellt.3 För att kunna realisera dessa tankar inom skolan ser vi vikten av att arbeta 
med ett processorienterat skrivande i undervisningen.4  
 
I vår utbildning har vi från allra första stund kommit i kontakt med teorierna kring 
skrivprocessen genom Siv Strömquists böcker i ämnet. Strömquist menar att det primära i 
både praktik och teori är att beakta skrivandet som en sammansatt och omfattande 
arbetsprocess, där målet är att eleverna ska bli självständiga och medvetna skribenter som 
gärna skriver. Insikter i teorier kring skrivprocessen och utnyttjande av dessa kan förändra 
skolans fokus från färdig, felfri produkt till ett skrivande där processen är central och texten 
ses som mer eller mindre bearbetad.5 Arbetet med skrivprocessen innefattar interaktion 
mellan eleverna och mellan lärare och elever, exempelvis kan nämnas kamratrespons och 
lärarrespons i en fortgående dialog. Vi lever i ett informationsrikt samhälle, där skriftspråket 
är av stor betydelse för kommunikation. Läroplanen (Lpo 94) säger att skolans uppdrag är att 
skapa en undervisning där elever ges möjlighet att kommunicera, skriva och läsa och 
därigenom utveckla en tilltro till den egna språkliga förmågan. För att leva och verka i vårt 
västerländska samhälle är det viktigt för individer att kunna uttrycka sig i och kunna granska 
både tal och skrift. Språk är nära förknippat med identitetsutveckling och lärande.6 Att erövra 
skriftspråket får avgörande betydelser för hur vi kan utforma våra liv i en skriftspråkskultur. 

                                                 
1 Strömquist, Siv, Skrivprocessen. Teori och tillämpning (Lund: Studentlitteratur, 1988); Konsten att tala och 
skriva (Lund: Gleerups, 1998).  
2 Säljö, Roger, definierar i Lärande i praktiken (Stockholm: Prisma, 2000), på sida 81 begreppet mediera som 
kommet av tyskans vermittlung, vilket betyder förmedla. Mediera och medierande används i detta arbete 
synonymt med förmedla och förmedlande. 
3 Säljö (2000), 187. 
4 I det följande kommer vi att använda skrivprocess, processkrivande och processorienterat skrivande synonymt 
med varandra. Dessa begrepp står för en arbetsgång med hänsyn tagen till den process som föreligger i arbetet 
med att skriva en text, från idé till slutversion.       
5 Strömquist (1988), 10, 28-30. 
6 Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, 2001), 21. 
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Genom skrivande och läsande får vi möjligheter att få syn på och påverka våra egna liv och 
andras.7  
 
För att vi som blivande lärare ska kunna handleda elever och skapa undervisning som ger dem 
stöd på vägen mot att bli självständiga skribenter måste vi själva erfara vad skrivande i 
process innebär. Vår egen empiriska erfarenhet av att befinna oss i en skrivprocess, det vill 
säga att skriva ett examensarbete, ger oss insikter och kunskap om vad skrivandet medför, att 
det är en mödosam, men samtidigt kreativ och rolig väg till kunskap.  
 
SYFTE                          
 
Vårt övergripande syfte med detta examensarbete är att utifrån skrivprocessen undersöka hur 
elevers skrivarbete tar sig i uttryck i skolans år tre.   

Frågeställningar 
För att förtydliga och kunna besvara vårt syfte har vi ställt upp två frågeställningar:  
           

• Hur används skrivprocessens faser av eleverna i skrivandet? 
 
I detta arbete avser vi att titta på faserna: 

 - Idé- och stoffsamling. 
 - Strukturering av stoffet. 
 - Respons. 
 - Bearbetning.      
         

• Vilken verkan har interaktion i grupper för elevers skrivprocess?  

Definition 
Begreppet interaktion definieras i  Nationalencyklopedin, som ”samverkan,  samspel;  process 
där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar  varandra. Påverkan kan 
förmedlas via språk, gester, symboler etc.” 8 Interaktion  används i detta arbete synonymt med 
samverkan, samarbete och samspel. 
 
DISPOSITION                 
 
I det följande presenterar vi examensarbetets teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella 
perspektivet och skrivprocessen, som ligger till grund för vår studie. Här presenteras också 
vår syn på lärande, kunskap och språk. Efter detta presenterar vi nordisk forskning som på 
olika sätt belyser interaktion och skrivande. Därefter följer en metoddel där vi redovisar vårt 
tillvägagångssätt vad det gäller val av metod, etiska övervägande, urval och avgränsningar, 
genomförande och källkritik. I resultat och analysdelen, redovisas och analyseras vårt 
insamlade material. Vi väljer att presentera resultat och analys under fyra rubriker: 
Personbeskrivningar, Berättelsen om ”familjens” firande med en tårta, Vad finns bakom 
porten? och Elevintervjuer. Efter detta följer diskussion och förslag till vidare forskning, samt 
litteraturförteckning och bilagor. 
 

                                                 
7 SOU 1997:108, Att lämna skolan med rak rygg (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1997), 111. 
8 Nationalencyklopedin. Nionde bandet. (Höganäs, 1992), uppslagsord: inter-; interaktion. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
 
SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ KUNSKAP OCH LÄRANDE 
 
Olga Dysthe beskriver i boken Dialog, samspel och lärande den kognitiva teorin om lärandet, 
som främst inspirerats av Piaget, där lärandet ses som en konstruktionsprocess i vilken eleven 
aktivt bygger sin kunskap. Eleverna tar emot information, tolkar och omformar den utifrån de 
kunskaper och erfarenheter de redan besitter. På så vis kräver lärandet ett aktivt engagemang 
från de lärandes sida och problemlösning är en undervisningsmetod som främjar elevers 
lärande. Enligt kognitivismen ligger elevers motivation att lära i att de får uppleva oväntade 
saker, som inte stämmer med vad de tidigare lärt sig, så kallade kognitiva konflikter. Nya 
problem uppstår som eleverna måste lösa på egen hand och lära sig att hantera, och på så vis 
bygger de upp sin kunskap. Lärandet ses alltså, i denna teori, som något som sker inom 
individen genom att aktivt pröva sig fram. Den kritik som, enligt Dysthe, förts fram mot 
kognitivismen består i att teorin alltför ensidigt fokuserar elevcentrering och den mentala 
sidan av lärandet, på bekostnad av det sociala samspelet som enbart ses som individstöttande.9  
 
Det sociokulturella perspektivet på lärande har, enligt Dysthe, sina rötter i kognitiv forskning, 
men har flyttat fokus från individcentreringen till lärogemenskapen. Inom sociokulturell teori 
betonas vikten av de sociala sidorna av lärande och undervisning. Denna teori ser lärande som 
något som sker genom interaktion med andra i en social gemenskap. Kunskap ses alltså som 
något relationellt, som något som både finns och medieras mellan individerna. Enligt det 
sociokulturella perspektivet måste innehållet vara meningsfullt för att motivera eleven att vilja 
lära. Innehållets meningsfullhet är beroende av vad som anses vara viktigt i den kultur där den 
lärande ingår. Det blir därför viktigt att i klassrummet, som lärandemiljö, skapa en kultur där 
lärande ses som viktigt av alla, inte bara av den som leder undervisningen.10  
 
Lev Vygotskijs teorier kring lärande och utveckling, som beskrivs av Olga Dysthe och Mari-
Ann Igland, har kommit att spela en viktig roll inom sociokulturell teoribildning. Enligt 
Vygotskij skaffar vi oss kulturella kunskaper genom att interagera med andra och med hjälp 
av kulturella verktyg, som till exempel språk. Detta samspel med omgivningen är dialogiskt 
på så vis att vi formas av kulturen, samtidigt som vi är delaktiga i att forma den. I samtal och 
genom att samspela med personer med olika kunskaper och kompetenser förändras och 
utvecklas vår egen kunskap. Begreppet den närmaste utvecklingszonen förknippas med 
Vygotskijs teorier kring hur lärande sker. Den närmaste utvecklingszonen, menar Vygotskij 
enligt Dysthe och Igland, ligger i det som barnet klarar av idag med stöd av någon annan eller 
med stöd av kulturella redskap, till exempel språk, för att sedan klara av själv imorgon.11 I 
Tänkande och språk säger Vygotskij att lärandet blir meningsfullt för barnet och stimulerar 
till utveckling om barnet samarbetar med en aktiv vuxen i en ständig dialog, där 
undervisningen riktas mot barnets potentiella utvecklingszon.12  
 
Vygotskij anser att språket är vårt viktigaste redskap för kommunikation med andra, för 
tankar och reflektioner, men också för att strukturera vårt inre. Han säger att tänkandet och 
språket (ordet) är nära sammanlänkade med och påverkar varandra. Det råder alltså en 
                                                 
9 Dysthe, Olga, Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande i Olga Dysthe, red. Dialog, samspel och 
lärande (2001) svensk översättning Lindelöf, Inger (Lund: Studentlitteratur, 2003), 36-38. 
10 Ibid., 38-39. 
11 Dysthe, Olga och Igland, Mari-Ann, Vygotskij och sociokulturell teori i Dysthe, red. (2003), 75-84. 
12 Vygotskij, Lev, Tänkande och språk (1934) svensk översättning Öberg Lindsten, Kajsa (Göteborg: Daidalos, 
1999), 251-256. 
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dynamisk relation, ett samspel mellan språk och tanke.13 ”Språket tjänar inte som ett uttryck 
för en färdig tanke. En tanke som förvandlas till språk omkonstrueras och ändrar form. 
Tanken uttrycks inte i orden, utan fullbordas i dem.”14 Vi har säkert alla erfarenhet av att när 
vi verbaliserar tankar kring ett problem för en vän som lyssnar på oss, så finner vi själva 
lösningen under tiden som vi artikulerar problemet. Olga Dysthe och Mari-Ann Igland 
resonerar utifrån Bakhtins teorier när de visar på att vi lever och blir till i våra möten och 
dialoger med andra i vår omgivning, där likheter och skillnader parlamenteras. Det är genom 
språket som vi införlivas i och bidrar till den omgivande kulturen och civilisationen.15  
 
Roger Säljö ger i Lärande i praktiken en beskrivning av hur mänskliga civilisationer utvecklas 
i ett sociokulturellt perspektiv och menar utifrån detta att lärande sker både på en individuell 
och en kollektiv nivå. Lärande sker i olika sammanhang där människor samtalar och 
integrerar med varandra, och språket är vårt viktigaste redskap för att mediera och distribuera 
kunskaper inom gruppen och mellan individerna.16 Svein Stenaasen och Olav Sletta definierar 
begreppet grupp som en samling av två eller flera personer som är engagerade i ett socialt 
samspel. I detta sociala samspel är vi ömsesidigt beroende av varandra och påverkar 
varandra.17 Gunilla Wahlström lyfter fram att gruppen blir en kraftkälla om dess medlemmar 
upplever trygghet och samhörighet. I ett givande och tagande kan medlemmarna inspirera 
varandra och ge varandra styrka.18 ”Det är genom socialt samspel som vi kommer i kontakt 
med omvärlden och blir delaktiga i de sätt att tänka och handla som är framträdande i vår 
kulturella omgivning.”19  
 
Säljö visar på att varje samhälle har en önskan om att kunskaper och färdigheter bevaras i ett 
samhällsbevarande syfte. För att kunskaper, insikter och färdigheter inte ska gå förlorade 
överförs dessa till nya generationer genom olika former av undervisning. Säljö hänvisar till 
den förhistoriska tid då konsten att göra upp eld, jaga och fiska var viktiga för kollektivets 
fortbestånd. Undervisningen i detta skedde på ett interaktivt sätt, där den lärande deltog aktivt 
och på så sätt erhöll viktiga kunskaper och färdigheter. Säljö menar att i denna variant av 
undervisning är ”pedagogiken osynlig”20.  
 
Säljö lyfter fram att livsuppehållande kunskaper, exempelvis kunskaper i jakt, fiske, att göra 
upp eld och bygga hus, skapade trygghet och underlättade släktets fortbestånd. 
Reproducerande och utvecklande av kunskaper är något som förekommer i alla samhällen och 
kulturer oavsett graden av komplexitet. I ett mer komplext och teknologiskt samhälle, där 
kunskap blir mer specialiserad, förflyttas undervisningen från familjen till organiserade 
institutioner, exempelvis skolor och universitet. I en sådan samhällsutveckling kan vi se olika 
lärandeformer och socialisering av individer. Primärt inhämtar vi kunskaper och färdigheter 
när vi som små barn socialiseras inom den nära sociala gruppen, bestående av familj, vänner 
och släktingar. Utanför familjen, i skola och arbetsliv, sker en sekundär socialisering. För 
skolans del innebär detta att arbeta med en synlig pedagogik, där eleverna socialiseras in i 
skolans kultur för att kunna ta del av den undervisning som bedrivs där.21  
                                                 
13 Vygotskij (1999), 393-406. 
14 Ibid., 406. 
15 Dysthe och Igland, i Dysthe, red. (2003), 75-87. 
16 Säljö (2000), 232. 
17 Stenaasen, Svein och Sletta, Olav, Grupprocesser (1996) svensk översättning Karlsson, Mona C (Stockholm: 
Universitetsforlaget, 1997), 26. 
18 Wahlström, Gunilla, Gruppen som grogrund (Stockholm: Liber AB, 1993), 11. 
19 Säljö (2000), 232.  
20 Ibid., 41. 
21 Ibid., 38-41. 
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Många av de mest grundläggande insikter och färdigheter vi behöver, förvärvar 
vi fortfarande i andra sammanhang: i familjen, bland vänner och kamrater, i 
föreningar och på arbetsplatser, det vill säga i miljöer som inte har som primärt 
syfte att förmedla kunskaper. Samtalet vid middagsbordet, samlingen framför 
tv:n, diskussioner på caféet, aktiviteter på fritidsgården är alla sammanhang där 
lärande sker genom interaktion mellan människor.22

 
Problem uppstår dock om lärandet lyfts ur sitt sammanhang och blir en företeelse enbart för 
skolan, skild från elevernas livsvärld och vardagliga verksamheter.23  
 
I ett sociokulturellt perspektiv, enligt Olga Dysthe, är det viktigt att skapa en skolkultur och få 
till stånd en undervisning som utgår från elevernas erfarenheter och varierande sätt att lära. 
Dysthe framhåller att lärandet i ett sociokulturellt perspektiv är socialt, då det sker genom 
interaktion med andra i en grupp eller lärandemiljö, i en kultur och ett samhälle. Inom denna 
grupp distribueras och medieras kunskaper av såväl social som problemlösande karaktär. Den 
sociokulturella traditionen lyfter fram att kunskap alltid är ”invävd i en historisk och kulturell 
kontext”24 vilket också gäller språket, genom vilket kunskapen uttrycks. Ett annat uttryck för 
detta är att kunskap och lärande är situerat, det vill säga kunskap och lärande är integrerade 
delar i situationer där aktivitet sker, och här utgör samspel och språk viktiga delar. Människor 
äger olika kunskaper som alla är viktiga för att nå en helhetsförståelse, och dessa distribueras 
inom gruppen och mellan individerna.25 Det kan beskrivas som att vi alla äger varsin pusselbit 
och för att vi ska kunna lägga pusslet, helheten, behöver vi samlas och dela med oss av våra 
bitar. 
 
Roger Säljö talar om att kunskaper och omvärldsuppfattningar inom en kultur medieras 
genom språk, formler, räknesystem etc., samt genom fysiska redskap som vi skapar för att 
underlätta kommunikation, verksamheter och aktiviteter, exempelvis mikroskop, datorer och 
miniräknare. Skriftspråket är ett medierande redskap för kommunikation och lärande, och i en 
skriftspråkskultur är det därför viktigt att behärska detta.26 Mediering inom sociokulturell 
tradition innebär att ”vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och 
därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap.”27 Det råder ett 
samspel mellan de medierande redskapen och den lärande och nya redskap förändrar 
lärandekulturen.28  

Vår syn på kunskap, lärande och språk          
I det här arbetet väljer vi att definiera kunskap och lärande utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv, som det beskrivs av Olga Dysthe och Roger Säljö.29 Vi menar att kunskap finns 
mellan människor och medieras och distribueras genom språk och samspel mellan individer. 
Nästa steg för individen är att göra kunskapen till sin egen, vilket är något som varje individ 
måste göra själv. Vi menar att när vi lär oss måste vi bygga upp våra egna strukturer för 
lärande och också bli medvetna om hur vi lär. Kunskap är ingenting som kan kopieras, utan är 
något som var och en måste bygga. För att ett lärande ska bli meningsfullt är det viktigt att 
utgå från den lärandes erfarenheter och skapa situationer som utgår från vardagen och en känd 

                                                 
22 Säljö (2000), 12. 
23 Ibid., 41. 
24 Dysthe, i Dysthe, red. (2003), 34. 
25 Ibid., 42, 44, 47. 
26 Säljö (2000), 80-84 
27 Ibid., 81. 
28 Dysthe, i Dysthe, red. (2003), 46. 
29 Dysthe, i Dysthe, red. (2003); Säljö (2000). 
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verklighet. Då vi menar att kunskap finns mellan människor blir det viktigt att skapa 
lärandesituationer där samspel och språk har en central roll.  
 
Vi anser att språk behövs för överföring av information och som stöd för tänkandet. Vi väljer i 
denna studie att definiera språk utifrån Vygotskijs teorier om språk, det vill säga att språk inte 
bara är det som uttrycks verbalt, utan innefattar flera former. ”Att kommunicera är att 
framställa och tolka tecken. /…/ Det betyder att det finns olika ’språk’, såsom; ord [muntligt 
och skrift], bilder, musik, dramatik, rörelser och matematiska formler.”30 Vi tillskriver 
begreppet språk olika egenskaper och former, som möjliggör kommunikation på flera plan 
och i olika situationer. Då vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv menar vi att lärande och 
utveckling sker genom kommunikation och samspel. Det är ett viktigt uppdrag för skolan, 
anser vi, att skapa en undervisning som bygger på och utvecklar elevernas olika språk.  
 
SKRIVKONSTENS FRAMVÄXT
 
Roger Säljö ger i Lärande i praktiken en bakgrund till skrivkonstens framväxt ur det talade 
språket.31 Den muntliga kommunikationen har under många hundratusentals år varit det 
gällande vid överföring av information. Det skrivna språket är en ung företeelse i jämförelse 
med det talade språket. Skriftspråkets utveckling kan härledas ur användandet av bilder för 
kommunikation. De äldsta bevarade bilderna, i form av grottmålningar, i Europa återfinns i 
Lascaux i Frankrike och Altamira i Spanien. Dessa ristade tecken och målade bilder kan ses 
som det allra första steget mot skapandet av redskap för skriftlig kommunikation, ett 
ytterligare sätt att, utöver det muntliga, mediera en upplevd verklighet. Skriften som 
utvecklats ur bilden som medialt redskap förändrar möjligheten för kommunikation, då 
människor inte längre behöver träffas för att meddela sig med varandra. 
 
I vår kultur uppstod början till vårt skriftspråk omkring 3 500 f. Kr. i Mesopotamien och 
Babylonien, i nuvarande Irak, i form av piktogram som sedan utvecklades alltmer till 
skrivtecken. Omkring 800 f. Kr. började grekerna utveckla ett alfabet utifrån den feniciska 
skriften. Fenicierna var ett handelsfolk med härstamning i nuvarande Libanon. Vårt 
västerländska alfabet är framsprunget ur det feniciska skriftsystemet och består av tecken för 
ljud, fonem, som i sig saknar betydelse. Dessa ljud sätts samman till betydelsebärande ord. I 
och med skrivkonsten skedde en kraftig kulturell utveckling. Detta då det blev möjligt att 
spara och delge andra personer skrivna dokument över tid och rum. Genom skriftlig 
kommunikation möjliggjordes att kontakter kunde knytas mellan människor på avlägsna 
platser, vilket främjade handel, samhällsbildandet, politisk organisation, kunskapsspridning 
och kulturellt utbyte. 
 
Då vi idag lever i ett skriftspråkssamhälle har alla, i Sverige, för att kunna fungera som 
samhällsmedborgare, rätt till kunskaper i skriftspråket. Lpo 94 säger att eleverna ska ges rika 
möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera och att uttrycka sig i både tal och skrift, 
då detta främjar elevens identitets- och språkutveckling, samt lärande.32  
 
 
 

                                                 
30 Lindqvist, Gunilla, Estetik och rationalitet i  Människan, konsten och kunskapen [symposium – dialog med 
Frödin, Sven] (Karlstad: Karlstad universitet, 1999), 26. 
31 I det följande hänvisar vi till Säljö (2000), 157-185, där annat ej anges. 
32 Lpo 94 (2001), 21-25. 
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SKRIFTSPRÅK 
 
Teleman menar att barn har ett fungerande talspråk när de börjar skolan och att det är detta 
som skolans läs- och skrivundervisning ska ta tillvara och bygga vidare på. Progressionen i 
barns språkutveckling drivs lika mycket framåt av talande och lyssnande, som genom läsande 
och skrivande. Dessa faktorer samspelar när barn utvecklar kunskaper i olika språk, såsom 
exempelvis det verbala och det skriftliga. När det lilla barnet lär sig tala sker det genom att 
barnet först lyssnar aktivt och har en vilja att förstå det muntliga som förmedlas. Vid detta 
initiala lyssnande fångar barnet upp ords böjning, betydelser, uttal och syntax (satslära och 
ordföljd), som sedan ligger till grund när de själva verbalt formulerar sig, det vill säga deltar i 
den språkgemenskap de vill tillhöra. Det viktiga, som Teleman pekar på, är alltså att barnet 
har en vilja, samt erkänns och upptas att bli deltagare i den muntliga språkgemenskapen. 
Detta menar han är en avgörande ingrediens vid lärande av språk, muntligt som skriftligt. 33

 
Om vi ser oss som skribenter, på samma sätt som barnet ser sig som talare, tar vi 
omedvetet till oss ord, stavning, interpunktion etc. som vi sedan kan använda när 
vi själva skriver. Inlärning sker automatiskt förutsatt att den underliggande 
motiveringen finns. Men den som inte betraktar sig som skribent, ser förbi det 
formella och nöjer sig med innehållet, det enda han som läsare är intresserad av. 
/…/ Vi kan bara förklara språkutveckling med att barnen växt in i rollen som 
[talare och] skribenter. 34

 
När barn lär sig att läsa och att skriva går det, enligt Teleman, till på ungefär samma sätt som 
när de lär sig tala. Barnen måste först erövra och knäcka den skriftspråkliga koden, det vill 
säga upptäcka det regelmässiga sambandet mellan stavning och uttal. Viktig vid lärandet är 
att skrivandet fyller en funktion och har en mening utöver själva skrivinlärningen. Att skriva 
innebär att skapa och förmedla ett budskap, samt att förtydliga ett innehåll för andra eller för 
sig själv. Meddelandekaraktären, att det finns en mottagare, är viktigt att tydliggöra för barn 
vid skrivinlärning, då det kan fungera som stöd vid lärandet av skriftspråkets normer. 
Skriftspråket ställer andra krav på tydlighet än det muntliga språket. Detta då det muntliga 
språket i den direkta situationen kan förtydligas till skillnad från skriften. 35 ”Att tala och att 
skriva innebär alltså inte bara att uttrycka sig i två olika substanser, det innebär också att 
kommunicera i olika sammanhang under olika betingelser.”36 Teleman menar att skolans roll 
är att stödja och handleda eleverna i deras skriftspråksutveckling, så att de kan erövra det 
offentliga språket som används i samhället för olika syften. Detta medför krav på 
textframställning att söka vara så precis som möjligt. Det ställer också krav på mottagaren att 
kunna ta del av och granska meddelandet.37  Teleman poängterar dock, vilket även framhålls 
av bland annat Siv Strömquist, att det primära vid skrivandet är innehållet, den formella 
skrivträningen är sekundär. 38  
 
 
 
 
 

                                                 
33 Teleman, Ulf, Lära Svenska. Om språkbruk och modersmålsundervisning (Uppsala: Almquist & Wiksell, 
1997), 89,109. 
34 Ibid., 109. 
35 Ibid., 107-109. 
36 Ibid., 94. 
37 Ibid., 39-40. 
38 Teleman (1997); Strömquist (1988).  
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SKRIVPROCESSENS FÖRANKRING I DEN KLASSISKA RETORIKEN 
   
Siv Strömquist lyfter fram kopplingen mellan den klassiska retoriken39 och skrivprocessen, 
och menar att vi genom retoriken kan få insikter och kunskaper om den textbildningsprocess 
som skrivandet innebär.40 Den processinriktade skrivundervisning i skolan, som inleddes 
under 1980-talet i Sverige och som bland annat förespråkas av Siv Strömquist och Britt-Marie 
Arkhammar har hämtat inspiration från mötet med och handböcker skrivna av 
angloamerikanska pedagoger, som inledde forskning kring skrivprocessen under 1970-talet.41 
Dessa har i sin tur påverkats av den klassiska retorikens arbetsmodell för byggande av text för 
en mottagare, såväl skriftlig som muntlig.  
 
Modellen innehåller olika faser:  
 
 

 INTELLECTIO  analys 
 
     INVENTIO innehåll 
      DISPOSITIO struktur 
         ELOCUTIO språkdräkt 
 MEMORIA memorering 
   PRONUNTIATIO/ACTIO framförande 
    
 EMENDATIO bearbetning 

 
 

5
F 
A 
S 
E 
R 

 
 
 
 
 
 
                   
                        
                   Figur 1: Retorikens textbildningsmodell. Arbetsgången.42  
                          
Utanför de fem faserna i figur 1 ligger arbetsmoment som intellectio. Detta moment ses som 
en förberedelsefas inför arbetet, där talaren tar fasta på syftet med uppgiften och vem som är 
mottagare. Efter de fem faserna i figuren ovan ligger en bearbetningsfas, emendatio. Memoria 
och pronuntiatio/actio hänförs enbart till det muntliga talet, medan de övriga faserna är giltiga 
för textbyggande i allmänhet.43  
 
Teleman och Strömquist visar att arbetet med att bygga text, för muntlig eller skriftlig 
framställan, är en lika mödosam som lustfylld process både för retorikern och skribenten. 
Strömquist menar att då den svenska skolan, med början redan under 1930-talet, tappade 
kontakten med den klassiska retoriken, försvann också synen på skrivandet som en process.44 
En följd av detta är att inventionsfasen i skolans skrivundervisning ofta ”skrumpnat ihop till 
nästan ingenting”45, och en ytterligare konsekvens är även att dispositionsfasen förlorat sin 
funktion. Detta då dispositionsövningar kom att innebära att eleverna skulle ordna ett 
läromedelsinnehåll de ej hade kunskap om, istället för att disponera det egna stoffet och 
idéerna i text. Teleman anser att detta fått konsekvenser för skrivandet i skolan, då 

                                                 
39 Retorik betyder vältalighet i praktik och teorin om denna. Nationalencyklopedin. Femtonde bandet. (1994), 
uppslagsord: retorik. 
40 Strömquist, Siv, Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier (Malmö: Gleerups, 2000), 36. 
41 Arkhammar, Britt-Marie, Skrivkamrater. Introduktion i ett processorienterat skrivande (Stockholm: Almquist 
& Wiksell, 1988), 2; Strömquist (1988), 14-15, 23. 
42 Strömquist (2000), 27. 
43 Arkhammar (1988), 7-8; Strömquist  (1988), 14-15. 
44 Strömquist  (1988), 18. 
45 Teleman (1997), 43. 
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stoffinsamlandet och idéutvecklandet är den viktigaste dimensionen vid textskapande: ”har 
man inget att säga, så hjälper det föga om man kan disponera och formulera sig.”46  
 
Strömquist visar på att vi fick ett produktkoncentrerat skrivande i skolans undervisning, då de 
olika retoriska faserna av arbetsprocessen föll i glömska. Det som framförallt blev kvar var 
den språkliga utformningsfasen (elocutio). Konsekvensen av detta blev att arbetsgången vid 
processen att skriva en text togs för given och att elever i regel bedömdes utifrån texter som 
egentligen var obearbetade första utkast.47 Anders Mehlum lyfter fram att processinriktat 
arbetssätt under de senaste åren har fått genomslag. Han menar dock att det finns en fara i att 
pendeln kan slå över åt andra hållet, det vill säga att processen framhålls på bekostnad av 
produkten. Mehlum skriver att lärarstudenter ofta har en tendens att vurma för processen och 
därigenom minimera vikten av produkten vid elevers skrivande. Skrivprocessen ska leda fram 
till en produkt som ska nå en mottagare. ”Processen som sådan kommunicerar inte – det är 
texten som gör det.”48 Mehlum betonar att om vi tar bort produktens betydelse i elevers 
skrivande tar vi bort meningen med skrivandet för eleverna och de riskerar att förlora sin 
motivation. Tanken med skrivandet som ett kommunikationsredskap är att texten ska läsas 
och förstås av en mottagare.49  
 
SKRIVPROCESSENS FASER 
 
Siv Strömquist påvisar att försök att beskriva de mentala processerna vid skrivande, det vill 
säga vad som händer inom oss när vi skriver, ger oss en schematisk bild av textbildningens 
olika faser och insikt om att skrivandet faktiskt sker i en process. Att skriva innebär att gå in i 
en dynamisk process, där faserna inte passeras i en viss turordning. När vi skriver ägnar vi oss 
åt och återkommer ständigt till de olika faserna, därmed kan skrivandet ses som en cirkulär 
aktivitet.50 Skrivprocessens olika faser är: 
 

Förstadiet              Skrivstadiet Efterstadiet 
- analys         - formulering - bearbetning 
- stoffsamling  - utskrift 
- sortering  - korrekturläsning 
- strukturering  - slutlig utskrift och  
     ev tryckning51

 
Det skrivförberedande arbetet sker i förstadiet, där skribenten analyserar och tar hänsyn till 
ämne, mottagare, syfte och genre. Utifrån detta samlas, sorteras och struktureras stoff inför 
det kommande skrivandet. I nästa fas skrivs ett första utkast, som i den tredje fasen bearbetas 
och eventuellt publiceras. Kamratrespons och lärarrespons används med fördel i alla faser, då 
de utgör en hjälp och ett stöd för eleven att i dialog med omgivningen utveckla sitt språk och 
sina tankar. Kamratrespons innebär att eleverna tar del av och samtalar kring varandras tankar 
och texter.52  

 

                                                 
46 Teleman (1997), 43. 
47 Strömquist (1988), 18-19. 
48 Mehlum, Anders, Skrivundervisning. Mellan styrning och frihet (1994) svensk översättning Nilsson, Björn 
(Lund: Studentlitteratur, 1995), 119. 
49 Mehlum  (1995), 118-122. 
50 Strömquist (1988), 23-25; Strömquist (2000), 32- 34.  
51 Strömquist (1988), 20. 
52 Ibid., 20, 85-87. 
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Britt-Marie Arkhammar menar, i likhet med Strömquist, att stoffsamling, samtal och respons 
under skrivandets gång är av betydelse för att elever ska hitta och utveckla skrivstrategier. 
Förutsättningar för att eleverna ska kunna utveckla skrivstrategier är att de ges tid till arbete 
med de olika skrivfaserna. Tanken är att skrivandet ska bli ett redskap för lärande och 
tankearbete, språk- och identitetsutveckling. Använt på det sättet kan skrivandet med fördel 
bli ett redskap för att lära i alla ämnen.53  
 

Skrivande lär man sig genom att skriva, och det räcker inte med den skrivträning 
eleverna får på svensktimmarna i skolan. Eleverna måste skriva hemma. De 
måste få möta meningsfulla skrivsituationer i andra ämnen i skolan. De måste 
utvecklas till skrivande personer.54  
 

Ingegärd Sandström Madsén, som utgår från Vygotskijs teorier, menar i likhet med denne att 
skrivandet innebär, förutom att eleverna utvecklar ett skriftspråk, att de får möjlighet att sätta 
ord på och få tillgång till sina tankar. Skrivandet blir ett stöd i och synliggör den egna 
läroprocessen. Detta då den skrivna texten finns kvar för lärare och elever att återvända till för 
samtal och reflektion.55  
 
I grundskolans kursplaner och betygskriterier för ämnet svenska står att läsa att språket har en 
nyckelroll i skolans arbete. Kommunikation och samarbete sker genom språk. Genom språket 
bildas och synliggörs kunskap och den blir därmed hanterbar. Tillsammans med andra ämnen 
syftar svenskämnet till att utveckla elevernas förmåga till kommunikation, kreativitet och 
tänkande.56  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Arkhammar (1988), 4-5.  
54 SOU 1992:94, Skola för bildning  (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1992), 302. 
55 Sandström Madsén, Ingegärd, Skriva för att lära. Skrivande och samtal som redskap för en bättre 
undervisning (Kristianstad: Högskolan Kristianstad, Enheten för kompetensutveckling, 1996), 5-8.  
56 Skolverket, Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Stockholm: Fritzes, 2000), 96. 
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TIDIGARE FORSKNING 
 
Vårt intresse riktas mot betydelsen av elevers samspel, respons, stoffsamlande och dialog för 
idéutbyte i processkrivande. Utifrån detta vänder vi oss till tidigare forskning som gjorts i 
Norden mellan åren 1990 och 2002, för att undersöka vad dessa forskare säger om elevers 
skrivande och interaktion. 
  
Christina Björn studerar i sin avhandling Barn skapar text barnkulturens möten och konflikter 
med skolkulturen. Hon utgår från ett interaktionistiskt perspektiv, utifrån Vygotskij och 
Piaget. Det förutsätter aktiva individer som i interaktion med omgivningen skapar kunskap 
och mening om sig själva och denna, där språket har en meningsskapande roll. Björn lyfter 
fram att barnets språk ska respekteras och att skrivandet ska vara meningsfullt, för att barnet 
på så sätt ska utveckla en språklig medvetenhet, språkliga begrepp och kunskap om språkets 
konventioner.57

 
Björn utgår från tre aspekter i sin studie av elevers fria textskapande och menar att vi kan se 
att elever i dessa reproducerar en erfaren verklighet, laborerar med den eller redogör för den. I 
de situationer där elever tillåts samspela kring textskapande pågår språkliga och sociala 
samspel, och i dessa samspel väljer textskaparen mellan att vara mer eller mindre indragen när 
denna producerar sin text.58 Björn visar att när eleverna tillåts samspela på egna villkor kring 
den textskapande situationen stimuleras många av dem, men inte alla, till ett vidare skrivande. 
Hon ser att eleverna väljer att antingen skapa sina texter för sig själva eller parallellt med eller 
tillsammans med en eller flera andra elever.59  
 
Olga Dysthe presenterar i Det flerstämmiga klassrummet en studie i tre gymnasieklasser, två i 
USA och en i Norge. Gemensamt för dessa gymnasieklasser är att, oavsett lärare, skrivandet 
och samtalet används som redskap i undervisningen. Dysthes teoretiska förankring i denna 
studie utgår ifrån Vygotskijs och Bakhtins teorier när det gäller lärande, språk och dialog. I 
studien undersöks hur skrivandet i skolan kan användas på olika sätt för att stimulera lärande. 
Dysthe lyfter fram betydelsen av det muntliga och samspelet mellan det skrivna och samtalet. 
Hon drar slutsatsen att elevernas inlärningspotential ökar om läraren får till stånd en 
undervisning, där samtal och skrivande samspelar. Undervisningen bör bygga på interaktion 
med samtal kring skriftliga texter. Arbetssätten anpassas mellan eleverna, kulturen och den 
situation där lärandet sker. Den viktigaste slutsatsen är att skrivande och samtalande i ett 
dialogiskt, flerstämmigt, klassrum har störst effekt på lärandet. Detta realiserar också 
elevernas medinflytande och demokrati i klassrummet. Dysthe förespråkar ett dialogiskt 
klassrum, det vill säga ett klassrum där språket och samtalet har en central betydelse för 
lärandet.60

  
Torlaug Løkensgard Hoel ser, i likhet med Olga Dysthe, vikten av ett samspel mellan 
skrivandet och samtalandet för lärandet, utifrån Bakhtins och Vygotskijs teorier. Hennes 
avhandling Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole behandlar elevsamtal kring texter 

                                                 
57 Björn, Christina, Barn skapar text. Om kulturdialog i skolan (Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska 
institutionen, 1996). 
58 Björn (1996), 169-170.  
59 Ibid., 156-166. 
60 Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet. Att skriva och samtala för att lära (1995) svensk översättning 
Nilsson, Björn (Lund: Studentlitteratur, 1996). 
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och responsgrupper i skolan.61 Hoel visar genom sin studie på responsens betydelse för 
gymnasieelevers skrivande och lärande. Eleverna har arbetat i skrivprocess där de samlats i 
responsgrupper och gett återkoppling på varandras texter, både muntligt och skriftligt, under 
skrivandets gång. Hoel tydliggör i sin studie hur eleverna aktivt hittar balansen i samtalet så 
att förståelse mellan parterna uppnås. Här handlar det om att genom frågor och svar precisera 
och förklara sina utsagor på ett sådant sätt att deltagarna kan förstå och hjälpa varandra i 
tankearbetet, och därmed också i skrivandet. Interaktion och språklig samverkan i 
responsgrupper blir därmed en hjälp för eleverna, då de får möjlighet att stötta varandra i 
skrivprocessen och verka som förebilder för varandra. Då eleverna arbetar med varandras 
texter delar de med sig av kunskaper, skrivstrategier, idéer, tankar och mönster för språk och 
texter. De lär av varandra och hjälper varandra vidare till närmaste utvecklingszon.62    
 
Mari-Ann Igland har i sin forskning undersökt lärarresponsens betydelse för elevers 
processkrivande. Igland har undersökt hur och om högstadieelever använder muntlig och 
skriftlig lärarrespons i sitt arbete med att bearbeta den egna texten. Hon menar att om lärarens 
undervisning ska ligga i framkant av elevens möjliga utvecklingsbara zon, måste denna aktivt 
ta reda på var eleven befinner sig i sin läroprocess. Ett sätt att nå kunskap om detta, enligt 
Igland, är att analysera elevtexter och utifrån detta ge en lärarrespons som både utmanar och 
motiverar eleven att arbeta vidare med sin text. Igland lyfter fram att textbearbetning inte ska 
ses som en uppgift enbart för den enskilda eleven, utan framhåller att det handlar om ett 
samarbete mellan lärare och elev.63    
 
Anita Bohman och Ulla-Britt Lahti har i ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet tittat 
närmare på elevers skrivande, i år fem. De har fokuserat textens mottagare och vilken 
betydelse mottagaren har för elevers skrivglädje. Studiens restultat visar att skrivglädjen hos 
eleverna påverkas och varieras av den tänkta mottagaren av texterna, men även av 
skrivövningens utformning. En del elever upplever större trygghet i sitt skrivande när texterna 
riktas mot en känd mottagare, medan andra elever inte visar någon större påverkan av detta. 
Dessa elever stimulerades mer av skrivövningen i sig. Bohman och Lahti lyfter i detta arbete 
fram vikten av att eleverna, redan i skrivandets initialskede, får insikt om skrivandets 
kommunikativa funktion för att skrivandet ska upplevas som meningsfullt.64

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Hoel, Torlaug Løkensgard Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole. Responsgrupper i teori og praksis 
(Trondheim: Trondheims universitet, 1995); Ord på vandring: Elever i samtal om texter i Dysthe, red. (2003); 
Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper (2000) svensk översättning Andersson, Sten (Lund: 
Studentlitteratur, 2001). 
62 Hoel, i Dysthe, red. (2003). 
63 Igland, Mari-Ann, Medan texten blir till. Lärarkommentarer och gemensamt bearbetningsprojekt i Dysthe, red. 
(2003).  
64 Bohman, Anita och Lahti, Ulla-Britt Att öka elevers skrivglädje genom olika mottagare (Luleå: Luleå tekniska 
universitet, Examensarbete, ht 2002). 
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METOD 
 
Som vi beskrev i inledningen får vi som lärarstudenter möjlighet att delta i ett skrivprojekt. I 
samband med att vi tackar ja till deltagande, tar vi en första kontakt med skolans lärare via e-
post. Vi sätter oss in i den litteratur som ligger till grund för projektet och vår 
fältundersökning och som behandlar barns skrivande, skrivprocessen, betydelsen av att skriva 
för att lära samt forskningsmetoder.  

 
VAL AV METOD 
 
Vår studie har en etnografisk ansats i den bemärkelse att vi stödjer oss på de redskap och 
metoder som beskrivs av Kullberg, Patel och Davidson, exempelvis deltagande observationer. 
Det redskap som används vid etnografiska studier kan, enligt Kullberg, vara 
undervisningssättet.65 Vår undervisning blir därmed ett redskap för oss att genomföra vår 
studie och samla in data.  
 
Kullberg definierar begreppet etnografi som folk(be)skrivning och menar att det är  
framsprunget ur antropologi och etnologi. Detta innebär att etnografisk forskning genomförs 
på fältet, i kulturen, bland annat som deltagande observatör, där syftet är att förstå en grupp 
människors sätt att lära, leva och verka. Forskarrollen som deltagande observatör medför ett 
aktivt deltagande i praktiken, i en befintlig miljö, tillsammans med deltagare, exempelvis 
elever i en skolklass. Vidare beskrivs etnografi av Kullberg, som ett arbetsredskap och ett 
metodiskt verktyg för forskare, att på ett systematiskt sätt producera och samla in data, samt 
bearbeta, analysera och tolka detta. Etnografisk forskning strävar inte efter att undvika 
påverkan utan erkänner att så sker, då forskaren deltar i samspelet på fältet.66 Utifrån detta 
resonemang kring etnografisk forskning genomför vi vår studie kring barns skrivande.  
 
Att genomföra studier innebär för forskaren, enligt Patel och Davidson, många gånger att 
modifiera och tillämpa befintliga metoder för att anpassa dessa till det utvalda 
undersökningsfältet.67 Patel och Davidson framhåller också att varje forskningsprocess är unik 
och ett sätt att nå giltighet är att använda sig av flera olika insamlingsinstrument vid 
datainsamling. Detta ger forskaren möjlighet att studera samma fenomen ur olika perspektiv 
och dessa bildar ett variationsrikt underlag för tolkningar och analyser.68 Vi befinner oss som 
forskare på fältet i barnens skolmiljö och genomför ett av oss planerat skrivprojekt. Genom ett 
sådant förfarande samlar vi in och producerar datamaterial, som sedan får ligga till grund för 
att besvara vårt formulerade syfte med undersökningen. Detta innebär att vi använder oss av 
flera olika datainsamlingsmetoder som på olika sätt kompletterar varandra, såsom 
observationer, dagböcker, intervjuer, dokument etc. för att få en bredd i vårt material. I vår 
undersökning producerar vi, som forskare, våra data genom att lyssna, titta och anteckna våra 
intryck som vi sedan analyserar. Vid antecknandet av samtal från observationer och i 
samband med transkription av ljudbandsupptagningar, från tal till text, använder vi 
skriftspråk. Vid transkription väljer vi att behålla uttryck som ”mm”, ”ah”, ”äh”, ”eh”, ”ba” 
och vi använder oss av ”...” för att visa på tankepaus. Vi skriver även ut upprepningar av ord.                          
 
 
                                                 
65 Kullberg, Birgitta, Etnografi i klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 2004), 12. 
66 Ibid., 11-16, 52-55, 91.  
67 Patel, Runa och Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning  (Lund: Studentlitteratur, 2003), 118. 
68 Ibid., 102-106. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Enligt Vetenskapsrådet ska forskaren innan en undersökning görs upplysa de av 
undersökningen berörda personerna om undersökningens syfte. Deltagare ska få vetskap om 
deras uppgift i projektet och att deltagandet är frivilligt. Medverkande har rätt att avbryta sitt 
deltagande i undersökningen. Om deltagarna är under femton år bör medgivande inhämtas 
från vårdnadshavare. Samlat material ska antecknas, avrapporteras och förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga personer ej kan ta del av det och avidentifiera deltagande individer. 
Insamlade uppgifter rörande enskilda personer får inte heller lånas ut eller användas i icke-
vetenskapliga syften.69

   
Inför vårt examensarbete tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Skolans lärare informerar elevernas målsmän om skrivprojektet och dessa ger sitt tillstånd till 
att projektet genomförs och dokumenteras. Läraren i den klass som berör vår studie 
informerar elevernas målsmän om vår närvaro i klassen och vårt deltagande i och 
dokumenterande av projektet. Det material vi erhåller under studiens gång utgörs av olika 
informationskällor, kontinuerligt insamlade. Materialet hanteras i enlighet med vad 
Vetenskapsrådets principer föreskriver, för att skydda de medverkande i undersökningen. 
Detta innebär att all skriftlig dokumentation, hit inkluderar vi även scannat elevtextmaterial på 
CD-rom, samt ljudbandsinspelad dokumentation förvaras inlåst av oss. För att förhindra 
eventuell identifiering av eleverna kommer vi i det följande att använda oss av fingerade 
namn. En kodnyckel över eleverna finns att tillgå, där deras verkliga namn går att utläsa. 
Denna förvaras på annan plats än insamlat material.  
 
URVALSGRUPP OCH AVGRÄNSNINGAR           
 
Genom vårt deltagande i skolans och lärarutbildningens gemensamma skrivprojekt får vi 
tillträde till ett undersökningsfält. I projektet tilldelas vi en klass i skolår tre att utföra vår del 
av projektet i. Klassen består av arton elever, varav sju flickor och elva pojkar, som alla deltar 
i vårt skrivprojekt. Det eleverna framställer och skapar under skrivprocessen ligger till grund 
för vår undersökning. Vid inledningsskedet konsulterar vi klassläraren angående 
gruppindelning, detta då vårt projekt bygger på samspel i grupp och vi själva saknar kunskap 
om klassen och eleverna.  
 
Klassen delas in i fem grupper, utifrån befintlig bordsplacering. Resultatredovisningen 
avgränsas till att omfatta två grupper av fem. Det innebär att sju elever av arton får 
representera klassen. Denna avgränsning görs på grund av materialets omfång. De två utvalda 
grupperna uppvisar både likheter och skillnader vad det gäller hur skrivprocessens faser 
används i elevernas skrivande, samt vad det gäller interaktion i grupp. Dessa likheter och 
skillnader mellan de båda grupperna speglar klassen totalt, och därför anser vi att de båda 
utvalda grupperna kan ses som representativa för klassen. Ytterligare avgränsningar görs 
inom dessa båda grupper genom att vi lyfter fram och visar på specifika textexempel, i syfte 
att exemplifiera likheter och skillnader. I resultatdelen benämns de båda grupperna efter de 
efternamn som eleverna ger sina ”familjer”, ”Lundqvist” och ”Piplarsson”. Gruppen 

                                                 
69 Vetenskapsrådet (1990, mars) Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 
Forskning [www dokument].  
Hämtad från URL http://www.vetenskapsradet.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838. Hämtat 28 oktober 
2004, klockan 18.30.  
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”Lundqvist” består av Emil, Johannes och Sixten. Gruppen ”Piplarsson” har fyra medlemmar, 
Mirjam, Adam, Melker och Frida.70

 
GENOMFÖRANDE 
 
Vårt första möte med skolans lärare sker vid en studiedag i början av augusti där en av oss har 
möjlighet att delta. Dagen behandlar skrivprocessen, att göra observationer och att 
dokumentera. Inför vårt möte med eleverna författar vi var sitt brev om oss själva i 
berättelseform, som vi sänder till dem.71 Tanken med detta är dels att förbereda vår ankomst, 
genom att på något vis presentera oss, men också att visa på att skriven text har en mottagare. 
Klassläraren initierar, som en följd av de brev vi läser upp för klassen, att eleverna skriver 
svar till oss. Dessa brev ger oss en första bild av vilka eleverna är.  
 
I början av vår tid i klassen berättar vi för eleverna om vårt deltagande i skolans skrivprojekt. 
Vi talar om att vårt arbete, tillsammans med dem, under dessa fyra veckor ska ligga till grund 
för vårt examensarbete. Vi lyfter fram att eleverna är viktiga för vårt lärande vad det gäller 
barns skrivande och att undervisningen kommer att innebära både enskilt skrivande och 
samverkan i grupp. I samband med vår första lektion förklarar vi vikten av att eleverna samlar 
allt de skriver och ritar i sina skrivmappar, som de erhåller vid denna lektion. Vi förklarar att 
detta material kommer att utgöra en viktig del av vår datainsamling. 
 
Den planerade undervisningen för vårt skrivprojekt, kallat ”Familjen”, utgår ifrån 
skrivprocessens arbetsgång.72 Uppgifterna i vår planering är öppet formulerade och 
intentionen är att elever i samtal och samspel tillsammans samlar stoff och hittar lösningar i 
ett processinriktat arbete, som stöd för eget skrivande av berättelser. Arbetet inleds med att 
eleverna i grupp, om tre till fyra, skapar en för gruppen gemensam ”familj” utifrån en av oss i 
förväg färdigställd mall, kallad familjemall.73 Denna ”familj” blir sedan utgångspunkt för 
elevernas fortsatta skrivande och samspel kring de planerade uppgifterna.    

Elevtexter 
Arbetet med skrivprojektet ”Familjen” innebär att eleverna skriver egna berättelser. Eleverna 
arbetar tillsammans i grupp med stoffsamling, respons och bearbetning inför och i samband 
med det egna skrivandet. Elevernas skrivprocess, bland annat synlig i form av elevtexter, är 
en viktig del, då vi söker svar på våra frågeställningar. Vi samlar därför in allt textmaterial 
som finns i elevernas skrivmappar, allt från minneskartor, utkast och bearbetade texter. Dessa 
scannar vi in och bränner ned på CD-rom. Elevtexterna analyseras både enskilt och i 
förhållande till de övriga texterna i respektive elevgrupp och i vissa fall över gruppgränserna. 
Det vi tittar specifikt på är om det finns spår av elevernas gemensamma textbyggande och i så 
fall hur detta ser ut. Vi ger även, vid ett tillfälle, varje elev en skriftlig lärarrespons och denna 
vill vi även försöka spåra genom vår textanalys. Elevtexterna är informationskällor för att 
synliggöra skrivprocessens faser och elevers samspel och respons i grupp, samt hur detta tar 
sig i uttryck i texten. I de fall där vi i resultatdelen vill visa på exempel ur elevtexter och vi 
inte kan använda oss av scannat material, på grund av dålig läsbarhet eller utrymmesbrist, 
väljer vi att göra en avskrivning av elevtexterna på dator. 
 

                                                 
70 Elevernas namn är fingerade. 
71 Bilaga 1. 
72 Bilaga 2. 
73 Bilaga 3. 
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Observationer  
Patel och Davidson beskriver observationer som något vi naturligt, mer eller mindre 
slumpmässigt, gör i vårt vardagsliv för att bilda oss en uppfattning av vad som händer och 
sker omkring oss. När observationer används i vetenskapligt syfte för att samla in data sker de 
inte på ett slumpmässigt sätt, utan forskaren planerar sina observationer och registrerar dem. 
Patel och Davidson talar om strukturerade och ostrukturerade observationer. Båda kräver en 
viss planering. Det som skiljer dem åt är graden av strukturering. Oavsett vilken 
observationsmetod forskaren väljer har denne att ta ställning till exempelvis vad som ska 
observeras, hur observationer ska registreras samt förhållningssätt gentemot det observerade.  
Som observatör befinner sig forskaren i den akuta situationen (i nuet) och får därmed tillgång 
till direkt information74, vilket vi inte får om vi i vårt fall enbart tittar på elevtexter.  
 
Vid det arbete som berör skrivprojektet ”Familjen” väljer vi att göra ostrukturerade 
observationer av elevers interaktioner. Valet av denna metod innebär att vi inte följer något 
fastställt observationsschema, då vi vill försöka observera så mycket som möjligt av vad som 
händer i de specifika undervisningssituationerna. Detta med hänsyn tagen till elevers 
skrivande och interaktion i skrivprocess. Då det handlar om både skrivande och interaktion, 
anser vi att ostrukturerade observationer är ett sätt att synliggöra så mycket som möjligt av 
hur eleverna arbetar i skrivprocessen. Vårt förhållningssätt är den kända deltagaren som 
observatör, som beskrivs av Kullberg samt Patel och Davidson. Denna roll som forskaren 
ikläder sig innebär att forskaren går in i och deltar aktivt i den kultur där undersökningen 
sker.75 Detta innebär för vår del att vi blir medlemmar av gruppen i egenskap av lärare, vi 
agerar tillsammans med eleverna, samtidigt som vi genomför observationer. Vid sex 
lektionstillfällen observerar vi elevgrupper i grupprummet under cirka trettio minuter, i 
intervaller om fem till tio minuter. Vid fem av dessa tillfällen sker observationerna i samband 
med ljudbandsupptagning. I övrigt görs kortare observationer kontinuerligt i klassrummet. 

Dokumentation 
Anteckningar förs både i samband med observationssituationer och efter avslutade 
lektionstillfällen. Anteckningar kan, enligt Kullberg, vara mer eller mindre utförliga, direkta 
eller nedtecknade i efterhand, kring det som sker i klassrummet. Lärarens tankar kring det 
som sker kan också dokumenteras.76 Vi upptäcker efter hand att vårt antecknande i direkt 
anslutning till en observation blir ett störningsmoment för eleverna. De vill gärna se vad vi 
skriver. Det känns inte bra att visa eleverna våra anteckningar, samtidigt som vi heller inte vill 
ge sken av att vi håller på med något hemligt. Därför övergår vi till att föra anteckningar efter 
lektionen ”…observationer kan också samlas i ’huvudet på en observatör’.”77 Kullberg 
beskriver liknande erfarenheter av att föra anteckningar i klassrummet och hur hon istället 
valde att föra anteckningar i efterhand.78 De tillfällen när vi ändå väljer att anteckna i direkt 
anslutning till en observation, sker det vid tillfällen som till exempel gemensam stoffsamling i 
helklass och vid ljudbandsinspelning. Efter avslutade lektioner går vi igenom våra iakttagelser 
och reflekterar kring dem. Därefter skriver vi, var för sig, en sammanställning av 
observationsanteckningarna i våra dagböcker.  
 

                                                 
74 Patel och Davidson (2003), 87-95. 
75 Kullberg (2004), 91-100; Patel och Davidson (2003), 95-98. 
76 Kullberg (2004), 218. 
77 Rubinstein Reich, Lena och Wesén, Bodil, Observera mera!  (Lund: Studentlitteratur, 1986), 11. 
78 Kullberg (2004), 153. 
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Rubinstein Reich och Wesén beskriver dagboken som ett samlande begrepp för iakttagelser 
som sammanfattas och nedtecknas i efterhand.79 Patel och Davidson framhåller också 
dagboken som ett bra instrument att samla och dokumentera det som händer under studiens 
gång, samt egna tankar och reflektioner kring detta, för att ha en källa att återvända till vid 
arbetet med analysen av resultatet.80 Vi väljer att föra varsin dagbok och i dessa, i enlighet 
med Kullberg, sammanställer vi våra iakttagelser, tankar, reflektioner och händelser kring 
projektet ”Familjen”.81 Utöver våra dagboksanteckningar för vi loggbok på kopierade 
schemablanketter. Loggboksanteckningarna fungerar som minnesanteckningar för planeringar 
av organisatorisk karaktär (tider, lokaler, frånvaro, schemaförändringar). Dessa sammanställs 
även de i dagböcker. Dagböckerna skrivs på dator och får karaktären av beskrivande, narrativ, 
tolkande och analyserande text. 

Ljudbandsupptagningar 
Vi använder oss av ljudbandsupptagningar som en registreringsteknik vid insamlandet av 
data. Fördelen med detta är att dialoger och händelser ljudregistreras, så att vi kan återkomma 
till ljudbanden och lyssna om igen. Nackdelar med ljudregistrering är att till exempel 
kroppsspråk inte registreras, samt att det vid samtidigt tal är svårt att höra vem som säger vad 
och ibland även vad som sägs. Trots detta, anser vi, att inspelningarna utgör ett bra 
komplement till våra deltagande observationer. Ljudbandsupptagningar görs av elevernas 
gruppdiskussioner i samband med arbetet med skrivprojektet ”Familjen”. Varje grupp spelas 
in vid ett lektionstillfälle vardera och vid dessa tillfällen deltar vi som observatörer. 
Inspelningar görs i grupprum och tiden varierar beroende av lektionens längd och inledning. 
Patel och Davidson tar upp att nackdelen med att använda sig av ljudbandsinspelningar är att 
det är både tids och arbetsmässigt kostsamt, då det gäller utskrift av det inspelade.82 Med 
anledning av detta väljer vi att transkribera valda delar, de avsnitt där eleverna samtalar om 
”Familjen”.   

Intervjuer 
Den kvalitativa intervjuns syfte är, enligt Patel och Davidson, att få syn på den intervjuades 
tankar kring ett fenomen. En fördel är om den som genomför intervjun har förkunskaper om 
det område som frågorna berör. Detta för att skapa en situation där intervjun får karaktären av 
ett samtal, där både intervjuaren och de intervjuade är medskapare.83 I slutet av vår tid i 
klassen intervjuar vi varje elevgrupp vid ett tillfälle, för att få reda på elevernas tankar kring 
det avslutade skrivprojektet ”Familjen”. Sammantaget gör vi fem intervjuer. 
 
Elevintervjuerna sker gruppvis, utifrån de grupper eleverna initialt delats in i, och sker i 
klassrummet eller i grupprum under pågående lektion, det vill säga medan eleverna sitter och 
arbetar. Intervjuerna är tidsmässigt korta, tio till femton minuter, och baseras på fem i förväg 
bestämda frågor.84 Frågorna ställs i en bestämd ordning, numrerade av oss, men är 
formulerade på ett sätt som lämnar utrymme för eleverna att svara med egna ord. Det här kan 
ses som vad Patel och Davidson betecknar som en intervju med låg grad av standardisering, 
men samtidigt med en hög grad av strukturering, där frågorna ställs i en bestämd ordning och 
lämnar utrymme för deltagarnas egna ord.85 Elevernas svar nedtecknas skriftligt i samband 

                                                 
79 Rubinstein Reich och Wesén (1986), 18. 
80 Patel och Davidson (2003), 119. 
81 Kullberg (2004), 218-219.  
82 Patel och Davidson (2003), 83. 
83Patel och Davidson (2003), 77-82.  
84 Bilaga 4. 
85 Patel och Davidson (2003), 78-79. 
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med intervjuerna, för att sedan sammanställas av oss gemensamt i ett eget dokument. Vi är 
medvetna om att elevsvaren kan påverkas av den pågående aktiviteten omkring dem på ett 
sådant sätt att eleverna inte ges möjlighet att fördjupa sina svar i någon större utsträckning. 
Med stöd av övriga samtal som görs under vår tid i klassen, anser vi att det finns en giltighet i 
de svar eleverna avger.  
 
KÄLLKRITIK                        
 
Vår undersökning grundar sig på etnografiska forskningsmetoder och pågår under fyra 
veckor.  Tiden sätter ramar för studiens genomförande och påverkar därmed hela 
undersökningsprocessen, från mötet med eleverna och skolkulturen till producerande, 
insamlande och bearbetning av data. Vi är medvetna om att vår närvaro i elevgruppen 
påverkar forskningsprocessen, då vi deltar, är medskapare i och påverkar praktiken. 
Samspelet mellan oss och eleverna kan aldrig ske på lika villkor, då vi går in i gruppen som 
lärare.  
 
Elevernas medvetenhet om syftet med vår närvaro kan också påverka insamlandet och 
producerandet av data vid samtal, skrivande, intervjuer, observationer och 
ljudbandsupptagningar. En etnografisk undersökning accepterar tolkning som värdefull och vi 
kan aldrig kan förhålla oss objektiva till det vi ser, hör och erfar. I samma ögonblick som vi 
nedtecknar detta sker en tolkning, då innehållet medieras genom oss. Vi menar att flera 
insamlingsmetoder som kompletterar varandra ger ett variationsrikt underlag och därmed 
giltighet för denna specifika elevgrupp, vad det gäller barns skrivande i skrivprocess. Det 
faktum att vi är två som studerar samma företeelse ökar trovärdigheten. De resultat vår studie 
ger kan inte anses gällande för andra elevgrupper än den av oss undersökta, men de kunskaper 
vi erhåller utifrån detta arbete kan ändå, anser vi, vara användbara vid arbete med 
skrivprocessen i andra elevgrupper.      
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RESULTAT OCH ANALYS 
 
KONTEXTBESKRIVNING 
 
I det följande ger vi en kort beskrivning av skolan och klassen där vår studie genomförs. 
Skolan är en tvåparallellig f-3-skola, med cirka 140 elever, i norra Sverige och är belägen i ett 
lugnt område med villor och radhus samt närhet till natur och skogsmiljö. Skolan består av 
fyra byggnader. Varje byggnad inrymmer olika skolår med tillhörande fritidsverksamhet. 
Gemensamt för hela skolan är matsal och skolbibliotek. Biblioteket uppdateras kontinuerligt 
och är inbjudande inrett med låga bokhyllor, bord, stolar och en soffa. Här kan elever själva 
söka böcker och sitta ner och läsa eller grupparbeta.  
 
Skolbyggnaden där vi gör vår studie är indelad i två avdelningar, en för skolår två och en för 
skolår tre med separerad fritidsverksamhet. Avdelningen för skolår tre inrymmer två 
parallellklasser. Här finns två klassrum, ett grupprum, ett möblerat utrymme i korridoren samt 
en gemensam hall.  
  
Klassrummet, där vår studie utförs, har en rektangulär form med fönster längs ena långsidan. 
Längst fram har läraren sitt skrivbord, här finns också en whiteboard placerad på väggen. 
Eleverna sitter grupperade vid bord om tre eller fyra elever. Varje elev har sin egen låda där 
de förvarar sina saker (böcker och dylikt) i hurtsar placerade på olika ställen. I klassrummet 
finns ett klassrumsbibliotek med både skönlitteratur och olika typer av faktaböcker. Det finns 
också ett utrymme längst ner i klassrummet där eleverna, gruppvis eller enskilt, kan dra sig 
undan för att arbeta. Utrymmet är möblerat med en soffa och ett runt bord med stolar, skåp 
och dator.  
 
Lärarlaget för de båda klasserna i år tre består av två klasslärare, två fritidspedagoger, samt en 
lärare som går in som extraresurs. Undervisning och fritidsverksamhet sker i åldershomogena 
grupper. Pedagogerna har ett tätt samarbete och strävar efter kontinuitet och samsyn över 
elevens skoldag, vad det gäller kunskapssyn, lärande och undervisning. Den klass där vi gör 
vår studie har ett faddersamarbete med eleverna i klass 1.  
 
I det följande väljer vi, på grund av materialets omfång, att göra en avgränsning och 
koncentrerar oss därmed på att redovisa två av de fem grupperna i klassen. Grupperna 
benämns efter de efternamn som eleverna ger sina ”familjer”. Vi väljer att nedan presentera 
grupperna ”Lundqvists”86 och ”Piplarssons”87 elevtexter både som scannade bilder och som 
maskinavskrivningar på dator. Anledningen till detta är att en del scannade texter inte går att 
återge på grund av dålig läsbarhet, samt av utrymmesskäl, bilderna tar stor plats i arbetet. Det 
finns även en gräns för hur mycket bilderna kan förminskas utan att läsbarheten påverkas.  

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
86 Gruppen består av Emil, Sixten och Johannes. 
87 Gruppen består av Mirjam, Melker, Frida och Adam. 
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FAMILJEMALL 
 
Vårt skrivprojekt ”Familjen” inleds med att eleverna i 
grupp skapar en ”familj” utifrån en mall, kallad 
familjemall.88 I grupperna sätter eleverna samman sina 
”familjer”, det vill säga de bestämmer vilka 
familjemedlemmarna är, utseende, boende, grannar, yrke, 
intresse. Det de kommer överens om skriver de in i sina 
respektive familjemallar. Dessa nedtecknade 
överenskommelser inom grupperna fungerar som 
minnesanteckningar för vidare problemlösning och 
skrivuppgifter.  Eleverna samlar sina texter i en bok för 
varje grupp, det vill säga fem böcker totalt för klassen. 
Dessa böcker vill de presentera för sina fadderbarn i  
klass 1.                                                                                        Figur 2: Familjemall.                                         
 
PERSONBESKRIVNINGAR 
 
Eleverna samlar gruppvis sina berättelser i böcker. Böckerna inleds med personbeskrivningar. 
Vi samtalar med eleverna om syftet med personbeskrivningar, att dessa fungerar som en slags 
presentation av de olika familjemedlemmarna för läsaren. Personbeskrivningarna fördelar 
eleverna mellan sig i grupperna. Grupperna ”Lundqvist” och ”Piplarsson”, bestående av 
sammanlagt sju elever, skriver tretton personbeskrivningar. Fördelningen av ”familjens” 
medlemmar sker på olika sätt i de båda grupperna och medför att eleverna, beroende av 
antalet familjemedlemmar, skriver ett varierat antal texter. En del elever skriver en 
personbeskrivning, andra skriver två till tre beskrivningar. I skrivandet av dessa utgår de från 
den ”familj” de inledningsvis skapat i grupp och nedtecknat i familjemallen.89 Vid detta 
skrivtillfälle gör vi en ljudbandsupptagning av gruppen ”Piplarsson” i grupprummet. 
 
Elevernas texter är uppbyggda av fakta som staplas på varandra i korta meningar och följer 
familjemallens struktur där fakta kring familjemedlemmarna presenteras. Tre av dessa tretton 
texter skiljer sig något från de övriga genom att det tillförs ny information som inte syns i 
familjemallen. För att belysa hur personbeskrivningar ser ut hos grupperna ”Lundqvist” och 
”Piplarsson” visar vi på fem textexempel, två som följer familjemallens struktur och tre som 
avviker något från denna. 

Gruppen ”Lundqvist” 
Som tidigare nämnts består gruppen av tre elever, Emil, Johannes och Sixten. De sätter 
samman en ”familj” som de kallar för ”Familjen Lundqvist”. Denna ”familj” består av fem 
personer, två vuxna och tre barn. Sixten och Johannes ber att få skriva om två personer var. 
Emil accepterar detta, vilket innebär att han skriver om en familjemedlem. Då kamraterna får 
sin vilja igenom låter de Emil välja först vem han vill skriva om och han väljer ”Andreas 
Lundqvist”. I arbetet med personbeskrivningarna aktualiseras frågan om husdjur när Emil vill 
skriva om ett. Johannes påminner Emil om vad de tidigare muntligt kommit överens om i 
gruppen, att tonårspojken ”Andreas”, som Emil skriver om, inte har något eget husdjur. Det 
blir därmed inte aktuellt för Emil att skriva om detta. Av de fem personbeskrivningar som 
gruppen ”Lundqvist” skriver innehåller en text ny information, som inte syns i gruppens 

                                                 
88 Bilaga 3. 
89 Bilaga 5. 
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familjemall. De övriga fyra texterna håller sig strikt till familjemallen, samt vad eleverna i 
gruppen muntligt kommit överens om. 
 
Sixtens beskrivning av ”Linda Lundqvist” är ett exempel på texter som han och Johannes 
skriver och som följer familjemallens struktur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur3: Text av Sixten om ”Linda Lundqvist”.   

 
I Sixtens text presenteras familjemedlemmens namn, ålder, yrke, intresse, utseende och 
husdjur, som finns antecknade i familjemallen.90 För att visa på personbeskrivningar som 
presenterar ny information jämför vi Sixtens text med Emils text om tonårspojken ”Andreas”, 
vars intresse är att spela innebandy.91 I denna personbeskrivning skriver Emil: 
 

aNdreas luNdQVisT   
14 års åldeN haN  
går På [skolan]92 haNs 
FaVorit Sport är 
iNebaNdY haN är 
UteSPelare haN 
har Nummer 11. 
HaN har SPelat 23 
Macher och 17 Mål. 
HaN har SPelat 3 
SesoNger i iNebaNdY 
haN är bäST i haNs 
lag.  

 
Emil följer familjemallen, som indirekt skapar innehållet och inledningsvis strukturerar 
texten. Av familjemallen får vi veta att ”Andreas Lundqvist” är fjorton år, går i skolan och är 
intresserad av innebandy.93 Emil är mycket intresserad av idrott och är själv aktiv 
idrottsutövare. I skolan skriver han om sitt fritidsintresse i händelseboken.  Han väljer att läsa 
tidningar och böcker om olika sporter. Vi ser att om det finns att tillgå väljer han läroböcker i 
matematik med idrott som tema. Texten som Emil skriver om ”Andreas Lundqvist” speglar 
hans idrottsintresse. Att ”Andreas” är utespelare med nummer elva på tröjan och bäst i sitt lag, 
att han spelat i tre säsonger, tjugotre matcher och gjort sjutton mål är information som Emil 
hittar på själv. När Emil skriver om tonåringen ”Andreas” sker detta utan samtal eller 
diskussioner med de övriga i gruppen, det vill säga som ett enskilt skrivande. Emil tar egna 

                                                 
90 Bilaga 5, 1-2. 
91 Ibid., 2. 
92 Namn på skolan borttaget, av sekretesskäl. 
93 Bilaga 5, 1-2.  
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initiativ och söker inte, efter diskussionen om husdjuren, stöd hos Sixten och Johannes i form 
av frågor för att stödja det han skriver. Emil presenterar sin färdigproducerade text för övriga 
gruppen. Sixten och Johannes för ett samtal, öppet i gruppen, kring innehållet i sina texter och 
kring skrivandet. Detta sker under textskapandets gång.      

Gruppen ”Piplarsson” 
I gruppen ”Piplarsson” ingår Mirjam, Adam, Frida och Melker. De skapar tillsammans en 
”familj” som de kallar för ”Familjen Piplarsson”. Denna ”familj” består av två vuxna och fyra 
barn. Vid skrivandet av personbeskrivningar sker fördelningen av familjemedlemmarna 
genom leken ”sten-sax-påse”, där den som vinner väljer person att skriva om. Antalet 
familjemedlemmar att beskriva fördelas på liknande sätt. Det visar sig under arbetets gång att 
pojkarna blir färdiga med sina personbeskrivningar fortare än flickorna. Detta leder till att 
pojkarna tar på sig ytterligare uppgifter att skriva. Flickorna lovar i gengäld att ta bort 
pennkorgen från gruppens bord vid slutet av skoldagen under en månads tid. När pojkarna 
skrivit färdigt de uppgifter de tagit på sig, sitter flickorna fortfarande och skriver. Pojkarna 
funderar högt över vad de nu ska göra och vi frågar efter ”familjens” husdjur. Melker och 
Adam tittar efter i familjemallen och konstaterar att ”familjen Piplarsson” äger ett marsvin 
och en katt. De fördelar djuren mellan sig, så att Adam skriver om katten ”Jonsson” och 
Melker om marsvinet ”Molly”, då han har ett marsvin hemma. Adam börjar omgående skriva, 
medan Melker vänder sig till gruppen och frågar hur han ska börja. Vi ber Melker att muntligt 
berätta om sitt eget marsvin och det gör han.  
 

Lärarstudent: Vad heter marsvinet? 
Melker: Molly 
Adam: Nej, marsvinet Helgon.  
Melker: Molly är det bästa för jag har ett marsvin som heter Molly. 
 Ska jag skriva att marsvinet är svart och lite orange? 
Lärarstudent: Du kan ju skriva att Piplarssons har ett marsvin. För att det är 
 Piplarssons marsvin så att man vet. 
Melker: Nej, det är bara svart. Marsvinet är svart. Äh… gillar att vara ute och  
 gå. Nej men, det går inte skriva om det. 
Lärarstudent: Men du som har marsvin och vet om allt om marsvin. Vad de tycker  
 om att göra och när de är vakna och så. 
Melker: De tycker om när man sätter ut hon i köket och här en planka så att de 
 inte kan sticka ut. För då om man försöker ta upp dem tycker de att  
 det är så kul så att de bits för att man inte ska göra det.  
Lärarstudent:  Ja. 
Melker:  Och de tycker om att bajsa i soffan. 
Lärarstudent:  Ja. jag har ju aldrig haft marsvin så jag vet ju inte så mycket om  
 marsvin. 
Melker:  Marsvinet är svart. 
Lärarstudent:  Vem i familjen är det som håller på mest med det här marsvinet? 
Melker:  Bill. Man måste gossa med det annars trivs hon inte. 
Lärarstudent: Ja.  
Melker:  Jag… jag brukar ligga i soffa, när hon… och då brukar hon gå upp  
 och ligga här [pekar mot axeln]. 
Lärarstudent:  Ja, mysigt. 
Melker:  Man kan… men man behöver inte klippa naglarna så ofta, bara en  
 gång per [otydligt]... när det har gått två månader ska man klippa, sen  
 måste man vänta två månader till. 
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Lärarstudent:  Ja. 
Melker:  Sen måste man kolla deras tänder rätt ofta.  
Lärarstudent:  Ja. 
Adam:  Varför måste man göra det? 
Melker:   För att de växer för ibland äter hon inte den mat de ska ha. Men den  
 där maten ni sålde till oss. 
Frida:  Ja. 
Melker:  Det är … det är den godaste mat hon gillar. Hon äter till och med den  
 före salladen. När man här i sallad och all mat, frukt och så och den  
 maten, då går hon och tar den maten före salladen och allt. 
Lärarstudent: Vad är det för mat? Är det något… 
Frida:   Vi hade köpt fel mat till vår kanin, så sen… det var kanin- och  
 marsvinsmat. Då, då, då… då kom mamma på att vi kunde gå och  
 sälja den till dem för vi hade köpt tvåpack i onödan. Och sen så  
 gjorde vi det. 

 
Efter detta skriver Melker sin text om ”Molly”. Adam tar ett eget initiativ när han skriver om 
katten ”Jonsson”. I denna personbeskrivning skriver Adam: 
 
 Katt jonsson 
 jonsson är gul och lite orange. 
 jonsson väger 5 hg. ögon 
 färgen är svart. 
 
Adam verbaliserar inte muntligt den beskrivning han skriftligt nedtecknar, utan läser upp sin 
text när den är klar. Av Adams text får vi veta att katten ”Jonsson” väger fem hekto, är gul 
och orange, samt har svarta ögon. Adam ritar en bild av pojken ”Bull” under texten om katten. 
Adams text om katten ”Jonsson” är fri i förhållande till familjemallen, då den ger ny 
information. I familjemallen står att ”familjen” äger en katt, men den ger ingen övrig 
information.94

 
Gruppen ”Piplarsson” skriver sammanlagt åtta personbeskrivningar, varav två texter av dessa 
tar upp information som inte syns i familjemallen. Vi vill visa på två textexempel från denna 
grupp där den ena, figur 4, liknar Sixtens beskrivning av ”Linda Lundqvist”. Denna typ av 
personbeskrivningar är den vanliga i även den här gruppen. Den andra texten vi vill visa, figur 
5, är ett exempel på personbeskrivningar som går utanför familjemallen. Båda texterna nedan 
är skrivna av Melker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 Bilaga 5, 4. 
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Figur 4: Text av Melker om ”Bertil Piplarsson”.   Figur 5: Text av Melker om marsvinet ”Molly”. 
 
Texten om ”Bertil”, figur 4, följer den för gruppen ”Piplarsson”, gemensamma 
familjemallen.95 I Melkers text om ”Bertil” presenteras familjemedlemmens namn, ålder, 
utseende, yrke och intresse, som finns antecknade i familjemallen. I Melkers text om 
marsvinet ”Molly”, figur 5, är texten friare i förhållande till familjemallen, då de ger ny 
information. I familjemallen står att ”familjen” äger ett marsvin och en katt, men den ger 
ingen övrig information om husdjuren.96 Av samtalet och texten om ”Molly” får vi veta att 
marsvinet ägs av ”Bill”, som matar och ”gossar” med ”Molly” varje dag. Vi får också veta 
hur marsvinet ser ut och att hon tycker om att gå omkring. Melker ritar även en bild av 
marsvinet.   

 
ANALYS: PERSONBESKRIVNINGAR                  
 
Den gemensamt skapade familjemallen sätter strukturen för elevernas skrivande och det 
eleverna skrivit in i mallen fungerar som ett stöd för skrivandet. Vi ser att familjemallen 
används som ett idé- och stoffmaterial, till vilket eleverna i grupperna ”Lundqvist” och 
”Piplarsson” återvänder och diskuterar kring, när de skriver sina personbeskrivningar. 
Familjemallen och det samtal eleverna för fungerar under skrivandets förstadium som en 
stoffsamlings- och struktureringsstrategi. Siv Strömquist framhåller samtalet som ett stort stöd 
i den problemlösningsprocess som elever befinner sig i när de ska sätta igång att skriva. I 
samtalet analyseras också skrivuppgiften, det vill säga vad eleverna ska skriva om och hur det 
kan göras. Strömquist menar att samtalet fungerar som utlösare för minnet och kreativiteten, 
vilket i sin tur underlättar själva skrivandet.97 I denna uppgift blir det muntliga berättandet om 
marsvinet ”Molly” det som sätter igång Melkers skrivande. Han bygger först upp sin text 
muntligt i ett samtal för att sedan skriva ner den. Samtalet hjälper honom att få syn på det han 
redan vet om marsvin och att tänka färdigt, så att han sedan kan formulera sig i skrift. 
 
Samtalet mellan eleverna är en del av det samspel som pågår, då de prövar sina 
lösningsförslag för texterna. Christina Björn menar att då barn är engagerade i samtal kring 
saker som intresserar dem, använder de språket på ett levande sätt för att sedan bearbeta, på 

                                                 
95 Bilaga 5, 3-4.   
96 Ibid., 4. 
97 Strömquist  (2000), 38-47.                         
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ett personligt sätt, de tankar och känslor som samtalet väckt.98 Detta överensstämmer med det 
som Bakhtin framhåller, det vill säga att mening skapas i dialog. Han menar att språket 
används i kommunikativa handlingar, i dialog med andra människor, som ett redskap för att 
skapa personlig mening.99  
 
Björn visar på att när elever tillåts samspela kring textskapande väljer de olika strategier, att 
skriva sina texter enskilt eller parallellt med andra.100 Emil och Adam väljer en strategi att 
skriva enskilt när de skriver sina texter om ”Andreas Lundqvist” och katten ”Jonsson”, som 
de sedan läser upp för sina kamrater. Emil och Adam samtalar inte med de övriga 
gruppmedlemmarna vad det gäller stoff och struktur för personbeskrivningarna när de skriver 
dessa texter. Då de väljer att skriva inom den dialog som finns i gruppen, det vill säga de 
ramar som eleverna i de båda grupperna satt för de ”familjer” de tillsammans skapat, 
godkänns deras texter av de övriga gruppmedlemmarna.  
 
Vad det gäller Emils text om tonåringen ”Andreas Lundqvist” och Melkers text om marsvinet 
”Molly” ser vi att de lämnar familjemallens struktur. Texterna om ”Linda Lundqvist” av 
Sixten, och ”Bertil Piplarsson” av Melker är till sina strukturer uppbyggda på ett 
faktastaplande sätt, utifrån det som eleverna skrivit in i sina familjemallar. I dessa typer av 
texter förekommer sällan fördjupade beskrivningar eller att ny information tillförs. Adams 
text om katten ”Jonsson” är till karaktär faktastaplande, men ger information som inte syns i 
familjemallen. I texterna om ”Andreas” och ”Molly” av Emil och Melker blir personliga 
intressen och erfarenheter synliga och ny information tillförs som inte syns i familjemallen. 
Vi lägger märke till att när Melker skriver utifrån ett personligt engagemang och intresse får 
texten om marsvinet ”Molly” en annan karaktär än den faktastaplande texten om ”Bertil 
Piplarsson”. Av detta ser vi att en och samma elev skriver två helt olika texter inom samma 
skrivuppgift.  
 
Christina Björn ser i sin studie, där hon utgår från tre aspekter av elevers fria textskapande, att 
elever i sitt textskapande reproducerar en erfaren verklighet, laborerar med den eller redogör 
för den.101 De faktastaplande texter, som är vanliga i denna skrivuppgift beskriver kort den 
fiktiva verklighet som skrivprojektet ”Familjen” utgör. Emils text om ”Andreas” och Melkers 
text om ”Molly” avviker från det faktastaplande mönstret utifrån familjemallen. Dessa båda 
texter speglar Emils och Melkers intressen och erfarenheter. Innehållet i dessa två texter är 
pojkarnas personliga stoff och vi tolkar det som att i vissa skrivsituationer tas det personliga 
stoffet bättre tillvara och fungerar motivationsskapande i skrivandet. Britt-Marie Arkhammar 
poängterar att eleverna har en inre fond av erfarenheter, minnen, tankar, känslor etc. som i sig 
utgör ett förarbete till det egna skrivande.102  
 
Alla elever i klassen enas kring att deras texter ska presenteras för fadderbarnen i klass 1. I 
och med detta beslut är mottagaren av elevernas texter känd, eleverna vet vem de skriver för. 
De bestämmer sig också för hur deras texter ska presenteras, samlade grupp för grupp i 
bokform. Därmed sätts ett mål upp för skrivandet, elevernas skrivprocess ska leda fram till en 
produkt. Vi gör tolkningen att detta får betydelse för elevernas drivkraft i skrivandet på så sätt 
att de ger sig in i diskussioner med varandra kring texter och stoff till texter. Eleverna ger 
uttryck för att de vill visa upp sina böcker, inte bara för fadderbarnen utan även i skolans 

                                                 
98 Björn (1996), 168.  
99 Dysthe och Igland, i Dysthe, red. (2003), 99-101. 
100 Björn (1996), 166. 
101 Ibid., 156. 
102 Arkhammar (1988), 9. 
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bibliotek. Personbeskrivningarna skrivs i syfte att göra tydligt för mottagare av elevernas 
böcker vilka personer dessa berättelser handlar om. Arkhammar framhåller att det behövs 
mottagare till allt som eleverna skriver för att deras skrivande ska utvecklas.103 Anita Bohman 
och Ulla-Britt Lahti ser i sin studie av elevers skrivglädje att eleverna känner störst glädje och 
motivation i sitt skrivande då de skriver till en riktad, det vill säga känd, mottagare.104 Att 
elevernas skriftliga alster har mottagare anser Maj Björk och Caroline Liberg ”har stor 
betydelse för att de ska förstå att deras arbete räknas och är viktigt.”105 Siv Strömqvist betonar 
också glädjen i att dela med sig av sin text till andra. Detta gör skrivandet till en 
kommunikativ handling och det är det som skrivundervisningen ska riktas mot.106  
 
BERÄTTELSEN OM ”FAMILJENS” FIRANDE MED EN TÅRTA 
 
En uppgift för eleverna är att skriva en berättelse om ”familjens” firande med en stor tårta. 
Uppgiften inleds med att eleverna gemensamt i helklass bygger en tankekarta på tavlan. Stoff 
struktureras på tavlan, av en av oss, till en tänkt berättelse utifrån förslag från eleverna. 
Berättelsen byggs upp med start vid ”Tårta” och fortsätter sedan medurs utifrån de 
understrukna frågorna, som är formulerade av oss, i figur 6, nedan. 
 
         

Vad firar ni?  - födelsedag                                                 Var firar ni? - bröllop - hemma  
- på ett slott       Tårta 

 (samt en bild 
   av en tårta)  

 
Familj _ _ _ _  

Vilka kommer? 
- släkten 
- vänner

Hur går firandet till? 
- dansar 
- äter 

 
  
 
 
 
 
 
 
 Hur slutar det?     
 - polisen kommer  
   (ritar även en bild av en  
    sirenlampa) 

- alla går hem 
 
          Figur 6:Tankekarta skriven på tavla i klassrummet.   
 
Tankekartan presenteras som ett verktyg för samling och sortering av stoff och idéer som 
eleverna kan använda sig av för att bygga egna tankekartor. Varje elev ska sedan berätta sin 
berättelse för en kamrat utifrån sina egna tankekartor och ge och ta emot respons på denna 
berättelse. Vi samtalar med eleverna kring syftet med respons. Vi berättar hur det kan gå till 
att ge och få respons, samt hur de kan ta tillvara på respons. Vi kommer överens om att varje 
elev ska framföra ett beröm och ett förslag på förändring eller en fråga som leder till 
utveckling. Därefter är uppgiften att skriva ner berättelsen. Vi går igenom elevernas texter, 
efter lektionens slut, och ger skriftlig lärarrespons till alla elever. 
                                                 
103 Arkhammar (1988), 31. 
104 Bohman och Lahti (2002), 20. 
105 Björk, Maj och Liberg, Caroline, Vägar in i skriftspråket. Tillsammans och på egen hand (Stockholm: Natur 
och Kultur, 1996), 118. 
106 Strömqvist (1988), 32-35. 
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I det följande, figur 9 och 10, där vi sammanställer grupperna ”Lundqvists” och ”Piplarssons” 
tankekartor använder vi förkortningar av elevernas fiktiva namn, på grund av platsutrymmet i 
figurerna.  

Gruppen ”Piplarsson” 
Eleverna, Mirjam, Adam, Frida, Melker, i gruppen ”Piplarsson” skapar varsin tankekarta när 
de sitter tillsammans kring sitt bord. Vid respons delar gruppen på sig. Melker och Adam 
sätter sig i det möblerade utrymmet längst ner i klassrummet, Frida responssamarbetar med 
Katarina, från en annan grupp och Mirjam ger och tar emot respons tillsammans med Eva, 
från ytterligare en annan grupp. Då vi koncentrerar oss på gruppen ”Piplarsson” väljer vi i det 
följande att återge Melkers och Adams berättelser utifrån deras tankekartor, där 
kamratrespons finns nedskriven. Vi kommer även att jämföra de fyra gruppmedlemmarnas 
texter med varandra.  
                                                                            
Melker och Adam säger först att allt är bra i deras berättelser och att det inte finns några 
förslag på utveckling att ge. Vi ber Melker att berätta om sin tankekarta igen och när han 
berättat färdigt ställer vi frågan: ”Jag undrar vad tomtefar och tomtemor dansar till för 
musik?” Melker tänker en stund och svarar sedan: ”De dansar till ont-i-huvudet-klassikern.” 
När vi ber om ett förtydligande säger han: ”Iprem-sången.” Vi samtalar ånyo om att det är på 
detta sätt vi kan ge varandra respons och att det är bra att skriva ner de tankar som responsen 
resulterar i.  
 
                                                                                                               
                                                                                          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 Figur 7: Melkers tankekarta med nedtecknad respons.            Figur8: Adams tankekarta med  
                                                                                                                 nedtecknad respons.  
 
Både Melker och Adam skriver efter detta ner respons och nya tankar på sina tankekartor och 
ställer flera frågor till varandras muntliga berättelser, jämför figur 7 och 8 med figur 9 nedan. 
I Melkers tankekarta syns kamratrespons som: ”marsepantårta, - dom dansar till ont ihuvet 
Klasikern, - Alla bölar, - dom vill inte gå hem. – Sen blir dom glada igen”. I Adams 
tankekarta syns kamratrespons som: ”en stor jul tårta, med disco, tomten dansar till world cup, 
för att inen vill gå hem för att dom tycker det var roligt”. Adam säger: ”Det här var ju kul!” 
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Mi: våd firar det           Jul Mi: var firar det   A: Vad firar de        kyrkan       Julafton A: lulejå 

 Me: Julafton Me: Hemma  Mi: tarta F: Brölop  F: kyrkan A: tårta  
Me: Tårta   
F: MeD tårta 

Mi: Piplarsson 
A: piplarson  
Me: PiPlarsson 
F: PiPlarSSon 

Mi: Sider 
A: hur firar 
de med disco 
Me: Disco   
F: kreftor 

Mi: Granar Kommpisar 
A: Vilka kommer elvis och  
      jultomten 
Me: Tomten o Tomtemor  
F: Slekten

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi: Hur slutar det Alla går hem         med ett leende  
A: hur slutar det Alla gråter   
Me:  Alla gråter 
F: Med et leende På leParna

   
 
 
   Figur 9: Sammanställning av gruppen ”Piplarssons” tankekartor.107  
 
Sammanställningen av gruppen ”Piplarssons” tankekartor i figur 9 ovan visar stora likheter, 
men också skillnader mellan elevernas tankekartor. Eleverna samlar och strukturerar stoff 
tillsammans i gruppen och bygger upp sina tankekartor utifrån detta samarbete. Adam, 
Mirjam och Melker väljer i sina tankekartor att ”familjen Piplarsson” firar julafton, Frida 
väljer bröllop. Mirjam och Frida förlägger firandet till kyrkan, Melker till hemmet och Adam 
till Luleå. Adam och Melker firar med disco, Mirjam med cider och Frida med kräftor. Gäster 
hos Adam är tomten och Elvis. Tomten finns även med hos Melker, liksom tomtemor. I 
Mirjams tankekarta nämns grannar och kompisar bland gästerna och i Fridas nämns släkten.  I 
Mirjams tankekarta slutar julfirandet med att alla går hem med ett leende. Frida låter 
bröllopsfesten sluta med ett leende på läpparna. Adams och Melkers julfiranden slutar med att 
alla gråter. 
  
Gruppen ”Piplarsson” återsamlas vid sitt bord, efter responstillfället. De påbörjar arbetet med 
att skriva sina berättelser. Likheter är synliga mellan texternas inledningar.  
 
Mirjam inleder sin berättelse: Adam inleder sin berättelse: 
 
 Det hella börja med att fru   Det var en gong en familj 
 Berta skule hemta tidningen. Som hete piplarson. en gong när 
 hon sate ner handen i brev- deras son va på basket match. 
 lodan och fik Syn På ett brev. när han kom hem låg en 
  indjudan i hans brevlåda. 
 
Frida inleder med frasen: ”De hella började med att Bertil…” och Melker sin berättelse med: 
”Det var en gång en Familj som hete Piplarsson.” Det pågår samtal om och uppläsning av det 

                                                 
107 Namnen förkortas på följande vis: Mirjam – Mi, Adam – A, Melker – Me, Frida – F. 
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skrivna under tiden som eleverna arbetar fram sina berättelser, från det att de återsamlas vid 
bordet tills texterna är färdiga. 
 
I både Mirjams och Adams text kommer det ett brev med en inbjudan till ”familjen”. I 
Mirjams första utkast förekommer dialog mellan berättelsens karaktärer i stor utsträckning. 
Ett exempel ur Mirjams text ser ut så här: ”då ropå Berta Bil! Bul! Brit-inger! Ingerbrit! kom 
och hjelp mig med tårtan. straks va tortan klar nu ska vi på fest”.  I Fridas första utkast 
förekommer ingen dialog av det slaget. Däremot finns det i hennes bearbetade text. Vi återger 
Fridas båda texter, för att visa hur hon utvecklar sin berättelse.  
 
Fridas första utkast: Fridas bearbetade text: 

 
De hella började med  
att  Bertil och Berta Skulle 
gifta Sig i kyrkan. de 
va slekten och granen Som 
Skulle koma till kyrkan 
Dom Skulle fira med 
kreftor. dom hade KÖPt 
in en gete Stor 
tårta som granarna 
skulle få. de 
Slutade med att 
alla jik hem 
med et leende 
På leParna 

 

  
 De hella börjademed att 
 Bertil och Bärta Skulle gifta 
 sig i kyrkan. Bill Bull Brit-inger 
 och inger-Brit ni måste 
 byta om OK vi kommer. 
 är ni klara ja ja 
 nej nej varför är 
 inte ni klara Slekten o 
 granarna kommer ju nu men 
 våra flagor siter fel. 
 nu ska vi fira 
 med kreftor och vin. 
 har alla ättit klart  
 alla. ja då blir de den  
 gete stora tårtan 
 da. nu blir  
 de dans. å alla 
 jik hem med 
 ett leende På leParna. 
 

En förändring, vad det gäller dialog, och en utveckling av berättelsens innehåll sker mellan 
Fridas första utkast och hennes bearbetade och renskrivna text. Även i Adams text 
förekommer dialog mellan personerna i berättelserna. Adam skriver: ”i bilen sa Bertil nu ska 
vi ha kul hoppas jag får en basket ball. det kommer nog du och få.”  
 
Mirjam, Frida och Melker tar till vara på stoffet i sina tankekartor när de skriver sina 
berättelser. I Adams skrivna berättelse finns från tankekartan tårtan, tomten, ”lulejå” och 
julafton kvar. Elvis, disco samt slutet, som det markeras i tankekartan, saknas i den 
färdigbearbetade texten. Han tar heller inte med den i tankekartan uppskrivna responsen i sin 
text, det gör däremot Melker i sin text.  
 
Alla fyra bearbetar sina skrivna berättelser. Mirjam, Melker och Frida väljer att skriva om 
texten på ett nytt papper. Adam väljer att sudda, skriva om och skriva till saker i sitt utkast. 
Som svar på den skriftliga lärarresponsen vi ger Adam förtydligar han i slutet av sin berättelse 
vem ”guman olga” är, då han skriver ”guman olga är hon som bor där.” Den skriftliga 
lärarresponsen vi ger till de övriga i gruppen handlar om att skriva författarnamn och titel till 
berättelserna, vilket de också gör.  
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Gruppen ”Lundqvist” 
Eleverna, Johannes, Sixten, Emil, i gruppen ”Lundqvist” skapar varsin tankekarta när de sitter 
tillsammans kring sitt bord. Vi sammanställer gruppens tankekartor, i figur 9, och undersöker 
därefter hur elevernas texter förhåller sig till deras tankekartor.  
 
 

J: Julafton 1                                                 J: Hemma 3S: VAD FIRAR  S: DE FIRAR     DOM  J: Tårta 2     HEMA3    JULAFTON1S: TÅRTA 4    E: hemma E: JullaFToN   OCH KNECK 
 E: Tårta 

J: Lundqvist  
S: LUNDQVIST 
E: luNdQVisT  

J: De äter och 
Dansar 5
S: DE        
    DANSAR   
    OCH ÄTER 5
E: daNsar äter 

J: Jonssons och Jultomten 4
S: VILKA KOMMER 
    JONSSONS OCH  
    JULTOMTEN2
E: JulTomTeN. JoNSSoN.

 
 
 
 
 
 
 
 J: Julklapparna  
     rymmer 6

S: DE SLUTAR MED AT TOMTEN  
    RYMER OCH JONSSONS  E: alla går hem  

 
   Figur 10: Sammanställning av gruppen ”Lundqvists” tankekartor. 108

 
Sammanställningen i figur 10 ovan visar stora likheter mellan elevernas tankekartor. Eleverna 
samlar och strukturerar stoff tillsammans i gruppen och bygger upp sina tankekartor utifrån 
denna samverkan. Familjemallen fungerar även som stöd vid stoffsamlingen, då grannen 
”Jonsson” syns i allas tankekartor och texter. I Sixtens och Johannes tankekartor syns 
numreringar. Johannes nedskrivna berättelse följer i stort sett hans numreringar i tankekartan. 
Texten börjar med att ”familjen” firar julafton (numrerat 1 i tankekartan), sedan talar 
Johannes om att ”familjen” firar hemma (numrerat 3 i tankekartan) och därefter följer texten 
tankekartans numrering ”2 Tårta” – ”4 Jonssons och Jultomten” – ”5 De äter och Dansar” – 
”6 Julklapparna rymmer”. Sixten stryker över och ändrar numreringarna i sin tankekarta 
utifrån hur texten tar form, det vill säga han gör en fortsatt strukturering av stoffet medan han 
skriver. Emils berättelse börjar med julafton och han följer sin tankekarta medurs. Tårtan 
nämns inte i hans text. 
 
Kamratrespons från Sixten på Johannes tankekartan är i Johannes text främst synlig i ordet 
”bugg”. Sixten ställer en fråga om vad ”familjen” och dess gäster dansar. Johannes tar efter 
Sixtens fråga i sin respons på dennes tankekarta. Detta resulterar i att ”familjen” i Sixtens text 
dansar tango.   
 
Det finns många likheter mellan elevernas tre texter. I Sixtens text dansar ”familjen” tango, i 
Johannes text dansas det bugg och i Emils runt granen. Knäck förekommer i Sixtens 
tankekarta och text och är även synligt i Johannes text, dock inte i hans tankekarta. Alla tre 
bearbetar sina texter, vilket i den här gruppen innebär att de både suddar, skriver om och 
skriver till saker i sina texter. Bearbetning sker även efter den skriftliga lärarrespons vi ger 
                                                 
108 Namnen i tankekartan förkortas på följande vis: Johannes – J, Sixten – S, Emil – E. 
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eleverna. Den skriftliga lärarresponsen leder i Johannes fall till att han suddar, ändrar och 
lägger till i slutet av sin berättelse. Lärarresponsen lyder: ”Oj, har julklapparna rymt! Det vore 
spännande att få läsa hur det gick till.” Johannes lägger till i sin text efter lärarrespons: ”Det är 
hål i säcken! Men dom har smittit in under Julgranen. Det blir nog lika roligt nästa år.” 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figur 11: Johannes text om ”familjen Lundqvist” firande med en tårta. 
 
Lärarresponsen leder för Johannes del till att texten utvidgas i slutet av berättelsen. Även för 
Emil och Sixten gäller lärarresponsen berättelsernas slut. Eleverna gör förändringar och 
tillägg.  
 
ANALYS: ”FAMILJENS” FIRANDE MED EN TÅRTA 

 
Genom att på tavlan bygga en tankekarta vill vi förmedla en modell till eleverna för 
stoffsamling och strukturering av berättelsens innehåll. Här sker ett idéutbyte mellan eleverna, 
då de lämnar förslag till de olika delarna i tankekartan, exempelvis vad ”familjen” firar, vilka 
som kommer och vad som händer sen. Uppgiften är öppen på så vis att eleverna får fantisera 
och associera kring händelsen. Vi ringar in området för skrivandet genom att vi talar om att 
”familjen” firar något med en tårta.  
 
När eleverna sedan skapar sina tankekartor bestämmer de ämne för sina berättelser. I sina 
tankekartor skriver eleverna stödord och på så vis förbereder och planerar eleverna för sitt 
skrivande. I arbetet med att bygga berättelsen med hjälp av en tankekarta berättar eleverna 
muntligt för varandra om sina tankar, i detta börjar de samtidigt att strukturera stoffet till 
berättelsen. Av de sju eleverna i grupperna ”Lundqvist” och ”Piplarsson” väljer sex av dem 
att skriva om julfirande, där familjerna antingen firar hemma, i kyrkan eller i Luleå. I fem av 
de här texterna är tomten en av gästerna. Bland gästerna märks också grannar, vänner och 
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släktingar. I alla texter firar familjerna på något sätt med att äta och i fyra av dem dansas det. 
Tårtan förekommer i sex av berättelserna. Idéutbyte och samlande av stoff till berättelserna 
sker i ett samspel mellan eleverna i de olika grupperna. Eleverna får tillgång till och kan nyttja 
varandras tankar och idéer. Vid en jämförelse mellan de båda gruppernas tankekartor kan vi 
anta att det också sker ett visst idéutbyte mellan grupperna, vad det gäller exempelvis att fira 
jul. Julfirande var inget som kom fram vid klassens gemensamma stoffsamling och byggande 
av tankekarta på tavlan.   
 
Teleman och Strömquist talar båda om att då den svenska skolan tappade kontakten med den 
klassiska retoriken förlorade den stoffsamlande och idéutvecklande fasen utrymme i skolans 
skrivundervisning. De menar att det är viktigt att inventionsfasen i skrivprocessens förstadie 
ges utrymme, då arbetet med detta får konsekvenser för dispositionsfasen.109 Vi anser, i likhet 
med Teleman och Strömquist att, för att eleverna ska kunna bygga upp och strukturera en 
berättelse behöver de samla stoff, utan stoff kan de inte arbeta med berättelsens struktur. 
Strömquist menar att stoffsamlande är en förutsättning för att eleverna ska lyckas i sitt 
skrivande.110 I Konsten att tala och skriva resonerar Strömquist kring skribenters skilda sätt 
att strukturera texten. En del har planen i huvudet medan andra skriver ner en mycket 
detaljerad disposition. Hon menar att oavsett på vilket sätt dispositionen görs är det av 
betydelse för det kommande skrivarbetet och ska ses som preliminär.111 Sixten och Johannes 
har i sina tankekartor en preliminär disposition för sina berättelser. Denna disposition är inte 
fast då de under skrivandets gång förändrar den.  
 
I denna uppgift bygger eleverna sina texter initialt med att berätta för varandra utifrån sina 
tankekartor. Vi ser att det muntliga berättandet kan fungera som ett stöd för eleverna inför 
deras skrivande, då de i detta skrivförberedande arbete muntligt prövar sin text för första 
gången inför en mottagare. Melker och Adam skriver ned tankar och idéer som responsen 
väcker i de egna tankekartorna. Genom kamratrespons sker en första bearbetning på så sätt att 
eleverna prövar och utvecklar sin tänkta berättelse i interaktion med varandra. Vid detta 
tillfälle lyssnar de på varandra och ställer frågor till varandras berättelser. Melkers och Adams 
berättelser, utifrån tankekartan, utvidgas i och med detta. De för in de tankar responsen väcker 
i sina tankekartor och dessa nedtecknade tankar tar Melker med sig när han skriver ner sin 
text. Johannes och Sixtens tankar som responsen väcker nedtecknas inte på tankekartorna, 
men i deras texter är det synligt att de finns med. Det muntliga berättandet och responsen för 
Melker, Adam, Johannes och Sixten har en idéutvecklande funktion och dessa tankar 
utvecklar den skrivna texten. Detta blir tydligt vid jämförelser mellan tankekartor och skrivna 
texter. Av den kamratrespons vi avlyssnar hör vi att eleverna använder sig av frågor på 
innehållet när de ger varandra gensvar. I likhet med Torlaug Hoel ser vi att responsen bidrar 
till att utveckla elevernas tankar kring den egna berättelsen. Frågorna som eleverna ställer till 
varandra kan fungera som utmaningar att utveckla texten. Hoel ser skrivandet av en text som 
en form av problemlösning och i detta utgör elevers frågor till varandra en drivkraft i 
idéproduktionen. Frågor, till skillnad från värderande påståenden, öppnar, menar hon, 
möjligheter för olika lösningar på skrivuppgiften. Vidare säger Hoel att frågor fungerar som 
ett sätt att hitta och synliggöra de problem som finns i en text och en av responsgivarens 
viktigaste uppgifter är att göra problemen i texten synliga för skribenten.112  
 

                                                 
109 Strömquist (1988); Teleman (1997). 
110 Strömquist (1988), 57-61. 
111 Ibid., 75-76. 
112 Hoel (2001), 115. 

   32



 

Eleverna bearbetar även det första utkastet av den skrivna texten. För Mirjam, Frida och 
Melker i gruppen ”Piplarsson” resulterar bearbetningen i att de skriver om texten på ett nytt 
papper. För Adam, Emil, Sixten och Johannes innebär bearbetning att de suddar, ändrar och 
lägger till saker i sina första utkast. Att göra ändringar i den befintliga texten och/eller skriva 
om texten på ett nytt papper är ett val som varje elev gör själv. Den skriftliga lärarrespons vi 
ger eleverna tas tillvara av alla elever på så sätt att en del gör ändringar i början eller i slutet 
av berättelserna och alla skriver in titel och sitt namn, en del använder begreppet författare. 
Den skriftliga lärarrespons är ett sätt för lärare att samarbeta med elever kring deras texter. 
Detta är något som Mari-Ann Igland lyfter fram, då hon menar att textbearbetning inte ska ses 
som en uppgift enbart för eleven. Det är ett samarbete också mellan lärare och elever.113 Den 
skriftliga lärarresponsen vi ger behandlas av alla elever. Hoel menar att elever tenderar att bli 
mer bundna av den respons läraren ger, än av det gensvar de får av kamrater. Ett möjligt skäl 
till detta, menar Hoel, är att läraren ses som en auktoritet. Vi betonar under hela 
skrivprojektets gång att varje elev äger sin text. Detta är dock, som Hoel påpekar, i viss 
mening en illusion. Då eleverna befinner sig i en skolsituation, med dess normer och mål med 
undervisningen, är de inte helt fria i sitt textskapande och kan därför inte sägas helt äga sina 
texter.114  
 
Skrivprocessens faser, idé- och stoffsamling, strukturering, bearbetning, sker under samtal 
och interaktion mellan eleverna när de skapar sina texter, muntliga som skriftliga. Elevernas 
texter liknar varandra både till struktur och innehåll som en följd av den interaktion de 
befinner sig i. Ett samspel utvecklas där eleverna byter och lånar varandras idéer och tankar 
och detta påverkar och utvecklar deras texter. Detta sker inte enbart vid responstillfällen, utan 
är något som sker fortlöpande under hela arbetets gång. Att lyssna och ta del av det som andra 
säger och skriver beskriver Hoel som att ”skribenten träder in i en dynamisk textvärld”115. 
Denna textvärld och interaktion påverkar eleverna att förändra texten och i vissa fall låta den 
ta en helt ny riktning.116 I den här skrivsituationen får samtalet och samspelet mellan eleverna 
betydelse för deras lärande i den närmaste utvecklingszonen, som den beskrivs av Olga 
Dysthe och Mari-Ann Igland.117 Detta blir synligt i elevernas texter i den mån de kan ta till sig 
respons. Det blir också synligt på det sätt de vid responsarbete formulerar frågor som 
utvecklar det egna formulerandet och kamraternas, samt att de lånar av varandras utkast och 
frågor vid responsarbete.  
 
I den problemlösningssituation som eleverna befinner sig i, när de bygger upp en berättelse 
om ”familjens” firande med en tårta, sker en distribuering av tankar och idéer mellan 
eleverna, det vill säga eleverna delar med sig av dessa till varandra. På det viset löser de 
problemet med ämne och stoff att skriva om. I likhet med Olga Dysthe ser vi att eleverna 
genom samspel och dialog löser uppgiften. Dysthe menar att skrivande och samtalande i ett 
flerstämmigt klassrum har störst effekt på lärandet.118 Björk och Liberg framhåller att elever i 
en stödjande omgivning lär sig skriva och läsa i mötet med andra, som kan mer eller andra 
saker än de själva. Genom detta växer eleverna och deras språk utvecklas.119  

 
 

                                                 
113 Igland, i Dysthe, red. (2003). 
114 Hoel (2001), 117-118. 
115 Ibid., 219. 
116 Ibid., 219-220. 
117 Dysthe och Igland, i Dysthe, red. (2003). 
118 Dysthe (1996). 
119 Björk och Liberg (1996). 
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VAD FINNS BAKOM PORTEN? 
 
Den uppgift som beskrivs här handlar om att ”familjen” hittar en port som den öppnar. 
Lektionen inleds med en, i helklass, gemensam idé- och stoffsamling på tavlan.120 Vi 
presenterar uppgiften med: ”Era familjer är ute och går eller är de på en resa, upptäcksfärd, vi 
vet inte… och plötsligt kommer de fram till en port. Vad finns där bakom?” Eleverna kommer 
med olika förslag som skrivs upp på tavlan.121 Dessa förslag finns kvar på tavlan under resten 
av lektionen.  
 
 En skatt                 Kista             Rymdskepp   

Kyrkogård             Mumier        Kyrkogård – Lik  
Labyrint                Grop                    Ett rum – Fullt av 
godis 
Fängelsehåla         Spelhörna           Drake 
Fotbollsplan – Landslaget – Idrottsarena – Bowlingbana 
Ishockeyplan        OS Beyblade-aren 
Pool                        Julbord               Skola       
Glasskiosk             Polkagrisstad    Restaurang 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 12: Förslag från elever, uppskrivna på tavlan vid gemensam stoffsamling.  
 
Vi samtalar med eleverna kring syftet med respons och vi aktualiserar hur det går till. Liksom 
tidigare föreslår vi att ett beröm och ett förslag eller en fråga kan leda till utveckling. 
Arbetsgången är ungefär densamma som för uppgiften att skriva om ”familjens” firande med 
en tårta, vilket här innebär att först skriva ett utkast, ge och få respons och sedan bearbeta 
texten. 

Gruppen ”Lundqvist” 
Samtalet i gruppen Lundqvist spelas in på ljudband i grupprummet. Johannes, Emil och 
Sixten sätter sig vid bordet och inleder uppgiften med att muntligt bygga berättelsen, de 
samtalar kring stoff och struktur.  
 

Johannes:  Äh, men i alla fall var ska vi börja? Men vad ska vi ta för grej? Vi tar  
 något som vi redan… 
Sixten:  De får öppna…äh, ska man skriva om resan också? 
Emil:  Ja. 
Sixten:  Ska vi skriva om hur de öppnar… att de… 
Johannes:  Vad som finns innanför porten. Det ska man skriva om. 
Sixten:  Ska man skriva om… 
Johannes:  Ja men hallå. 
Sixten:  Skriva om att de… 
Johannes:  Sixten Sixten den här hiskeliga mackapären håller på att spela in oss  
 nu. 
Sixten:  Ja, jag vet. Äh, familjen Lundqvist är ute i skogen och går och de  
 kommer till en stor [otydligt] där det finns en stor port. 
Johannes:  Men det vet vi redan. De… 
Sixten:  Porten är låst. 
Lärarstudent:  Tänk på att de…äh… 

                                                 
120 Bilaga 6.  
121 Av utrymmesskäl är förslagen ej uppskrivna såsom de stod placerade på tavlan i klassrummet. Bilden visar 
endast de förslag som  eleverna gav.  
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Emil:  De måste hitta nyckeln. 
Sixten:  Då försöker Tim öppna porten. 
Emil:  Men den är låst  [Samtidigt tal av Sixten] …den är låst. 
Sixten:  Då springer hunden in i porten så att den flyger upp.  

 
Sixten har papper och penna, de andra sitter utan skrivredskap. När vi ser detta påminner en 
av oss dem om att de ska skriva varsin berättelse. 
 

Lärarstudent:  Jag ska bryta av er lite grann här. 
Sixten:  Ja, gör det. 
Lärarstudent:  Äh.. jag tycker att det är bra det här, men ni ska tänka på att någon 
 ska läsa det här och de kanske inte vet vad den här familjen… hur  
 kommer det sig att den här familjen kom fram till den där porten? 
Emil:  De gick vilse. 
Lärarstudent: Det kan ju vara av intresse att läsa… 
Sixten:  Ja. 
Lärarstudent:  … vad de gjorde innan. Lite grann kort vad de gjorde… 
Johannes:  De skulle på picknick och gick vilse.   
Lärarstudent:  …och sen så ska alltså var och en, visst sa [namn] så? Var och en av  
 er ska skriva en egen berättelse. Visst sa hon så? 
Johannes:  Måste man skriva en egen? Det är jätte tråkigt. 
Sixten:  Men vi kan ändå prata lite. 
Johannes:  Ja. 
Lärarstudent:  Det tycker jag är en jättebra idé. 
Emil:  Mm, det gör vi. 
Sixten:  I alla fall… Ja, men då kommer de till skogen och så där bla bla  
 bla…. De har gått vilse… de är… 
Emil:  Todedo Todedo  
Johannes:  Ja, men allvarligt vad finns det innanför? 
Sixten:  Ja, vad finns? 
Emil:  Äh… 
Johannes:  De kanske är i Narnia? 
Sixten:  Nej. 
Emil:  Olympiska arenan.  
Johannes:  Lik. Döda människor. En kyrkogård.  
Sixten:  [Ger ett förslag, otydligt vad] det tycker jag är bra. 
Johannes:  Äh…en fotbollsplan.  
Sixten: Mm, vi tar något som är lite mer logiskt än en fotbollspl… 
Johannes:  Men det kanske finns en fotbollsplan.  
Sixten:  Nej, men inte en fotbollsplan. 
Johannes:  Tjoohoo. 
Emil:  Ännu en till dörr. 
Sixten:  Och så… [samtidigt med Johannes] Nej… 
Johannes: Men det här med labyrint tyckte jag lät bra. 
Sixten:  Vad bra då… 
Emil:  Ja, en labyrint tar vi, en labyrint. 
 

I samtal bygger eleverna grundstrukturen för berättelsen tillsammans. ”Familjen” ska på 
picknick, går vilse och kommer till en port. I samtalet framkommer stoff från den 
gemensamma stoffsamlingen i klassen. Johannes lyfter fram Sixtens förslag från klassens 
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gemensamma stoffsamling, en labyrint.122 De enas kring detta förslag och samtalar vidare om 
innehåll och struktur för berättelsen.   

 
Johannes:  Labyrinten den leder till en så här… den leder till en port och bakom 
 porten kan de… finns en jättefin gräsmatta där de kunde ha en picknick. 
Emil:  Ja. 
Sixten:  Nej, det finns en fin gräsmatta i mitten av labyrinten… 
Johannes:  Och dit ska de.  
Sixten:  Ja. Okej. 
Johannes: Och där finns ju också typ köttbullar och sånt [Sixten börjar fnittra] för  
 de hade tappat… 
Sixten:  Köttbullsträd. 
[Sixten och Emil skrattar] 
Emil:  Som växer på träden. 
Sixten:  Ja, köttbullsträd och... 
Johannes:  Äsch, det är något overkligt. 
Sixten:  Ja, jag vet.      
Emil:  Det är ju det, det ska vara. 
Sixten:  Det är roligt…det är roligt när de är overkliga. 
Johannes:  Köttbullar på ett träd?  
Sixten:  Jaa. 
Emil:  Ja faktiskt. 
Sixten: För det gillar den där inspelaren [pekar på bandspelaren]. Den gillar  
 köttbullar på träd. 

 
Därefter följer en diskussion kring berättelsens titel:  
 

Emil:  Då börjar vi skriva tycker jag. 
Sixten:  Äh, familj [tappar pennan] äh vänta gick vilse. Den får heta vilse. 
Emil:  Hitta vilse. 
Sixten:  Nej. 
Emil:  Nej, hitta hem. 
Johannes:  Vilse i labyrinten ska min heta. Vilse i labyrinten.  

 
Sixten, Emil och Johannes påbörjar sitt skrivande och efter några minuter säger Johannes: 
”Du killar vi ska ju skriva olika.” Pojkarna återaktualiserar olika familjemedlemmar och 
husdjur och Johannes fördelar djuren mellan Sixten och Emil. Emil lyssnar och söker efter 
namnet på hunden. Han bestämmer sig sedan för att skriva om sköldpaddan och pojken 
”Andreas”, som aktiva karaktärer i berättelsen.123 I Johannes och Sixtens berättelser är det 
pojken ”Tim” och djuren som försöker få upp porten. Johannes nämner samtliga 
”familjemedlemmar” och hamstern med namn i sin text. Sixten nämner ”Tim”, ”Linda 
Lundqvist” och hunden ”Tjatte”. Alla tre skriver om hela ”familjen”, men pojkarna väljer 
olika personer som framträdande i sina berättelser. 
  
 
 
 

                                                 
122 Bilaga 6, 2.  
123 Bilaga 7.       
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Skrivandet fortgår och under tiden efterfrågas några ords stavning. Första gången är när Emil 
frågar efter stavning på ordet öppna. 
 

Emil: Stavas öppna med /U P P N A/124? 
Sixten: Det här är en kladd! 
Emil:  Ja…. Öppna. 
Johannes:  Det här är en kladd Emil. Just det, här behöver jag inte skriva så himla  
 noga, nog för att jag gör det men ah. 
 

Johannes ger Emil svaret efter en stund, att det stavas ”/Ö P P N A/”. Samtal kring stavning 
återkommer under arbetets gång, exempelvis vad det gäller ordet picknick. 

 
Johannes:  Hur stavas Picknick? 
Emil:  Som det låter. 
Sixten:  Eller det kanske är ck i pick. 
Emil:  Ja, men vi säger så. 
Sixten:  Pick… men jag är inte säker. Det kan vara så. 
Johannes:  Är det så? 
Både Emil och Sixten: Ja. 
Johannes:  Okej. 
Emil:  Ja, ck i pick men inte i nick. 
[Sixten frågar en av oss om det är ck i pick. Vi visar på strategin att lyssna till långa och 
korta vokaler i ord.] 
Johannes:  Ja, men då är det c i nick också. 
Sixten:  Är det det? 
Johannes:  Ja. 

 
Sixten, Emil och Johannes fortsätter skrivandet och av texterna ser vi att berättelserna följer 
varandra men deras slut skiljer sig lite från varandra. Bakom porten finns, i alla tre 
berättelserna, en labyrint. I Sixtens och Johannes berättelser handlar det om att ”familjen” ska 
ta sig till mitten av labyrinten och ha en picknick där, hur detta sker tar sig lite olika uttryck i 
deras berättelser. I Emils berättelse hittar ”familjen” en gräsmatta i labyrinten där den har sin 
picknick. I alla tre berättelserna slutar det med att ”familjen” tar sig ut ur labyrinten och tar 
sig hem. I Johannes berättelse sker detta genom att ”familjen” åker ut med ett flygplan och i 
Sixtens liftar ”familjen” hem med en helikopter. Emils slut avviker något från de övrigas 
genom att läsaren inte får veta hur det går till när ”familjen” tar sig ut ur labyrinten, bara att 
den gör det.                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
124 Bokstaverar ordet. 
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Emils första utkast: Sixtens första utkast: Johannes första utkast: 
 
Vilse i laburiNteN 
FamiljeN luNQVisT 
TeNgker gå På 
eN PikNik MeN 
då går [dom] 125 vilse 
dom kommer Till 
eN Port aNreas 
försöker öPPNa 
PorteN MeN 
FNatte sPriNger 
Mot PorteN och 
hoPPar låset går 
uPP där är 
eN laburiNteN 
dom Försöker komma 
igeNoM PorteN 
Nu kommer 
det Till eN 
gräsMata där 
har dom PikNik 
seN Försöker 
FamiljeN luNdQvist 
komma ut det 
gör dom Till slut 
 
FörFatare 
Emil 
 

 
VILSE ILABURINTEN 
FAMILJEN LUNDQVIST 
ÄR126 [SKA] PÅ PIKNIK. I 
SKOGEN 
DOM GÅR VILSE. OCH 
HTAR INTE HEM. 
DOM SER EN 
PORT. TIM FÖRSÖKER 
ÖPNA PORTEN. MEN 
DEN ÄR LÅST. DÅ 
KOMER TJATE 
SPRINGANDE 
DE ÄR DERAS HUND. 
DEN BRAKAR IN I 
PORTEN OCH DEN 
GÅRUP. NÄR DAMET 
HAR LAGT SIG SÅ 
SER DOM ATT DE 
ÄR EN LABURINT 
DÄR INE. DOM FÖR 
SÖKER HITA MITEN. 
MEN FÖR GÄVES. 
FÖRFATTARE SIXTEN 
TILL SLUT SÅ 
HTAR TINDRA MITEN 
DÄR FINS KÖTBULS- 
TRÄD. OCH EN BRA 
PLATS ATT HA PIKNIK 
PÅ. NÄR DOM SKULE 
[SKA] HEM LIFTA DOM 
MED EN HELIKOPTER 
 
FÖRFATTARE SIXTEN 
 

 
Vilse i Laburinten               
Familjen Lundqvist 
Ska På Picknick. 
Dom går vilse 
och kommer till 
en Port. Tim 
försöker att öPPna 
Porten men det 
går inte. Då går 
Knatte fram 
han grager uPP 
dörren. Det är 
en laburint. Dom 
delar på sig. 
Tim och Linda 
går åt vänster. 
Tindra och Andreas 
går åt höger 
och Anders 
går rakt fram. 
Dom kommer till 
mitten och har 
en Picknick. 
Dom åker Flyplan 
ut med köttbullar 
i magen 
 
Författare Johannes     
 

När alla tre är färdiga med sina utkast initieras kamratrespons. Pojkarna läser i turordning. 
Först läser Emil upp sin berättelse och därefter Sixten och Johannes. De ger och tar emot 
respons. Samtal förs kring den respons som ges.  
 
Emil är den som börjar med att läsa upp sin berättelse: ”Familjen Lundqvist tänker gå på 
picknick. Men då går vilse…” När han muntligt säger ordet ”dom” lägger han också till det 
skriftligt i sin text. Sixten är den som först ger respons på Emils berättelse:  
 

Sixten:  Ja, det var eh lite konstiga att en sköld… att en… att en nästan vuxen, men 
en tonåring inte orkar få upp en port, men att en sköldpadda kan det. 

Emil:  Men det är det som är roligt.  
                                                 
125 Införda ändringar av eleven står inom [   ]. 
126 Sixten stryker över ord när han ändrar i sitt första utkast. Överstrykning är också en strategi han använder när 
han skriver om texten på ett nytt papper. Detta för att han ska veta hur långt han har skrivit. 
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Johannes:  Men du ve… det det här kanske inte låter så roligt Emil. Men… äh… det 
var ju bra så här att du skrev att de kommer ut, eh då kanske man vill veta 
hur de kommer ut och så… 

Emil:  Ja. 
Johannes:  Och så den här grejen som var lite andra grejen äh… 
Sixten:  Men de var ju vilse. 
Johannes:  Ja, och så sen andra grejen… 
Emil:  Ja men jag vet…de försöker hitta ut… 
Johannes:  Och så den andra grejen… 
Emil:  Men… men de försöker hitta ut och så kommer de ut till slut.  
Sixten:  Jaha. 
Johannes:  Och den andra grejen Emil, äh en fjortonåring försöker öppna dörren, det 

går inte och så kommer en sköldpadda och hoppar. 
[Sixten skrattar] 
Johannes:  Hoppar. 
[Sixten skrattar] 
Emil:  Den hoppar upp och biter sönder låset. 
Johannes:  Ho… då är det där en något overklig sköldpadda som kan hoppa upp till 

handtaget. 
Sixten:  Den har superkrafter. [Skratt] 
Emil:  Men jag vill ha det så. 
Sixten:  Ja, den har superkrafter. [Skratt] 

 
Sixten läser upp sin berättelse och får som respons av Emil: ”Den var ju kunglig!” 
Sixten resonerar kring sin egen text och säger: ”Jag ändrar till… jag ändrar skulle. Jag ändrar 
till ska istället.” Sixten får inte någon respons av Johannes vid detta tillfälle. Johannes läser 
upp sin berättelse och får respons av Sixten och Emil.  
 

Sixten:  Men den var bra. 
Emil:  Ja, den var jättebra.  
Sixten:  De åkte flygplan ut… 
Emil:  Men hur kom flygplanet in? 
Johannes:  Det fanns inget tak på labyrinten. 
Sixten:  Nej, men äh… hur ryms flygplanet? 
Johannes:  Vad sa du? 
Sixten:  Hur ryms flygplanet? 
Johannes:  Det var en stor labyrint. 
Emil:  Ja! Den kanske är 500 meter. 
Sixten:  Ja, minst i mitten alltså 500 meter. 
Emil:  Minst…minst. 
Sixten:  Då är den lika stor som hela skolgården i mitten. 
Johannes:  Och plus. Smart. Då är det lite konstigt för att man ska få en lift med en 

heliko… lift med en helikopter ba! Du, kan jag få lift?  
Sixten:  Ja. 
Johannes:  Lift helikopter! Och så plus det här sköldpadda som går omkring med 

superkrafter. 
Sixten:  [Skratt] Ja, det är litet märkligt men. 

 
Kamratresponsen resulterar inte i några ändringar i deras texter, de förändringar som görs 
beror på det som de själva upptäcker när de läser upp sina egna texter, samt ords stavning. På 
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kamratresponsen svarar Emil: ”Men jag vill ha det så.” På den respons Johannes får svarar 
han genom att ställa motfrågor till de andras texter. I och med detta får Sixten respons på sin 
text av Johannes. Denna respons gäller ”familjens” liftande med en helikopter.  Pojkarnas 
arbete fortsätter efter responstillfället. De bearbetar sina första utkast och skriver ut sina texter 
på nya papper. Därefter läser de upp sina bearbetade texter för varandra.127

Gruppen ”Piplarsson” 
Gruppen ”Piplarsson” sitter tillsammans kring sitt bord i klassrummet en stund efter den 
gemensamma idé- och stoffsamlingen när arbetet med portenuppgiften inleds. De påbörjar 
sina berättelser, för att sedan dela på sig. Mirjam och Frida sätter sig i det möblerade 
utrymmet i korridoren. Melker och Adam stannar kvar vid gruppens bord i klassrummet.  
 
Den gemensamma stoffsamlingen (som får stå kvar på tavlan under hela lektionen) och stoffet 
i familjemallen syns i elevernas texter. Av stoffsamlingen, i figur 12, syns bland annat 
kyrkogård, vampyr, mumie, lik, kista, godisland. Av innehåll från familjemallen syns de olika 
familjemedlemmarna, var dessa bor och deras grannar.128 Vid en jämförelse av gruppens 
inledande texter ser vi att både Melker och Adam skriver att det finns en kyrkogård bakom 
porten. Frida skriver att det finns ett godisland och en godisman och Mirjam skriver att det 
finns ett slott i skogen och en dörr som leder in till slottet.129  
 
Adams inledning (första utkast): 
 Familjen piplarson är ute i  
 skogen. det är mörkt och gråt massa  
 tallar och granar. men så ser dom 
 lite ljus längre frami skogen. alla Bö- 
 rjar springa. när dom kommer fram 
 så ser Alla en port. Berta knakar  
 på ingen öppnar. Bill tar på sig                         
 modet och öpnar. der ine ser dom                   
         en kyrkogård                                                   Figur 13: Mirjams inledning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Figur 14: Fridas inledning.                                      Figur 15: Melkers inledning (första utkast). 
                                                 
127 Bilaga 8. 
128 Bilaga 5, 3-4. 
129 Bilaga 9. 
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Melkers berättelse ”Halloween Skämtet” och Adams ”Halloween drömen” byggs upp och 
bearbetas medan pojkarna sitter bredvid varandra och samtalar. Melker och Adam bygger 
båda två sina berättelser i ett första utkast, som de sedan läser upp för varandra. Melkers 
berättelse förändras inte innehållsmässigt från första utkast till bearbetad text. Hos Adam sker 
en förändring i berättelsens slut från första texten till andra.130 Adam avslutar sitt första utkast 
med att ”Bull” vaknar och det visar sig att allt var en dröm, i den bearbetade texten visar sig 
allt vara ett skämt.  
 
Adams första utkast, slutet: Adams bearbetade text, slutet: 
 […]när dom vaknar   […]när dom 
 så ligger dom långt ute i Skogen   vaknar liger dom lånt Ute i Skogen. 
 den der döda personen har förmodligen den döda personen har förmodlgen got  

  gåt dom börjar gå men ner pölötsligt  dom börjar gå men helt plötslit tens 
 kommer dom tillbaka till porten  lampor och granarna kommer fram  
 grannarna tnitrar hål med   hol med om att vårt halloweenskämt  
 men så vaknar bul t’oo det var   är bra. 
 bara en dröm Jag hold på svima 
 i slutet av drömen 
 
   
                                
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figur 16: Melkers bearbetade text, slutet. 
 
Vi ser stora likheter mellan Adams och Melkers texter. I bådas berättelser är ”familjen 
Piplarsson” ute i skogen och där stöter den på en port. ”Berta” (mamman i ”familjen”) 
knackar på porten, men ingen öppnar. Det är pojken ”Bill” som är modig och tar initiativet att 
öppna porten, i Melkers båda texter och i Adams första utkast. I Adams bearbetade text är det 
”Bull” som är modig. Bakom porten, i Adams berättelse, finns en kyrkogård, marken rör sig 
och gravstenar sprängs, en död person, ”Inger-Britt” och ”Britt-Inger” skriker av fasa. I 
Melkers text finns grav och kista, mumie, lik, vampyr och alla skriker av fasa. Melker avslutar 
sin berättelse, både i första utkastet och i den bearbetade texten, med att ”Britt-Inger” funderar 
över varför just detta skulle hända ”familjen” på Halloween och i samma stund kommer deras 
grannar fram och det visar sig att allt var ett skämt, ”Berta” svimmar.  
 
Mirjams berättelse ”PORTENSHEMLIGHET” och Fridas ”PORTENSHEMLIGHETER” 
byggs upp och bearbetas medan de sitter bredvid varandra och samtalar. Vi ser drag i deras 
texter som liknar varandra. I både Mirjams och Fridas berättelser är det flickan ”Britt-Inger” 
som råkar illa ut och pojken ”Bill” som är modig genom att öppna porten och agera för ”Britt-
Ingers” befriande. ”Britt-Inger” blir i Mirjams berättelse tillfångatagen av kung ”Ryslig” och 
hans tjänare spöket ”Ruskig”. I Fridas berättelse kidnappas ”Britt-Inger” av ”godismannen”. 
                                                 
130 Bilaga 9, 1-2. 
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Mirjams berättelse slutar med att ”Bills” plan, att låsa in Ryslig och Ruskig i ett rum för att 
sedan ringa polisen, lyckas. Frida avslutar sin med att ”familjen” blir vän med ”godismannen” 
som hälsar den välkommen åter.131

  
I Fridas inledning, figur 14, bygger ”Bill” och ”Britt-Inger”, en kall vinterdag i Malmö, en 
snölykta bredvid en stor kyrkogård. Vid ett lektionstillfälle föregående vecka fick gruppernas 
”familjer” i uppgift att räkna ut hur många snöbollar som behövs för att bygga en för 
”familjen” gemensam snölykta.132 Frida läser det hon hittills skrivit högt för en av oss.  
  
 Lärarstudent:  Vilken spännande inledning! 
 Frida:   Kommer du ihåg snölyktan vi gjorde? 
 Lärarstudent:   Ja, och den har du fått med här? 
         [Frida nickar till svar.] 
 
Frida knyter i sin berättelse an till ”familjen Piplarssons” tidigare erfarenhet av att bygga en 
snölykta. En tidigare lektion ger stoff till Fridas berättelse. Mirjam läser upp det hon skrivit 
för oss och säger: ”Min [nämner far- eller morförälder] är också författare och jag känner att 
det här kommer att bli min bästa berättelse.” 
 
ANALYS: VAD FINNS BAKOM PORTEN? 
 
Vi inleder skrivuppgiften med att tillsammans med eleverna samla stoff på tavlan. En 
gemensam stoffsamling i klassen är här ett sätt att förbereda eleverna inför skrivandet. Här 
sker ett idéutbyte mellan eleverna, då de lämnar förslag till vad som finns bakom porten. 
Uppgiften är öppen på så vis att eleverna får fantisera och associera kring ”familjens” äventyr. 
Vi ringar in området för skrivandet genom att vi talar om att ”familjen” kommer fram till en 
port.  
 
Eleverna i gruppen ”Lundqvist” sitter tillsammans alla tre under hela arbetet och de samtalar 
skrivresan igenom. Innan de börjar skriva för Sixten, Emil och Johannes ett samtal kring hur 
berättelsen ska byggas upp och vilket stoff som är användbart. Samtalet innebär att eleverna 
formulerar och försvarar sina egna uppfattningar, lyssnar till och utvärderar kamraternas 
förslag, för att till sist enas kring eller acceptera ett gemensamt gruppbeslut. Vid det här 
samtalet formulerar de en gemensam lösning som de alla skriver sina texter kring. Eleverna 
hittar en gemensam lösning för allas texter och vår tolkning är att detta kan bero på att de 
skriver om samma ”familj” och att de därför vill att innehållet i deras berättelser ska stämma 
överens. Detta är också något som vi märker i Sixtens, Emils och Johannes berättelser om när 
”familjen” firar med en tårta. 
 
 Idé- och stoffsamling, samt strukturering av stoffet görs muntligt både inför och under 
skrivandet. Emils, Sixtens och Johannes texter följer samma struktur men tar i slutet lite olika 
vägar. Även eleverna i gruppen ”Piplarsson” sitter tillsammans när skrivuppgiften analyseras 
och när inledningarna till deras berättelser skrivs. Det är synligt i de båda gruppernas texter att 
de använder sig av lektionens introduktion och gemensamma stoffsamling. I skrivprocessens 
problemlösande förstadie, det vill säga när eleverna analyserar skrivuppgiften, samtalar de 
kring stoff till sina berättelser utifrån den gemensamma stoffsamlingen i klassrummet. I detta 
samtal prövar eleverna idéer och stoff och strukturerar berättelsen och påbörjar därmed sin 
skrivprocess. Strömquist anser att det är när stoffet är samlat och tankarna kommit igång som 
                                                 
131 Bilaga 9, 3-4. 
132 Bilaga 2, 2. 
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skrivprocessen börjar. Hon menar att om eleverna inte får förbereda sitt skrivande och samla 
stoff blir texten mager. Ett klassamtal där eleverna gemensamt samlar stoff och idéer för 
skrivandet, anser Strömquist är en bra metod. Eleverna behöver då inte känna sig bundna vid 
de antecknade idéerna, utan kan fritt välja det de själva tycker är bra, eller att välja något helt 
annat.133  
 
I uppgiften att skriva en berättelse med utgångspunkt i vad som finns bakom porten använder 
vi oss både av klassamtal och gruppsamtal vad det gäller att samla och utbyta idéer. Eleverna i 
gruppen ”Lundqvist” lyfter fram förslag från klassamtalet och förhandlar om dem. Johannes 
aktualiserar Sixtens förslag, att det finns en labyrint bakom porten. Detta förslag blir det som 
alla i gruppen väljer för sina berättelser. I de båda gruppernas texter förekommer ett idéutbyte 
och samlande av stoff, samt strukturering av berättelserna. Detta sker i ett samspel mellan 
eleverna, inom grupperna. De får tillgång till och kan nyttja varandras tankar och idéer. De 
båda grupperna använder sig även av det stoff som finns i familjemallarna när de skriver sina 
berättelser. I Fridas text, och i samtal med henne, får vi också reda på att en tidigare lektion 
utgör ett stoff för hennes berättelse. Eleverna i de båda grupperna strukturerar berättelserna i 
denna uppgift genom att ha planen i huvudet. Detta till skillnad från skrivandet om 
”familjens” firande med en tårta, där uppgiften är att strukturera berättelserna i tankekartor. 
Strömquist menar att sätten att strukturera texten skiljer sig åt mellan olika skribenter. En del 
har planen för sin berättelse i huvudet, medan andra skriver ner en mycket detaljerad 
disposition. Hon menar att oavsett på vilket sätt dispositionen görs är det av betydelse för det 
kommande skrivarbetet. Dispositionen ska ses som preliminär och utvecklingsbar.134  
 
Muntlig kamratrespons ges och tas emot i gruppen ”Lundqvist” på texternas första utkast. 
Genom att ställa frågor visar Sixten och Emil på partier i Johannes text som de vill veta mer 
om, exempelvis hur flygplanet fick plats och hur kom det in. Vid detta tillfälle försvarar 
Johannes sin text genom att i sin tur lyfta fram sådant som han finner orimligt i de andras 
texter, exempelvis att lifta med en helikopter och en hoppande sköldpadda med superkrafter. 
Den här typen av otydligheter finns i alla tre texterna. De frågor Emil får på sin upplästa text 
vid responstillfället leder till att han muntligt slår fast det han tänkt och skrivit. Johannes 
föreslår att Emil ska utveckla slutet i sin berättelse och förklara hur ”familjen” tar sig ut ur 
labyrinten. Emil uttrycker: ”Men jag vill ha det så.” Med utgångspunkt i Bakhtins dialogteori 
menar Olga Dysthe att det vid responsarbetet är viktigt att mottagaren går texten till mötes, 
reagerar på den och har en vilja att förstå den. Det är i samspelet mellan mottagaren och 
skribentens text som förståelse kan uppstå. Förståelse är, enligt Bakhtins teori, aktiv och 
social. Det är tillsammans med andra som vi hittar mening.135 Emil, Sixten och Johannes 
lyssnar på varandras berättelser, de ger beröm, ställer frågor och ger förslag på utveckling. På 
detta sätt reagerar de på varandras texter och genom sina frågor uttrycker de en vilja att förstå 
vad skribenten menar. Men eleverna försvarar också på olika sätt det de har skrivit. Johannes 
försvarar sin text genom att angripa de andras texter. Detta är något som Hoel tar upp som ett 
problem som kan uppstå i responssituationer. Hon menar att skribenten i en responssituation 
är utsatt och att det är lätt hänt att det uppstår dueller mellan responsgivare och skribent, där 
skribenten försvarar sin text mot kritik med hjälp av motargument.136

 
I en jämförelse mellan Sixtens, Emils och Johannes första utkast och deras bearbetade texter 
ser vi att kamratrespons inte leder till förändringar i texterna. Alla tre elever gör bearbetningar 
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under det att de skriver och läser upp sina texter, bland annat genom att fråga efter ords 
stavning och ändra sådant de själva lägger märke till i den egna texten. Hoel visar på att vid 
kamratrespons kan en del elever peka på brister i kamraters texter som också finns i deras 
egna. Hon menar att detta beror på att vi läser våra egna texter från ett inifrån-perspektiv och 
att detta gör oss blinda för delar av texten som är synliga för en utomstående läsare, som 
betraktar den från en annan tolkningsposition. Det är ett stort steg från att upptäcka problem i 
den egna texten till att göra ändringar i den. För att eleven ska kunna göra ändringar i den 
egna texten krävs kunskaper i hur dessa ändringar kan göras så att problemen löses. Hoel 
anser att arbetet med kamratrespons är ett led i att eleverna ska kunna frigöra sig från sin egen 
text och granska den med kritiska ögon.137  
 
Då eleverna skriver för en mottagare blir mottagarperspektivet viktigt.  Strömquist visar på att 
yngre barn vanligen inte skriver kommunikativa texter, utan att de skriver främst för sig 
själva. Det vill säga att barn skriver utifrån vad Hoel kallar för ett inifrån-perspektiv. 
Strömquist menar att skolans skrivundervisning ska utgå från barnets skrivande för sig själva 
och utveckla det att bli kommunikativt, det vill säga läsarorienterat. Texter ska kunna läsas 
och förstås av andra än eleven själv och där blir kamratresponsen av betydelse för elevens 
skriftspråksutveckling.138 Emil, Sixten och Johannes synliggör vid responstillfället de egna 
texterna för varandra och ställer frågor till och resonerar kring dem. Detta kan vara en början 
till ett mer läsarorienterat skrivande och mottagarmedvetenhet. Strömquist understryker dock 
att arbete med kamratrespons inte får bli ett mål för skrivprocessen, utan ska ses som ett stöd. 
Elevens egen förmåga att själv bearbeta sin text får inte hamna i skymundan.139 Vi ser samtal 
kring texter som en väg in för eleven att bli medveten om den egna texten och utifrån detta 
kunna bearbeta texten, så att den når mottagaren och blir läsarorienterad. 
 
Eleverna i de båda grupperna bearbetar det första utkastet av den skrivna texten. För Sixten, 
Emil, Johannes, Melker och Adam resulterar bearbetningen i att de skriver om texten på ett 
nytt papper. Mirjam och Frida suddar, ändrar och lägger till i sina första utkast. Att göra 
ändringar i den befintliga texten och/eller skriva om texten på ett nytt papper är ett val som 
varje elev gör själv. Vid en jämförelse mellan texterna som gruppen ”Piplarsson” skriver ser 
vi att Melkers och Adams berättelser följer varandra och att det finns drag i Mirjams och 
Fridas berättelser som liknar varandra. Det finns också likheter mellan inledningarna i Adams 
och Mirjams texter där det kommer en inbjudan till ”familjen”. Ett gemensamt drag för alla 
fyra är att det är pojken Bill som är den modiga och som agerar för att lösa situationen. Av 
elevernas texter märks det att de samtalar och samspelar med varandra under skrivandets 
gång. Adams berättelse förändras från det första utkastet till den bearbetade versionen. Det är 
främst slutet han ändrar och i en jämförelse mellan Melkers första utkast och Adams 
bearbetade text ser vi att Adam lånar idéer av Melker. I Adams första utkast slutar berättelsen 
med att allt är en dröm, i den bearbetade versionen visar det sig att grannarna skämtar med 
”familjen”. Melkers text förändras inte innehållsmässigt från första utkast till bearbetad text. 
Han håller fast vid att grannarna skämtar med ”familjen Piplarsson”. Vi ser i likhet med 
Torlaug Hoel att när skribenten befinner sig i interaktion med andra och andras texter kan 
detta leda till att texten förändras och kanske till och med tar en ny riktning. Tänkandet och 
skrivandet tar inte stopp vid det första utkastet, när texten bearbetas uppstår det nya problem 
som måste lösas.140 Vi uppfattar att den interaktion som finns mellan eleverna i grupperna 
”Lundqvist” och ”Piplarsson” påverkar och förändrar deras texter. 
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ELEVINTERVJUER 
 
I anslutning till elevernas färdigställande av sina böcker ställer vi frågor till dem, gruppvis, 
om deras skrivande.141 Emil, Sixten och Johannes i gruppen ”Lundqvist” anser att det varit 
ganska lätt att komma överens i gruppen och att det varit roligt att skapa och skriva om en 
”familj”. Pojkarna säger att de skriver en händelserik bok. På frågan om de skrivit några 
böcker förut svarar de att de tidigare skrivit egna sagoböcker, var för sig, och att boken om 
”familjen Lundqvist” är den första som de skrivit tillsammans. Sixtens tips till blivande 
författare är att miljöbeskrivningar är viktiga. Emils tips är att först skriva en kladd och sedan 
renskriva texten. Johannes säger att det är bra att göra en minneskarta142. Johannes avslutar 
med att säga: ”Vi kommer kanske ut med fler böcker. Kanske tillsammans.” 
 
Mirjam, Adam, Frida och Melker i gruppen ”Piplarsson” tycker att arbetet med boken har 
varit roligt, ”pratigt” och att de har kommit bra överens. Det som varit mindre bra är att de har 
fått vänta på varandra. Eleverna ger uttryck för att olika författare skriver i lite olika takt. 
Melker säger att han ibland blivit lite otålig och tillägger: ”Man vill göra färdigt boken.” 
Eleverna berättar att de skrivit flera böcker tidigare, var för sig, och att dessa varit diktböcker, 
böcker om dem själva och sagoböcker. Melkers tips till blivande författare är att skriva en 
personbeskrivning ”så att man vet vem man talar om”. Mirjam ger tipset att utgå från sig 
själv. Adam lyfter fram vikten av att ta det lugnt, att inte stressa fram berättelsen, att göra en 
minneskarta och skriva en kladd. Fridas tips är att göra en minneskarta och att tänka efter.  
 
ANALYS: ELEVINTERVJUER 
 
I intervjuerna med de båda grupperna framkommer det att eleverna har skrivit böcker tidigare. 
Att de säger sig ha skrivit böcker tidigare visar på att eleverna ser sig som skribenter. Arbetet 
med att gemensamt skriva en bok är något som eleverna säger är roligt, ”pratigt” och de 
upplever samarbetet som positivt. Eleverna nämner också, i råd till andra författare, begrepp 
som har med skrivandet att göra: minneskarta, person- och miljöbeskrivningar, tänka efter och 
utgå från sig själv, kladd och renskrift. Några av dessa begrepp är aktuella i vårt skrivprojekt 
”Familjen”. Utifrån det skrivande som eleverna ägnar sig åt och de svar eleverna lämnar vid 
intervjuerna ser vi att eleverna har orden för skrivprocessens faser, men ännu inte riktigt kan 
praktisera dessa i skrivsituationen. Eleverna är på väg att mot en förståelse av begreppen, men 
de är inte där än. Vygotskij menar att eleverna behöver samspela med vuxna, som kan mer än 
de själva, för att erövra begreppens betydelser och kunna använda sig av dessa. I samspelet 
mellan barn och vuxen är dialogen av stor betydelse för barns utveckling.143
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DISKUSSION            
 
Övergripande syfte med vår studie är att undersöka hur elevers arbete kommer till uttryck i ett 
processorienterat skrivande. Vi vill se hur skrivprocessens faser används av eleverna. Vidare 
vill vi se vilken verkan interaktion i grupper har för elevers skrivande. Vår studie har en 
etnografisk ansats och vår undervisning blir därmed ett redskap för oss att genomföra den och 
samla in data. Vi är medvetna om att vi genom vårt deltagande, i samspel med eleverna, 
påverkar resultatet. Vi använder oss därför av många olika insamlingsmetoder, som 
kompletterar varandra, och på så vis försöker vi belysa så mycket som möjligt av elevernas 
skrivprocess och samspel. Det faktum att vi är två som studerar samma företeelse, anser vi, 
ökar studiens trovärdighet. De kunskaper vi erhåller utifrån vårt arbete tillsammans med 
eleverna i den undersökta klassen, anser vi, vara användbara i arbete med elevers skrivprocess 
även om studiens resultat inte kan anses gällande för andra än den här elevgruppen.  
 
ELEVERS ARBETE I SKRIVPROCESS 
 
Skrivprocessen, som bygger på den klassiska retoriken, tar hänsyn till olika faser.144 Vår 
studie behandlar faserna: idé- och stoffsamling, strukturering av stoffet, respons och 
bearbetning. Insamlande av stoff och idéer för skrivandet kan ske på olika sätt. I klass- och 
gruppsamtal verbaliserar eleverna sina tankar och idéer och delar med sig av dessa till 
kamraterna, vilket är synligt i deras texter. Ulf Teleman och Siv Strömquist talar om 
stoffsamling och strukturering av stoff som en grund för skrivandet.145 Skapandet av en 
”familj” i grupp ger eleverna en gemensam utgångspunkt att samlas kring, både när de samlar 
stoff och när de skriver.  
 
Familjemallen sätter struktur för skrivandet för elevernas personbeskrivningar. Om detta är 
hämmande eller inte för elevernas skrivande kan diskuteras, men initialt fungerar 
familjemallen som ett stöd för att komma igång. Strömquist menar att gemensamt 
stoffsamlande hjälper eleverna att komma över tröskeln att komma igång med skrivandet.146 
Samtalet och samspelet är viktigt då eleverna prövar sina idéer och bygger strukturerna till 
sina berättelser. I samtal får eleverna möjlighet att verbalisera sitt personliga engagemang, 
sina erfarenheter och intressen. Detta påverkar och blir synligt i deras texter, något som också 
Christina Björn visar i en studie.147 Lpo 94 lyfter fram att skolans undervisning ska utgå från 
och ta tillvara på elevens erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper och anpassas till de 
behov och förutsättningar som finns i elevgruppen. Detta för att främja elevernas lärande och 
utveckling.148 I samtal och samspelande med andra delar eleverna i den undersökta klassen 
med sig av sina erfarenheter, kunskaper, tankar och idéer.  
 
Kamratrespons i grupperna ”Lundqvist” och ”Piplarsson” innebär att eleverna lyssnar till 
varandras texter och ger och tar emot respons av varandra. Responsen består oftast av beröm 
och frågor till texten. Tanken med kamratresponsen är att texten ska medvetandegöras för 
skribenten och att denne ska börja bygga upp en mottagarmedvetenhet, att skriva texter med 
mottagaren i åtanke. Kamratrespons innebär, enligt Strömquist, att eleverna bearbetar sina 
texter i samspel med andra. De tar del av varandras texter och diskuterar dem. Nästa steg är 
att skribenten går in och gör förändringar i den egna texten utifrån de förslag som kommit 
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fram vid responsen. Responsen kan därmed fungera som ett stöd för skribenten att utveckla 
den egna texten. Strömquist lyfter fram att eleverna måste skolas in i arbetet med respons, 
eleverna måste lära sig att ge och ta emot kritik. I början bör koncentrationen ligga på 
innehållet i texten, och för att inte skriftens formalia ska hamna i fokus är det lämpligt 
skribenten läser upp sin text högt. Den som lyssnar till en text upptäcker lättare oklarheter i 
innehållet. Elever som är vana vid att både skriva och ge respons kan börja med att 
språkgranska texter.149  
 
Arbete med kamratrespons för våra elever innebär att de muntligt berättar, utifrån en 
tankekarta, en tänkt berättelse, samt att de läser upp sina texter om vad som finns bakom 
porten för varandra och samtalar om dem. I vissa fall leder kamratresponsen till utveckling av 
texterna.  I gruppen ”Lundqvist” upptäcker eleverna själva sådant som de vill ändra i sina 
texter om vad ”familjen” hittar bakom porten. Kamratresponsen leder i detta fall inte till 
någon utveckling av Emils, Sixtens och Johannes texter. Kamratrespons ger, enligt Torlaug 
Løkensgard Hoel, eleverna en inblick i hur skrivande går till, att skrivandet är en process och 
problemlösning för alla som skriver. Detta är viktigt att visa på för att avliva myter kring 
skrivandet, ”att goda skribenter skriver ner färdigtänkta tankar i ett klart formulerat och 
korrekt språk.”150 Hoel menar att kamratrespons syftar till att eleverna blir mer kritiska till och 
kan granska sina egna och andras texter, samt att medvetandegöra lärandet och att skrivandet 
sker i en process.151  
 
Skrivprocessen har ett cykliskt förlopp och eleverna bearbetar kontinuerligt sina texter under 
hela processen. Detta sker både muntligt och skriftligt. Genom kamrat- och lärarrespons får 
eleverna möjlighet att bearbeta sina texter på olika sätt, både inför, under och efter skrivandet. 
Bearbetningen som eleverna gör handlar både om språket, exempelvis ords stavning, och att 
utveckla texten innehållsmässigt i ett läsarorienterat perspektiv. Vi märker att den skriftliga 
lärarresponsen äger en större tyngd för eleverna än den muntliga kamrat- och lärarresponsen, 
då eleverna i högre utsträckning tar tillvara på den och utvecklar sina texter utifrån den. Vi 
tolkar detta som att läraren utgör en större auktoritet för eleverna än vad deras kamrater gör 
och att det skriftliga ordet väger tyngre än det muntliga. Det skriftliga ordet ger också tid för 
reflektion på ett annat sätt än det talade. Mari-Ann Igland talar om vikten av att lärare 
analyserar elevernas texter och att lärarresponsen ska utmana eleverna i deras skrivutveckling. 
På så vis innebär textbearbetning ett samarbete mellan lärare och elev. Hon anser att det är 
viktigt att framhålla att eleven äger sin text och att det är eleven själv som bestämmer om hon 
vill förändra eller utveckla den utifrån de tankar som responsen väcker. Men Igland visar 
också på det faktum att bara det att eleven befinner sig i en skola påverkar hur hon tar tillvara 
på lärarresponsen, då läraren är en auktoritet och eleven är beroende av sin lärare för 
bedömning.152  
 
Strömquist menar, i likhet med Igland, att processorienterad skrivundervisning innebär ett 
samspel mellan lärare och elev. Då skrivandet sker i en process bör inte endast slutprodukten 
utgöra en bedömningsgrund, hela processen är av betydelse och ska väga in i 
slutbedömningen av elevens arbete. Strömquist lyfter fram att en processorienterad 
skrivundervisning tar mycket tid i anspråk. För att eleverna ska bli bra skribenter krävs det att 
de får skriva mycket och att samtal förs kring skrivandet och skrivprocessens faser. Eleverna 
måste få upptäcka att skrivandet är krävande och mödosamt, men samtidigt kreativt och 
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lustfyllt. Strömquist betonar vikten av att eleverna i skrivandets initialskede blir medvetna om 
textens kommunikativa funktion för att skrivandet ska upplevas som meningsfullt.153  I likhet 
med Strömquist lyfter Anita Bohman och Ulla-Britt Lahti fram att mottagarperspektivet har 
betydelse för elevers skrivglädje och att insikten om skrivandets kommunikativa funktion 
därför är av stor vikt.154 Vid det tillfälle när våra elever presenterar sina egna böcker för sina 
fadderbarn i klass 1 säger Karl, en elev i den av oss undersökta klassen, till sitt fadderbarn: 
”En dag kanske du också blir en författare.” Fadderbarnet ställer sig tvekande till detta och 
Karl säger då: ”Jo, det kan du. Du kanske blir en dinosaurieförfattare.” Han förtydligar med 
orden: ”Om man vill kan du bli det.” Av denna dialog ser vi att Karl tror på själv som 
författare och uppmuntrar sitt fadderbarn att också tro på sig själv och att utgå från sitt eget 
intresse, dinosaurier, för sitt skrivande. Om det inte funnits en mottagare och en färdig 
produkt att presentera hade Karls insikt om sitt eget skrivande inte blivit synlig på det sätt 
som framgår av samtalet mellan honom och fadderbarnet.  
 
Det processorienterade skrivandet får aldrig fastna i processen utan måste alltid leda fram till 
en produkt. Det är tanken på att det finns en mottagare, om det så bara är skribenten själv om 
tjugo år, som gör skrivandet meningsfullt. Anders Mehlum betonar vikten av den 
kommunicerande texten och säger att det inte är processen som kommunicerar utan produkten 
som växer fram ur den.155 Strömquist framhåller att det måste råda en balans mellan 
skrivprocessens olika faser, och även mellan process och produkt. Ingen fas i skrivprocessen 
får betonas på bekostnad av någon annan fas. Detsamma gäller för process och produkt, 
processen måste leda fram till en produkt. Detta för att målet med skrivundervisningen, att 
utveckla elevers skrivförmåga och självständighet som skribenter, på bästa sätt ska kunna 
uppfyllas.156  
 
Ett skrivande i skolan som tar hänsyn till skrivprocessens alla faser och där elever tillåts 
interagera med varandra förverkligar, anser vi, de mål och riktlinjer som styrdokumenten 
uttrycker. I kursplanen för svenska nämns till exempel att skolan ska sträva mot att eleven 
”utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, kontakt och 
påverkan”.157 Lärandet i skolan skulle även gagnas av att eleverna får skriva i alla ämnen. 
Detta är något som Ingegärd Sandström Madsén betonar vikten av, då hon menar att elevernas 
skrivande synliggör och utvecklar deras egna tankar kring olika fenomen. Detta innebär en 
annan typ av skrivande, exempelvis loggboksskrivande, som ligger nära elevens eget talspråk. 
Syftet med dessa texter är inte att de ska bedömas utan att de ska ligga till grund för samtal 
och reflektion för både eleven själv, tillsammans med kamraterna och lärarna. Genom dessa 
texter får lärarna en inblick i och förståelse för hur eleverna resonerar och tänker. En 
ytterligare vinst, menar Sandström Madsén, är att eleverna både direkt och indirekt får 
möjlighet att påverka undervisningen.158 Vi måste få till stånd en undervisning i skolan som 
bygger på våra olika språk, där skriftspråket är ett bland många, då språk är medierande 
redskap för lärande. Skriftspråket tillhör inte bara ämnet svenska utan bör, anser vi, användas 
i alla ämnen för att elevernas tankar ska bli synliga för dem själva och lärarna. Det skrivna 
kan vi alltid återvända till och genom att skriva ner våra tankar fångar vi dem och kan se att 

                                                 
153 Strömquist (1988). 
154 Bohman och Lahti (2002). 
155 Mehlum (1995), 119. 
156 Strömquist (1988), 28-30. 
157 Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000), 97. 
158  Sandström Madsén (2002), 7-8. 

   48



 

de förändras. Det är som Vygotskij skriver: ”Man skulle kunna likna tanken vid ett svävande 
moln som släpper ifrån sig ett regn av ord.”159  
 
ELEVERS INTERAKTION I ETT PROCESSORIENTERAT SKRIVANDE 
 
I skrivprojektet ”Familjen” vill vi få syn på vilken verkan interaktionen har på elevers 
skrivprocess. I detta arbete är eleverna engagerade i ett socialt samspel i sina grupper och de 
är beroende av och påverkar varandra utifrån de normer de sätter upp för sitt samspel. I 
grupperna finns en samhörighet kring de ”familjer” och berättelser eleverna skapar, både 
tillsammans och var för sig. I en del fall bygger eleverna sina texter i ett samspel med 
varandra, i andra fall sker ett individuellt skrivande. Oavsett om skrivandet sker i en dialog 
eller som ett enskilt skrivande, skrivs texterna inom ramen för den ”familj” som gruppen 
skapat. Till största del skriver eleverna texter i ett givande och tagande, där de lånar idéer och 
lösningar av varandra.  
 
Varje grupp går, som Stenaasen och Sletta visar, igenom olika faser där konflikter ingår som 
en naturlig del.160 I grupperna ”Lundqvist” och ”Piplarsson” uppstår konflikter på olika sätt 
och mer eller mindre uttalade. Konflikt är en typ av interaktion och de konflikter som uppstår 
inom grupperna löser eleverna genom samtal och förhandlingar. Vi menar att då eleverna 
genom samtal löser konflikter får de möjlighet att utveckla sitt samspel och sin 
kommunikation, och i det stärks också individens självkänsla och självtillit. I detta arbete är 
lärarens roll viktig, då läraren fungerar som förebild och ger eleverna redskap för 
konfliktlösning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, som beskrivs av Roger Säljö, är språk 
det viktigaste redskapet för lärande, som sker både på ett individuellt och kollektivt plan. I 
grupper medieras och distribueras kunskaper mellan individer genom samtal och 
interaktion.161 Eleverna behöver därför strategier för att lösa konflikter för att inte 
kunskapsflödet mellan dem ska hindras. 
 
Enligt Vygotskij är samspel mellan människor av stor betydelse för begreppsbildning och för 
förståelsen av begrepp.162 I inledningen av skrivandet, när eleverna får sina uppgifter, ställs de 
inför ett problem. Eleverna i grupperna ”Lundqvist” och ”Piplarsson” löser problemet genom 
att samtala med varandra. I detta samtal och samspel delger eleverna varandra sina 
lösningsförslag. Om eleverna hade arbetat enskilt skulle de inte fått ta del av varandras 
lösningar och heller inte haft flera alternativ att skriva utifrån. Antar vi Vygotskijs teorier vad 
det gäller den närmaste utvecklingszonen blir elevers arbete tillsammans i helklass och i 
mindre grupper ett sätt för dem att nyttja varandras kompetenser och tillsammans klara mer än 
vad de enskilt skulle ha gjort. Eleverna kan anamma varandras kunskaper och lösningsförslag 
och på så vis får den enskilda eleven tillgång till fler strategier att använda på egen hand. Av 
detta ser vi att det är av betydelse för elevernas utveckling att vi lyckas få till stånd en 
undervisning som bygger på samtal och interaktion. Olga Dysthe menar att språkandet, både 
muntligt och skriftligt, bidrar till elevernas utveckling både tankemässigt och språkligt. 
Språkandet bidrar i sin tur till att elevernas självkänsla och självtillit ökar, så att de vågar ta 
ordet och uttrycka sig i dialog med andra. Därför förespråkar Dysthe ett dialogiskt klassrum 
där allas röster hörs.163

 

                                                 
159 Vygotskij (1999), 466. 
160 Stenaasen och Sletta (1997), 28-29. 
161 Säljö (2000), 232. 
162 Vygotskij (1999), 254-256. 
163 Dysthe (1996). 
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Vi anser att arbetet med skrivprocessen innefattar och gynnas av interaktion mellan elever och 
mellan lärare och elever. Stora vinster kan göras om vi i skolan skapar en skrivundervisning 
som möjliggör att eleverna aktivt går in i en skrivarroll, och inte bara löser en skrivuppgift i 
exempelvis ett läromedel. Vi tror att om elever försätts i situationer, där deras texter skrivs i 
ett kommunikativt syfte och i samspel med andra blir skrivandet meningsfullt och utmanande. 
Vi tror också att eleverna i ett sådant arbete utvecklas som skribenter. 
 
Tiden för vår studie är begränsad och sätter ramarna för vad vi faktiskt kan få syn på. De 
datainsamlingsmetoder vi väljer att använda oss av ger en mångfacetterad bild av elevers 
skrivande och interaktion i skrivprocess. Vi anser att det inte är möjligt att få syn på de olika 
delarna i skrivprocessen om exempelvis enbart elevtexter studeras. Ljudbandsinspelningar 
kompletterar observationer och lyfter fram sådant vi inte kan se om vi enbart stödjer oss på 
observationer. Observationer och ljudbandsinspelningar ger information om vad som föregår 
och sker under elevernas skrivande. Utifrån detta ser vi att det behövs flera 
datainsamlingsmetoder för att synliggöra elevernas skrivprocess. Studiens omfång, vad det 
gäller tid och mängd information vi samlar in, kräver att ett urval görs för att vi ska kunna 
göra en sammanställning av materialet och presentera ett resultat. Tiden är den största 
begränsningen för vår studie. För att se en utveckling i elevers skrivande måste arbetet med 
skrivprocessen fortgå och studeras under en längre tidsperiod. Det vore därför intressant att få 
följa eleverna under flera år för att se om deras skrivande utvecklas och vilken betydelse 
skrivandet får för lärandet. De frågor vi skulle vilja studera närmare är: Hur utvecklas elevers 
skrivande i en undervisning som utgår från skrivprocessen?  Hur påverkas elevers lärande om 
de får skriva i alla ämnen? 
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Brev till klassen  Bilaga 1 

Brev 1 
 
Hej  
 
… nu skall jag berätta för er om en flicka som fick en fantastisk gåva av en gumma som hette 
Selma. Denna gåva förgyllde flickans barndom med spänning. Innan ni får höra om gåvan vill 
jag först berätta lite om Selma. Det är inte helt enkelt, utan jag får här be var och en av er att 
ta fantasin till hjälp och fantisera vidare på min beskrivning av henne – då tror jag ni närmar 
er sanningen om vem hon var. 
 
Om ni börjar med att ta fram er bild av teskedsgumman, så har ni kommit en liten bit på väg. 
Selma var lagom rultig, med rosiga kinder och gick alltid omkring med ett leende på läpparna, 
det vill säga när hon väl hade dem slutna. Hon älskade nämligen att tala, med sig själv eller i 
sällskap med andra, vilket som spelade nog ingen roll.  
 
Lika mycket som Selma talade rörde hon sig. Hon var sällan stilla och man såg henne oftast 
med en kratta eller kvast i handen. Aldrig har jag sett någon som krattar så ofta som vad hon 
gjorde. Sommar som vinter krattade hon kottar, och var alla dessa kom ifrån begriper jag inte. 
Undra just hur många kottar man får under en vinterkrattning? När flickan var yngre 
funderade hon många gånger över vad Selmas vinterkrattningar skulle tjäna till. Troligen var 
hennes tanke att fånga upp någon som var ute på en promenad, för att få en liten pratstund och 
om hon lyckades med det, så blev det troligen ingen kortvarig sådan. Var man väl inne i 
Selmas lilla röda torpstuga, så bullade hon upp till fest och trollband folk i timtal med 
spännande berättelser. 
  
Flickan älskade att sitta och lyssna till Selmas berättelser, och allra helst älskade flickan dem 
som handlade om Selmas alla möten med både tomtar, troll och vittror, när hon som liten om 
somrarna vallade getter. Flickan fascinerades av dessa berättelser så till den grad att när hon 
inte var hos Selma, så var hon ute i skogen och letade efter småfolket, som flickan kallade 
dem. Selma hade talat om för flickan att det var endast de som trodde på dem, som fick se 
dem. Jag kan lova er att flickan många gånger under hennes skogsvandringar ropade ”Jag tror 
på er!”. Flickan talade högt och tydligt om för dem att hon skulle hjälpa dem på alla tänkbara 
sätt, då hon trodde att de hade ett hårt liv i skogen. Tänkte nog på hur svårt det måste vara för 
dem att skaffa mat. Flickan önskade inget hellre än att de skulle komma och bo hos henne, i 
hennes dockskåp. Mat och fina möbler skulle de få och kläder skulle hon sy åt dem, bara de 
visade sig för henne. På det sättet gick flickan omkring i skogen, allt i hopp om att de skulle 
visa sig för henne. 
 
Tro nu inte att detta var någon oskyldig lek, den var på fullaste allvar. Flickan ville verkligen 
bli vän med småfolket. Flickan glömde många gånger i sin iver bort var hon fick vara och inte 
vara och därför hände det sig en dag att hon gick in i en ladugård (där gårdstomten, enligt 
Selma bodde). Den, ladugården, var flickan strängeligen förbjuden från att besöka, då där 
fanns en ko, som fnös och skrapade med sina klövar och råmade så det mullrade som av åska, 
vid blotta åsynen av en människa, annan än den som ägde och skötte om henne. Där inne kröp 
flickan nu omkring på golvet och sökte efter gårdstomten, utan en tanke på den eventuella 
fara hon svävade i. I hennes tankar fanns endast tomten och önskan om att få möta honom, 
trots att hon visste att sådana tomtar kunde vara litet arga av sig. Jag behöver väl inte berätta 
för er om rabaldret som utbröt när kvinnan, som ägde kon fann flickan. Jag tror att ni hör ekot 
efter skriet, om ni lyssnar…  
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Brev till klassen  Bilaga 1 

Den lilla flickan, som ägnade mycket tid till att söka efter småfolket – utan att finna dem är 
idag vuxen och kommer på torsdag till er skola för att få vara tillsammans med er under fyra 
veckor, vilket jag ser fram emot.                                                                                
 
Vänliga hälsningar 
Veronica Löfgren 
 
 
Brev 2 
 
Hej 
…en kväll, det var strax innan skymningen, hittade en flicka en liten fågel som låg på marken 
alldeles utanför huset där hon bodde. Det var en blåmes, det syntes för den hade en blå fläck 
över hjässan. Flickan lade sig på knä bredvid fågeln och såg på den. Den låg alldeles stilla 
med slutna ögon, det såg ut som om den sov. Försiktigt rörde flickan vid fågeln, men 
ingenting hände.  
 
"Lilla fågel, vakna", sa flickan. "Katten kan ta dig om du ligger här." Men fågeln låg alldeles 
stilla, precis som förut. Då lyfte flickan fågeln i sina händer. Försiktigt, försiktigt, för den var 
så liten. Den fick plats i hennes kupade händer. Så lätt som ett dun vilade fågeln med sina 
slutna ögon. 
 
Flickan såg sig omkring. Kanske hade fågeln flugit mot fönstret och slagit sig. Fåglar gör så 
ibland, för de ser inte glasrutan. Ibland dör de. Hon såg på fågeln igen. 
"Stackars dig som är död", sa hon till fågeln och strök den över den blå hjässan. "Stackar lilla 
fågel!" 
 
Då slog blåmesen upp sina blanka ögon och tittade tillbaka på flickan. Hjärtat inuti det 
dunklädda bröstet började slå, som ett litet tickande därinne. Fågeln och flickan såg på 
varandra. 
 
Den flickan är jag och det här hände när jag var liten. Jag heter Maria och ska komma och 
vara hos er i några veckor. Det ser jag framemot! 
 
Vänliga hälsningar 
Maria 
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Projektbeskrivning                               Bilaga 2 

 
Lektion Tid Innehåll 
v. 39 
 
1  
Onsdag 22/10-04 
 

 
 
 
60 minuter 
 
 

 
Inledning av skrivprojektet ”Familjen”. 
Diskussion tillsammans med elever vad de 
vill att skrivprojektet ska resultera i. Eleverna 
är författare som skriver för en mottagare. 
 
Samtal kring: ”Vad är en familj?” 
Indelning av grupper om tre till fem elever i 
varje. 
 
Uppgift: Eleverna ska tillsammans i grupp 
utifrån en given mall skapa en familj (se 
bilaga).  
 
Varje elev får en mapp att samla allt arbete 
kring ”Familjen” i. 
 
Muntlig utvärdering av lektionens arbete i 
helklass: Samarbete i grupp.  
 

 
 
2 
Torsdag 23/10-04 
 

 
 
 
80 minuter   
 
 
Varav cirka femton 
går bort för dagens 
inledande rutiner. 
 

 
Tid till färdigställande av ”familjer”. 
 
Genomgång av och samtal kring: Begreppen 
tankekarta (på tavlan: Vad firar ni? Var firar 
ni? Vilka kommer? Hur går firandet till? Hur 
slutar det?), samt respons (instruktioner: att 
vara en god lyssnare, positiv, ge stöd i form 
av frågor och/eller förslag).   
 
Demonstration: Att bygga en berättelse med 
hjälp av tankekarta och få respons samt ta 
tillvara på den. 
 
Uppgift: ”Din familj ska fira någonting med 
en stor tårta.” Eleverna ska skriva och berätta 
vad familjerna firar och hur det går till. Var 
och en gör en egen tankekarta som de sedan 
berättar kring för en kamrat och tar emot och 
ger respons. 
 
Muntlig utvärdering av lektionens arbete i 
helklass: Samarbete i grupp, arbete med 
tankekarta och kamratrespons.  
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v. 40 
 
3 
Måndag 27/9-04  
 

 
 
 
90 minuter 
 
 
 
Varav cirka femton 
minuter går bort för 
samtal om veckans 
läxa. 

 
Samtal kring: Mottagare av elevernas texter, 
respons, bearbetning av text. 
 
Uppgift: Eleverna fortsätter med att bygga en 
berättelse i tankekarta och/eller i text, som de 
sedan ger och tar emot kamratrespons på, 
samt bearbetar och skriver färdigt. 
 
Extrauppgift: Problemlösning (matematik) 
kring tårtan som bygger på elevernas egna 
texter.   
 
Muntlig utvärdering av lektionens arbete i 
helklass: Kamratrespons. 
 
Efter lektionen ska lärarrespons på elevtexter 
skrivas. 
  

 
 
4 
Onsdag 29/9-04 
 
 

 
 
 
80 minuter  
 
Varav cirka femton 
minuter går bort för 
dagens inledande 
rutiner. 
 

 
Samtal och utvärdering kring: Samarbete i 
grupp. 
 
Uppgift: ”Familjen vaknar upp till årets första 
snö.” Eleverna ska först själva tänka ut och 
göra en enskild beskrivning, skriftlig 
(matematikspråk och/eller skriftspråk) och 
med stöd av en skiss/bild, som svarar på och 
visar hur många snöbollar det går åt till att 
bygga en snölykta.  
 
Därefter ska eleverna, var och en, berätta för 
de övriga i gruppen om den egna snölyktan. 
Gruppen ska sedan enas om ett förslag och 
pröva bygga denna. 
 

 
 
5 
Onsdag 29/9-04 
 

 
 
 
60 minuter 

 
Samtal kring: Respons, form för texter, vad 
det innebär att bearbeta en text, vikten av att 
författaren blir nöjd med sin text, begreppen 
titel, författare, illustrationer, illustrera. 
 
Uppgift: Ta tillvara på lärar- samt 
kamratrespons, bearbeta och skriva färdigt 
berättelsen om familjens firande med en stor 
tårta. 
 
Muntlig utvärdering av lektionens arbete i 
helklass: Samarbete i grupp, skrivandet.  
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v. 41 
 
6 
Tisdag 5/10-04 

 
 
 
60 minuter  
 
Varav cirka femton 
minuter går bort för 
dagens inledande 
rutiner. 
 

 
Samtal kring: Böckers innehåll och utseende, 
mottagare. Förstår mottagare när de läser 
elevernas texter vilka familjemedlemmarna 
är? Vikten av att skriva personbeskrivningar. 
Återkoppla till familjemallen som eleverna 
inledningsvis konstruerat, samt klasslärarens 
tidigare arbete med personbeskrivningar.   
 
Uppgift: Skriva ett nytt kapitel i boken, som 
består av personbeskrivningar. I grupp 
komma överens om vem som ska skriva om 
vilken familjemedlem, samt använda 
kamratrespons.  
 
Texten behöver ej renskrivas. Instruktion: 
”Skriv så fint du kan.” 
 
Muntlig utvärdering av lektionens arbete i 
helklass: Samarbete i grupp, skrivande. 
 

 
 
7 
Torsdag 7/10-04 

 
 
 
80 minuter  
 
Varav cirka femton 
minuter går bort för 
dagens inledande 
rutiner. 
 

 
Samtal kring: Mottagare och kommande 
bokpresentation. 
 
Uppgift: ”Din familj är ute (och går, på 
upptäcksfärd…) och kommer fram till en port. 
Vad finns bakom porten?” Gemensam 
stoffsamling i helklass, som ligger till grund 
för en ny berättelse om familjen. Var och en 
skriver en berättelse, tar emot och ger 
kamratrespons, tar tillvara på denna och 
bearbeta texten.   
 
Muntlig utvärdering av lektionens arbete i 
helklass: Samarbete i grupp, skrivande och 
respons. 
 

v. 42  
 
8 
Måndag 11/10-04 
 

 
 
 
80 minuter 

 
Uppgift: Att i grupp diskutera och komma 
överens om texters ordning i gruppens bok. 
Fortsatt skrivande och färdigställande av 
texter. Diktskrivning för dem som vill.  
 

 
 
9 
Måndag 11/10-04 
 

 
 
 
90 minuter 
 
 

 
 
Samtal kring: Böckers utseende, titel, 
författare, illustratör, baksidestext, bilder på 
omslag. 
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Varav cirka femton 
minuter går bort för 
samtal om veckans 
läxa. 
 

Uppgift: Tillsammans i grupp skapa ett 
omslag till den gemensamma boken.  
 
Utvärdering enskilt och i grupp: 
Lärarstuderande intervjuar elever. Detta 
nedtecknas skriftligt. 
 

 
 
10 
Onsdag 13/10-04 

 
 
 
80 minuter 

 
Samtal kring: Presentation av boken för 
mottagarna. 
 
Uppgift: Skriva ett brev till fadderbarnen och 
meddela författarbesök. Fortsätta med att 
sammanställa och sätta ihop gruppens bok.  
 
Utvärdering enskilt och i grupp: 
Lärarstuderande intervjuar elever. Detta 
nedtecknas skriftligt.  
 
 

 
 
11 
Fredag 15/10-04 

 
 
 
80 minuter 

 
Samtal: Hur det känns att vara författare, samt 
känslan inför att publicera sina texter.  
 
Uppgift: Författarbesök hos sina fadderbarn. 
Presentera och berätta om sitt arbete med 
boken, samt läsa texter ur denna. Avslutning i 
det egna klassrummet. 
 
Muntlig utvärdering av författarbesöket och 
skrivprojektet i helklass.  
 

(Muntlig utvärdering sker kontinuerligt i helklass samt gruppvis.) 
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Familjemall  Bilaga 3 
 

Familjen_________________________ 
 
Vuxen 1 Vuxen 2 
    
Förnamn:__________________________ Förnamn:__________________________ 
Efternamn:_________________________ Efternamn:_________________________ 
Ålder: ____________________________ Ålder: ____________________________ 
Yrke: _____________________________ Yrke: _____________________________ 
Intressen:__________________________ Intressen:__________________________ 
 
 
Utseende: Utseende: 
 
 
 
 
 
Längd:____________ Längd:____________ 
Vikt:______________ Vikt:______________ 
Hårfärg:___________________________ Hårfärg:___________________________ 
Ögonfärg:__________________________ Ögonfärg:__________________________ 
 
 
Barn 1 Barn 2 
 
Förnamn:__________________________ Förnamn:__________________________ 
Efternamn:_________________________ Efternamn:_________________________ 
Ålder: ____________________________ Ålder: ____________________________ 
Skola: ____________________________ Skola: ____________________________ 
Intressen:__________________________ Intressen:__________________________ 
 
 
Utseende: Utseende: 
 
 
 
 
 
Längd:____________ Längd:____________ 
Vikt:______________ Vikt:______________ 
Hårfärg:___________________________ Hårfärg:___________________________ 
Ögonfärg:__________________________ Ögonfärg:__________________________ 
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Familjemall  Bilaga 3 
 

Barn 3 Barn 4 
 
Förnamn:__________________________ Förnamn:__________________________ 
Efternamn:_________________________ Efternamn:_________________________ 
Ålder: ____________________________ Ålder: ____________________________ 
Skola: ____________________________ Skola: ____________________________ 
Intressen:__________________________ Intressen:__________________________ 
 
 
Utseende: Utseende: 
 
 
 
 
 
Längd:____________ Längd:____________ 
Vikt:______________ Vikt:______________ 
Hårfärg:___________________________ Hårfärg:___________________________ 
Ögonfärg:__________________________ Ögonfärg:__________________________ 
 
 
Husdjur:______________________________  _________________________________ 
_____________________________________  _________________________________ 
_____________________________________  _________________________________ 
_____________________________________  _________________________________ 
 
 
Adress:_______________________________  _________________________________ 
_____________________________________  _________________________________ 
_____________________________________  _________________________________ 
 
Stad/byn:______________________________ _________________________________ 
______________________________________ _________________________________ 
______________________________________ _________________________________ 
 
Hus (hyreshus, villa, radhus):______________ _________________________________ 
______________________________________ _________________________________ 
______________________________________ _________________________________ 
 
Grannar:_______________________________ _________________________________ 
______________________________________ _________________________________ 
______________________________________ _________________________________ 
______________________________________ _________________________________ 
______________________________________ _________________________________ 
 
 
 
 
 
 

   2(2)



Intervjufrågor  Bilaga 4 

Intervjufrågor till elever: 
 

- Hur har arbetet med boken varit? 

- Det bästa? 

- Något som har varit mindre bra? 

- Har någon av er skrivit en bok förut? 

- Vilket tips vill ni ge till blivande författare? 
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Stoffsamling                                                                                         Bilaga 6 

Stoffsamling skrivet på tavlan, torsdagen den 7 oktober 2004, vid uppgiften: Vad finns bakom 
porten? 
 
 
 
 
 
  
 En skatt – kista 
 Vampyr – Lik – Mumier 
 Ett rum – Fullt av godis 
 Fängelsehåla    Rymdskepp 
 Drake 
 Fotbollsplan – Landslaget – Idrottsarena – Bowlingbana 
 Ishockeyplan – OS 
 Pool      Beyblade-arena 
 Glasskiosk 
 Julbord                  Kyrkogård – Lik 
 Trollkarl                Labyrint 
 En annan värld      Narnia     Pennrike 
 Polkagrisstad 
 Grop 
 Spelhörna 
 Skola restaurang   
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Stoffsamling                                                                                         Bilaga 6 

Delar från observation vid gemensam stoffsamling i helklass. 
 
Lärarstudent går fram till tavlan och tar en penna. Frågar därefter eleverna vad som finns 
bakom.  
 
Lars: Ett rum med en pool i. 
Sixten: En fängelsehåla, en grop. Det finns en ny port därinne och bakom den en labyrint. 
Mirjam: Det finns en drake eller en idrottsarena, en skola. 
Johannes: En fotbollsplan. 
Mona: Det passar vår familj. Fotbollslandslaget. Ishockeylandslaget kanske är där. 
Frida: Det kanske finns en bowlingbana. 
Karl: En bay-bladebana. 
Emil: De olympiska spelen kanske är där bakom eller en spelhörna. 
Eva: En skatt. 
Håkan: En glass. 
Karl: En glasskiosk. 
Mona: En restaurang. 
Adam: Ett stort julbord.  
Mona: Ett rum fyllt med godis.  
Emil: En trollkarl.  
Tor: En kista. 
Katarina: En annan värld. 
Mona: Ett pennrike finns där, 
Eva: De kanske är i Narnia. Lik, kanske en kyrkogård. 
Mona: De kanske kommer till en polkagrisstad. 
Felix: Döda människor. 
Frida: En vampyr. 
Mona: Det kanske finns en mumie som äter blod. 
Frida: Kan du [syftar på lärarstuderande]inte öppna porten jag vill se. 
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Transkription av ljudband                                                                                                Bilaga 7 

Transkription av ljudbandsinspelning av gruppen ”Lundqvist”: 
 
Vid ljudbandsinspelning sker även observation. De tre pojkarna sitter i grupprummet samlade 
kring ett bord. Emil och Johannes sitter längs bordets långsida mittemot varandra och Sixten 
sitter vid bordets kortsida, mittemellan Emil och Johannes. Sixten sitter med papper och 
penna framför sig.  
 
Placering i grupprummet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diskbänk                      
             
               
    
    

             Emil                 Johannes                   
                                                                   tavla 

                         
                             Sixten 
                                  

So-
ffa 

bord 

bokhylla
Skåp 

 
[Efter samtal kring berättelsens uppbyggnad påbörjas skrivandet. När de skrivit en kort stund 
säger: ] 
 
Sixten:  Det här är en kladd. 
 
[Lärarstuderande lämnar rummet för att hämta pojkarnas skrivmappar. De talar om att det är 
de blåa mapparna som är deras. Pojkarna samtalar om att det är roligt att bli inspelade när 
lärarstuderande lämnar rummet. Lärarstudenten kommer tillbaka med mapparna till dem. Går 
ut igen för att se efter vilka instruktioner som står skrivna på tavlan i klassrummet.] 
 
Johannes [talar högt när han skriver]: /…/ går vilse, eller?” 
Emil:  Jo 
Johannes:  Du killar vi ska ju skriva olika. 
Sixten:  Ja. 
Johannes:  Så så du får ju typ skriva hunden och du får skriva hamstern. 
Emil:  Sure  
[Pojkarna skriver]  
Emil:  Vänta…vad vare hunden hette? 
Sixten:  Det var… 
Johannes:  Ja, det får vi titta.  
Emil:  Fnatte eller Tjatte. 
Sixten:  Nej. 
Emil:  Knatte. 
Sixten:  Nej. 
Johannes:  Nej, Knatte. 
Sixten:  Det var Tjatte. 
Emil:  Det var..  
Johannes:  Knatte det det är Tindras, det är ju Knatte. 
Emil:  Vem är Tindras då? Hamstern? 
Johannes:  Fnatte. 
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Transkription av ljudband                                                                                                Bilaga 7 

Emil:  Jag ska skriva om sköldpaddan. 
Sixten:  Tjatte. 
[Lärarstuderande kommer in i rummet igen.] 
Emil:  Jag skriver Andreas för de. 
 
Emil:  Vad hette sköldpaddan nu igen Sixten? Fnatte eller Tjatte? 
Johannes:  Fnatte. 
Sixten:  Nej, Knatte tror jag. 
Johannes:  Nej, Knatte det är hamstern. Det där är Knatte.  
Sixten:  Då är det Fnatte. 
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Gruppen ”Lundqvists” bearbetade texter                                                                         Bilaga 8 
 

Elevtexter: Vad finns bakom porten? 
 
Johannes bearbetade text Sixtens bearbetade utkast 
 
Vilse i Laburinten!!!! VILSE I LABURINTEN 
Familjen Lundqvist ska FAMILJEN LUNDQVIST SKA PÅ 
På Picknick. Dom går PICKNICK. DOM GÅR VILSE. OCH HITAR  
vilse och kommer till en Port. Tim PICKNICK. DOM GÅR VILSE. OCH HITAR  
försöker öPPna Porten INTE HEM. DOM SER EN PORT. 
men det går inte. TIM FÖR SÖKER ATT ÖPNA DEN. 
Få går Knatte fram MEN DEN ÄR LÅST. DÅ KOMER 
deras hamster och TJATE SPRINGANDE. DE ÄR DERAS 
gnager uPP dörren. HUND. HAN BRAKAR IN I PORTEN 
Det är en laburint. OCH DEN GÅR UP. NÄR DAMET 
De delar På sig. HAR LAGT SIG. SÅ SER DOM ATT 
Tim och Linda går DE ÄR EN LABURINT. DOM FÖRSÖKER 
åt vänster. Tindra HITA MITEN MEN FÖR GÄVES. TILL 
och Andreas går åt SLUT SÅ HITAR TINDRA MITEN. DÄR 
och höger Anders går FINS KÖTBULSTRÄD. OCH EN BRA PLATS 
rakt fram. ATT HA PICKNICK PÅ. NÄR DOM SKA 
Dom kommer till HEM SÅ LIFTAR DOM MED EN HELI- 
mitten och har KOPTER. 
en Picknick. Dom 
åker ut med FlygPlan 
och med köttbullar i magen. 
                                                [På baksidan av pappret står] 
Författare Johannes [efternamn] FÖRFATTARE SIXTEN 
 
 [Bild av en port på papperets framsida.] 
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Gruppen ”Lundqvists” bearbetade texter                                                                         Bilaga 8 
 

Emils bearbetade text 
 
Vilse i laburiNteN 
FamiljeN luNdQvist 
TeNker gå På eN 
PickNick MeN dom 
går vilse dom 
kommer Till eN Port 
aNdreas Försöker 
öPPNa PorteN MeN 
FNatte sPriNger mot 
PorteN och hoPPar 
låset går uPP där 
är eN laburiNt doM 
Försöker komma igeNom 
laburiNTeN Nu kommer 
det Till eN gräsMata 
där har dom PickNick 
seN Försöker FamiljeN 
luNdQvist komma ut 
det gör dom 
Till slut 
                    
[Emils namn är skrivet i marginalen, samt att en bild av en port finns med.] 
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Gruppen ”Piplarssons” texter  Bilaga 9 
 

Elevtexter: Vad finns bakom porten? 
 
 
Melkers första utkast Melkers bearbetade text 
  
 Halloween Skämtet 
Familjen Piplarsson är ute Familjen Piplarsson är ute 
och joggar i Skogen. Då kommer och joggar i skogen. Då kommer 
dom fram till en port. Vad dom fram till en port. Vad konstikt en 
konstikt en port mitt i Skogen port mitt i Skogen säjer Bert. Berta 
säjer Bert. Berta knakar på knakar på ingen öppnar. Bill tar modet 
ingen öppnar. Bill tar modet till Sig och öppnar. Där inne ser dom 
till sig och öppnar. Där inne ser en kyrkogård. Det är mörkt och man 
dom en kyrkogård. Det är mörkt hör konstiga ljud. Breve en grav liger en 
och man hör konstiga ljud. kista. Bull säjer det är Säkert ett lik 
Breve en grav liger en kiSta. där inne i kistan. Dom öppnar kistan  
Bull säjer det är säkert ett lik och ser en mumie. Alla skriker av 
där inne i kistan. Dom öppnar fassa. Sen kommer en vampyr fram 
kistan och seren mumie. och säjer OOAAO. Britt-Inger säjer 
Alla skriker av fassa. Sen kommer varför skulle det här hända pa Halloween. 
en vampyr fram och säjer OOAAo. Då hörs fnitter och granarna kommer 
Brit-Inger säjer varför skulle Fram och säjer hollmed om att Vårt 
det här hända på halowin. Halloween skämt var Skrämande. Tur 
Då hörs fnitter och granarna att det bara var ni. Men snälla gör inte 
kommer fram och säjer om det där säjer Berta och svimar. 
hollmed om att fårt halowin 
skämt var skrämande. Tur att 
det bara var ni. Men snälla 
gör inte om det där Säjer Berta 
och svimar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1(4)



Gruppen ”Piplarssons” texter  Bilaga 9 
 

Adams första utkast Adams bearbetade text 
  
 Halloween drömen 
Familjen piplarson är ute i Familjen piplarson är ute i skogen. 
Skogen. det är mörkt och gråt massa Det är mörkt och gröt massa granar 
tallar och granar. men så ser dom och tallar. men så ser dom lite ljus längre 
lite ljus längre frami skogen. Alla Bö- fram i skogen. Alla börjar springa. 
rjar springa. När dom kommer fram när dom kommer fram så ser alla 
så ser Alla en port. Berta knakar en port. berta knakar ingen öppnar. Där ine 
på ingen öppnar. Bill tar på sig  ser dom en kyrkogård. Inger brit brit- 
modet och öpnar. der ine ser dom inger skriker av fassa. Det börjar 
en kyrkogård inger brit och Brit inger röra sig i marken grav stenarna 
skriker aaa det börjar röra sig Spräns till grus. Det börjar höras konstiga 
I marken grav stenarna spräns till grös ljud en död person kliver upp ur sin 
[det börjar höras konstiga ljd]164 grav. Men helt plötsligt liger hela 
en död person kliver upp ur sin grav. familjen piplarson på backen. när dom 
men helt plötsligt så ligger bara vaknar liger dom lånt ute i skogen. 
familjen piplason på Baken.när dom vaknar den döda personen har förmodligen got dom 
så ligger dom långt ute i Skogen  börjar gå men helt plötslit tens lampor 
den der döda personen har förmodligen  och granarna kommer fram hol med om 
gåt dom börjar gå men het plötsligt  att vårt halloweenskämt är bra. 
kommer dom tillbaka till porten 
grannarna tnitrar hål med 
men så vaknar bul too det var 
bara en dröm jag hold på svima 
i slutet av drömen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
164 Elevens egna tillägg i texten markeras kursivt inom [ ]. 
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Gruppen ”Piplarssons” texter  Bilaga 9 
 

Mirjams text 
 
PORTENSHEMLIGHET 
Det hela börjabe m- kom er han tar 
ed att familjen Pi- medsej Ryslig och 
plarsson skule på pik- Ruskig till fängel- 
nik. I parken brevid set sen befriar 
dam[m]en vid skogen dom sa- dom Britinger. 
tesej på en gräs m- 
ta utan för skolgen  
sen lekte barnen tagen 
sen ramla Britinger och 
slogsej hon slog sej så att 
hon sprang in i skogen Alla 
ropade Nej! Föratt i sk- 
ogen läg kung Rysligs slot 
och han känare Ruskig 
som spökade i slotet Br- 
itinger sprangså fort så 
att hon inte ens kund- 
e stana. Dom andra le- 
tade veldit lenge. Brit- 
inger Gik o gik o gik till 
slut såg hon et slot 
hon stana tvert fast 
hon börja gå igen hon 
öpna bören och kikade  
in hon smygerin i ett 
rum men sen ko- 
mer kung Sysli- 
g och tarfast hene 
och låser in hene 
iett rum. Dom and- 
ra som letar efter 
hene harkomit fr- 
am till slotet dom g- 
årin i slotet och 
ropar på Britinger. 
men sen såg dom 
Ryslig och Ruskig s- 
om smider en löm- 
sk plan men sen  
komer Bil på en 
plan hur dom k- 
an överbemana dom. 
planen går somdom 
har tenktsej dom 
låser in dom i ett 
rum sen ringerdom 
till polisen polisen 
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Gruppen ”Piplarssons” texter  Bilaga 9 
 

Fridas text 
 
PORTENSHEMLIGHETER 
Det var en kall spyr jag Snart 
Vinter dag i malmö nu går vi hem 
Då Bill och Britinger tycker jag 
Skulle byga en Snölykta och ja ska 
Brevid den Stora kyrko bara ta lite godis 
gården. Till sin  med mej och 
Farmor. just då komma när ni vill 
Britinger blev kidnaPad och äta go 
Av godis manen. 
2 kaPitlet 
manen jik in 
jenom Porten 
som lede till 
godis land. Men 
bill blev kvar 
vid kyrkan 
han Sprang hem 
till huset och 
beretade de för 
dom andra att britinger 
var kidnapad av 
en mann. Och 
han beretade att 
han jik in jenom 
den låsta Porten. 
hella famijen jik 
ut och letade 
efter britinger men  
ingen vågade gå 
in jenom Porten 
men då sa bill 
jag går in jag 
hade ansvar för 
hene då han 
jik in såg han 
bara godis britinger 
och mannen då 
sa han dåm verkar  
ha trevlikt kom alla 
Så får ni se de 
Verkar va et 
godis land. gud 
va got ska vi gå 
in? ja de är  
klart de Ser utt [nu är dom där] 
å min favorit 
choklad. men nu 
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