
Student  

Vt 2015 - Ht 2015 

Examensarbete, 30 hp 

Lärarprogrammet, 270 hp 

 

 

”Skriv vad du tänker” 

Om hur lärare, genom skriftliga uppgifter, kan hjälpa elever att 
uttrycka och utveckla sina egna röster 

Karin Öberg 

 

 

 



Student  

Vt 2015 - Ht 2015 

Examensarbete, 30 hp 

Lärarprogrammet, 270 hp 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

“Write what you’re thinking”: About how teachers, through written assignments, can help 

students to express and develop their own voices 

Assistance in pupils’ development as individuals is an important part of what schools, according to 

regulatory documents, are obliged to offer. Bearing in mind that language is a vital part of both 

identity and learning, the pupils’ ‘own voices’ are crucial to this mission. The purpose of this study 

is to investigate and discuss how teachers can support and help pupils to find, express and develop 

these ‘own voices’, with a particular focus on how it’s done in written texts. Therefore, pupil-written 

texts have been collected and analysed in relation to 1) task instructions and 2) source texts. The 

main question in this analysis is whether or not different text portions in each pupil-written text are 

to be considered reproduced against either or both of these, or if they are to be considered the pupils’ 

own productions. The study primarily reveals that the task instructions are of great importance to the 

pupil-written texts. They function as starting points and guidance, and there is every reason for 

teachers to observe this and put effort into what the task instructions communicate.  
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1 Inledning 

Undersökningens frågeställningar kan kopplas till konkreta och självupplevda 

klassrumssituationer. Jag minns den frustration jag kände som elev när mina lärare bad 

mig ”skriva med egna ord” eller ”förklara mer hur jag tänker” och jag har själv upplevt 

hjälplösheten när jag som lärare inte kan förklara för elever hur de ska göra för att 

”skriva med egna ord” eller ”förklara mer hur de tänker”. Jag, och andra med mig, (bl.a. 

Jörgel-Löfström 2005 och Stehagen 2014) upplever att arbetet med att utveckla den 

egna rösten lätt fastnar i att läraren efterfrågar elevernas egna tankar och åsikter, men att 

de får lite hjälp att finna och utveckla dessa. Därför vill jag undersöka hur olika 

uppgifter innebär olika förutsättningar för eleverna att tänka och skriva självständigt och 

hur eleverna uttrycker sin egen röst på olika sätt, för att kunna diskutera hur lärare kan 

hjälpa elever att uttrycka och utveckla sin egen röst.  

På första sidan i Läroplanen för grundskolan finns följande formulering:  

Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att kunna ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Skolverket 2011:7) 

Denna tanke – att skolan ska hjälpa eleverna ska utveckla det som är unikt just för dem 

– är alltså bland det första som uttrycks om vad skolverksamheten ämnar göra, och den 

återkommer som en röd tråd i styrdokumenten. Formuleringarna om egna tankar, egen 

språklig förmåga och personlig utveckling är många. I kursplanen för svenska visas på 

kopplingen mellan egenart och språk, och denna koppling är på många sätt 

utgångspunkten för detta arbete: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket 2011:71) 

Ett citat liknande detta, men mindre uttryckligt formulerat, återfinns i Läroplanen för 

grundskolan (Skolverket 2011:9), vilket pekar på att inte bara svenskämnet, utan hela 

skolans verksamhet ska ha detta i åtanke. Alla lärare har ansvar att hjälpa eleverna i sin 

språkutveckling, och detta är en del i arbetet med att låta varje elev finna sin unika 

egenart.  

Med detta resonemang som utgångspunkt, och utifrån ett särskilt intresse för 

skrivandets möjligheter och svårigheter i skolan, växte arbetets frågeställningar fram: 

Vad innebär det att uttrycka sin egen röst i skrift, hur kan denna förmåga utvecklas, och 

hur kan skolan hjälpa eleverna att finna och utveckla sin egen röst? 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare, genom skriftliga uppgifter, kan hjälpa 

elever att uttrycka och utveckla sina egna röster Det ska göras utifrån följande 

frågeställningar:  

1. Hur formar uppgiftsinstruktionerna elevernas texter?  

2. Hur formar källtexterna elevernas texter?  

3. Vilka förutsättningar skapar olika uppgifter för elevernas egna röster? 
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2 Forskningsbakgrund 

Under rubrik 2.1 undersöks fenomenet skrivande närmare, liksom typiska karaktärsdrag 

för just skrivandet i skolan. Under rubrik 2.2 förklaras begreppet den egna rösten med 

avstamp i Bachtins (1981) tanke om språkets dialogism, och sedan fördjupas detta med 

en diskussion kring hur tillägnelse av språk och tanke går till.  Slutligen, under rubrik 

2.3 undersöks vad som motiverar skolans arbete med elevernas egna röster, utifrån 

styrdokument samt forskning om demokratiska arbetssätt i skolan. Här uppmärksammas 

även att det finns anledning att problematisera att uttryck av den egna rösten är en 

förutsättning för att lyckas i skolan.  

2.1 Skrivande i skolan 

Under rubrik 2.2.1 diskuteras begreppet text ur olika perspektiv och under rubrik 2.2.2 

undersöks de särskilda förutsättningar som gäller för skrivande i skolan. Slutligen, 

under rubrik 2.2.3 diskuteras möjligheterna att använda skrivande som verktyg för 

lärande. 

2.2.1 Begreppet text 

Under rubrik 2.2.1.1 undersöks begreppet text utifrån skillnaderna mellan det talade och 

det skrivna mediet, utifrån det vidgade textbegreppet samt utifrån intertextualitet och 

under rubrik 2.2.1.2 görs detsamma utifrån en tillbakablick på olika fokus som 

skrivforskning haft. 

2.1.1.1 Vad är en text? 

Kjell Lars Berge (1988) påpekar att begreppet text i första hand kännetecknas av det 

skrivna mediet, och då i motsats till det talande mediet. Skillnaderna mellan de båda 

uttryckssätten gör att förutsättningarna för själva uttrycket är olika. Framför allt är talet 

mer direktkommunikativt än skriften genom att vi kan använda oss av t.ex. grimaser, 

gester, pekningar och röstförändringar. Dessa möjligheter att lägga till information till 

språket är mer begränsade i skriften även om vi har tillgång till grafiska hjälpmedel som 

utropstecken, kursiv, understrykning och liknande. En konsekvens av detta och 

ytterligare en avgörande skillnad mellan tal och skrift är att sändarens möjligheter att 

påverka mottagaren är mindre när det skrivna mediet används. När skribenten lyft 

pennan från pappret eller fingrarna från tangenterna är det upp till mottagaren hur texten 

tolkas, och dialogen mellan de båda parterna är oftast betydligt mer begränsad än den 

som en talare kan föra med sin mottagare. Å andra sidan skapar texten andra 

förutsättningar än talet, tack vare sin varaktighet och möjligheten att bearbeta och 

redigera.  

Men även om skriften, i relation till talet har färre språkliga hjälpmedel, så är texter 

komplexa och många olika aspekter påverkar skrivarens skrivande och läsarens läsande. 

Ledin (1999) reder ut begreppet text, och påpekar hur viktigt det är att komma ihåg att 

skriften är multimodal:  

Materialet och tekniken som används (papper, bildskärm, penna, tangentbord, etc.), bokstävernas 

form (typsnitt, stilstorlek etc.), interpunktionen (punkt, utropstecken, datorvärldens s.k. smileys 

etc.), grafiska arrangemang (rubriksystem, diagram, pilar, faktarutor etc.), förpackningsformatet 
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(bok, tidskrift, tidning, flygblad, webbplats etc.), bilder och illustrationer: allt sådant är 

meningsbärande och förenas i en speciell layout. (Ledin 1999:14) 

Både vad som står, var det står och hur det ser ut bär budskap och väcker reaktioner och 

textens olika multimodala ”ingredienser” kan vara väl så viktiga som skrift i olika 

textsammanhang. Dessutom är det inte sällan så att olika aspekter av texten kan ge 

ledtrådar gällande hur andra delar bäst förstås. Skribenten gör, medvetet eller 

omedvetet, val utifrån detta och läsaren tolkar, medvetet eller omedvetet, texten utifrån 

detta.  

2.1.1.2 Olika synsätt på skrivande 

När begreppet text definierats utifrån det skrivna mediet, och undersökts utifrån det 

vidgade textbegreppet kan ytterligare förståelse för begreppet fås genom att undersöka 

olika perspektiv på vad skrivande innebär. Birgitta Norberg Brorsson (2007) 

sammanställer en överblick över hur skrivforskningen sett på skrivande och går igenom 

just sådana olika perspektiv. Skillnaderna mellan dessa handlar främst om huruvida 

fokus legat på den inre eller den yttre processen. I andan av det förstnämnda – den inre 

processen – lyfts ofta skrivandets betydelse för skribentens egen tankeutveckling. 

Anhängare till teorier med denna utgångspunkt betonar betydelsen av att låta skribenten 

arbeta ostört och intuitivt använda skrivandet som verktyg för att utforska och klargöra 

det aktuella ämnet och sina egna tankar kring det.  

Dessa tankar kritiseras av dem som istället ansluter sig till sociokulturella teorier, då de 

menar att endast elever som är språkligt kompetenta klarar av denna typ av självständigt 

skrivande. De söker istället reda ut hur skrivande kan läras och med detta som grund 

framträder olika pedagogiska ställningstaganden. Ett exempel på detta är den 

australiensiska genreskolan, som pekar på att olika situationer innebär olika sätt att 

skriva och att olika sätt att skriva – olika genrer – ställer olika krav på språkförmåga 

samt att det är detta som skolan bör ta fasta på. Skrivundervisningen bör främst innebära 

att läraren tydliggör för eleverna hur olika texter fungerar och kan användas och att 

eleverna därigenom ges möjlighet att själva välja hur de agerar.  

2.2.2 Skolgenren 

Ytterligare en aspekt av genrediskussionen, och särskilt då genreteorins betydelse i 

skolan, uppmärksammas av Berge (1988), när han belyser de särskilda förutsättningar 

som skrivandet i skolan sker under. Utifrån dessa särskilda förutsättningar menar han att 

skolskrivandet är att betrakta som en helt egen genre. Detta beror på några olika faktorer 

och kan förklaras ur några olika perspektiv. 

För det första kompliceras skrivsituationen i skolan av lärarens dubbla egenskap som 

både mottagare och bedömare. Mottagaren är av stor betydelse i textskapandet eftersom 

skrivande är språkande och språkande drivs av viljan att kommunicera. I skolan innebär 

detta ett problem, då eleverna ”skall låtsas skriva inom en viss genre utifrån 

kommunikativa behov trots att det i verkligheten gäller en provsituation” (Norberg 

Brorsson 2007:34). Målsättningen med de flesta texter som skrivs i skolan är att 

förmedla kunskap, men snarare än att lära ut denna kunskap handlar det för eleverna om 

att bekräfta att de kan vad mottagaren (läraren) vill att de ska kunna. Berge förklarar 

denna problematik med hjälp av begreppen strategiska, rituella och kommunikativa 

handlingar, som han förklarar på följande sätt: 
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Strategiske er handlingene dersom hensikter er å oppnå et mål. Måtet vi oppnår målet på, kan 

vaere av underordnet interesse. (...) I en rituell handling er hensikten med å utöve handlingen å 

delta i den för dens egen skyld. Det vi gjör når vi utförer handlingen, gjör handlingen meningsfull. 

(...) I kommunikative handlinger er hensikten å fokusere på hva mediet formidler eller hva 

handlingen dreier seg om. (Berge 1988:56-57, originalets kursiveringar) 

Vilken handlingstyp skrivandet kan klassificeras som beror alltså på skribentens 

målsättning. En strategisk handling är det om det främsta målet är att utföra uppgiften 

och uppnå ett resultat – ett betyg, och enligt Berge begränsas det mesta skrivande i 

skolan av denna målsättning. Skolskrivandet kan även sägas innebära en rituell handling 

i och med att det kan innebära en introduktion till ett sätt att skriva som gör eleverna 

kapabla att delta i vuxenvärldens samtal – en introduktion till vuxenvärldens olika 

genrer. Men Berge menar att detta snarare är skolans målsättning än elevernas 

verklighet. Skolans försök att introducera vuxenvärldens språk och genrer begränsas av 

det faktum att skolan inte är vuxenvärlden. När de gäller de kommunikativa 

handlingarna begränsas de på samma sätt av just målsättningen bakom skrivandet. Det 

handlar sällan om autentiska kommunikationssituationer, vilket blir problematiskt på 

flera sätt. Anna-Malin Karlsson (1997) visar i sin undersökning av barns skrivande av 

insändare, verkliga och skolskapande, att de elever som skrev autentiska texter – 

insändare som skulle publiceras i Kamratposten – på många sätt lyckades bättre än de 

elever som skrev i skolkontexten.  

Ett annat sätt att undersöka skolskrivandet är att ta utgångspunkt i skolspråket. Detta gör 

bland andra Mary J. Schleppegrell (2006) och hennes resultat har många 

beröringspunkter med Berges. Hon menar att det är tydligt att skolspråket har specifika 

karaktärsdrag som gör att det tydligt skiljer sig från det språk eleverna möter utanför 

skolan. Dessa karaktärsdrag utgörs, enligt Schleppegrells undersökning, bland annat av 

följande direktiv: Innehållet är oftast att visa upp någon sorts kunskap, rösten som 

dominerar är auktoritär och i varje givet skrifttillfälle finns (uttalade eller outtalade) 

normer för hur texten ska skrivas (utifrån genre och lärares förväntningar). Särskilt kan 

Schleppegrells kommentarer kring den auktoritära rösten uppmärksammas. De 

återknyter till formuleringar som ”[i] elevernas röster hörs ett slags buktaleri där vi hör 

diskursen från samhällets normsystem” (Nilsson 2012:29) samt Karlssons (1997) 

resultat angående autentiska texter. Eleverna ska inte bara tillägna sig kunskap via ett 

språk som skiljer sig från deras vardagliga och visa att de gjort detta, utan även själva 

”visandet” ska göras med ett obekant och konstlat språk: ”They need to speak and write 

authoritatively, as they present information monologically as experts” (Schleppegrell 

2006:59). De ombes uttrycka sina egna tankar – men med en röst som tilldelats dem av 

de krav som normerna för skolskrivandet innebär. 

2.2.3 Skriva för att lära 

Berge påpekar dock, apropå skolskrivandets begränsningar, att det även rymmer 

möjligheter. Om eleven uppfattar sig själv som mottagare och skriver för sitt eget 

lärandes skull blir mottagarproblematiken mindre problematisk, och möjligheterna att 

lyfta in personligt intresse större. På så sätt ökar utrymmet för både den egna rösten och 

det personliga, ”egentliga” lärandet. Berge skriver följande om hur målsättningen bör 

vara att eleven skriver med ”sig själv som mottagare”: 

I beste fall kan rollen som kunnskapsformidler vaere utviklende for eleven. Han får anledning til å 

tilegne seg kunnskap om de emnene som han blir tilbudt i oppgaven (…). Dermed kan eleven 
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oppfatte seg selv som mot-taker. I en slik situation er det ikke lenger nödvendig at eleven forestil-

ler seg laereren eller andre som uopplyste, men vitebegjaerlige lesere. Si-tuasjonen – kanskje er 

den utopisk? – der skribenten er både sender og mottaker, er öyeblikket der den egentlige 

laeringen starter. Det er punk-tet da personlig interesse og allmenn kunnskap krysser hverandre. 

(Berge 1988:74) 

Även Magnus Jansson (2011) är inne på ett liknande spår. Han skriver om att skriva för 

att lära och återger ett antal forskares undersökningar och tankar kring detta. Först 

fokuseras skrivande som lärverktyg i samband med läsning och här konstateras att olika 

typer av skrivande resulterar i att läst text behandlas på olika sätt: ”[k]orta svar på frågor 

leder till sökläsande, antecknande till listor med information [och] uppsatsskrivande till 

reflektion kring övergripande frågor” (Jansson 2011:10). Sedan fokuseras skrivande 

som lärverktyg i samband med samtal, och här konstateras, med hjälp av bl.a. att 

skrivandets lärandemöjligheter bäst tas tillvara om det kombineras med samtal – både 

om det ämne eleverna skriver om och om själva skrivandet. Framför allt handlar dock 

att skriva för att lära om att tydliggöra den inre lärandeprocessen för eleverna och ge 

dem ökade möjligheter att agera som subjekt i sitt eget lärande. Mason (2001) studerar 

fjärdeklassares arbete med skrivande, och en av hans elever reflekterar kring varför 

skrivande fungerar som verktyg för lärande:  

When you write you can make your own ideas clearer to yourself because writing them is more 

difficult, you have to think about them and by writing they become clearer. (Mason 2001, s. 323) 

Förutom dessa olika möjligheter för lärande som finns i skrivandet visar dock den 

forskning som Jansson (2011) granskat ytterligare ett huvudsakligt resultat: ”att lärare 

inte tar tillvara på skrivandets lärandemöjligheter i någon större utsträckning” (Jansson 

2011:6) och att skrivandet ofta sker oreflekterat, både från elevers och lärares håll. Detta 

resulterar bland annat i att elever, när de skriver texter som är grundade i läromedel, i 

stor utsträckning reproducerar och då varken förstår vad de skriver eller lär sig 

ämnesinnehållet. Såväl Jansson, som många av dem han refererar till, påpekar dock att 

både elevernas upplevda och faktiska lärande beror på vilken typ av uppgift de arbetar 

med. Jansson konstaterar, utifrån sin egen undersökning att, skrivuppgifter som riktar 

fokus mot att ”argumentera, reflektera eller strukturera information tycks medföra större 

möjligheter för elever att erfara att de lär sig ett innehåll än andra [skrivuppgifter]” 

(Jansson 2011:92-93) 

Jansson konstaterar även att eleverna, beroende på vilket lärandeobjekt som fokuseras, 

upplever olika kontextuella faktorer som vägledande i sitt skrivande: De elever som 

uppger sig fokusera texters innehåll belyser främst de uppgiftsinstruktioner de fått för 

och under skrivandet, medan elever med fokus mot tänkande eller skrivande snarare 

värdesätter och använder sig av tidigare erfarenheter av skrivande. Resultaten varierar 

även från elev till elev, och utifrån det skriver Jansson att ”[e]levers erfarande av 

skrivandets lärandemöjligheter är (…) inte endast beroende av skrivuppgifters, eller 

instruktioners, utformning utan tycks även vara beroende av andra faktorer” (Jansson 

2011:93). Slutligen påpekar han även att eleverna verkar ovana att reflektera kring 

skrivande och lärande och utifrån detta belyser han att elever behöver stöd i såväl 

lärande som i att uppfatta lärande.  

Nilsson (2002) menar dock att det finns möjligheter till lärande även i när elever 

reproducerar. Han konstaterar att elever oftast reproducerar när de skriver om sådant de 
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inte haft så mycket kunskaper om sedan tidigare. Detta konstaterande understryker hans 

inledande och slutgiltiga kommenterar om reproduktion (och egenproduktion): Det är 

en ”aktiv skapande process, där individen är inbegripen i processer som utvecklar den 

skriftspråkliga förmågan på olika nivåer beroende på var hans intresse för tillfället är 

fokuserat” (Nilsson 2002:69). Han ser både de reproducerade och de egenproducerade 

texterna som försök att bearbeta, tillgodogöra sig och återpresentera originaltexternas 

(eller andra informationskanalers) språk och innehåll. Utifrån detta kan även imitation 

innebära ett lärtillfälle för många elever:  

Barns imiterande av skrivet språk kan således betraktas som ett rationellt beteende. Det tycks som 

om det har betydelse för att de ska kunna erövra de vuxnas språk, och det de imiterar är sådant 

som ligger inom räckhåll i den närmaste utvecklingszonen. Man skulle därför kunna säga att 

imitation är en nödvändig aktivitet om barns ska nå längre i sin skrivutveckling. Samtidigt finns en 

utbredd uppfattning, både inom skolan och i samhället i stort, att imitera, kopiera och plagiera inte 

borde förkomma vare sig i skolan eller annorstädes. (…) Det som påverkat vår negativa syn på 

plagiering hänger samman med hur vi har sett och ofta fortfarande ser på skribenten. Den bilden är 

präglad av föreställningen om den unika författaren, det självständiga geniet med en medfödd 

skrivförmåga. (Nilsson 2002:163) 

Den andra delen av citatet återknyter till Berges (1988) och Schleppegrells (2006) 

diskussioner och belyser något som behövs has i åtanke när en läser och undersöker 

elevtexter. Eleverna ska i skolan utveckla sin egen kunskap, men det är på förhand och 

av någon annan bestämt vad denna kunskap ska vara och det finns tydliga kriterier för 

hur den ska uppvisas och bedömas. I och med det står det klart att det inte handlar om 

”den unika författaren” eller ”det självständiga geniet”. Med detta i åtanke är någon 

form av imitation nödvändig i många skrivsituationer i skolan. Imitation av läromedlet 

eller av läraren fungerar som stöttning medan eleverna sträcker sig efter förmågan att 

klara det de ombeds göra på egen hand.  

2.2 Språk och kunskap 

Här undersöks teorier om språk och kunskap, för att skapa förståelse för vad de är och 

hur de lärs. Under rubrik 2.2.1 undersöks begreppet den egna rösten utifrån språkets 

karaktär och förutsättningar. Under rubrik 2.2.2 återges sociokulturella uppfattningar 

om hur lärande går till, för att skapa ytterligare förståelse för hur en formar sin egen röst 

och hur en utkristalliserar de egna tankar som gör rösten ”egen”. 

2.2.1 Språkets dialogism 

Begreppet den egna rösten kan söka sin betydelse ur flera olika perspektiv. När Nilsson 

(2002) talar om att skriva med egna ord använder han sig av begreppen animator, 

author och principal för att skilja ut olika aspekter av begreppet röst. Animator är den 

person som faktiskt talar eller skriver – den som utför språkhandlingen. Author är den 

som skapat språkhandlingen, som har bestämt vad som ska sägas och vilka ord som ska 

användas. Principal är slutligen den person som ligger bakom de tankar och idéer som 

uttrycks (Nilsson 2002:70). Bachtin (1981) talar om språkets karaktär och hur denna 

påverkar våra möjligheter att erövra och utveckla språk, och i hans resonemang kan vi 

känna igen dessa olika aspekter av röst: 

The importance of struggling with another’s discourse, its influence in the history of an 

individual’s coming to ideological consciousness, is enormous. One’s own discourse and one’s 
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own voice, although born of another or dynamically stimulated by another, will sooner or later 

begin to liberate themselves from the authority of another’s discourse. (Bachtin 1981:348)  

Bachtin menar alltså att det är i mötet med andras röster som vi skapar och utvecklar vår 

egen. Genom att möta, bekanta sig med och bearbeta både andras språk och andras 

tankar kan vi utkristallisera både vårt eget språk och våra egna tankar, och i och med 

detta utkristalliserande formar vi den egna rösten. Språk och tanke är de två byggstenar 

som framträder tydligast hos Bachtin när det gäller vad som formar den egna rösten, och 

i och med det handlar det dels om det språkliga (author), dels om de tankar som ligger 

bakom (principal). Hans resonemang grundar sig i en förståelse för hur språket skapar 

och består av betydelse. Han skriver:  

Language is not a neutral medium that passes freely and easily into the private property of the 

speaker’s intentions; it is populated – overpopulated – with the intentions of others. Expropriating 

it, forcing it to submit to one’s own intentions and accents, is a difficult and complicated process. 

(Bachtin 1981:294) 

Bachtin menar att språket inte skapas på nytt i varje tal- och skrivsituation. Istället finns 

det där, skapat av tidigare personers språkhandlingar och fritt för oss att använda. Fritt 

för oss att använda, men upptaget av andras intentioner och därför inte direkt vårt eget 

när vi använder det. I alla yttranden är, som Bachtin skriver, orden till viss del någon 

annans, och endast genom en tillägnelseprocess, där en går i kamp med språket, kan de 

bli talarens eller skribentens egna.  

Hur går då denna tillägnelseprocess till? Hur kan en tvinga språket att underkasta sig 

ens egna intentioner och betydelser, och hur vet en vilka dessa är? När är och hur blir en 

tanke ens egen?  

2.2.2 Det tänkande klassrummet 

Pihlgren (2013) redogör för olika teorier om tänkande och lärande och konstaterar att de 

gällande styrdokumenten för svensk skola har influerats starkt av sociokulturella och 

sociokonstruktivistiska idéer, som handlar om samspelets betydelse för tankeutveckling. 

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen och scaffolding handlar om att en 

lärare kan stödja elevers tankeutveckling, till dess att de kan stå själva i sina kunskaper. 

Detta kan göras dels genom att läraren själv fungerar som stöd, dels genom att läraren 

skapar klassrumssituationer där eleverna kan fungera som stöd för varandra. 

Förklaringen bakom dessa tankar är att eleverna genom att först lära på en 

interpersonell nivå – tillsammans med andra – utvecklar kunskaper och färdigheter som 

de senare, på egen hand – på en intrapersonell nivå – kan använda och vidareutveckla. 

Det handlar med andra ord om att lärande tillsammans med andra kan såväl skapa en 

grund och en stödstruktur för den inre process som det individuella lärandet innebär, 

som fördjupa detta lärande. 

Pihlgren (2013) förklarar vidare hur den individuella, intrapersonella, lärandeprocessen 

kan förstås, och det första hon då konstaterar är att elevernas lärande startar i deras 

förförståelse. All ny kunskap de möter ses i ljuset av, tolkas utifrån och ska på något sätt 

ställas i relation till den de redan har. Detta kan, enligt Pihlgren, göras på två olika sätt: 

det assimilerande och det ackommoderande. Det assimilerande sättet innebär att 

individen ”lägger till, assimilerar, de nya idéerna till sina redan etablerade 

tankestrukturer, bygger vidare på det redan befintliga på ett kumulativt sätt. Här 
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fördjupas individens tidigare etablerade idéer och strukturer av de nya kunskaper som 

tillkommer” (Pihlgren 2013:56). Det ackommoderande innebär istället att ”individen 

justerar sina gamla idéer och tankestrukturer, när nya idéer omkullkastar eller förändrar 

det som individen tog för givet tidigare” (Pihlgren 2013:56).  

Det finns all anledning att koppla samman detta – att avgöra och välja på vilket sätt en 

ska använda de nya ord eller de nya kunskaper en kommer i kontakt med – med vad 

Bachtin säger när han talar om kampen med språket. Den tillägnelseprocess han talar 

om handlar, uttryckt med hjälp av dessa tankar, om att låta det nya fördjupa och/eller 

förändra det redan etablerade. Att anpassa det nya eller låta det gamla anpassas är, 

oavsett om det gäller språk eller kunskap, en ständigt pågående och komplicerad 

process, vilket är vad Bachtin ger uttryck för – och det är denna process som formar och 

uttrycker den egna rösten.  

2.3 Den egna rösten i klassrummet 

Under rubrik 2.3.1 tydliggörs hur styrdokumenten motiverar den egna röstens plats i 

skolverksamheten. Under rubrik 2.3.2 diskuteras hur elevernas egen röst kan vara en del 

av undervisningen och slutligen, under rubrik 2.3.3 återges ett resonemang om att det ur 

ett maktperspektiv är problematiskt att skolan mer eller mindre kräver att eleverna delar 

med sig av egna tankar, åsikter och erfarenheter. 

2.3.1 Den egna rösten i styrdokumenten 

I arbetets inledning lyftes följande citat från kursplanen för svenska:  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket 2011:71) 

I detta stycke uttrycks språkets betydelse för tänkande och lärande, och Skolverket 

uttrycker följande kring hur läroplanerna är skrivna med språkets betydelse i åtanke:  

De olika skolformernas läroplaner är skrivna med utgångs-punkt i det faktum att språket spelar en 

central roll i arbetet med att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. 

(Skolverket 2012:4) 

Hanna Stehagen (2014) granskar läroplanen och diskuterar de förmågor som eleverna, 

enligt denna, ska få möjlighet att utveckla. Även hon påpekar mycket, för att inte säga 

allt, arbete som utförs i skolan har mycket med språklig förmåga att göra:  

De mest omskrivna och vanligast förekommande [färdigheterna] är de som handlar om 

analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information 

samt begreppslig förmåga. Alla dessa förmågor kräver ett rikt och nyanserat språk. (Stehagen 

2014:13).  

De förmågor som Stehagen lyfter handlar alla på olika sätt om uttryck och utveckling av 

den egna rösten, och därmed finns arbetet med den egna rösten explicit utskrivet och 

motiverat i läroplanen. Även i arbetet med att hjälpa elever att finna sin egenart, som 

belystes i ett citat i inledningen, är den egna rösten en viktig del. Att hjälpa varje elev 

utforma, utveckla och känna trygghet i sina egna tankar, sitt eget språk och sin egen 

identitet är med andra ord en av skolverksamhetens grundläggande målsättningar.  
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Till sist kan även påpekas att denna målsättning snarast drar i samma riktning som 

skolans kunskapsuppdrag. Carin Jörgel-Löfström (2005:8) skriver: ”Att [eleven] 

verkligen förstår de nya och fördjupade kunskaper som hon förmedlar framgår av det 

språk hon använder. Det är hennes eget. Man hör hennes röst, ett tecken på att hon 

utvecklat ny kunskap”. Den egna rösten är ett verktyg för lärande, vilket ytterligare 

motiverar ett genomtänkt och gediget arbete kring den. 

2.3.2 Den egna rösten och kommunikationen i klassrummet  

Pihlgren (2013) talar om det ”tänkande klassrumet” och uppmärksammar att läraren har 

en unik egenskap att skapa förutsättningar för lärande. Hon menar att det önskvärda är 

en ”lärgemenskap” där eleverna lär tillsammans och upplever att de, var och en, kan 

bidra till klassens gemensamma lärande: 

För att eleverna ska kunna utveckla sina intelligenser och sin kreativitet krävs en miljö där de 

vågar fråga, diskutera, experimentera och testa nya, djärva tankar och idéer. Varje elev måste 

uppfatta sitt bidrag i klassen så viktigt att han el-ler hon vill delta. (Pihlgren 2013:84) 

En viktig del i denna lärgemenskap, menar Pihlgren, är kommunikationen i 

klassrummet. I hennes klassrum är dialogen det viktigaste läromedlet, och ”[d]en ideala 

pedagogiska samtalsformen är en aktivitet inriktad mot upptäckt, ny förståelse, lärande 

och undervisning och sker på ett flerstämmigt icke-auktoritärt sätt, där många röster 

hörs” (Pihlgren 2013:128). I ett sådant klassrum får eleverna öva på att uttrycka sin 

egen röst, samtidigt som de tar del av andras röster och lär tillsammans. Pihlgren talar 

om lärande utifrån lärandets tempel, som består av tre pelare (tre läroprocesser): 

kunskaper, färdighetsträning och eget utforskande/skapande. Ett genuint lärande kräver 

att alla dessa tre aktiveras, men lärarens roll varierar beroende på vad som fokuseras. 

Pihlgren menar att en betydande del av lärarens uppdrag är att skapa förutsättningar för 

dialog, och att det sätt som detta görs också bör variera beroende på vad som fokuseras. 

Olika typer av frågor och uppmaningar lockar fram olika sorters svar från eleverna och 

sätter igång olika läroprocesser. Detta tydliggör Pihlgren genom att sortera olika sätt att 

föra dialog på i lärandets tempels tre pelare. 

I pelaren ”Kunskaper” placerar Pihlgren dialogtyperna instruktion och undersökning. 

Instruktion används av läraren för att beskriva, rätta feluppfattningar och kontrollera att 

eleverna förstått och läraren använder här främst faktafrågor, som ”Vad heter 

huvudpersonen i boken ’The hunger games’?” och ”När dog Karl XII?” (Pihlgren 

2013:130). Undersökning används för att involvera eleverna i att generera, klargöra, 

analysera, jämföra, kritiskt granska och utvärdera olika ämnen och idéer. För att starta 

upp och hjälpa eleverna i denna typ av dialog kan läraren använda sig av olika analys- 

och tolkningsfrågor, som t.ex. ”Vilka likheter/skillnader finns mellan da Vincis målning 

av Nattvarden och Salvador Dalís målning med samma motiv, och hur kan likheterna 

och skillnaderna förklaras?” och ”Varför ger Gösta Berling upp prästkallet?” (Pihlgren 

2013:131). I pelaren ”Färdighetsträning” arbetar läraren med inslag av undersökning 

och konversation för att skaffa sig en bild av nuläget eller eventuella problem och sedan 

använda denna information för att coacha eleverna vidare. Detta görs med en typ av 

analys- och tolkningsfrågor eller med värderingsfrågor, som t.ex. ”Hur går det?” ”På 

vilket sätt har du arbetat?” och ”Vilken hjälp behöver du för att komma vidare?” 

(Pihlgren 2013:138). I pelaren ”Eget utforskande/skapande” placerar Pihlgren slutligen 

främst dialogtypen eftertänksam dialog, och hon resonerar kring detta på följande sätt: 
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I den högra pelaren i lärandets tempel finns inga föreskrivna, självklara svar eller lösningar. De 

eftertänksamma dialogformerna är ett sätt att låta eleverna skapa och med sin erhållna förståelse 

utforska ämnesområdet. Även praktisk-estetiska aktiviteter fyller här en viktig funktion, skapande 

aktiviteter som att måla, komponera, designa och uppfinna. Att stärka dem att tänka i nya banor, 

att väcka nya frågor och att ge dem möjlighet att upptäcka att det kanske finns områden där de inte 

finner sig tillfreds med de svar som redan existerar. (Pihlgren 2013:134) 

Här kan läraren använda analys-, tolknings- och värderingsfrågor, som t.ex. ”Är det rätt 

att döda en människa i något läge och i så fall när?” och ”Hur skulle du själv göra i 

samma situation som huvudpersonen?” (Pihlgren 2013:131) men fokus är egentligen 

elevernas egna frågor och kreativitet. Detta är, enligt Pihlgren, såväl målet som en del 

av vägen till målet. Kreativitet bygger på goda kunskaper och kompetens, och när 

eleverna kan vara kreativa inom ett ämnesområde betyder detta att de kan uttrycka sin 

egen röst gällande just detta område. För att de ska ta sig dit behövs möjligheter att öva 

och samtala, inom samtliga lärandets pelare: tillgodogörande av kunskaper, 

färdighetsträning, samt möjligheter till eget utforskande och skapande. 

2.3.3 Problematisering av att kräva eleverna på deras egen röst 

Som ett komplement till diskussionen om hur lärare kan hjälpa eleverna upptäcka, 

uttrycka och utveckla sin egen röst diskuterar Eva Nilsson (2012) hur detta arbete kan 

innebära problem för elevernas identitetsskapande och lärande. Hon ställer frågor som: 

Vilka berättelser är möjliga att berätta i skolan och vilka konsekvenser kan det få för 

eleverna att skolan kräver eleverna på deras berättelser och åsikter? Hennes diskussion 

kring dessa frågor lyfter några olika perspektiv. För det första stärks skolans kontroll 

över eleverna av de krav som finns på att de ska använda material från sina privata liv. 

Detta beror främst, enligt Nilsson, på att en känslomässig beroendeställning uppstår som 

hämmar elevernas möjligheter att verka demokratiskt i skolan. För det andra kan 

privatiseringen göra det svårare för eleverna att ta del av skolans kunskapsförmedling, 

då de istället för att bearbeta ämnesinnehållet måste lägga energi och tid på att uttrycka 

efterfrågade tankar och åsikter, trots att de inte känner viljan eller behovet av att 

uttrycka dem. Slutligen blir eleverna mer påverkningsbara av de normer som finns i 

skolan och i samhället när de möter kraven på att öppna upp och uttrycka sin egen röst, 

inte minst med tanke på att vissa röster är mer accepterade än andra. Nilson skriver: ”I 

elevernas röster hörs ett slags buktaleri där vi hör diskursen från samhällets 

normsystem. Det blir här omöjligt för eleven att komma undan den milda makt som 

skolan utövar” (Nilsson 2012:29). Att hjälpa eleverna att upptäcka, uttrycka och 

utveckla sina egna röster är en del av skolans uppdrag, men Nilsson påminner om att det 

är det viktigt att komma ihåg att eleverna sätts i en sårbar position när detta arbete 

uppfattas som krav att de delar med sig av sådant som är privat eller personligt.   
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3 Metod och material  

Under rubrik 3.1 presenteras materialinsamling och textanalys. Under rubrik 3.2 

presenteras de olika uppgifter som elevtexterna är skrivna utifrån, utifrån 

situationskontext och intertextuell kontext.  

3.1 Metod 

Under rubrik 3.1.1 presenteras hur insamlingen av materialet har gått till. Under rubrik 

3.1.2 beskrivs den analysmetod som använts för att undersöka materialet.  

3.1.1 Materialinsamling 

Under rubrik 3.1.1.1 presenteras hur lärare, klasser, uppgifter och elevtexter valts ut och 

under rubrik 3.1.1.2 presenteras vilka etiska ställningstaganden som gjorts gällande 

information om och behandling av insamlat material. 

3.1.1.1 Urval 

Det material som samlades in var elevtexter, skrivna utifrån uppgifter där det fanns 

möjlighet för eleverna att ”uttrycka sin egen röst”, samt de skriftliga instruktioner som 

dessa texter skrivits utifrån. Bland de insamlade texterna skulle finnas både 

svenskämnestexter och SO-ämnestexter från två olika klasser.  Som första steg i 

undersökningen etablerades därför kontakt med ett flertal lärare på en och samma skola. 

Skolan valdes utifrån bekvämlighetsprincipen (Trost 2010) eftersom relativt nära 

kontakt och återkommande besök skulle komma att vara nödvändiga. Möte bestämdes 

med tre lärare – två SO-lärare och en svenskämneslärare och under dessa möten 

undersöktes huruvida de hade några klasser och uppgifter som passade att använda i 

undersökningen. De krav som ställdes var att uppgifterna behövde vara sådana att 

lärarna upplevde att det fanns utrymme för eleverna att ”uttrycka sin egen röst”, samt att 

elevtexter, uppgiftsinstruktioner och fanns tillgängliga hos lärarna inom de närmaste 

veckorna (d.v.s. uppgifter som gjorts relativt nyligt eller skulle göras relativt snart). De 

uppgifter som valdes ut var Fördjupningsarbete (historia, årskurs 7), Loggböcker – 

Tillsammans (svenska, årskurs 7), Skyttegravsbrev (historia, årskurs 8) samt 

Loggböcker – Biografier (svenska, årskurs 8). Texterna från årskurs åtta hade skrivits 

under föregående vårtermin av elever som vid undersökningstillfället gick i nionde 

klass.  

På grund av undersökningens begränsade omfattning var det nödvändigt att göra ett 

urval även bland de insamlade elevtexterna. Detta urval gjordes genom lottning mot 

bakgrund av undersökningens syfte att undersöka hur eleverna uttrycker sin egen röst 

och eleverna som individer. Genom ett styrt urval skulle vissa egenskaper hos eleverna 

mer eller mindre godtyckligt väljas ut som viktigare än andra och vissa röster väljas bort 

som en konsekvens av detta. Med andra ord gjordes urvalet slumpmässigt för att 

manipulera resultaten i så liten utsträckning som möjligt. Resultatet får förstås utifrån 

detta och är inte menat att undersöka hur alla elever gör eller vilka elever som gör hur, 

utan hur den egna rösten kan uttryckas och utvecklas inom ramarna för olika uppgifter 

samt vilken hjälp elevernas egna röster kan få i skolan. Utifrån detta påpekades även i 

möte med sjundeklassen att de inte, under skrivandet, skulle ha i åtanke att deras texter 

skulle användas i undersökningen, utan att de kunde och skulle skriva precis som om 
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endast läraren skulle läsa texterna. De texter som åttondeklassare skrivit hade lämnats in 

redan under föregående termin, och dessa elever gick vid undersökningstillfället i nian. 

Ett sådant påpekande var därmed inte aktuellt i kontakt med dem, eftersom texterna 

redan var färdigskrivna.  

Lottningen utfördes genom att elevernas skrivböcker i svenska blandades om, och sedan 

drogs sex stycken av dessa, varefter samma elevers historietexter plockades fram. Totalt 

lottades därmed tjugofyra texter ut för att användas i den fortsatta undersökningen. Det 

faktum att samma elevers texter skulle användas i både svenska och historia begränsade 

urvalet något, då inte alla elever hade lämnat in texter i båda ämnena. Elever som inte 

gjort detta uteslöts från lottningen. När texterna valts ut gavs eleverna fiktiva namn. 

Samtliga elever i årskurs sju, gavs namn som börjar på S, och samtliga elever i årskurs 

åtta, gavs namn som börjar på A. Sjuornas SO-lärare kallades för Sonja, åttornas SO-

lärare för Anders, och svenskämnesläraren, som hade både klasserna, för Ann-Sofie, för 

att belysa just detta. 

3.1.1.2 Etiska ställningstaganden 

I samtliga första möten – såväl med lärarna som med klasserna – informerades de 

berörda parterna, i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och 

de fyra huvudkraven (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet), om undersökningens syfte och mål, om vad som efterfrågades av dem, 

om att deltagande är frivilligt och närsomhelst kan avbrytas, samt om att allt deltagande 

är anonymt. Att de informerades och gavs möjlighet att ställa frågor uppfyller 

informationskravet, och undersökningen har behandlat allt insamlat material i enlighet 

med konfidentialitets- och nyttjandekraven.  

Utifrån samtyckeskravet har samtliga lärare och elever, vars texter lottats fram för 

fortsatt användning fått ge sitt skriftliga samtycke. Då deltagare som är yngre än 15 år, 

enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, regel 2 (Vetenskapsrådet 2002:9), 

behöver vårdnadshavares underskrift skickades messivbrev hem med eleverna i sjunde 

klass. Alla elever i nian (som skrivit texterna i åttonde klass, och som hädanefter alltid 

refereras till som eleverna i åttan) hade hunnit fylla 15 år, och kunde därför själva ge 

samtycke. Inget av det material som samlats in är att betrakta som privat eller av etiskt 

känslig natur, men att få elevernas samtycke bedömdes ändå som viktigt. Lärarna gick 

även med på att fungera som mellanhänder i kommunikation med eleverna, vilket var 

värdefullt, då de på så sätt lättare kunnat uttrycka ovilja att delta, eller ställa frågor. Den 

vanliga undervisningen påverkades i så liten utsträckning som möjligt.  

3.1.2 Textanalys 

Målsättningen med textanalysen är att svara på frågeställningarna om hur 

uppgiftsinstruktioner respektive källtexter formar elevernas texter. Med 

uppgiftsinstruktioner avses de skriftliga instruktioner lärarna skrivit och lämnat ut till 

eleverna och som lotsar eleverna genom skrivandet på olika sätt. Med källtexter avses 

de olika skriftliga källor som eleverna haft till hjälp medan de skrivit. Sådana skriftliga 

källor är skönlitterära böcker, läroböcker samt skriftligt material som lärarna lämnat ut. 

I andan av systemisk-funktionell grammatik är funktion snarare än form som är 

utgångspunkt för förståelse av texterna. Detta visar sig i att textanalysen utgår från 

textpartier som analysenhet. Förutom grafiska meningar ses även delar av meningar 
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eller flera meningar tillsammans som möjliga enheter. Detta beror på att delar av en 

mening kan ha olika funktion oberoende av varandra, samtidigt som flera åtskilda 

meningar kan påverka varandras funktion genom skribentens textbindningsval. 

Gentemot uppgiftsinstruktionerna görs även en analys på global nivå görs (se 3.1.2.1 

Reproduktion och egenproduktion gentemot uppgiftsinstruktioner). Denna undersöker 

t.ex. rubriksättning och styckesindelning, motiverat av det utvidgade textbegreppet.  

Detta är de enda aspekter av det utvidgade textbegreppet som ingår i analysen. 

Den textanalys som ska utföras baseras på Nils-Erik Nilssons (2002) analys gällande 

reproduktion och egenproduktion. Därmed ligger Nilsson (2002) hädanefter alltid till 

grund om inget annat anges. Hans analys utgår, som nämnts tidigare, från begreppen 

animator, author och principal, som beskriver olika förhållanden mellan texten och 

skribenten. Animator är den person som faktiskt skriver, author är den som står bakom 

som, på ord, fras eller textnivå, har bestämt hur texten ser ut och principal är den som 

ligger bakom de tankar och idéer som uttrycks. Med dessa begrepp som verktyg 

kategoriseras elevtexter utifrån huruvida de är reproducerade eller egenproducerade och 

i vilken grad/på vilket sätt de är det ena eller det andra. För att göra denna 

kategorisering konkretiseras de båda kategorierna i olika framställningsformer. Det är 

utifrån dessa som kategoriseringen görs. Utifrån likheter och olikheter med de 

uppgiftsinstruktioner och källtexter eleverna använt när de skrivit kategoriseras olika 

textpartier till olika framställningsformer. Textanalysen syftar till att undersöka hur väl 

eleverna har lyckats med att tillgodogöra sig och omvandla det språk och den kunskap 

dessa texter använder till eget språk och egna kunskaper, samt vems röst som är mest 

framträdande i deras texter – deras egen eller de som de lyssnat till och lärt av. 

”Grundsituationen” för elevernas texter är att de fungerar som animator, instruktionen 

eller källtexten som author och läraren eller författaren till källtexten som principal. 

Beroende på hur väl eleverna lyckats frigöra sig från instruktioner och källtexter 

förändras dessa roller, och i en helt egenproducerad text tar de på sig alla tre roller, även 

de i viss mån fortfarande samarbetar med andra (lärare eller källtextförfattare) på 

author- och principalnivå. 

När textanalysen utförts och olika textpartier kategoriserats utifrån 

framställningsformerna, räknades antalet ord per framställningsform i varje text. 

Resultatet sammanställdes i tabeller och räknades därefter om till procent eftersom varje 

framställningsforms andel i respektive text är mer relevant för undersökningen än totalt 

antal ord, med tanke på att elevtexternas längd är mycket varierad. Även varje 

framställningsforms andel i samtliga elevtexter för varje uppgift presenteras, i procent, i 

de tabeller som sammanställts och visas i resultatet.  

Nedan beskrivs de olika framställningsformerna närmare, under rubrikerna 3.1.2.1 

Reproducerade texter, och 3.1.2.2. Egenproducerade texter. Liksom hos Nilsson är de 

rangordnade så att de presenteras på en skala från att ligga nära källtexten till att i 

ökande grad vara bearbetade. Under rubrik 3.1.2.3. Ytterligare kommentarer, görs några 

avslutande tydliggöranden om hur analysmetoden bearbetats för att passa de för 

undersökningen aktuella texterna.  
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3.1.2.1 Reproducerade texter 

I reproducerade texter lutar sig skribenten, på olika sätt och i olika utsträckning, mot 

redan existerande texter. Hen uppträder inte i rollen som principal, eftersom någon 

annan står bakom de tankar och idéer som presenteras. De olika framställningsformer 

som konkretiserar kategorin reproducerade texter är kopiera, sampla, omskapa och 

referera. 

Kopiera 

Kopisten skriver av – kopierar – textpartier. Skribenten ”lånar sin röst” åt någon annan – 

alternativt ”lånar någon annans röst” och uppträder endast som animator.  Gentemot 

uppgiftsinstruktionerna innebär detta att eleverna återger instruktioner eller frågor i sina 

texter, exempelvis som rubriker. Gentemot källtexterna innebär det att längre stycken 

kopieras, utan att eleverna skriver fram ett eget sammanhang till dessa stycken. Vad 

eleverna gör är att välja ut vilka delar av originaltexten som ska finnas med i deras egen.  

Sampla  

Även samplaren skriver till stor del av originaltexterna, men skillnaden mot en kopierad 

text ligger i det faktum att det är skribenten är något mer närvarande i texten. Gentemot 

uppgiftsinstruktionerna innebär sampling att eleverna skriver direkta svar på 

instruktionerna, på ett sådant sätt att de inte kan förstås på egen hand. Texten saknar 

sammanhang utöver det som instruktionerna skapar. I exempel 1 nedan blir detta tydligt 

i och med att texten är uppdelad på samma sätt som instruktionerna, samt genom att 

texten endast kan förstås när det blir tydligt vilka frågor den svarar på. 

Exempel 1. Exempel på sampling gentemot uppgiftsinstruktionerna 

Instruktioner Elevtext 

- Ungdomarna vi möter är ganska olika, ge 

några exempel på olikheter.  

- Men de är trots allt ganska lika, ge exempel 

på likheter.  

- Vilken av de tre vill du helst läsa om? 

Varför är det så?  (Instruktioner, 

Tillsammans, åk 7) 

- Att Alexander hade en lilla-syster  

- Att Theresas mamma är död 

 

- Alla 3 går matlagnings kursen 

 

- Theresa för hon verkar ha ett roligt liv att 

läsa om. (Sarah, åk 7, svenska) 

 

Gentemot källtexterna innebär sampling att eleverna gör ett mer detaljerat urval än vid 

kopiering. De samplade textpartierna är kortare avskrifter och vissa förändringar görs 

även i ordval och meningsuppbyggnad. Urvalet, liksom hanteringen av det, kan variera i 

kvalité, vilket påverkar textens karaktär och ”röda tråd”. I exempel 2 nedan syns att 

vissa ord bytts ut (t.ex. ”indelad” till ”uppdelad”), samt att textbindningen förändrats. 

Förändringarna är tydliga just eftersom att textpartiet, i sin helhet, är så likt originalet.  
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Exempel 2. Exempel på sampling gentemot källtexterna 

Källtext Elevtext 

Städerna var indelade i två delar. Den första 

delen var en upphöjd plattform, den andra deln, 

den ”nedre staden”, bestod av tät bostads- och 

affärsbebyggelse enligt ett fast mönster. 

Byggmaterialet var genomgående solbakat tegel 

och de största städerna kunde rymma 30 000 

invånare. (Källtext, Induskulturen, åk 7) 

Städerna var uppdelade i två delar, en upphöjd 

plattform och den ’nedre’ staden. Den nedre 

staden bestod av tät bostads och arbetsbyggelse 

enligt faste mönster och regler. Byggmaterialet var 

sol bakat tegel och dem stora städerna rymmer 

mer än 30000 personer. (Sandra, åk 7, historia) 

 

Omskapa 

Omskaparen intar rollen som animator och även rollen som author på text- menings 

och ordnivå. Gentemot uppgiftsinstruktionerna innebär detta att eleverna bearbetat sina 

svar så att de går att förstå även utan instruktionerna. Det går även att skymta en röd 

tråd, men framgår fortfarande tydligt, t.ex. genom ordval och bristande textbindning, att 

texten framför allt fungerar som svar på instruktionerna. Textpartiet nedan, i exempel 3, 

är ett exempel på detta. Mening för mening besvaras instruktionernas frågor, men även 

om frågan inte skulle finnas tillgänglig skulle det framgå vad Sandra svarar på, eftersom 

hon har skrivit in frågorna i svaren (”Theresa gillar inte Daniella för att…”, ”Daniella 

betedde sig som hon gjorde för att…”).  

Exempel 3. Exempel på omskapning gentemot uppgiftsinstruktionerna 

Instruktioner Elevtext 

- Vad tycker Theresa om Daniella? Varför 

tror du att Daniella beter sig som hon gör? 

(Instruktioner, Tillsammans, åk 7) 

- Theresa gillar inte Daniella för att hon var 

dum mot andra och Theresa. Jag tror 

Daniella betedde sig som hon gjorde för att 

hon tyckte att Theresa var lite annorlunda 

och för att verka cool. (Sandra, åk 7, 

historia) 

 

Gentemot källtexterna innebär omskapning att eleverna gör urval, och dessutom ändrar 

ord och fraser i texten, t.ex. på ”ordningen mellan delarna i en mening, och 

meningsgränser” (Nilsson 2002:76). Det är tydligt att de anstränger sig för att bearbeta 

texten, men tydliga spår från originaltexterna finns fortfarande kvar. Texten är fylld med 

andras röster och dessa är mer framträdande än skribentens egen. Det framgår även att 

endast en eller ett fåtal källor har använts. 

I exempel 4 nedan visas på omskapning, och att dessa innebär större förändringar i 

texten jämfört med sampling (se exempel 2). Ändå ger förändringarna fortfarande något 

av ett ”klipp-och-klistra”-intryck och likheterna med originaltexten är tydliga. Gentemot 

källtexterna definieras omskapning främst av att det är ett steg mellan sampling och 

referat, som i sig har mer framträdande karaktärsdrag. 
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Exempel 4. Exempel på omskapning gentemot källtexterna 

Källtext Elevtext 

Brevid pyramiderna i Giza ligger Sfinxen, som är 

världens största staty. Sfinxen är 73,5 m lång, 6 

m bred och 20,23 m hög. Den föreställer det 

mytologiska vidundret sfinx, som hade 

lejonkropp och människohuvud. Sfinxen i Giza 

har ett huvud klädd med en faraos kungliga 

huvudduk, så man kan anta att den föreställer en 

kung som funnits. Man gissar att den byggdes 

under Gamla riket, närmare bestämt under farao 

Chefrens regeringstid. Sfinxen ligger framför 

hans pyramid och det kan hända att det är just 

hans ansikte som sagomonstret bär. (Källtext, 

Arkitektur, åk 7) 

Sfinxen är världens största staty och den står 

bredvid dom tre pyramiderna i Giza. Sfinxen 

föreställer en lejon-kropp mot ett människohuvud. 

Man tror att huvudet ska föreställa en kungs 

huvud som levde för länge sedan. Man tror att de 

är Chefren som huvudet föreställer. (Selma, åk 7, 

historia) 

 

 

Referera 

Nilssons referent skiljer sig något från hur en referent vanligtvis beskrivs. Nilsson 

beskriver själv denna skillnad och förklarar att kravet på att referat ska signaleras med 

olika typer av referatmarkörer (som mena, påstå, hävda osv.) inte är aktuellt i detta fall. 

Det som utmärker hans referenter är istället att hen ”har bearbetat källtexten språkligt på 

ett sådant sätt att man inte utan vidare kan finna spår av källtexten” (Nilsson 2002:78). 

Skribenten gör alltså mer genomgripande ingrepp på ord- och meningsnivå än 

omskaparen, vilket gör den egna rösten mer framträdande. Det är dock fortfarande 

tydligt att en redan befintlig text ligger till grund för det som skrivs. 

Gentemot uppgiftsinstruktionerna innebär detta att eleverna har bearbetat bort tydliga 

spår av instruktioner och frågor, men att innehållet i texten fortfarande svarar mot dessa. 

I exempel 5 nedan ser vi att eleven gör andra ordval än de som finns i instruktionerna, 

och han berättar på ett sätt som upplevs som självständigt, trots att innehållet svarar på 

instruktionernas frågor.  

Exempel 5. Exempel på referat gentemot uppgiftsinstruktionerna 

Instruktioner Elevtext 

- Vad utmärker författarens stil? Är den 

energisk och medryckande eller seg? 

Personlig och uttrycksfull eller neutral och 

saklig?  

(Instruktioner, Loggbok, åk 8) 

Författaren har beskrivit få spesifika situationer 

och tillfällen än så länge, han har mer beskrivit 

hur det brukar vara och framförallt hur det 

brukade vara till exempel under Messis barndom.  

Boken är skriven så att när Messi till exempel 

spela fotboll och har roligt så känns det som att 

man (i alla fall jag) skulle vilja vara med.  (Axel, 

åk 8, svenska)  

 

Gentemot källtexterna innebär referat, precis som uttrycks ovan, förändringar på ord- 

och meningsnivå som gör den egna rösten mer framträdande, samtidigt som det är 

tydligt att eleverna inte skulle ha skrivit texten på samma sätt om källtexten inte funnits 

till hands. När det framgår att flera olika källor kombineras i elevens text, även på 
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menings- eller styckesnivå (istället för t.ex. en källa per rubrik) ger även detta anledning 

att kategorisera ett textparti som referat. Det är svårare att hitta direkta motsvarigheter i 

källtexterna, just eftersom referat kännetecknas av att dessa är bortbearbetade, samt att 

flera olika källor används. Exempel 6 nedan visar därför endast på hur elevtexten ser ut, 

och värt att notera är en relativt enkel meningsstruktur, som tyder på att det är just 

bearbetad information som finns utskriven. Motsvarande information i källtexterna är 

annorlunda formulerat och i betydligt mer textmassa. Till skillnad från andra 

framställningsformer fungerar denna typ av textpartier som sammanfattningar av 

källtextens innehåll, snarare än ett hopplock av olika delar av den.  

Exempel 6. Exempel på referat gentemot källtexterna 

Egypterna trodde på ett liv efter döden, dom försökte bevara kroppen genom att balsamera den och låta 

kroppen ligga i ett slags salt i 50 dagar. Dem trodde att själen från den döde skulle leva kvar efter att 

han/hon dött så som lade massa saker i graven som den döde kunde tänka sig behöva för att leva vidare 

som ande. De var prästerna som skulle balsamera farao och andra rika när dem hade dött. (Selma, åk 7, 

historia) 

 

3.1.2.2 Egenproducerade texter 

I egenproducerade texter intar skribenten även rollen som principal. Texten ger röst åt 

skribentens egen uppfattning, samt egna idéer och tankar. Skribentens egen röst 

framträder tydligare än de röster som kommer från originaltexterna. Dessa används som 

stöd för texten snarare än som förutsättning för den. De olika framställningsformer som 

konkretiserar kategorin egenproducerade texter är berätta och utreda: 

Berätta 

Bachtin menar att ”romanen som helhet utgör ett yttrande” (Nilsson 2002:85), och 

utifrån detta beskriver Nilsson hur berättarens text genomsyras av hens intention 

eftersom de val som utgör berättelsen (miljö, aktör, motiv osv.) fattas av hen. 

Berättande texter kan vara såväl fiktiva som verkliga, och berättarjaget kan vara 

skribenten själv eller någon annan. Textpartier som skildrar och beskriver, med grund i 

skribentens egna kunskaper, erfarenheter eller i hens fantasi, är att betrakta som 

berättande, oavsett om det är gentemot uppgiftsinstruktioner eller källtexter. Exempel 7 

nedan visar på olika typer av berättande: Amelia berättar om sin läsprocess (7a) och om 

handlingen i den bok hon läst (7b), medan stycket ur Almas skyttegravsbrev (7c) är en 

version av skönlitterärt berättande. Gemensamt för samtliga tre textpartier, och för 

berättande texter generellt är att de har sin grund i skribentens egna tankar, idéer eller 

fantasi, samt att de inte kan kategoriseras som utredande.   

Exempel 7. Exempel på berättande 

(a) Nu har jag läst ganska mycket om hans uppväxt. (Amelia, åk 8) 

(b) Zlatan har blivit mer framgångsrik nu. Han har blivit såld till stora klubbar för stora summor vilket 

han tycker är fantastiskt. (Amelia, åk 8)  

(c) Jag är glad att jag tog din fars plats, han skulle aldrig ha klarat det här trots att han bara är i ett tidigt 

stadium av sin blodcancer. Jag ville att du skulle spendera så mycket tid som möjligt med honom. 

(Alma, åk 8) 
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Gentemot uppgiftsinstruktionerna gäller begränsningen att berättande endast är att 

kategorisera som sådant om det inte efterfrågas i instruktionerna. Textpartier som är 

berättande, men ligger nära instruktionerna kategoriseras istället som någon form av 

reproduktion. Gentemot källtexterna finns inte denna begränsning, utan textpartier som 

grundar sig i elevernas egna tankar och är av berättande karaktär, snarare än utredande, 

kategoriseras som berättande.  Dessa är därför av samma karaktär som de gentemot 

uppgiftsinstruktionerna, och därför gäller exemplen ovan för båda typerna.  

Utreda 

Utredaren reder ut, och diskuterar, med hjälp av fakta från olika källor eller utifrån egna 

erfarenheter och tankar. Hen motiverar, förklarar, resonerar och funderar i text och även 

när andra källor används för att underbygga dessa resonemang görs detta utan att den 

egna rösten försvinner. Skribenter som antar denna framställningsform kan sägas närma 

sig det vetenskapliga sättet att skriva. 

Gentemot uppgiftsinstruktionerna innebär detta vidare att eleverna vidareutvecklar de 

svar som de ger på instruktionernas frågor eller uppmaningar, genom att resonera kring 

sina egna svar och ställningstaganden. Gentemot källtexterna innebär det att eleverna 

tillför sina egna tankegångar till det innehåll som källtexterna presenterar (och eleverna 

eventuellt återger), samt reflekterar kring och diskuterar såväl innehållet som sina egna 

ställningstaganden till detta. På samma sätt som gällande berättande är utredande 

textpartier av samma karaktär oavsett om de kategoriseras gentemot 

uppgiftsinstruktionerna eller gentemot källtexterna, och därför gäller exempel 8 nedan 

för båda typerna. Det första exemplet (8a) visar på utredning om Antons läsupplevelse 

och om hur boken han har läst är skriven. Formuleringar som ”ett ord som jag lade 

märke till” och ”jag tror”, samt ordet ”nog”, som återfinns i Antons text sägas vara 

kännetecknande för utredande textpartier, men Amelias text (8b) visar att de inte är 

nödvändiga. Här handlar det på ett tydligt sätt om att tolka utifrån funktion före form. 

Genom ett sätt att skriva som till synes är berättande resonerar hon kring hur en 

människa kan påverkas av att vara i krig. 

 

Exempel 8. Exempel på utredning 

(a) Han skriver så som en helt vanlig vuxen människa skulle prata. (…) Ett ord som jag lade märke till 

var ”ägde”. Det skulle nog inte så många vuxna författare skriva. Jag tror han har skrivit ”vardagliga” 

ord så att även ungdomar och barn kan läsa denna bok (Anton, åk 8, svenska) 

(b) Hur vet man om man lever? Jag känner ingenting. Jag ser ingenting. Jag hör ingenting. (…) Det 

enda jag vill är att komma hem. Men vad gör mig speciell att få den chansen? Det här är mitt liv, detta 

är ödet. Jag drog denna lott. Är jag lyckligt lottad? Har jag haft hemskt otur? Jag vet inte. Jag står inte 

ut längre. (Amelia, åk 8, historia) 

 

3.1.2.3 Metodanpassning 

Under rubriken Uppgiftsinstruktioner förklaras hur Nilssons (2002) metod tolkats och 

anpassats för att kunna användas i fråga om förhållandet till uppgiftsinstruktionerna. 

Under rubriken Källtexter kommenteras den skillnad som finns mellan de källtexter som 

används i denna undersökning och de som används i Nilssons undersökning, samt vad 

detta innebär för användandet av analysmetoden.   
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Uppgiftsinstruktioner 

Nilssons (2002) analysmetod har bearbetats för att kunna användas i fråga om 

förhållandet till uppgiftsinstruktionerna och grundtanken för denna bearbetning är att 

ingen elev skriver av instruktioner på samma sätt som hen skulle kunna skriva av en 

källtext. Instruktionerna är inte ett möjligt innehåll, utan pekar ut ett möjligt innehåll. På 

så sätt, och genom det språk som används, kan de, liksom källtexterna, forma elevernas 

texter, och därför är re- och egenproduktionsanalys aktuell även ur detta perspektiv. 

I den bearbetade formen av analysen är det genomgående vad uppgiftsinstruktionerna 

efterfrågar och hur elevtexterna svarar på dessa instruktioner som ligger till grund för 

kategoriseringen. Två i det närmaste identiska textpartier kan därmed kategoriseras som 

olika framställningsformer beroende på vilken typ av instruktion de svarar mot. I 

exempel 9 nedan kategoriseras det första textpartiet (9a) som berättande eftersom det 

inte svarar mot någon direkt fråga i instruktionerna, men heller inte kan kategoriseras 

som utredande då det berättar vad som händer i boken. Det andra (9b) kategoriseras 

däremot som referat, trots att det är berättande på precis samma sätt som det första, 

eftersom det svarar mot en instruktion som uppmanar till just berättande; ”Välj någon 

person i boken som du tycker speciellt illa om/bra om och berätta om den personen” 

(Instruktioner, Loggbok, åk 8). 

Exempel 9. Exempel på när två i det närmaste identiska textpartier kategoriseras olika på 

grund av att uppgiftsinstruktionerna ser olika ut. 

(a) Leo Messi är utanför fotbollsplanen en mer tystlåten och blyg person, en del av hans lagkamrater i 

ungdomslagen försökte få honom att bli mer öppen genom att bara kallprata med honom eller genom att 

spela honom ett spratt. Han blev mer öppen i alla fall mot de i hans lag och hans vänner. (Axel, åk 8, 

svenska) 

(b) Pigne är uppvuxen i Barcelona och som ung spelade han i samma ”Barcelona-ungdomslag” som 

Messi. Under den tiden blev de vänner både på och utanför planen. På planen är Pigne en stor och stark 

mittback, medans Messi är en mindre, smidigare och snabbar Anfallare. (Axel, åk 8, svenska) 

 

Källtexterna 

Nilssons (2002) analysmetod har bearbetats för att kunna användas i fråga om 

förhållandet till källtexterna eftersom dessa i flera fall ser annorlunda ut jämfört med de 

källtexter Nilssons elever använder, främst genom att källtexterna i svenska är 

skönlitterära böcker.  

När analysen görs gentemot källtexterna tenderar textpartierna att hellre bestå av flera 

meningar, eftersom urval och textbindning påverkar funktionen i högre grad än 

förändringar av enstaka ord. Detta gör även att en del av kategoriseringen är svårvisad i 

exemplen, eftersom den är beroende mer omfattande textmassa – både källtexterna i sin 

helhet och förhållandet mellan olika delar av denna och olika delar av elevtexterna.  
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3.2 Material 

Denna materialpresentation bygger på det material som samlats in samt på lärarnas 

muntliga beskrivningar av de genomförda uppgifterna och de undervisningsmoment 

som de varit del av. Presentationen struktureras utifrån Hellspong och Ledins (1997) 

begrepp situationskontext (hur uppgiften genomförts) och intertextuell kontext (andra 

texter som texten samspelar med). Under rubrik 3.2.1. presenteras sjuornas därför 

svenskämnestexter utifrån hur uppgiften genomförts och vilka texter som eleverna haft 

möjlighet att använda i sin skrivprocess. Därefter presenteras uppgiftsinstruktionerna 

utifrån Pihlgrens (2013) olika typer av frågor och Ledins (1999) utvidgade textbegrepp. 

Det senare innebär att inte bara innehåll, utan även utformning presenteras. Detsamma 

görs sedan för sjuornas historietexter samt åttornas svenskämnes- och historietexter, 

under rubrikerna 3.2.2, 3.2.3 och 3.2.4. 

3.2.1 Tillsammans, svenska, åk 7 

Texterna är läsloggar, skrivna under tiden eleverna läst boken Tillsammans, skriven av 

Denise Rudberg. Samtliga elever i klassen har läst samma bok. Efter angivna kapitel har 

eleverna svarat på frågor ställda i uppgiftsinstruktionerna. Eleverna skrev sina läsloggar 

i skrivböcker. Det är första gången eleverna arbetar med läsloggar och arbetet har enligt 

deras lärare varit ganska uppstyrt. Eleverna har under skrivprocessen haft tillgång till 

boken Tillsammans, samt till uppgiftsinstruktionerna.  

Uppgiftsinstruktionerna är skrivna så att nio rubriker pekar ut nio tillfällen under 

läsningen när eleverna ska stanna upp och skriva utifrån en, två eller tre punkter. 

Punkterna är kortfattat formulerade och det handlar främst om fakta- och 

tolkningsfrågor, men även några värderingsfrågor. En del av punkterna är faktafrågor 

som uppmanar eleverna beskriva handlingen (se exempel 10a), medan några är 

tolkningsfrågor som frågar efter elevernas tolkningar av vad som händer (se exempel 

10b) och ytterligare andra är värderingsfrågor som frågar efter vad de tycker om boken 

eller om det som händer i den (se exempel 10c). Sist av allt ska eleverna självständigt 

berätta vad de tyckte om boken (värderingsfråga).  Exempel på de tre olika typerna av 

frågor visas i exempel 10 nedan:  

Exempel 10. Exempel på instruktioner till sjuornas svenskämnesuppgift 

- (a) Vad händer hemma hos Alexander? (faktafråga) 

- (b) Ungdomarna vi möter är ganska olika, ge några exempel på olikheter. (tolkningsfråga) 

- (c) Vilken av de tre vill du helst läsa mer om? Varför är det så? (värderingsfråga) 

 (Instruktioner, Tillsammans, åk 7) 
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3.2.2 Fördjupningsarbete, historia, åk 7 

Texterna är fördjupningsarbeten om olika delar av området ”den äldsta tiden”. Eleverna 

har döpt arbetena till: Kina, Egypten, Egypten, Indus, Egypten och Det gamla Kina. 

Skrivandet har föregåtts av genomgångar och eget arbete med text och frågor, 

gruppövningar, diskussioner och film, samt en genomgång om hur ett skriftligt arbete 

ska se ut, för att skapa förförståelse inför de fördjupningsarbeten eleverna sedan ska 

skriva. Förutom denna fördjupningsuppgift ingår även ett muntligt prov som 

redovisning av momentet. Eleverna har under tiden de skrivit använt sig av olika 

källtexter, vilka i varje text refereras till i en avslutande källförteckning. Det handlar 

främst om läroboken SOS Historia 7, samt om häften om olika ämnen, t.ex. Döden och 

livet efter detta (Egypten) och Induskulturen, som tillhandahållits av läraren. Några av 

eleverna har även använt internetkällor, och då hänvisat till dessa med hela url-länken.  

Uppgiftsinstruktionerna består av tydliga steg, utifrån vilka arbetet ska genomföras, 

samt en översikt över vilka rubriker som ska finnas med och korta kommentarer om vad 

som ska skrivas under respektive rubrik. Om urvalet eleverna ska göra under rubriken 

”Faktasidor med rubriker” står följande: ”Börja med att läsa fakta om ditt ämne. Sök i 

boken, häften och på Internet. Välj ur textmaterialet - Bestäm dig för vilka saker du vill 

skriva om. Vad är viktigast och mest intressant? Tänk på att ditt arbete också ska bli 

intressant och bra” (Instruktioner, Fördjupningsarbete, åk 7). I exempel 11 nedan visas 

på instruktionerna som finns kring elevernas inledning, avslutning, samt reflektioner. 

Under rubrikerna ”Inledning” (se exempel 11a), ”Avslutning” (se exempel 11b) och 

”Till sist” (se exempel 11c) uppmanas eleverna till reflektion, samt till att motivera sina 

val. Endast under rubriken ”Avslutning” formuleras frågor, men under samtliga tre 

handlar det implicit om att eleverna ska besvara värderingsfrågor och/eller föra 

eftertänksam dialog gentemot instruktionerna. 

 

Exempel 11. Exempel på instruktioner till sjuornas historieuppgift 

- (a) Inledning = En bra förklaring till varför du valt att skriva om just det här ämnet. 

(värderingsfråga) 

- (b) Avslutning: Här skriver du hur arbetet gick. Fick du med vad du ville? Gjorde du en bra 

arbetsinsats? Var det ett roligt/tråkigt arbete – Varför? Vad är det viktigaste som du lärt dig? 

(värderingsfrågor) 

- (c) Till sist: Skriv med egna tankar och reflektera över hur människorna hade det under den 

här tiden. (eftertänksam dialog) 

(Instruktioner, Fördjupningsarbete, åk 7) 

3.2.3 Biografier, svenska, åk 8 

Texterna är läsloggar, skrivna under tiden eleverna läst olika biografier: Den tusende 

gången (Anna Lytsy & Ulrika Olson), Felicia försvann (Felicia Feldt), Ett stulet liv, 

Jaycee Dugard, Biografin Messi (Guillem Balague) och Jag är Zlatan Ibrahimovic 

(David Lagercrantz). Två elever har läst och skrivit om Biografin Messi. Eleverna 

skriver läsloggarna utifrån uppgiftsinstruktionerna och i sina skrivböcker. Momentet har 

introducerats genom att läraren presenterat flera olika biografier för eleverna, och sedan 

har de valt vilken de vill läsa. Både här och i början av instruktionerna har diskuterats 

hur en bra loggbok ser ut och vad eleverna kan tänka på medan de skriver. Eleverna har 
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under skrivprocessen haft tillgång till den biografi de läser, samt 

uppgiftsinstruktionerna.  

Uppgiftsinstruktionerna består av ett stycke om vad en loggbok är och generella 

instruktioner kring vad eleverna ska tänka på under tiden de skriver, samt angivelser för 

vad de ska skriva vid fem olika tillfällen. I de generella instruktionerna uppmanas 

eleverna att motivera, förklara, resonera kring, och fundera på sina svar samt jämföra 

boken med annat som de sett, hört eller läst. Till de fem skrivtillfällena följer sedan ett 

antal punkter – uppmaningar och frågor eleverna ska utgå ifrån, men det finns uttryckt 

att de, om de vill, ”även kan skriva om fler saker” (Instruktioner, Biografier, åk 8). 

Längden på punkterna är varierande, liksom vad de efterfrågar. Det finns 

tolkningsfrågor, som ber eleverna beskriva böckerna (se exempel 12a), analysfrågor 

som ber dem tolka vad som händer (se exempel 12b), värderingsfrågor som ber dem 

tycka till kring böckerna (se exempel 12c) och uppmaningar till eftertänksam dialog, där 

eleverna får fundera mer utifrån egna tankar (se exempel 12d). Exempel på samtliga 

typer av frågor visas i exempel 12 nedan:   

Exempel 12. Exempel på instruktioner till åttornas svenskämnesuppgift 

- (a) Beskriv hur språket i boken är. Skiljer sig språket från andra böcker du har läst? Vilken 

typ av ord använder författaren? (analysfrågor) 

- (b) Vilket mål har huvudpersonen? Når han/hon sitt mål, tror du? Vilka hinder och 

motgångar möter han/hon? (tolkningsfrågor) 

- (c) Vad tyckte du om biografin? Var den som du förväntade dig? (värderingsfrågor) 

- (d) Skriv ner två frågor som du skulle vilja ha svar på. De kan handla om vad som helst som 

har med boken att göra. (eftertänksam dialog) 

 (Instruktioner, Biografier, åk 8) 

3.2.4 Skyttegravsbrev, historia, åk 8 

Texterna är brev, som eleverna författat som om de vore soldater i skyttegravar under 

första världskriget. Skrivandet har föregåtts av genomgångar, filmvisning och 

diskussion kring första världskriget. Vid själva skrivtillfället uppmanades eleverna att ta 

med en filt till skolan och klassen samlades sedan i skolans lilla aula. Belysningen 

dämpades och eleverna fick sprida ut sig på golvet i lokalen. Ljudet av gevärsskott och 

bomber spelades i högtalarsystemet, och eleverna fick uppgiftinstruktionerna – att 

skriva två stycken ”brev hem”. Det första brevet är ett antaget sista brev, precis innan ett 

anfall, och det andra efter att de överlevt sagda anfall. Uppgiften betygssätts inte, utan 

är främst ämnad som ett reflektionstillfälle. Vid själva skrivtillfället hade eleverna inte 

tillgång till några andra texter än den de själv håller på att författa, men tidigare har de 

haft tillgång till läroboken SO Direkt, Historia 3.  

Uppgiftsinstruktionerna är rubricerade ”Du är en soldat i en skyttegrav på västfronten” 

(Instruktioner, Skyttegravsbrev, åk 8). Under dessa rubriker finns målande underrubriker 

för det första respektive det andra brevet och under dessa finns punktvisa uppmaningar 

och frågor som eleverna ska besvara. Eftersom eleverna skriver skönlitterärt handlar det 

främst om faktafrågor utifrån vilka val de gör (se exempel 13a), men i och med att de 

skriver om faktiska förhållanden (i skyttegravarna under första världskriget) är vissa av 



23 

 

frågorna (se exempel 13b) även utifrån detta. Eftersom eleverna ska sätta sig in i någon 

annans situation och reflektera kring hur denna person upplever situationen handlar det 

även om eftertänksam dialog (se exempel 13c). I exempel 13 nedan visas på några olika 

av de frågor som instruktionerna ställer:   

Exempel 13. Exempel på instruktioner till sjuornas historieuppgift 

- (a) Blev du skadad? Vad hände med dina kamrater? (faktafråga utifrån elevernas egna val) 

- (b) Beskriv din miljö – hur ser det ut, lukten, ljud? (faktafråga utifrån faktiska 

förhållanden) 

- (c) Vilka känslor strömmar genom dig när du tänker på vad du ska göra och på fienden…. 

(eftertänksam dialog) 

 (Instruktioner, Skyttegravsbrev, åk 8) 
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4 Resultat 

Under rubrik 4.1 presenteras resultatet av den textanalys som gjorts av elevtexterna 

gentemot uppgiftsinstruktionerna. Under rubrik 4.2 presenteras resultatet av den 

textanalys som gjorts av elevtexterna gentemot källtexterna.  

4.1 Hur formar uppgiftsinstruktionerna elevernas texter? 

Under rubrik 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 och 4.1.4 presenteras resultatet av textanalysen 

gentemot uppgiftinstruktionerna för respektive uppgift (klass och ämne). Under rubrik 

4.1.5 sammanfattas dessa presentationer. 

4.1.1 Tillsammans, åk 7, svenska 

De mest förekommande framställningsformerna i elevtexterna till uppgiften 

Tillsammans är sampling och omskapning. I tabell 1 nedan visas, i den totala 

sammanställningen, att 31 % kategoriseras som sampling och 43 % som omskapning. 

Sammanlagt utgör detta nästintill tre fjärdedelar av textmassan. Med även referat 

inräknat kan det konstateras att 85 % av textmassan är att betrakta som reproducerad 

gentemot uppgiftsinstruktionerna. Endast 2 % är berättande, och fyra av texterna saknar 

berättande helt och hållet. Endast en av texterna innehåller kopiering, medan alla utom 

en innehåller utredning. Totalt utgör utredning 13 % av textmassan. 

Tabell 1. Fördelning (i procent) av framställningsformer i sjuornas svenskämnestexter. 

 Reproducera Egenproducera 

 Kopiera Sampla Omskapa Referera Berätta Utreda 

Sebastian 0,5 18,5 34 35 0 12 

Sarah 0 76 3 6 6 9 

Selma 0 27 54 8 0 11 

Siri 0 43 37 5 15 0 

Sandra 0 6 77 0 0 17 

Samuel 0 37 36 0 0 27 

Totalt 0 31 43 11 2 13 

På global textnivå är texterna att betrakta som samplade, då eleverna skriver i 

punktform motsvarande den som finns i instruktionerna. Rubrikerna är förkortade, men 

till största del desamma och innehållet i varje punkt i elevernas texter är bestämt av 

motsvarande punkt i uppgiftsinstruktionerna. Den utredning som finns i texterna är 

exempelvis samlad i den avslutande punkten, som svarar mot instruktionen ”Berätta 

utförligt vad du tyckte om boken! Använd minst 75 ord” (Instruktioner, Tillsammans, 

åk 7). I exempel 14 visas ett textparti ur Selmas text, som är skrivet just gentemot denna 

punkt, och som innehåller utredning: 
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Exempel 14. Exempel på utredning 

De blev ju mer spänning när Alexanders pappa misshandlade hans mamma o han. De var också bra att 

alla i boken inte var helt perfekta som huvudpersonerna/personen brukar vara. Som t.ex. Theresa o 

hennes pappa Torlejf var inte dom rikaste personerna o att dom bodde på en båt som kanske inte är det 

vanligaste. (Selma, åk 7, svenska) 

 

Eftersom instruktionerna inte är mer konkreta kan Selmas reflektion (rad två) och 

hennes motivering (rad tre) om sin läsupplevelse betraktas som helt egenproducerade. 

Det är på uppmaning av uppgiftsinstruktionerna som de finns med, men 

uppgiftsinstruktionernas röst hörs inte i stycket. Selma berättar vad hon tänkt och tyckt 

under tiden hon läst och motiverar sina ställningstaganden.  

Med detta sagt om texternas globala struktur, och om den egenproduktion som finns i 

texterna, kan fokus vändas mot det som dominerar texterna: sampling och omskapning. 

Det som skiljer samplade och omskapade textpartier från varandra är att de senare går 

att förstå utan uppgiftsinstruktionerna, medan de tidigare är beroende av dem för att bli 

begripliga. I exempel 15 nedan visas denna skillnad genom att Sarah (a) glömmer att 

informera om vad det är hon väljer Theresa för (att läsa mer om) och därmed samplar. 

Siri (b) skriver istället ut att det är detta hon väljer Alexander för, och textpartiet 

kategoriseras därför som omskapning.  

Exempel 15. Exempel på skillnaden mellan sampling och omskapning 

Instruktioner Elevtexter 

- Vilken av de tre vill du helst läsa med om? 

Varför är det så? (Instruktioner, 

Tillsammans, åk 7) 

(a) - Theresa för att hon verkar ha ett roligt liv att 

läsa om. (Sarah, åk 7, svenska) 

(b) - Alexander vill jag läsa mer om för att det är 

mäst spännande. (Siri, åk 7, svenska) 

  

Sarahs text kräver att uppgiftsinstruktionerna finns tillgängliga, medan Siri har lyft in 

instruktionerna i texten. I båda fallen är de mycket närvarande i elevtexterna, men 

skillnaden är tydlig. Ett annat, och vanligare sätt att sampla uppgiftsinstruktionerna är 

dock att eleverna skriver personligt pronomen istället för en karaktärs namn, utan att 

läsaren vet vem detta pronomen syftar till. Exempel 16 nedan visar på ett sådant 

textparti. Det är helt förståeligt när instruktionerna finns vid sidan om, men plockas de 

bort är det omöjlig för läsaren att veta vem som kysser vem, och det framgår inte heller 

vem ”A” är.  

Exempel 16. Exempel på sampling 

Instruktioner Elevtexter 

- Vad händer mellan Alexander och Theresa? 

(Instruktioner, Tillsammans, åk 7) 

- Dom håller hand på båten o sen när dom är 

ensamma hemma så kysser dom varandra 

innan A ska hem. (Selma, åk 7, svenska) 
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4.1.2 Fördjupningsarbete, åk 7, historia 

Den mest förekommande framställningsformen i elevtexterna till uppgiften 

Fördjupningsarbete är berättande, som utgör 78 % av textmassan. Sedan följer, som 

visas i tabell 2 nedan, i den totala sammanställningen, omskapning, som utgör 11,5 %, 

utredning (6 %), referat (4 %) och kopiering (0,5 %).  

Tabell 2. Fördelning (i procent) av framställningsformer i sjuornas historietexter. 

 Reproducera Egenproducera 

 Kopiera Sampla Omskapa Referera Berätta Utreda 

Sebastian 0,5 0 7,5 6 70 16 

Sarah 0,5 0,5 11 0 83 5 

Selma 0,5 0 19 11 69,5 0 

Siri 0,5 0 14 7,5 64 14 

Sandra 0,5 0 7 11 80 1,5 

Samuel 0,5 0 13,5 0 83 3 

Totalt 0,5 0 11,5 4 78 6 

Att så stor del av textmassan kategoriserats som berättande beror inte på att berättandet 

inte alls efterfrågas i instruktionerna. Berättandet finns där för att 

uppgiftsinstruktionerna uppmanar till berättande: ”Välj ur textmaterialet – Bestäm dig 

för vilka saker du vill skriva om. Vad är viktigast och mest intressant?”. Men denna 

uppmaning görs på ett sådant sätt att större delen av elevtexterna inte är 

innehållsmässigt beroende av uppgiftsinstruktionerna (utan snarare av källtexter – se 

rubrik 4.2.2). Gentemot instruktionerna står eleverna själva för urval, ordval, 

textbindning och röd tråd, eftersom att det enda instruktionerna ger dem är ovanstående 

uppmaningar, samt att ”Faktasidor med underrubriker” (Instruktioner, 

Fördjupningsarbete, åk 7) ska utgöra en del av arbetet.  

På global nivå, avseende rubriker, avsnitt och arbetets utformning handlar det dock om 

sampling, eftersom eleverna på ett tydligt sätt skriver inom just sådana ramar som 

ovanstående formuleringar ur uppgiftsinstruktionerna visar på. Texternas form, liksom 

arbetsprocessen är helt beroende av uppgiftsinstruktionerna. Paradoxalt nog ger detta 

även utrymme för egenproducering. Textpartierna under rubrikerna ”Inledning”, 

”Avslutning” och ”Till sist” är av mer reproducerad karaktär – främst omskapning, men 

även referat, men i dessa partier finns även flera inslag av utredning, t.ex. de i exempel 

17, som visar på egna reflektioner kring arbetsprocessen:  

Exempel 17. Exempel på utredning 

[D]et var ganska svårt att göra om alla meningar så ibland fick man tänka efter lite extra (Sarah, åk 7, 

historia) 

[D]et var svårt att inte kopiera av allt. Man var tvungen att skriva med egna meningar. (…) Jag avskyr att 

säga bra saker om mig men jag tyckte att det gick bra men jag tyckte det gick lång samt. Jag gillar att 

skriva och så gillar jag att söka fakta och lära mig saker så det var väll roligt. (Siri, åk 7, historia) 

 



27 

 

4.1.3 Biografier, åk 8, svenska  

De mest förekommande framställningsformerna i elevtexterna till uppgiften Biografier 

är referat och utredning. Som syns i tabell 3 nedan är variationen mellan elevtexterna 

rätt stor, inte minst när det gäller referat – Anton och Alfred har istället högre andel 

omskapning (38 respektive 64 %). Men i den totala sammanställningen utgör referat 39 

% av textmassan och utredning 31 %, och förutom de två nämnda undantagen stämmer 

det även för varje enskild text att dessa två framställningsformer dominerar.  

Tabell 3. Fördelning (i procent) av framställningsformer i åttornas svenskämnestexter. 

 Reproducera Egenproducera 

 Kopiera Sampla Omskapa Referera Berätta Utreda 

Amelia 0,5 0,5 9 38 18 34 

Anton 2 1 38 19 15 25 

Axel 1 0 11 36 21 31 

Alfred 2 0 64 7 3 24 

Agnes 1 0,5 14,5 45 5 34 

Alma 1 0 6 51 1 41 

Totalt 1 0,5 16,5 39 12 31 

Även på global nivå ligger elevtexterna relativt långt från instruktionerna. Samtliga 

elevtexter använder sig av samma rubriksättning som instruktionerna (det är detta som 

kategoriserats som kopiering och sampling), men ingen av dem skriver i punktform. De 

har, i varierande utsträckning, bearbetat frågorna och skriver sina svar i löpande text.  

Anton och Alfreds texter utmärker sig genom att ha en hög andel omskapning, men 

även i de övriga elevernas texter förekommer omskapning. Det är värt att kommentera 

att det främst handlar om korta textpartier utspridda i texterna, samt att eleverna ofta 

omskapar i samma delar av texten – det tycks svårare att frigöra sig från vissa 

instruktioner och uppmaningar än andra. Exempel 18 nedan visar på det textparti där 

detta blir som tydligast, då snarlika formuleringar förekommer i flera av elevtexterna: 

Exempel 18. Exempel på omskapning  

Instruktioner Elevtexter 

- Beskriv hur språket i boken är. Skiljer sig 

språket från andra böcker du har läst? 

Vilken typ av ord använder författaren? 

Lätta och vardagliga? Svåra och 

komplicerade? Konkreta, vaga eller 

målande? (Instruktioner, Biografier, åk 8) 

(a) Språket i boken är väldigt enkelt. (...)  Inga 

svåra ord man inte förstår, alltså ganska 

vardagligt. (Amelia, åk 8, svenska) 

(b) Jag anser att språket i boken är ganska 

”vardagligt”.(…) Han använder inga konstiga ord. 

(Anton, åk 8, svenska) 

(c) Författaren använder sig av ett relativt enkelt 

språk och är enligt mig ungefär som i andra 

böcker jag läst. (Alfred, åk 8, svenska) 

 

Likheter i ordval (enkelt, vardagligt, målande) finns även i resterande tre elevers 

motsvarande textpartier, men de har skrivit inledningar som gör att textbindningen och 
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den röda tråden är deras egen. Därför har de textpartierna kategoriserats som referat, 

men det är tydligt även i dessa att det varit svårt att frigöra sig från instruktionerna.  

Slutligen varierar andelen berättande. Om detta kan sägas att när berättande förekommer 

är det av en av två typer: antingen guidar eleven läsaren genom texten eller så 

återberättar hen handlingen i boken. Eleverna med mycket berättande (Axel, Anton och 

Amelia) använder sig främst av det senare, som upplevs hamna något utanför uppgiftens 

ramar, då dessa främst efterfrågar egna tankar och funderingar om boken.  

4.1.4 Skyttegravsbrev, åk 8, historia  

Gällande elevtexterna till uppgiften Skyttegravsbrev är omskapningar, berättande och 

utredning totalt sett mest förekommande. Tabell 4 nedan visar detta, då de i den totala 

sammanställningen utgör 37, 27 respektive 23 % av textmassan. Tabellen visar även 

variation mellan de enskilda elevtexterna. Amelia utmärker sig med 60 % utredning, 

Agnes och Alma med 37 respektive 43 % berättande och Alfred med 61 % omskapning.  

Tabell 4. Fördelning (i procent) av framställningsformer i åttornas historietexter. 

 Reproducera Egenproducera 

 Kopiera Sampla Omskapa Referera Berätta Utreda 

Amelia 0 0 12 12 16 60 

Anton 0 2 31 14 16 37 

Axel 0 1 47 21 13 18 

Alfred 0 0 61 10 24 4 

Agnes 0 0 49 12 37 2 

Alma 0 0 33 12 43 12 

Totalt 0 0,5 37 12,5 27 23 

Den höga andelen omskapning i samtliga texter tyder på att det varit svårt för eleverna 

att frigöra sig från instruktionerna. Detta gäller dock inte alla punkter i instruktionerna, 

utan omskapningarna kommer på i princip samma ställen i de olika texterna. I exempel 

19 nedan visas hur en punkt i instruktionerna resulterat i likartade svar hos flera av 

eleverna:  

Exempel 19. Exempel på omskapning 

Instruktioner Elevtexter 

- Beskriv din miljö – hur ser det ut, lukten, 

ljud?  

(a) Det luktar sunket här. Krut, gas & död. Det 

enda jag hör är skott och bomber. (Amelia, åk 7, 

historia)  

(b) Lukten omkring är stanken av döda människor 

som legat och torkat i dagsljuset. Omkring mig 

hörs ljudet av fallande bomber och K-pistar som 

avfyras hejvilt. (Alfred, åk 8, historia) 

(c) Det luktar död blandat med rök. Det är svårt att 

gå eftersom det är lera upp till knäna. Det dånar 

lite då och då från skott och bomber men än är det 

ganska tyst. (Agnes, åk 8, historia) 
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Agnes och Alma skiljer ut sig från de andra genom höga andelar berättande, men Alma 

utskiljer sig ytterligare genom att hon har tänkt ut ett helt scenario kring den person hon 

återger sig för att vara – på ett mycket mer omfattande sätt än de övriga. Att hennes text, 

men inte Agnes gör detta, trots att båda har hög del berättande beror på att Almas text är 

betydligt längre. Amelia skiljer ut sig från de andra genom att hennes andel av utredning 

är betydligt större, och hennes är den näst längsta texten. I exempel 20 nedan visas 

utdrag ur deras texter, för att visa på välutvecklade exempel på egenproduktion. 

Exempel 20. Exempel på berättande och utredning 

Berättande 

Min fina dotter. Jag tänker på dig under varje minut som jag är vaken; om du mår bra, trivs hos din 

pappa och om du saknar mig? Det är väldigt tufft här nere, speciellt för mig som försöker hålla min 

kvinnliga identitet gömd. Ingen har än några misstankar men jag är rädd för att det bara ska behövas ett 

litet misstag för att någon ska se vem jag egentligen är. (Alma, åk 8, historia) 

Utredning 

Jag har aldrig varit så tacksam över att vara tillbaka. Jag vet inte om jag dödade någon, jag kanske tog 

någons liv. Jag kanske tog någons liv & jag får fortfarande leva? Är det rättvist? Finns det nån rättvisa? 

(…) Det enda jag vill är att komma hem. Men vad gör mig speciell att få den chansen? Det här är mitt 

liv, detta är ödet. Jag drog denna lott. Är jag lyckligt lottad? Har jag haft hemskt otur? Jag vet inte. 

(Amelia, åk 8, historia) 

 

4.1.5 Sammanfattning 

De mest förekommande framställningsformerna i sjuornas svenskatexter är sampling 

och omskapning. Tillsammans utgör de nästintill tre fjärdedelar av textmassan. Eleverna 

skriver dessa texter i punktform, med styckesindelning motsvarande punkterna i 

instruktionerna och fråga-svarkommunikationen är så tydlig att rösten som frågar ofta 

upplevs mer närvarande än rösten som svarar. Samtliga elever i åttan, som har liknande 

instruktioner förutom att de även uppmanas att skriva i löpande text gör just detta – 

skriver i löpande text – vilket förändrar intrycket av vems röst som är mest närvarande. 

De skriver med egen textbindning och skapar en egen röd tråd i sina texter. De mest 

förekommande framställningsformerna i åttornas svenskatexter är referat och utredning, 

som tillsammans utgör 78 % av textmassan. Detta visar att de i större utsträckning än 

sjuorna lyckas frigöra sig från instruktionerna, samt att de lägger in större andel egna 

tankar och reflektioner kring det lästa. 

Den mest förekommande framställningsformen i sjuornas historietexter är berättande, 

men på global nivå är texterna samplade gentemot uppgiftsinstruktionerna. Detta beror 

på att instruktionerna snarare uppmanar till ett visst arbetssätt och ett visst sätt att skriva 

på, än till vissa ämnen att skriva om, viss meningsbyggnad eller vissa ordval. Åttornas 

historietexter innehåller däremot uppmaningar på dessa områden, och det faktum att den 

vanligaste framställningsformen i dem är omskapning, visar på att de skriver med 

utgångspunkt i instruktionerna. Texterna innehåller även stora anedelar berättande och 

utredning, vilket visar på att eleverna ändå i stor utsträckning lyckats skriva in egna 

tankar, idéer och reflektioner. Även det faktum att variationen mellan de olika 

elevtexterna när det gäller fördelningen av framställningsformer är relativt stor, visar på 

att de skrivit relativt självständigt.  
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4.2 Hur formar källtexterna elevernas texter? 

Under rubrik 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 och 4.2.4 presenteras resultatet av textanalysen 

gentemot uppgiftinstruktionerna för respektive uppgift (klass och ämne). Under rubrik 

4.2.5 sammanfattas dessa presentationer. 

4.2.1 Tillsammans, åk 7, svenska 

Den mest förekommande framställningsformen i elevtexterna till uppgiften 

Tillsammans är referat. Som framgår i tabell 5 nedan, utgör de tillsammans 96 % av 

textmassan, medan berättande utgör de kvarvarande 4 %. I den totala 

sammanställningen står referat för 63 % och utredning för 33 %, och den enda text som 

egentligen bryter detta mönster är Sarahs som innehåller 39 % referat och 53 % 

utredning. 

Tabell 5. Fördelning (i procent) av framställningsformer i sjuornas svenskämnestexter. 

 Reproducera Egenproducera 

 Kopiera Sampla Omskapa Referera Berätta Utreda 

Sebastian 0 0 0 72 3 25 

Sarah 0 0 0 39 8 53 

Selma 0 0 0 65 7 28 

Siri 0 0 0 64 11 25 

Sandra 0 0 0 62 2 36 

Samuel 0 0 0 66 0 34 

Totalt 0 0 0 63 4 33 

Att så stor andel av texterna är att betrakta som referat beror på att eleverna återger 

bokens handling på ett så kortfattat sätt att det blir tydligt att urval, ordval och 

meningsbyggnad är elevernas egna, även om innehållet kommer från boken. I de 

textpartier som kategoriseras som utredning resonerar eleverna antingen kring sin 

läsupplevelse eller kring vad som händer i boken. I exempel 21 visas på båda dessa 

typer av utredning, liksom ett exempel på referat:  

Exempel 21. Exempel på två olika typer av utredning, samt ett referat 

Utredning:  

(a) Jag tycker att boken var jätte bra, det var faktiskt den bästa boken som jag har läst och jag skulle 

gärna läsa den 2 och 3 boken. Jag tycker den var välldigt spännande och ändå riktigt rolig (Sarah, åk 7, 

svenska) 

(b) Jag tror att Daniela beter sig som hon gör för att hon har blivit mobbat som liten och vill vara i 

centrum och att alla ska tycka som henne så att hon inte ska bli ensam/mobbad igen. (Sebastian, åk 7, 

svenska) 

Referat:  

(c) Jakob är ensam hemma då han börjar höra ljud och upptäcker att några bryter sig in i huset så han 

springer det snabbaste han kan till Theresa, senare kommer också Alexander dit och dem sover över. 

(Sandra, åk 7, svenska) 
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Sarah (21a) skriver om och reflekterar kring sin läsupplevelse, medan Sebastian (21b) 

funderar och uttrycker en teori kring bokens handling. Sandra (21c) återberättar en 

händelse ur boken, på ett sätt som exemplifierar vad som sagts om referaten i elevernas 

texter: de är så sammanfattade att liknande formuleringar inte återfinns i källtexten. 

Men det är heller inte elevernas egna tankar som uttrycks, utan bokens.  

 

4.2.2 Fördjupningsarbete, åk 7, historia  

De mest förekommande framställningsformerna i elevtexterna till uppgiften 

Fördjupningsarbete är omskapning, sampling och utredning. I den totala 

sammanställningen i tabellen nedan utgör de 30, 22 respektive 19 % av textmassan. 

Referat utgör 16 %, Berättande 7 % och kopiering 6 %. I tabell 6 tydliggörs dock även 

att en rätt stor variation finns mellan de enskilda elevtexterna. Samuels text är den enda 

som innehåller kopiering och den enda som nästan helt saknar utredning, Siris är den 

enda som inte innehåller omskapning och Sebastians den enda som inte innehåller 

berättande. Andelen sampling är stor i tre av texterna och obefintlig eller nästintill 

obefintlig i tre av dem.  

Tabell 6. Fördelning (i procent) av framställningsformer i sjuornas historietexter. 

 Reproducera Egenproducera 

 Kopiera Sampla Omskapa Referera Berätta Utreda 

Sebastian 0 0 31 42 0 27 

Sarah 0 33 46 0 10 11 

Selma 0 0 22 46 10 22 

Siri 0 65 0 0 10 25 

Sandra 0 55 18 3 5 19 

Samuel 63 2 19 0 14 2 

Totalt 6 30 22 16 7 19 

Resultatet blir något mer enhetligt om hänsyn tas till att sampling och omskapning i 

detta fall ligger relativt nära varandra. I samplade och omskapade stycken återger 

eleverna innehållet i källtexterna, på ett sätt som ligger nära källtexterna även när det 

gäller ordval och meningsbyggnad, och mycket av den omskapning som förekommer 

ligger nära sampling, då de förändringar som gjorts är små. De har kategoriserats som 

omskapning eftersom det finns en gradskillnad i närhet till källtexterna, men det bör 

kommenteras att skillnaden är mindre i dessa texter än i de andra som undersökningens 

granskat. Förändringarna gör språket enklare och mer talspråkligt, medan de mer 

ämnesbundna textpartierna lämnas kvar relativt oförändrade. Exempel 22 nedan visar på 

ett sådant sätt att behandla text, då det tydliggör hur det främst är textbindningen och 

vissa ordval som förändrats. Källtextens röst är fortfarande tydligt framträdande i 

elevtexten. 

Exempel 22. Exempel på omskapning 

Källtext Elevtext 

Folkgrupper som vandrat omkring fick svårare 

och svårare att klara sig i det allt torrare klimatet 

och istället blev de bofasta längs Indusfloden. … 

Folkgrupper som vandrat fick svårare att klara sig 

i det nu ganska torra och varma klimatet, så de 

blev istället bofasta vid Indusfloden. …  
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… Deras jordbruk är ett av jordens äldsta och det 

finns spår av att man odlat korn sedan 7000 f.kr. 

Man vet att människorna hade kor som husdjur, 

men inga får eller getter. (Häfte, Induskulturen, 

åk 7) 

… Dem började med jordbruk så tidigt som 7000 

f.kr. vilket är det tidigaste jordbruket i världen. 

Man vet att dem hade kor som husdjur, men inga 

andra djur som får eller getter. (Sandra, åk 7, 

historia) 

Det verkar handla om att eleverna skriver om för att undvika att kopiera, och dessa 

tankar återfinns även i utredningen i några av elevernas texter, vilket visas i exempel 23:  

Exempel 23. Exempel på utredning  

(a) Arbetet gick bra men det var svårt att inte kopiera av allt. Man var tvungen att skriva med egna 

meningar. (Siri, åk 7, historia) 

(b) [D]et var ganska svårt att göra om alla meningar så ibland fick man tänka efter lite extra (Sarah, åk 7, 

historia) 

 

Både Siri (23a) och Sarah (23b) uttrycker att det varit en del av uppgiften att skriva om 

texterna så att innehållet inte är kopierat, samt att detta varit svårt att göra. Resultatet av 

textanalysen visar på detsamma – eleverna har haft svårt att frigöra sig från 

källtexternas formuleringar. Men det finns även refererade textpartier i vissa av 

elevtexterna, där de visar på att de bearbetat innehållet i flera källor och sammanställt 

detta. I dessa stycken har de lyckats bättre med att frigöra sig från källtexterna.  

Det berättande som förekommer är främst inledningarna, där eleverna berättar om 

varför det valt just det ämne de valt, och den utredning som förekommer finns under 

rubrikerna ”Reflektion” och ”Till sist”, där eleverna uttrycker egna tankar dels om 

ämnesområdet, dels om arbetsprocessen. 

4.2.3 Biografier, åk 8, svenska 

Den mest förekommande framställningsformen i elevtexterna till uppgiften Biografier 

är utredning. I den totala sammanställningen som visas i tabell 7 nedan, framkommer att 

utredning utgör 68,5 % av textmassan. Referat står för 24 %, berättande för 7 % och 

kopiering för 0,5 %. Sett till de enskilda texterna varierar andelen någon, men i samtliga 

utgör utredning den största delen och referat den näst största.  

Tabell 7. Fördelning (i procent) av framställningsformer i åttornas svenskämnestexter. 

 Reproducera Egenproducera 

 Kopiera Sampla Omskapa Referera Berätta Utreda 

Amelia 0 0 0 16 9 75 

Anton 0 0,5 0 19 10 70,5 

Axel 0 0 0 30 5 65 

Alfred 0 0 0 25 17 58 

Agnes 1 0 0 35 5 59 

Alma 0,5 0 0 18,5 5 76 

Totalt 0,5 0 0 24 7 68,5 
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I och med att en så stor andel av texterna består av utredning är texterna nästintill helt 

egenproducerade gentemot källtexterna. Helt egenproducerade är de dock inte, eftersom 

eleverna de facto diskuterar utifrån dessa. Även referaten är i viss utsträckning del i 

denna egenproduktion. De används på två olika sätt och ett av dessa har som funktion 

att underbygga utredning. Referaten används då för att förklara och exemplifiera något 

eleverna diskuterar kring sin läsupplevelse. I vissa fall står de dock mer för sig själva, 

utan att riktigt användas i texterna, annat än för att återberätta vad som händer i 

böckerna. I exempel 24 nedan visas dessa båda sätt. Alfred använder sitt referat (24a) 

för att förklara sitt resonemang, medan Amelias referat (24b) inte hör ihop med någon 

sådan utredning. Hon återger bokens handling, men diskuterar inte just detta avsnitt 

vidare. Den introduceras heller inte på det sätt som Alfreds referat görs, med hjälp av ett 

utredande textparti.  

Exempel 24. Exempel på två olika sätt att använda referat (utredning kursivt) 

(a) Bokens slut stämde ganska bra överens med mina förväntningar förutom att hon och Johan (fd. man) 

skilt sig. Hon slutade med att gå ut på krogen och söka efter män att ha sex med. (Alfred, åk 8, svenska. 

Min kursivering) 

(b) Zlatan har blivit mer framgångs rik nu. Han har blivit såld till stora klubbar för stora summor vilket 

han tycker är fantastiskt. Nu börjar även media komma med i bilden. (Amelia, åk 8, svenska) 

 

Det berättande som finns med i dessa texter används främst för att lotsa läsaren genom 

texten, och det handlar om kortare kommentarer, som ”Nu har jag läst ungefär hälften 

av boken” (Alma, åk 8, svenska). Ett par av eleverna använder sig av citat i sina texter, 

och dessa kategoriseras som kopiering. De elever som gör detta gör det även tydligt, 

med hjälp av berättande, att dessa textpartier är citat. På samma sätt som med referaten 

används citaten för att exemplifiera något de diskuterar i textpartier som kategoriseras 

som utredning. 

4.2.4 Skyttegravsbrev, åk 8, historia  

Den mest förekommande framställningsformen i elevtexterna till uppgiften 

Skyttegravsbrev är berättande, då texterna i sin helhet får uppfattas som skönlitterära. I 

tabell 8 nedan visas att hela 81 % i den totala sammanställningen består av berättande, 

samt att texterna gentemot källtexterna är att betrakta som helt egenproducerade. 

Amelias text utmärker sig i det att den innehåller mer utredning än berättande. 

Tabell 8. Fördelning (i procent) av framställningsformer i åttornas historietexter. 

 Reproducera Egenproducera 

 Kopiera Sampla Omskapa Referera Berätta Utreda 

Amelia 0 0 0 0 42 58 

Anton 0 0 0 0 88 12 

Axel 0 0 0 0 86 14 

Alfred 0 0 0 0 96 4 

Agnes 0 0 0 0 100 0 

Alma 0 0 0 0 88 12 

Totalt 0 0 0 0 81 19 
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Likheter mellan elevtexterna och den lärobok som använts under förberedelserna inför 

skrivtillfället finns, men är det är tydligt att det inte är fråga om kopiering, sampling 

eller omskrivning. I vissa fall skulle textpartier eventuellt kunna kategoriseras som 

referat, men detta har inte gjorts eftersom likheterna varit relativt små och med tanke på 

omständigheterna kring skrivtillfället. Även muntliga genomgångar och diskussioner, 

filmer mm. ingick i förberedelserna, och det är troligt att innehållet i dessa liknat det i 

läroboken och elevtexten, och att det snarare är någon av dessa som refereras. Med 

tanke på att eleverna inte hade tillgång till någon annan text än uppgiftsinstruktionerna 

vid skrivtillfället finns också all anledning att uppmärksamma möjligheten att de 

faktiskt har tillgodogjort sig kunskapen och uttrycker sig utan att stödja sig på någon 

särskild text eller annan informationskanal. Därför kategoriseras inte textpartierna som 

referat, utan som egenproducerat material.  

Vissa textpartier kan kategoriseras som utredning, då eleverna där, snarare än att berätta 

om vad som händer den fiktiva personen, resonerar kring hur krig påverkar människor 

genom att återge berättarjagets tankar och känslor. Exempel 25a och exempel 25b nedan 

visar på två sådana textpartier (utredning kursiverat): 

Exempel 25. Exempel på utredning (kursivt) 

(a) Att storma Tyskarna känns som självmord. Jag borde kämpa för mitt land, men när jag väl ligger 

här, rädd att lyfta på huvudet. Då vet jag att jag kommer göra allt för att överleva, även om det innebär 

att vi kanske förlorar kriget. (Axel, åk 8, historia. Min kursivering) 

(b) Just nu sitter jag med mina nyblivna kompisar, Herbert och Albert och vi försöker samtala om livet, 

det är lite svårt eftersom det bullrar så mycket, men det hjälper en att tänka på något annat. (Anton, åk 

8, historia. Min kursivering) 

 

4.2.5 Sammanfattning 

De mest förekommande framställningsformerna i både sjuornas och åttornas 

svenskatexter är referat och utredning. I sjuornas utgör dessa framställningsformer 

tillsammans 96 % av textmassan (med fördelningen 63 % referat och 33 % utredning), i 

åttornas 92,5 % (med fördelningen 24 % referat och 68.5 % utredning). När eleverna 

återger handlingen i boken görs detta på ett sätt som är så pass sammanfattat och 

förenklat (om än på olika sätt i de olika klasserna) att det är tydligt att språket är 

elevernas eget gentemot källtexten, medan innehållet fortfarande är starkt kopplat till 

boken. Något som skiljer eleverna från de båda klasserna åt, förutom att fördelningen 

mellan de båda framställningsformerna är den omvända, är att framställningsformerna i 

åttornas texter är mer blandade, och används mer medvetet. Medan sjuorna svarar på 

frågorna punktvis, och därmed antingen refererar eller utreder, skriver åttorna i löpande 

text, varvar framställningsformer, och använder oftast referaten för att belysa eller 

motivera något de utreder.  

De mest förekommande framställningsformerna i sjuornas historietexter är sampling 

och omskapning, som tillsammans utgör 52 % av textmassan. Elevernas texter ligger 

nära källtexterna gällande såväl urval som språk. Undantagen är de stycken som är 

rubricerade ”Inledning”, ”Avslutning” och ”Till sist”/”Reflektion”. Där är språket 

tydligt elevernas egna, och eftersom innehållet handlar om deras val inför och deras 

reflektioner efter genomförandet av arbetet är styckena att betrakta som helt 
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egenproducerade. Referat förekommer i några av texterna, vilket visar på större förmåga 

att hantera källmaterialet. De mest förekommande framställningsformerna i åttornas 

historietexter är berättande och utredning, som utgör 81 respektive 19 % av textmassan. 

Eftersom likheterna med källtexten är både få och små i samtliga texter, och med tanke 

på att eleverna inte hade tillgång till källtexten vid skrivtillfället antas den kunskap de 

visar vara internaliserad och texterna därmed helt egenproducerade gentemot 

källtexterna. 
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5 Resultatdiskussion 

Under rubrik 5.1 diskuteras hur eleverna använder uppgiftsinstruktionerna och 

källtexterna när de skriver sina egna texter och under rubrik 5.2 diskuteras hur olika 

typer av uppgifter och uppgiftsinstruktioner skapar olika möjligheter för eleverna att 

uttrycka och utveckla sina egna röster. Under rubrik 5.3 diskuteras, mot bakgrund av 

dessa diskussioner, hur lärare kan arbeta för att hjälpa elever att uttrycka och utveckla 

sina egna röster, och slutligen, under rubrik 5.4 delges egna tankar om undersökningens 

resultat och lärdomar, samt förslag för fortsatt forskning.  

5.1 Hur använder eleverna uppgiftsinstruktioner och källtexter? 

Sjuornas historietexter skiljer ut sig från de övriga genom att de, annat än till sin 

utformning (rubrikerna samt hur innehållet är organiserat), inte är att betrakta som 

reproducerade gentemot uppgiftsinstruktionerna, men istället nära reproducerade 

gentemot källtexterna. Det resultat som framkommer gällande sjuornas historietexter 

liknar istället det som Nilsson (2002) får i sin undersökning och han menar att eleverna 

reproducerar på detta sätt när de skriver i en genre eller om ett ämne som de inte riktigt 

behärskar. Ytterligare förklaringar till att elevernas texter hamnar så nära källtexterna 

kan sökas hos Berge (1988) och Schleppegrell (2006), i och med att denna uppgift 

stämmer bra överens med deras beskrivningar av skolskrivande och skolspråk. Med 

hjälp av dem kan t.ex. konstateras att eleverna ska förmedla information med en 

auktoritär röst och inom tydliga ramar, uppdrag som alla orsakar svårigheter för 

eleverna när det gäller att uttrycka sin egen röst. Utrymmet för och möjligheterna att 

uttrycka den egna rösten minskar när övriga krav ställs som både tar energi och drar 

elevernas fokus mot andra aspekter av skrivandet.  

De övriga tre uppgifterna (sjuornas svenskämnesuppgift samt åttornas historie- och 

svenskämnesuppgift) resulterar i texter som ligger längre från källtexterna, men närmare 

uppgiftsinstruktionerna. Dessa texter handlar mindre om att förmedla kunskap, och mer 

om att reflektera och resonera, och stämmer således mindre in på Berges (1988) och 

Schleppegrells (2006) beskrivningar av skolskrivande, och mer in på Pihlgrens (2013) 

eftertänksamma dialog, även om nog ingen av dem riktigt når dit hon syftar. Att 

elevernas egna röster är mer framträdande i dessa texter kan förklaras ur några olika 

perspektiv, varav det ovan är ett. En annan faktor som spelar in är att det verkar lättare 

för eleverna att dela textutrymme med instruktionerna än med källtexterna. De kan 

skapa en dialog med uppgiftsinstruktionerna, på ett sätt som de, av olika anledningar, 

inte kan göra med källtexterna. De kan svara på frågor och följa uppmaningar – de kan 

tala med någon i sin text, istället för, som i historietexterna, tala med någon annans röst. 

Här är det även värt att påpeka att källtexterna skiljer sig tydligt åt mellan historie- och 

svenskämnet, och att det är lättare att gå i dialog med en skönlitterär text, som en kan 

tala om, än en läromedelstext som en främst ska lära av, och återberätta. Att båda 

klasserna i svenskämnet genomgående refererar källtexterna visar på detta. Ytterligare 

en faktor är att instruktionerna till dessa tre uppgifter fokuserar innehåll före form. De 

handlar om vad eleverna ska skriva, mer än om hur de ska skriva, vilket gör att eleverna 

också lägger mer fokus på innehållet. Undantaget är uppmaningen till åttorna att i 

svenskämnet skriva löpande text, en uppmaning som dock snarast verkar frigöra 
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elevernas egna röster från instruktionerna, eftersom större krav ställs på egen 

textbindning och egenskrivna sammanhang.  

Åttornas historietext skiljer sig från de båda klassernas svenskämnestexter på några 

punkter, som visar på fler skillnader mellan ämnena. Reflektionerna som skrivs fram 

blir av annorlunda karaktär än de i svenskämnestexterna. Detta beror dels på att 

frågorna i instruktionerna styr eleverna till fantasi och (förhoppningsvis) internaliserad 

kunskap snarare än till skönlitteratur och analys av samt reflektioner kring denna.  Det 

beror även på att eleverna uppmanas att uttrycka sig som om de vore någon annan. Det 

handlar inte om den auktoritära röst som Schleppegrell (2006) talar om och som 

dominerar i sjuornas historietexter, men det är heller inte elevernas egen röst – utan en 

fiktiv persons. Kanske är det främst detta som gör att elevtexterna är att betrakta som 

egenproducerade gentemot källtexterna – att de måste göra ett perspektivbyte för att 

kunna återberätta kunskaperna. För i övrigt är uppgiften på många sätt lik både sjuornas 

historieuppgift och de båda svenskämnesuppgifterna: Kunskaper om den situation de 

ska skriva om får eleverna från olika källtexter, och den helhetsbild som skapas liknar 

den som skapas i läsningen av en skönlitterär bok. Men sättet som kunskaperna uttrycks 

och reflekteras kring är annorlunda, och därmed måste de bearbetas på ett sätt som 

utifrån undersökningens resultat får sägas gynna den egna rösten och inlärningen av 

ämneskunskaper. I svenskämnestexterna kan eleverna helt och hållet skriva utifrån sin 

egen läsupplevelse och dessutom skriva fram sitt eget jag, vilket troligtvis gör det 

tydligare för dem att det är deras egna reflektioner, tankar och åsikter som efterfrågas, 

men även i historieuppgifterna kan de uttrycka sådana reflektioner, tankar och åsikter, 

genom att själva bearbetningen av fakta som de ombeds göra resulterar i ett sådant 

uttryck. Kvar i deras texter finns dock, precis som i svenskämnestexterna, 

uppgiftsinstruktionernas röst.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att eleverna i samtliga uppgifter använder 

uppgiftsinstruktionerna som utgångspunkt för sitt skrivande. Gemensamt för alla texter 

är att uppgiftsinstruktionerna formar dem både på global och lokal textnivå. Såväl 

ämnesinnehåll som form, upplägg som ordval och textbindning som meningsbyggnad 

påverkas av hur instruktionerna ser ut – antingen genom att instruktionernas 

formuleringar hörs i elevernas texter, eller genom att de pekar ut andra texter 

(källtexter) som hörs.  Uppgiftsinstruktionerna sätter upp ramarna för arbetet och är i 

samtliga uppgifter starkt närvarande i elevernas texter. Beroende på hur de ser ut, och 

därigenom delvis beroende på ämne, använder eleverna dem och källtexterna på olika 

sätt. De lyckas i olika utsträckning frigöra sig från instruktionernas struktur och språk, 

men det är tydligt att samtliga elever grundar sina texter i dem. De används för att se till 

att texterna uppfyller lärarens krav, och som stöttning när eleverna upplever sig vara ute 

på tunn is innehålls- eller genremässigt. Sett till diskussionen om skillnaden mellan det 

skrivna och det talade mediet kan detta nog förklaras utifrån skriftens varaktighet, och 

möjligheten att gång på gång kontrollera vad som faktiskt gäller kring den aktuella 

uppgiften.  
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5.2 Vilka förutsättningar skapar olika uppgifter för elevernas egna 

röster? 

Det framgår av undersökningens resultat att vissa punkter i instruktionerna – vissa 

frågor och uppmaningar – verkar vara svårare för eleverna att frigöra sig från än andra. 

Gemensamt för dessa punkter är att de innehåller underfrågor, eller förslag på hur 

eleverna kan utveckla sina svar på ”huvudfrågan”. Detta tas upp i exempel 19 i 

resultatredovisningen och det finns anledning att fundera kring vilka likheter som hade 

funnits kvar mellan elevtexterna om instruktionerna endast varit ”Beskriv miljön”, utan 

förslag på vilka aspekter av miljön som kan användas för att göra beskrivningen. Å ena 

sidan – hade elevernas texter i så fall varit lika snarlika varandra och instruktionerna? Å 

andra sidan – hade eleverna i så fall tänkt på att miljön kan beskrivas med hjälp av 

lukter och ljud? Samma frågor kan även ställas till uppgiftsinstruktionerna i sin helhet: 

Å ena sidan – begränsar instruktionerna elevernas valmöjligheter genom att de uppfattar 

att det som instruktionerna tar upp ska finnas med och kanske till och med är det enda 

som ska finnas med? Å andra sidan – vidgar instruktionerna elevernas vyer och låter 

dem tänka kring och skriva egna tankar om sådant som de annars inte alls hade 

uppmärksammat?  

Av dessa frågeställningar aktualiseras även den systematiska aspekten av skrivandet. 

Huruvida instruktionerna fungerar som vägledning eller som krav beror på hur mycket 

uppmärksamhet eleverna fäster vid prestation, samt vad instruktionerna uttrycker att 

denna prestation innebär. Tre av de fyra uppgifterna ska betygsättas, vilket får antas 

göra att kravaspekten upplevs starkare, och, enligt Berge (1988) och Nilsson 2002) 

elevernas möjligheter att uttrycka den egna rösten begränsas. Den fjärde uppgiften, 

åttornas historieuppgift, ska inte betygsättas och detta, i kombination med att eleverna 

inte har tillgång till några källtexter vid skrivtillfället, samt att skrivandet sker under 

”teatraliska” förhållanden får antas tona ner det formella i skrivandet som automatiskt 

aktualiseras i och med att det sker inom skolkontexten. För att få veta huruvida dessa 

antaganden stämmer eller ej, behövs undersökningen kompletteras med t.ex. lärar- och 

elevintervjuer, men utifrån undersökningens resultat kan dock konstateras att den 

systematiska aspekten inte mekaniskt fungerar hämmande. Det finns anledning att 

uppmärksamma möjligheten att eleverna kanske inte skulle skriva alls, eller anstränga 

sig lika mycket, om den strategiska aspekten av skrivandet saknades – på samma sätt 

som de inte skulle klara av att utveckla vissa tankegångar utan underfrågor, eller skriva 

egna tankar om det lästa utan instruktionerna.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Pihlgren 2013), handlar det nog egentligen inte 

särskilt mycket om ”antingen eller”, varken när det gäller betygsättning eller 

underfrågor och förslag på vidareutveckling. Dessa kan upplevas både som krav och 

som vägledning, både som stöttande och som hämmande. Hur de upplevs beror på 

ämne, på uppgift, på hur läraren kommunicerar med eleverna och, som Jansson (2011) 

poängterar, på eleverna själva. I relation till den egna rösten kan de fungera både 

vägledande och hämmande, beroende på samma faktorer. Något som står helt klart är 

nämligen att förmågan att uttrycka sin egen röst, precis som vilken annan förmåga som 

helst, är en som behöver övas upp, samt att andras texter definitivt kan fungera som stöd 

för eleverna i denna övnings- och utvecklingsfas, på samma sätt som andra deltagare i 

en muntlig diskussion kan göra. Med stöd av andra texter kan eleverna klara sådant som 



39 

 

de sedan klarar på egen hand – t.ex. att ställa frågor som de själva inte kunnat komma 

på till texter de läst, eller att komma ihåg att miljöer kan beskrivas ur med hjälp av olika 

typer av sinnesintryck. Om dessa andra texter (uppgiftsinstruktioner eller källtexter) 

ligger för långt från den egna förmågan, t.ex. genom att de förmedlar information på ett 

sätt eleverna inte förstår blir effekten dock inte densamma. Då finns risken att eleverna 

inte kommer kunna använda de andra texterna, utan de kommer snarare, på samma sätt 

som om den strategiska aspekten dominerar totalt, endast att efter bästa förmåga försöka 

följa dem, eller mer eller mindre i blindo försöka åstadkomma en godtagbar 

reproduktion. Det ska poängteras att det även i sådana situationer finns det chanser för 

det som Nilsson (2002) diskuterar när han talar om imitation som en nödvändighet för 

lärande – möjligheter för eleverna att åtminstone bekanta sig med nya typer av texter 

eller nya kunskaper och komma något steg närmare att behärska dem.  

Gemensamt för samtliga fyra uppgifter är att det i dem finns utrymme både för att 

uttrycka och för att utveckla den egna rösten. Det verkar dock, utifrån diskussionen 

ovan, som att det, beroende på elevernas kunskapsläge gentemot de uppgifter de ska 

göra, här faktiskt blir aktuellt med ett ”antingen eller”. Troligtvis kommer eleverna, 

antingen främst uttrycka, eller främst utveckla den egna rösten. Det första görs i större 

utsträckning utifrån öppet formulerade frågor och friare uppgiftsformuleringar, som 

fokuserar eget skapande, samt när elevernas målsättning inte är i första hand 

systematisk. Det senare görs i större utsträckning med hjälp av den typ av underfrågor 

och förslag som diskuteras ovan, och kombineras oftare med starka systematiska 

målsättningar. Ett sätt att förstå detta är att tänka sig att den egna rösten kommer att 

upplevas mindre ”egen”, när den utvecklas, eftersom den då använder andra röster som 

både stöttning för och byggstenar i utvecklingsprocessen. Det är detta som Bachtin 

(1981) kallar för att gå i konflikt med en annans diskurs, och här kan därför återkopplas 

till hans sätt att beskriva hur den egna rösten formas och citatet där han skriver:  

The importance of struggling with another’s discourse, its influence in the history of an 

individual’s coming to ideological consciousness, is enormous. One’s own discourse and one’s 

own voice, although born of another or dynamically stimulated by another, will sooner or later 

begin to liberate themselves from the authority of another’s discourse. (Bachtin 1981:348)  

Den kamp som han skriver om, liksom kommentaren att medvetenhet (consciousness) 

spelar en viktig roll och uttrycket att frigöra sig från någon annans diskurs, stämmer in 

på undersökningens resultat och de diskussioner som förs utifrån detta. Att utveckla den 

egna rösten i skrivna texter handlar om att skriva sådant som, när en börjar skriva, inte 

är ens eget, men där själva skrivprocessen blir tillägnelseprocessen. I detta fungerar 

uppgiftsinstruktionerna vägledande. Att uttrycka den egna rösten handlar däremot om 

att frigöra sig från instruktionerna, och visa på att en lyckats med tillägnelseprocessen. 

Om detta är den främsta målsättningen med en uppgift upplevs instruktionerna, och 

särskilt då underfrågor och förslag, liksom betygsfokus, snarast hämmande.  

5.3 Hur kan lärare, genom skriftliga uppgifter, hjälpa elever att 

uttrycka och utveckla sina egna röster?  

Skrivande används i samtliga av de undersökta uppgifterna som verktyg både för 

lärande och för att hjälpa eleverna uttrycka och utveckla sina egna röster, men det 

framgår även att instruktionerna aktualiserar många olika målsättningar, möjligheter och 
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tillvägagångssätt. Dessa skulle, med tanke på diskussionerna som utifrån 

undersökningens resultat förts ovan, kunna förtydligas ytterligare, för att underlätta för 

eleverna. Den frustration som beskrevs i inledningen, och problematiken kring att 

arbetet med att utveckla den egna rösten lätt fastnar i att läraren efterfrågar elevernas 

egna tankar och åsikter, men att de får lite hjälp att finna och utveckla dessa (Jörgel-

Löfström 2005 och Stehagen 2014), skulle kunna minskas om arbetsprocessen blev 

tydligare för både lärare och elever. För att detta ska vara möjligt kan inte minst den 

systematiska aspekten kan behöva diskuteras i klassrummet – ska eleverna främst öva, 

eller främst prestera? Går dessa att kombinera? Detta är frågor som eleverna behöver få 

diskutera, och som troligtvis även lärarna behöver fundera kring.  

Skrivande ses ofta som ett sätt att redovisa kunskaper, eller förmågor, men det står klart 

att det även är ett sätt att lära. Förutom reflektion kring detta behövs även reflektion 

kring skolskrivandets särskilda förutsättningar. Många av de svårigheter med 

skolskrivande som bl.a. Berge (1988), Schleppegrell (2006) och Nilsson (2002) 

diskuterar, har undersökningen visat, stämmer in på de undersökta uppgifterna, men 

samtliga av dem har även lyckats motverka någon eller några av dessa svårigheter. 

Detta visar på att de inte är ofrånkomliga, utan att skolskrivandets förutsättningar är 

möjliga att påverka. Utifrån undersökningens resultat centreras diskussionen kring hur 

detta kan göras kring två tyngdpunkter. Den första handlar om hur avgörande 

uppgiftsinstruktionerna är för elevernas skrivande, och den andra om vikten av att förstå 

skillnaden mellan att uttrycka och utveckla den egna rösten, samt om att 

förutsättningarna för detta arbete handlar mycket om kommunikation mellan lärare och 

elev. Genom att arbeta aktivt med elevernas egna röster kan, som Pihlgren (2013) 

uttrycker det ett tänkande och flerstämmigt klassrumsklimat skapas, och i ett sådant 

klassrum finns utrymme för eleverna att både uttrycka och utveckla sina egna röster – 

bland annat tack vare att det tydliggjorts att det finns en viktig skillnad mellan att göra 

det ena och att göra det andra. Det finns en förståelse för att den egna rösten, även om 

den alltid utvecklas när den uttrycks, ibland måste få uttryckas utan att det är i 

utvecklingssyfte, samt att den ibland måste få uttryckas utan att vara helt egen – för att 

utvecklas.  

Utifrån detta aktualiseras Pihlgrens (2013) kommentarer kring dialogen i klassrummet, 

samt tillägget att dessa kommentarer kan utsträckas till skriftlig kommunikation. Den 

problematik som ryms i skolskrivandet handlar, utifrån vad Berge (1988) och 

Schleppegrell (2006) skriver, om just kommunikation och utifrån vad Nilsson (2012) 

skriver om problematiken i att kräva eleverna på sina egna röster blir dessa påpekanden 

än mer betydelsefulla. Det blir i diskussionen kring detta även tydligt att vad som krävs 

för att undgå kommunikationsproblematiken och nå de möjligheter som ryms i 

kommunikationsdrivet skrivande är kommunikation. För att eleverna ska kunna uttrycka 

och utveckla sina egna röster krävs både kommunikation mellan texter – mellan 

uppgiftsinstruktioner och elevtexter – och om texter – om målsättningar, förutsättningar, 

svårigheter och förväntningar. Berge menar att det ”egentliga lärandet” grundas i att 

eleverna upplever sig själva som mottagare av texterna och i att fokus därigenom ligger 

på att upptäcka och undersöka sina egna tankar och sitt eget lärande och samma tankar 

speglas hos den elev som i Masons (2001) undersökning uttrycker att: 
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When you write you can make your own ideas clearer to yourself because writing them is more 

difficult, you have to think about them and by writing they become clearer. (Mason 2001, s. 323) 

Skrivandet rymmer möjligheter att tydliggöra och utkristallisera förutsättningar och 

diskussioner. Trots det styrker undersökningens resultat i viss mån Janssons (2011) 

påpekande om att lärare inte använder skrivande som verktyg för lärande på ett effektivt 

eller medvetet sätt. Framför allt visar dock undersökningens resultat på hur viktiga de 

skriftliga instruktionerna är för elevernas skrivande och på att det därför finns all 

anledning för lärarna att använda skrivandet som verktyg även i utformningen av dessa, 

för att se till att deras idéer kring uppgifterna blir tydligare. Pihlgrens (2013) olika typer 

av dialog och olika typer av frågor bör has i åtanke även när skriftliga 

uppgiftsinstruktioner utformas, eftersom det tydligt framgår att eleverna går i dialog 

med dessa i sina egna texter. Lärarna bör vara medvetna om att detta och därför fundera 

kring vilken typ av dialog som är målsättningen, och vilka frågor som fungerar bäst för 

att skapa denna dialog. Reflektion och eftertanke behövs på flera nivåer och några av de 

frågor som behöver ställas är: Hur vägledande eller hur öppna ska frågeställningarna 

vara? Hur mycket ska form respektive innehåll betonas? Hur kan det, när detta är 

aktuellt, uttryckas att instruktionerna är förslag, på ett sätt som gör att eleverna faktiskt 

uppfattar dem som detta, den systematiska aspekten till trots? Genom att ställa dessa, 

och liknande, frågor till sina egna texter (uppgiftsinstruktionerna) kan lärare använda 

sitt skrivande som verktyg för att hjälpa eleverna i sitt skrivande. Genom att göra det på 

ett medvetet sätt kan dynamiken mellan att uttrycka och utveckla den egna rösten 

förtydligas, och arbetsprocessen förbättras. 

5.4 Avslutning 

Uppgiftsinstruktionerna kom att framträda som betydligt mer avgörande för elevernas 

skrivande än vad som antogs i undersökningens inledande skede och detta är 

undersökningens främsta slutsats. När eleverna skriver är de skriftliga instruktionerna 

betydelsefulla, dels för att de visar på själva uppgiftens målsättningar och vad som 

förväntas fokuseras, dels för att de lägger grunden för elevtexternas utformning och 

språk. Skriftens varaktighet gör även att det är enklare för eleverna att kontrollera sina 

texter gentemot uppgiftsinstruktionerna, än gentemot lärarens muntliga instruktioner 

eller kommentarer. Denna insikt kan användas för att motivera att tid och energi läggs 

på att utforma skriftliga instruktioner och se till att de kommunicerar och fokuserar det 

lärarna vill säga till eleverna på ett tydligt sätt.  

En annan betydelsefull insikt, utifrån undersökningens resultat, handlar om hur den 

egna rösten utvecklas, och om att den troligtvis upplevs mindre ”egen” under tiden den 

utvecklas. Återigen med tanke på skriftens varaktighet, erbjuder detta möjligheter för 

lärare. Skriftliga instruktioner kan vara vägledande eller hämmande, beroende på om 

eleverna främst försöker utveckla eller uttrycka den egna rösten. Detta bör 

uppmärksammas, och i ett vidare perspektiv innebär det att relationen mellan lärande 

och prestation behövs lyftas i klassrummet, både när det gäller utvecklingen av den egna 

rösten och kunskapsutveckling. 

Denna undersökning skulle med fördel kunna kompletteras med undersökningar som 

t.ex. innehåller elev- och lärarintervjuer och på så sätt kommer åt deras tankar kring 

skrivandets målsättningar och förutsättningar. Fortsatt forskning skulle kunna undersöka 
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hur lärare arbetar när de sammanställer skriftliga instruktioner, samt hur de resonerar 

kring arbetet med att hjälpa eleverna att uttrycka och utveckla sina egna röster. Även 

vad elever upplever som viktigt när de skriver skulle kunna undersökas, för att få 

ytterligare förståelse för den egna röstens förutsättningar i skolverksamheten. Jansson 

(2011) påpekar att lärare ofta är relativt omedvetna kring hur de använder skrivandet 

som verktyg för lärande. Fortsatt forskning skulle kunna fokusera hur skrivandet kan 

användas som verktyg för lärande, och utifrån undersökningens resultat, gärna med 

fokus på den egna röstens roll i detta lärande. 
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