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1. INLEDNING  

När jag under våren 2005 prövade att undervisa processorienterat under en vfu1-period blev det en mycket 
lärorik och positiv upplevelse för både mig och eleverna. Sättet att undervisa ligger helt i linje med kursplanen 
i svenska där det framhålls att: 

Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. // För att gå vidare i sin språkutveckling 
måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjligheter att upptäcka de kunskaper de själva har 
om språket och med lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära sig om språkets 
uppbyggnad och system. Utifrån sina olika erfarenheter kan de också gemensamt bygga upp 
kunskap om hur språket fungerar i samspel mellan människor och därigenom få perspektiv på 
sin egen språkförmåga. När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och 
tänker – i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter.  

 
Klassens och min glädje över att pröva på att arbeta på detta sätt stimulerade klassrumsarbetet påtagligt och 
eleverna uttryckte själva en ökad medvetenhet om sitt språk och sitt skrivande genom denna arbetsmetod. 

Eleverna tyckte att undervisningen blev omväxlande, rolig och spännande. Jag stortrivdes med metoden som 
betydde hårt arbete för både mig och eleverna, men detta slit ledde till en kreativ och spännande sagosamling 
som uppvägde alla ansträngningar. Eleverna var med all rätt stolta över den och jag var full av beundran för 
vad de åstadkommit.  Det är resultatet av detta arbete som ligger till grund för mitt examensarbete. 

 
Jag har vid ett antal tillfällen konfronterats med att dagens syn på kunskap lätt ifrågasätts av människor som 
saknar aktuella kunskaper om skolans värld i dag. Dessa personer har raljerat över vad de anser som bristande 
ämneskunskaper hos dagens elever. De omvälvande förändringarna av undervisningsfokus som skett inom 

språkämnena under de senaste 30 åren anser jag ha lett till att förväntningarna på elevers kunskaper hos 
många vuxna inte står i samklang med det nya utbildningsinnehållet i dagens skola. Den typ av 
processorienterad lärare som jag formats till under min utbildning står kort sagt i viss mån i konflikt till den 
produktorienterade verklighet jag anser att jag kommer att mötas av som yrkesverksam. Jag har som en följd 

ibland frågat mig hur man som lärare kan påvisa att en arbetsmetod fungerar då man strävar efter att utveckla 
elevers språk? Hur kan lärare argumentera för ett sätt att undervisa, när det eleverna uppnår uttrycks i termer 
av ”förmågor?”  Bristen på konkreta metoder att visa hur elevernas språk utvecklas vid processorienterat 
arbete ser jag som problematiskt. När processkrivning beskrivs i forsknings- och sekundärlitteratur talas det 

inte om vinsten med detta förhållningssätt till undervisning, ännu mindre om hur texterna utvecklats 
textmässigt sett. Jag var nyfiken på hur exakt elevernas skrivande utvecklas vid detta sätt att undervisa. Dessa 
funderingar ledde till denna studie där jag nu söker svar på mina frågor. Jag har valt att begränsa studiens 
omfång genom att i arbetet fokusera på elevernas skrivande i relation till arbetsmetoden. 

 

                                                
1 Verksamhetsförlagd utbildning 
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Bedömning och analys av elevtexter är ett område där inte mycket ny forskning tillkommit sedan den 
nuvarande kursplanen i svenska infördes. Den processinriktade undervisningens syfte är att se till elevernas 
individuella utveckling över tid. Att närläsa elevtexter i detalj kan tyckas höra till det tidigare synsättet på 

språkämnena, där undervisningen framhöll hur produkten var det primära och som en följd att textens yta var 
det väsentliga i stället för dess innehåll. Men för att kunna stödja eleverna i deras utveckling som skribenter 
krävs att lärare i språk har kunskaper i hur man gör en problemanalys där både svaga och starka sidor i texten 
blir belysta. Det skulle kunna tänkas ligga en inneboende konflikt i detta synsätt. Om analys av elevtext anses 

som otidsenligt med ett processinriktat sätt att se, hur ska då läraren veta på vilket plan en elevs text behöver 
utvecklas. Det är denna brist på information och forskning om problemanalys av elevtexter som jag vill belysa 
med mitt arbete.  
 

 
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Min ambition med detta arbete är därför att genom analys av elevtexterna finna kunskap om hur 
skrivprocessorienterad undervisning påverkar elevernas skrivande. I min studie söker jag därför svar på 
följande frågor: 
   

• Inom vilka specifika områden utvecklas elevtexter vid processorienterad skrivundervisning?  
 
• Hur skulle analys av elevtexter i sin kontext kunna fungera som ett hjälpmedel för att utvärdera ett 
undervisningsmoment?  
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3. MATERIAL OCH METOD 

För att kunna besvara dessa frågeställningar har jag valt att utgå från det material av elevtexter  
som skrivprojektet om sagor i år sju genererade under min månadslånga vfu 2005. Varje elev i klassen 
lämnade då, som ett led i skrivprocessen, in ett utkast till en saga till mig. Detta kopierade utkast (I) har jag 
valt att analysera och jämföra med elevernas färdiga texter (II) som är hämtade från klassens sagosamling. 

Mitt material består av elva elevers texter i version (I) och (II). Texterna är alltså inte konstruerade i syfte att 
primärt tjäna som forskningsmaterial utan de är frukten av en autentisk skoluppgift med en yttre mottagare av 
slutprodukten i form av klassens elever, föräldrar och andra intresserade.  
 

De analysverktyg jag använt mig av vid min textanalys består av två olika hjälpmedel: Främst har jag utgått 
från Eva Östlund-Stjärnegårdhs och Anne Palmérs modell för analys av elevtexter i Bedömning av elevtext 
(2005). Författarna är knutna till Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet där de arbetar som 
forskare och projektledare för utarbetandet av de nationella proven i svenska, respektive doktorand och 

provkonstruktör för de nationella proven i svenska. Jag har även haft mycket nytta av den överskådliga 
bedömningsmatris för kvalitet i elevtext som jag funnit i lärarhandledningen till 2004 års nationella 
ämnesprov i svenska för årskurs nio.  
    

Jag kommer även att redogöra för hur skrivprocessarbetet genomfördes i klassrummet för att visa i vilken 
kontext texterna tillkom. Denna kvalitativa studie har inte för avsikt att redovisa en synlig progression hos 
elevernas skrivande. Skrivutveckling tar lång tid och är en komplex process. Resultat kan inte påvisas med 
mindre än en termins arbete i en klass är min övertygelse. Däremot kan min studie ses som en fallstudie som 

ger ett exempel på hur undervisningen skulle kunna påverka skrivandet hos en grupp elever. Mitt syfte är 
alltså att genom min analys kunna härleda vari förändringarna i texterna bestod och varifrån eleverna 
influerats till dessa. Jag vill även framhålla att det är min egen tolkning som ligger till grund för analysarbetet. 
En annan forskare skulle vid en analys av texterna kunna tolka materialet annorlunda.  

 
4. PROCESSKRIVNING OCH ELEVTEXTANALYS I DAGENS SKOLA 

I denna del av mitt arbete kommer jag att ge en bakgrund till vad det innebär att ha en processorienterad syn 
på skrivande. I följande text kommer jag även att belysa kursplanens riktlinjer för hur arbete med skrivande 
ska bedrivas i dagens skola inom ämnet svenska. Det är även min målsättning att redogöra för på vilka sätt ett 
sociokulturellt perspektiv på kunskap, lärande och skrivande kommer till uttryck i kursplanens syn på ämnet 

svenska. Jag kommer även att ta upp några av de kognitiva teorier som dagens kursplan i svenska stödjer sig 
på. Slutligen är det min ambition att ge exempel på några av de olika typerna av elevtextanalys som kan 
förekomma i skolan.  
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4.1 Bakgrund 
Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh ger här inledningsvis en sammanfattning av processorienterat 
skrivande i skolan.    
               

Sedan 1980- och 1990-talen har en processorienterad syn på skrivandet slagit igenom i svensk skola liksom i flera 
andra länder och även givit avtryck i både kursplaner och läromedel. Skrivandet ses som en process i flera steg. I 
skrivundervisningen kan man därför inte enbart intressera sig för själva formuleringen av en text, utan man måste 
uppmärksamma och hjälpa eleven med såväl förberedelse som bearbetning, I arbetet med skrivprocessen är 
kamratrespons vanlig, liksom att lärarens respons inte bara gäller den färdiga texten, produkten, utan också elevens 
utkast. Att texten publiceras på ett eller annat sätt och får verkliga mottagare är också centralt i den processorienterade 
skrivpedagogiken. (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s 2) 

 
Ett annat belysande som belyser utvecklingen av synen på språk i skolan finner vi hos Gunilla Molloy och 
Göran Ejeman i Metodboken:  
                      Man kan tala om två huvudriktningar inom svenskundervisningen. Den ena – och traditionella – utgår från 

föreställningen att man kan förmedla ett exemplariskt språk till eleverna. Språket delas upp i ordkunskap, grammatik, 
rättstavning etc., som övas var för sig. Formen går före innehållet. Man övar fragment av språket. Läraren/läromedlet 
förmedlar det korrekta språket. Det läraren lär ut antas eleven lära in. Det sättet att undervisa har anor från antiken. En 
annan riktning ser språket som ett socialt fenomen. Det utvecklas, enligt detta synsätt bäst om läraren utgår från 
elevernas eget språk, deras erfarenheter, kunskaper och föreställningar. Språket ses som en helhet och innehållet är 
viktigt. Insikter i språkets form får eleverna bl.a. genom att arbeta mycket med sina egna texter. Den traditionella 
språkundervisningen har knappast något stöd i modern forskning. […] Läroplanen och kursplanen har denna språksyn 
som grund. (1997, s 347) 

 
I den gällande kursplanen i svenska utgår författarna ifrån att kognitiva, metakognitiva och sociokulturella 
teorier ligger till grund för lärande. (Wretman, 2006, s 4) Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande menas 
bl.a. att kunskap utvecklas vid interaktion och samspel mellan människor och att språket här är av central 

betydelse. (Säljö, 2000)  
 
Det nya informations- och kunskapssamhället som växer fram i västvärlden kräver i dag andra kompetenser 
och kunskaper av en mer komplex art än tidigare, vilket kommer till uttryck i kursplanerna bl.a. i OECD2-

området. Kursplanernas stora förändringar mot ett sociokulturellt perspektiv, där processen betonas i stället 
för en statisk produkt, är alltså inte ett unikt svenskt fenomen. (Wretman, 2006, s 4)  
 

4.2 Vad är kunskap? 
Förståelse på ett djupare plan har numera blivit viktigt. (Wretman, 2006, s 4) Undervisningen handlade 
tidigare ofta om att eleverna skulle kunna uppvisa minneskunskaper om ett undervisningsstoff. När kunskap 
på så sätt uppfattades som det samma som information kunde kunskapen enkelt definieras och framstod som 
                                                
2 OECD står för Organization for Economic Co-operation and Development och är en sammanslutning bestående av industriella 
länder med representativ demokrati och marknadsekonomi. Hit hör bl.a. USA, Japan, Australien och de flesta västeuropeiska 
länderna, bl.a. Sverige. 
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kvantitativ och mätbar till sin natur. I den pedagogiska forskningen betonas i dag däremot särskilt 
metakognitiva förmågor:  
 

Metakognition innebär att en individ har kunskap för sitt eget sätt att tänka och lära och att individen utifrån dessa 
insikter kan ta kontroll över sitt lärande. Förmågan att lära att lära förutsätter metakognition. Forskning visar entydigt 
att elever ökar sitt lärande i betydande grad när de tränas i metakognitiva strategier. Speciellt gynnas svagpresterande 
elever. Metakognition utvecklas genom att elever ges verktyg för att bedöma sitt eget lärande och att de ges tillfälle att 
tränas i att reflektera över detta lärande. (Wretman, 2006, s 4)  

 
Kunskap och lärande anses även vara situerat till specifika sociala miljöer. (Säljö, 2000, s 128) Människorna i 

en viss miljö avgör alltså vad som anses som kunskap. Specifik kunskap benämns alltså som situerad i en viss 
kontext eller sammanhang. Med språket som medierande eller förmedlande redskap kan lärandet/kunskapen 
emellertid lyftas ut ur den konkreta situationen och användas i andra situationer. (Vaage, 2003, s 125-126) 
”Lärande i egentlig bemärkelse är inte lärande av saker utan av meningen med saker, och denna process 

inbegriper användning av tecken eller språk i generisk mening.” (Dewey, 1910/1991, s 176)   
 
Kunskap ses inte som ett statiskt begrepp eller en produkt utan i stället som en under hela livet, ständigt 
pågående process där personerna måste ges utrymme till egen individuell utveckling. Kunskap existerar inte 

oberoende av den som lär sig något. Kunskap konstrueras individuellt genom att personlig mening skapas av 
eleven. (Säljö, 2000, s 65) Eleven ses inte som kunskapens objekt utan som dess subjekt. (Dysthe, 1996, s 46-
47) Språket har vid denna syn på lärande en nyckelställning. Med andra ord ”kan” en person, det han eller hon 
förmår formulera med egna ord. Kunskapen har då internaliserats.  

 

4.3 Hur utvecklas kunskap? 
  För att gå vidare i sin språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjligheter att upptäcka de 

kunskaper de själva har om språket och med lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära sig om språkets 
uppbyggnad och system. Utifrån sina olika erfarenheter kan de också gemensamt bygga upp kunskap om hur språket 
fungerar i samspel mellan människor och därigenom få perspektiv på sin egen språkförmåga. (Kursplanen i svenska) 

 
Ett centralt begrepp inom den sociokulturella begreppsvärlden är det som benämns som 
”byggnadsställningen.” Enligt denna teori är förmågan att tillägna sig kunskap avhängig förekomsten av 
befintligt stöd, genom att den nya kunskapen måste bygga på tidigare internaliserade kunskaper hos eleven för 

att få fäste i medvetandet. Eleven konstruerar sin egen kunskap och kunskapen skapas genom språket. 
(Ejeman & Molloy 1997, s 345-6, Hoel, 2001, s 95) Forskaren Jerome Bruner har myntat begreppet 
byggnadsställning, men även begreppet ”scaffolding” används. Jämför med engelskans ord scaffold: 
byggnadsställning (Dysthe, 1996, s 56). Läraren har här även en viktig roll genom att han eller hon 
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introducerar och förankrar undervisningen i vad eleverna redan vet om ett visst ämnesområde. Läraren skapar 
alltså medvetet byggnadsställningen som eleverna behöver för att bygga vidare på sin befintliga kunskap. 
Läraren bör alltså sträva efter att utgå från och bygga vidare på elevernas erfarenheter. Elevernas egna 

erfarenheter framhålls som en källa till värdefullt material att utgå ifrån i skolarbetet. Med detta synsätt 
innebär det följaktligen att synen på vad kunskap är kan variera och att den ses som individuell beroende på 
bl.a. förförståelse.  
 

Vid denna process lånar eleverna material från texter de läser eller från andra elever eller lärare. Lånen ska 
inte ses som en sorts plagiat utan dessa lån ska i stället ses som en form av hjälpande byggnadsställning som 
eleven använder tillfälligt för att skapa något eget. När detta stöd blivit en del av elevens begreppsvärld 
behövs det inte längre utan eleven kan frångå det kända mönstret och riva byggnadsställningen. (Hoel, 2001, s 

95) I detta sammanhang talas om begreppet intertextualitet (Hoel, 2001, s 42). Elevernas texter påverkas 
tydligt av det förberedande arbete som gjorts i klassen innan eller under själva skrivarbetet. Eleverna tar 
avstamp i ett konkret mönster eller förebild som de finner inspiration i. Spåren av andra texter i en elevtext 
ska därför förstås som ett stöd för elevens utveckling och inte något negativt. Däremot får inte stödet vara en 

tvångströja där eleven blir hårt styrd av läraren i detalj ända till slutprodukten är uppnådd. Eleven måste känna 
att han eller hon äger sin text. Att eleven ska uppleva se sig i rollen som författare till sin text är viktigt.  
 
Kunskap utvecklas individuellt genom en inre process som är beroende av om eleven uppfattar den nya 

kunskapen som meningsfull för honom eller henne. Denna nya kunskap, som enligt detta synsätt bygger på 
vad eleven redan vet eller kan associera till, bör ske i en verklighetsnära kontext. (Thavenius, 1999, s.19, 
Svedner, 1999, s 33)  
 
Begreppet metakognition (eller att lära sig lära) anknyter till Lev Vygotskys teori om den proximala 

utvecklingszonen. Han menade att eleverna har en inneboende förmåga till kunskapsmässig utveckling som 
kan ske genom socialt samspel med andra kunnigare personer. Verklig förankrad kunskap om något uppnås 
enligt honom först då eleven som individ getts möjlighet att upptäcka vad den redan vet om ett visst ämne och 
därefter med språket som verktyg och genom samspel med andra som vet mer själva kunnat se samband och 

nått insikt om något utanför den egna erfarenheten. Man kan säga att eleven får draghjälp av de andras 
erfarenheter, ut ur sin egen kunskapszon till den intilliggande proximala zonen för utveckling där de personer 
befinner sig som har mer kunskap inom området. Utan denna draghjälp hade eleven inte kunnat ta sig till den 
nya insiktsnivån. (Hoel, 2001, s 67-68, Säljö, 2000, 120-123) 

 
Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp av språket är det möjligt att 
erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas förmåga att 
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reflektera och att förstå omvärlden växer. […] Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. (Kursplanen i 
svenska)  

 
Språket ses som ett grundläggande och flexibelt verktyg för tänkande och lärande. Genom språket erövrar 
man nya begrepp och lär sig se samband, mönster och att tänka kritiskt. Det sociokulturella synsättet innebär 
att skrivandet anses inta en speciell roll vad gäller språk- och kunskapsutveckling. Skrivandet ses här som ett 

centralt medierande redskap för tänkande, reflektion, utveckling, synliggörande, inlärning, upptäckande och 
för att tänka kritiskt. (Språkboken, 2001, s110-111)  
 

4.4 En förändrad elevsyn 
Pedagogen John Dewey har även influerat dagens kursplaner i stor utsträckning. Han betonade att målet med 
all undervisning bör vara elevernas personliga utveckling. Undervisningen ska syfta till att utveckla elevernas 
tänkande och centralt är det av honom myntade begreppet ”learning by doing.” Målet är enligt honom att 

eleverna är aktiva och engagerade i sin kunskapsinhämtning och att undervisningen utgår från eleverna och 
deras frågor. (Arkhammar, 2006, s 92) Elevernas egna ansvar för sin kunskapsinhämtning betonas inom detta 
synsätt. De ses som aktiva och ansvarstagande vilket anses vara ett villkor för utveckling. Ett syfte med 
undervisningen bör vara att stödja och i hög grad att främja elevernas sjävbild och identitet. När en elev ”ger 

upp” ett ämne handlar det om vilken roll eleven har accepterat i skolan. Ingen utveckling av kunskap sker om 
en elev inte känner sig delaktig i den process som sker i klassrummet. (Liberg mfl, 2002, s 85) Här framhålls 
även sambandet mellan språkutveckling och personlighetsutveckling. 
  
Förmår läraren skapa en grupp där alla är delaktiga och positiva till arbetet ges eleverna mer motivation till att 

uppnå goda resultat. Det sociala samspelet i gruppen får aldrig underskattas. ”Det är ur barnets 
upptäckarglädje, lust att experimentera och leka, ur dess livslust och strävan efter gemenskap som den mer 
avancerade språkförmågan växer, Stimulansen är den omgivande verkligheten och samvaron med andra. Kent 
Larsson ur: Läsa” (Ejeman & Molloy 1997, s 347)  

 
Elevernas självförtroende är centralt för att en språklig utveckling ska ske på ett optimalt sätt.  
Eleverna ges stort utrymme vad gäller val av arbetsmetod eller uppgifter. En orsak till detta är att vid detta 
arbetssätt så är framgången avhängig av att eleverna är engagerade. De måste ha en stark känsla av att ”äga” 

det undervisningsproblem de ställs inför i undervisningen.  
 
Eleven ges även en stor kreativ frihet. Lärande ska inte enligt detta synsätt ha tyngdpunkten på att i huvudsak 
reproducera redan färdig kunskap. Om så vore fallet skulle ingen utveckling ske i världen utan samhället 
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skulle upplevas som statiskt. Generationerna skulle vara låsta vid att återskapa tidigare generationers kunskap 
och även deras misstag. (Säljö, 2000, s 127)  
 

4.5 En ny typ av lärare 
Lärarrollen ses som en kunnig handledare eller tränare som ska motivera och stödja elevernas utveckling på 
ett optimalt sätt. (Ejeman & Molloy 1997, s 349) ”Lärarens uppgift är att stimulera elevernas inneboende 
nyfikenhet och att hålla den vid liv.” (Dysthe, 1996, s 54)”Läraren har en medierande uppgift där ömsesidigt 

meningsskapande står i centrum. Det kräver ett aktivt engagemang i stoffet och eleven och ett 
handledarförhållande i djupaste mening.” (Dysthe & Igland, 2003, s 89)  
 
Dysthe menar även att lärarens förväntningar och ambitionsnivå är en viktig faktor. Men dessa förväntningar 

måste vara kopplade till en strikt uppställd arbetsplan som ska innehålla stöd på alla tänkbara steg och nivåer 
för att alla ska vara i stånd att uppnå ett arbetes mål. Läraren måste stödja eleverna på många plan och ha 
förmågan att stödja eleverna på den nivå de är som individer. ”Detta är i ett nötskal vad det innebär att vara 
lärare – ställa upp höga mål för eleverna och se till att de är i stånd att uppnå dem.” (Dysthe, 1996, s 241-242) 

Det måste vara tydligt för eleven vad målet är med en uppgift och hur detta mål ska uppnås. 
 

4.6 En helhetssyn på ämnet svenska 
När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i meningsfulla 
sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter. Genom att använda språket lär sig eleverna 
att behärska situationer som ställer olika språkliga krav på inlevelse, utförlighet eller formell 
korrekthet. (Kursplanen i svenska) 

 
För att utveckla sitt språk ska eleverna använda sitt språk genom att tala, lyssna, läsa, skriva och tänka i för 
eleven meningsfulla sammanhang. Samverkan mellan de olika momenten ses som viktig och anses förstärka 
effekten av undervisningen. Detta leder även till variation av arbetsmetoder och uppgifter under en lektion. 

(Ejeman & Molloy 1997, s 346) Samspelet mellan text och tal i klassrummet framhålls som ett optimalt sätt 
att stärka elevernas utveckling på olika plan. Olga Dysthe (1996, s 118-122) har forskat om detta och 
framhåller bl.a. följande fyra slutsatser om samspelet mellan text och tal i klassrummet som hennes 
undersökning resulterat i:  

• Elevernas tilltro till den egna förmågan ökar.  
 
• Fokus flyttas här från läraren till eleven i undervisningen.  
 
• Fler personer kommer till tals vilket leder till att olika åsikter hörs.  
 
• Det tematiska sammanhanget stärks genom samspelet mellan text och tal. 
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Att arbetet präglas av glädje och inspiration genom den kreativa processen är grundläggande för denna typ av 
arbete. Att öva, omarbeta och experimentera med text och språk är även huvuddelar vid denna typ av 

tänkande. Det är även grundläggande att läraren inte ser på ämnet som olika delmoment som ska betas av i 
undervisningen, utan i stället integrerar de olika momenten i undervisningen. 
 

4.7 Kursplanens syn på skrivande i skolan 
Kursplanens tydliggör att skolan i sin undervisning i svenska ska sträva efter att eleven 
 

- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 
samarbete med andra, 

- utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många 
olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande 
kontakt och påverkan, 

- utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd, 
- genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

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

- utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel, 
- förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att 

både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och 
språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper.  

 
Skrivandet ses i dag som ett redskap i tankeprocesser. Genom att skriva får eleven en ökad och fördjupad 
förståelse för sitt ämne. Han eller hon upptäcker och ser samband lättare genom den distans skrivandet ger till 
tankeprocessen. Skrivande kan ses som ett redskap för inlärning, upptäckande och för att synliggöra. Detta 
sätt att se på skrivande som inte enbart ett provredskap kallas processorienterat eller holistiskt. (Språkboken, 

2001, s110-111) Genom skrivandet får eleven det lättare att få syn på sina egna tankar och resonemang och 
därigenom ges han eller hon möjlighet att själv dra slutsatser och utvecklas som en följd av användandet av 
exempelvis läsloggar eller skrivprocessarbete. (Säljö, 2000, s 74-76) 
 

4.8 Processorienterad skrivundervisning  
Den helhetssyn på språk och kunskap där skrivande ses som ett redskap för tankeprocesser och där en texts 
innehåll och struktur ges stor vikt benämns att ha en processorienterad eller holistisk syn på språk och 

kunskap. Utvecklingen av eleven och texten ses som det primära, inte slutprodukten i sig. ”Det 
processinriktade synsättet på läsning och skrivning är att läsning och skrivning alltid kan/bör komplettera och 
förstärka varandra. Ända från allra första början, och ständigt i meningsfulla sammanhang.” (Arkhammar, 
2006, s 101) Dessa rader belyser inställningen hos författaren och kan ses som centrala för hennes arbete. 
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Denna författare är en av de mest betydande förespråkarna för processorienterad skrivundervisning. Hon ger i 
denna övergripande metod- och inspirationsbok, som behandlar hennes livsgärning och erfarenheter av 
skrivprocessarbete, ett mycket inspirerande perspektiv på svensklärares arbete och förhållningssätt i dag. Alla 

moment är tänkta att integreras i undervisningen så att det inte blir isolerad färdighetsträning av olika 
lösryckta moment som det var tidigare. Den tydligaste, överskådligaste och mest genomtänkta beskrivningen 
av ett processorienterat arbetssätt har jag funnit hos Britt-Marie Arkhammar (2006, s 292). Se bilaga 1. Denna 
modell kan med fördel användas som utgångspunkt vid planering av ett processinriktat arbetsmoment. 

 
 
4.9 Bedömningens förändrade roll 
I dagens skola ska en elevtext inte primärt ses som ett redskap för att mäta och jämföra elevernas kunskaper 
utan mer som ett avtryck av var i sin individuella utveckling eleven befinner sig på just nu. Motsatsen 
benämns som atomistisk eller traditionell. Här ses skrivandet primärt som ett provredskap där 

ämneskunskaper och textens korrekthet på ett ytplan (stavning, grammatik, interpunktion) får en framträdande 
ställning. Sättet att se på bedömning har förändrats till att det som i dag ska vara i fokus är textens kvalitet på 
ett helhetsplan.  
 

Man talar i dag om två olika typer av bedömning. (Wretman, 2006) Den ena kallas för summativ bedömning 
och är en traditionell betygsutvärdering där svaga och starka sidor i elevens prestation vävs samman till ett 
sammanfattande omdöme. Den andra typen av bedömning kallas formativ bedömning och syftar inte till att 
skapa ett omdöme över en prestation utan till att hjälpa eleven att öka kvaliteten på sitt lärande. ”Handledning 

innebär uppmuntran och påpekande av vad som kan behöva förbättras. Dessutom är handledning alltid 
individanpassad. Det är inte texten som skall bli perfekt, det är skrivaren som skall bli bättre. Eleven måste 
förstå påpekandena och vara i stånd att ändra misstagen. Resultatet kan inte bli någon språkligt perfekt text.” 
(Svedner, 1999, s 125)  

 

4.10 Textanalys i skolan 
I dagens svenska skola används en indelning av elevtexter i fyra kategorier:  
berättande, utredande, argumenterande och beskrivande texter. Detta är en vanlig indelning inom 

språkvetenskapen. (Palmér och Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s10-19) 

• Berättande texter kan vara exempelvis en saga, en novell eller första kapitlet i en roman. 
• Utredande texter kan vara bl.a. en artikel, en essä, en krönika eller reklamanalys.  
• En argumenterande text i skolan kan vara ett debattinlägg eller ett argumenterande brev.  
• En beskrivande text kan vara när elever ”forskar” och på egen hand fördjupar sig inom ett ämnesområde i 
skolan. 
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Ett exempel på hur man analyserade elevtexter innan den sociokulturella synen på skrivande slog igenom, ger 
boken Elevtext (1990) av Olle Josephson m.fl.  Här analyseras elevtexter in i minsta detalj. En helhetssyn på 

skrivande och texter lyser däremot med sin frånvaro. Författarna undersöker med sin modell ett antal 
elevtexter med funktionell och strukturell analys. Fokus ligger på delarna språkfunktion, disposition, 
textbindning, syntax, ord och tecken. I Mari-Ann Hortán Hedlunds och Mia Walthers examensarbete vid 
Växjö universitets lärarutbildning från vårterminen 2006 kan man studera hur denna analysmodell kan 

tillämpas. 
 
Anders Mehlum redogör i sin bok Skrivundervisning (1995) för hur rättning och problemanalys av elevtexter 
är två helt skilda saker. Han tar även upp elevernas nya roll som responsgivare på kamraternas texter och hur 

man kan hantera detta. Boken är mycket intressant, då den ger en bild av hur man såg på den nya typen av 
skrivundervisning och de nya utmaningar den representerade 1995. Författaren ger exempel på varierande sätt 
att analysera elevers texter. Problemet är att han till stor del lånat sina analysverktyg från det tidigare synsättet 
med elevtext som en statisk produkt. Skillnaden ligger i att han påvisar betydelsen av att läraren är medveten 

om kontexten som texten kommit till i och att syftet med texten knyts tydligare till verkliga mottagare. Till 
större delen är boken en didaktisk handbok om hur ett sociokulturellt tänkande bör genomsyra undervisningen 
i skolan.   
 

Nils-Erik Nilsson beskriver i sin avhandling Skriv med egna ord (2002) hur analys av beskrivande texter kan 
gå till. Hans arbete handlar om elevtexter som kommit till i en undervisningssituation där elever fått ”forska” 
och söka kunskap inom ett visst ämnesområde. Genom att studera texterna har Nilsson kunnat dela in texterna 
efter vilken grad av självständighet eleverna uppvisar i sina texter.  Mer specifikt har han studerat elevernas 
förmåga att överföra fakta genom att producera en egen ny text med egna ord – till skillnad mot när eleverna 

reproducerar/kopierar en text från ett läromedel. Han har även studerat vilka mekanismer som tycks ligga 
bakom elevernas val av strategi när de skriver en beskrivande text och hur dessa teorier kan förklaras.  
 
Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh skildrar i sin nyutkomna bok Bedömning av elevtext (2005) en 

analysmodell som är anpassad för berättande, utredande och argumenterande texter. 
Eftersom det textmaterial jag har att tillgå består av sagor vilka hör till texttypen berättande text blev det 
naturligt för mig att basera min undersökning på den analysmodell som Palmér och Östlund-Stjärnegårdh tar 
upp i sin bok. Här har jag funnit beröringspunkter med Hellspong-Ledins textanalysmodell. Han identifierar 

tre sidor hos texten: form (komposition, stil, textbindning), innehåll (temat) och kontexten (sammanhanget 
texten har skrivits i, relationen sändare – mottagare). Palmérs och Östlund-Stjärnegårdhs analys bygger på de 
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tre sidorna: språk och stil, disposition och sammanhang, och innehåll och textanvändning (bl.a. 
mottagarmedvetenhet). Författarna framhåller även vikten av en helhetsbedömning av elevtexten. I 
analyskapitlet kommer jag att gå in mer i detalj på hur denna metod är utformad.  

 

4.11 Kritik mot en processinriktad syn på skrivundervisning 
Ingen undervisningsmetod eller sätt att se på kunskap kan sägas vara självklart eller överlever kritik helt av 
sig själv utan stöd. Det är uppenbart vi alla lever i ett föränderligt samhälle. Att ha utarbetat metoder för att 

kunna utvärdera och argumentera för sitt sätt att arbeta är väsentlig kunskap för alla lärare. Saknar lärare fakta 
och tungt vägande argument för att undervisa processinriktat så kan även den processinriktade synen på 
undervisning komma att trängas undan till förmån för undervisningssätt där resultaten är lättare att påvisa. Ett 
centralt citat som summerar dessa tankar har jag funnit i Språkboken, (2001, s 258). Författarna talar där om 

nationella prov men det skulle även kunna gälla för all undervisning: ”I nationella proven skall det viktigaste 
göras bedömningsbart, inte det lätt bedömbara till det viktigaste.” 
 
I England däremot, där kursplanerna i språk i likhet med dem i Sverige präglats av de forskningsteorier om 

språk och skrivande som betonar process framför produkt, har numera en återgång skett till att undervisningen 
i skrivande nu detaljstyrs hårdare av lärarna än tidigare (Fisher, 2006, s193-206). Orsaken till detta är den 
undersökning som publicerades 1999 och 2000, kallad Ofsted-rapporterna, vilka behandlar elevernas 
prestationer i skolan. I samband med dessa rapporter höjdes varnande röster i landet, gällande att eleverna 

visade brister i sitt skrivande jämfört med tidigare års undersökningar.  
The process approach as prescribed by the National Curriculum, in which children are encouraged to work on texts as 
authors revising and editing drafts of their work, was felt to encourage children to ‘rehearse their errors.’ (Stannard, 
1999)  

Liknande argument mot den undervisningsform som här kritiseras i England hörs även i dagens Sverige. I 

England har denna kritik fått till följd att undervisningen i språk i dag har förändrats, från att ha haft fokus på 
ett processorienterat synsätt, till att i dag ha ett ökat inslag av lärarstyrning med fokus som ligger på 
elevprestationerna i sig. Korrekthet i texternas utformning vad gäller stavning och genrekunskap ses nu som 
mycket mer betydelsefulla än tidigare. Eleverna skriver nu ofta kortare texter, som inte bearbetas utan istället 

har som uppgift att motsvara förväntningen på en viss genres eller texttyps karaktär. Följden blir lätt att 
kreativitet och självförtroende påverkas negativt anser författaren. Texterna får en livlös karaktär och har inte 
som syfte att utveckla skribenten utan numera läggs fokus på att eleverna ska prestera bra resultat på de 
mindre komplexa textnivåerna. Skrivande ses alltså inte längre som ett redskap för tänkande genom att eleven 

reflekterar och arbetar med sin text utan mer som ett provredskap där texten gjorts på beställning, hävdar 
forskaren. Utvecklingen är oroande anser Ros Fisher eftersom eleverna, om man ska tillämpa sociokulturellt 
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tänkande med fokus på kreativitet och utveckling, förutsätts ha hög egenkontroll och inre motivation. Styrs 
eleverna på det sätt som undersökningen tyder på leder det till att eleverna inte upplever att de äger sin text 
och dynamiken i undervisningen går förlorad. 
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5. PROCESSORIENTERAT ARBETE I PRAKTIKEN  

I detta kapitel kommer jag att beskriva i vilken kontext mitt empiriska material (elevtexterna) kom till. Målet 
med min text är att belysa hur jag genomförde ett försök med processorienterad undervisning i år sju och vilka 
metoder jag använde. Jag kommer även att presentera det material som mitt försök genererade och redogöra 
för orsakerna till bortfallet i min studie.   

 

5.1 Grundförutsättningarna för skrivprojektet 
Jag hade under vårterminen 2005 möjlighet att som lärarstuderande få genomföra ett projekt om sagor och 

skrivande i en klass från år sju. Projektet genomfördes under fyra veckors vfu inom ramen för kursen Svenska 
för lärare – Svenskämnets villkor och förutsättningar. Sammanlagt arbetade klassen och jag tillsammans 
under tre lektioner per vecka. Totalt hade vi alltså tolv lektionstillfällen att tillgå. Eleverna arbetade även 
hemma för att färdigställa olika uppgifter i anslutning till undervisningen.  
 

Skolan jag genomförde min praktik på var en högstadieskola som ligger i en förort till en medelstor svensk 
stad. Upptagningsområdet utgjordes dels av skolans närområde, som består av i huvudsak 
miljonprogramsbebyggelse och dels av landsbygden i närheten. Eleverna hade inte tidigare arbetat med 
processorienterad undervisning byggd på större teman. Klassen var helt ny för mig och bestod av nitton 

personer. Eleverna i klassen hade till ca 25% ett annat modersmål än svenska.  
 

5.2 Min målsättning med skrivprojektet 
Som utgångspunkt till detta arbete hade jag valt följande citat från kursplanen i svenska:  
 
 •  Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleverna utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp 

av språket, både individuellt och i samarbete med andra. […] 
 

• Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka 
tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera. 
 

 Jag ville alltså fokusera på elevernas kreativitet och fantasi. Målet var att de skulle få möjlighet att uppleva 

att det kan vara roligt och utvecklande att skriva.  
 

5.3 Metodval 
Som övergripande förhållningssätt valde jag att inrikta mig på att arbeta processorienterat. Orsaken till detta 

val var att detta sätt att se på ämnet tycktes mig vara det som låg tydligast i linje med kursplanens syn på hur 
språk bäst utvecklas. Men en annan tungt vägande orsak var även en workshop i ämnet skriva med Berit 
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Hyland 25/4 2005 på Linköpings universitet. Hon framhöll där glädjen och variationen med ett 
processorienterat arbetssätt där de olika arbetsmetoderna integreras i arbetet med ett större tema. Hon visade 
konkret hur skrivande kan vara kreativt, spännande och resultera i levande och personliga elevtexter. Berit 

Hylands inställning till ämnet svenska inspirerade mig verkligen och gjorde mig mer intresserad av 
skrivandets roll i processorienterad undervisning.  
 
Den litteratur jag använde mig av för att finna hur jag skulle gå till väga med detta sätt att undervisa bestod av 

Siv Strömquists Skrivprocessen. Teori och tillämpning (1993), Gunilla Molloys Reflekterande läsning och 

skrivning (1996) och Torlaug Lökensgard Hoels Skriva och samtala: Lärande genom responsgrupper (2001).  

 
För att uppnå de mål jag hade med undervisningen valde jag att fokusera på följande undervisningsmetoder: 

 

• En metod jag använde mig av i undervisningen var s.k. bikupediskussioner. (Runesson, 1995, s 89) Eleverna 

sitter då i mindre grupper under en begränsad tid och diskuterar sig fram till ett svar på en fråga som kan 
accepteras av en majoritet av gruppens medlemmar. Metoden gör att fler personer tar till orda än vid 
exempelvis helklassdiskussioner. Mer aktivitet över lag förutsätts av de olika gruppdeltagarna. Om eleverna i 
grupp lär sig att diskutera sig fram till ett beslut, så får de även ta del i en viktig fostran i demokrati. Processen 

som leder till det man i gruppen kommer fram till, kan anses vara nog så viktigt som resultatet.  
 

• Vidare använde jag mig av metoden ”Skriv-innan-du-talar” Eleverna får då skriva kort om ett ämne under 

en begränsad tid innan de talar om vad de har skrivit i mindre grupper eller i helklass. Ofta är detta ett sätt för 
eleverna att få möjlighet att samla tankarna om ett specifikt ämne. När en lärare kräver ett snabbt svar från en 

klass medelst handuppräckning, så hinner bara vissa elever med. Genom kortskrivning får fler elever en 
möjlighet att yttra sig, även de som är mer eftertänksamma och inte räcker upp handen så ofta. (Hoel, 2001, s 
186).  
 

• Kortskrivning med utgångspunkt i en bild på OH (Svedner, 1999, s 132). Jag samlade ett antal bilder med 

anknytning till sagor och kopierade upp dem på OH. Bland annat fungerade flera av de uttrycksfulla och 

blodtörstiga originalillustrationerna till Gåsmors sagor, som Gustave Doré sammanställde 1697, mycket bra 
som inspiration till elevernas skrivande. Jag inledde ofta lektionerna med att visa eleverna en bild på OH med 
anknytning till sagor. Därefter skulle de under en mycket begränsad tid tolka bilden och skriva en text om hur 
de uppfattade berättelsen bakom bilden helt förutsättningslöst. Texterna försågs med namn och jag samlade in 

dem och kommenterade innehållet i dem helt kort, innan jag lämnade tillbaka dem vid nästa lektion. Orsaken 
till detta sätt att inleda lektionerna var att jag ville samla ihop klassen i början av lektionen och starta upp med 
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något roligare för eleverna än om jag skulle stå och prata. Genom att kommentera elevernas tankar om 
bilderna ville jag att eleverna skulle förstå att jag läst deras texter och att därigenom skrivandet skulle 
upplevas som mer meningsfullt för eleverna. Enligt kursplanen i svenska ska även bilder behandlas som en 

form av texter som tolkas av eleverna. Bilder ska används integrerat i undervisningen. 
 

• Bokprat enligt en frågemall hämtad från Aidan Chambers frågemodell (1998, s 99).  

Eleverna fick ett häfte med tre sagor som skulle läsas igenom hemma. I häftet fanns även följande fyra frågor 
att utgå ifrån när vi vid en senare lektion skulle prata om sagorna i grupper:  
Vad gillade du? Vad gillade du inte? Motivera varför! Har du frågetecken till texten? Jag lade även till min 

egen fråga: ”Kan du använda något från sagorna i din text?”   
 

• I stället för att använda den form av organiserade loggskrivning där eleverna kommunicerar med läraren 

genom att utvärdera sitt arbete i en anteckningsbok i slutet av varje vecka, valde jag att lägga in kortskrivning 
spontant som en form av logg kontinuerligt om olika ämnen. Eleverna skrev på lösa A4-blad och de kunde få 

beskriva t.ex. hur de uppfattat olika sagor, om olika arbetssätt vi prövade eller om vad eleverna behövde mer 
av för att kunna skriva bättre. Det var mycket dialog mellan mig och eleverna, både muntligt och skriftligt. 
Arbetssättet hämtade jag från Gunilla Molloy: ”När eleverna ser att jag är lika (om inte mer) intresserad av 
vad de inte kan som av vad de kan, eftersom det är deras inte som skall utföra underlag för de kommande 

lektionerna, så faller också deras rädsla för att visa vad de inte vet.” (1996, s 198) Arbetssättet gav mig 
möjlighet att kommunicera med alla elever i klassen och även direkt ge mig svar på frågor jag hade.  
 

• Jag sparade kopior av elevernas arbete, deras olika skrivövningar, utkastet till sagan och slutresultatet. Allt 

material samlade jag i individuella mappar och detta gav mig en mer fullständig bild av elevernas texter och 
bättre möjlighet att ge relevant stöd. Jag använde mig alltså av en form av elevportfolio i mitt arbete. 

 

• Att utgå från elevernas egna texter i undervisningen blev en stark upplevelse. Elevgruppen reagerade så 

positivt och de tog till sig tips när jag visade elevernas egna bra exempel på overhead. Jag ville synliggöra 
elevernas egna prestationer och vad de behärskade eller prövade på som skribenter. På en OH tog jag vid en 
genomgång t.ex. upp kopierade elevexempel på bra ”textbörjor,” en elevs typiska fabel och olika typer av 

berättarröster ifrån klassens texter. Godbitarna jag tog upp på OH var alltså skrivna av personer i klassen.   
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5.4 Uppstarten på projektet 
Som utgångspunkt och för att förtydliga för eleverna vad vi skulle arbeta med, vad målet var och hur vi skulle 

uppnå det, delade jag ut ett häfte på en av de första lektionerna. Här stod konkret vilka uppnåendemålen var 
och hur arbetsgången i grova drag för arbetet med sagor och skrivning såg ut. Se bilaga 3. Resten av häftet 
utgjordes av sagan Ali Baba och de 40 rövarna. Detta grundhäfte tjänade även som min kompass då jag 
planerade undervisningen kontinuerligt för en vecka i taget. Min ambition då jag planerade var att ”variation 
måste bli rutin,” vilket Berit Hyland framhöll på sin workshop. Oftast planerade jag för att alla momenten 

tala/läsa/lyssna/skriva skulle tas med på en lektion.  
 
Det konkreta målet med vårt arbete var att våra ansträngningar skulle utmynna i en klassagosamling. Vi skulle 
även gemensamt i klassen arbeta oss fram till vad som egentligen menas med begreppet saga. Från klassens 

sagosamling med anonyma sagor skulle under den sista lektionen röstas fram vilken saga som bäst 
motsvarade klassens gemensamma kriterier för vad en saga är. Orsaken till att jag valde denna 
redovisningsform var att jag ville ge eleverna ett så tydligt och konkret mål som möjligt. Det var även viktigt 
att texten skulle ha fler mottagare än bara läraren. Det primära var att eleverna skulle uppleva att de använde 

sitt språk i ett för dem meningsfullt sammanhang.  
 
Innan det egentliga arbetet påbörjades ville jag ta reda på vilka förkunskaper eleverna hade om sagor. Målet 
var även att engagera eleverna på ett mer personligt plan. Det var viktigt att skapa ett bra arbetsklimat i 

gruppen men jag ville även i någon mån få en inblick i elevernas språknivå och skrivförmåga. Jag valde därför 
att på min första lektion dela ut ett personligt brev till eleverna där jag presenterade mig själv. Eleverna fick 
besvara brevet, jag läste svaren och skrev individuella kommentarer till var och en, som svar på det de skrivit. 
Nästa lektion gav jag tillbaka originalbreven med det jag skrivit till eleverna. Detta skapade en dialog mellan 

mig och eleverna som jag upplevde som en enorm hjälp för mig och för eleverna. Eleverna fick även 
kortskriva om vad de redan visste om sagor, detta material sammanställde jag i en OH och jag baserade min 
planering på vad som framkom där. Vi arbetade enbart med kopierat material utan text- eller övningsbok.  
 

Eftersom många av eleverna i sina hem talade språk från länderna i mellanöstern, valde jag att starta arbetet 
med utgångspunkt i sagosamlingen Tusen och en natt. Jag lade fokus på berätterskan Sheherazade som genom 
sin förmåga att trollbinda sin grymme make sultanen, med sina sagor lyckades rädda mer än tusen jungfrur 
från döden. Sultanen omvänds från att ha hatat alla kvinnor till att bli kärleksfull och god. Vi talade om ordets 

makt och att människan under hela mänsklighetens historia använt sagor och legender och i vilka syften. 
Eleverna fick även läsa Ali Baba och de 40 rövarna i anslutning till lektionen. 
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Insprängt under arbetet med elevernas texter fanns moment där eleverna fick läsa och lyssna till sagor. 
Sagorna som vi arbetade med gemensamt i klassen var följande: Ali Baba och de 40 rövarna, Den lilla flickan 

med svavelstickorna av H. C. Andersen, Bröderna Grimms originalversion av Snövit och en östgötsk folksaga: 

Sagan om de sönderdansade skorna. Vi inledde läsarbetet med Ali Baba och de 40 rövarna. Den anknöt till 
Sheherazadeberättelsen som jag utgått från tidigare. Det blev naturligt att välja den texten eftersom båda 
berättelserna kommer från sagosamlingen Tusen och en natt. Denna saga fick eleverna läsa i anslutning till 
den första lektionen. 

 
 De följande tre sagorna delades ut i ett texthäfte under vecka tre. Eleverna fick läsa häftet hemma för att 
senare diskutera sagorna på lektionstid. Orsaken till mina val av sagor är följande: Den lilla flickan med 

svavelstickorna valde jag eftersom H C Andersen utgick från en tidningsbild när han skrev sagan. Vi använde 

oss precis som han av bilder som utgångspunkt när vi gjorde skrivövningar. Snövit valde jag som motvikt till 
den Disneyberättelse som de flesta elever kände till. Originalversionen är inte alls som Disneys version utan 
den är mycket mer grym och inte tillrättalagd för små barn. Sagan om de sönderdansade skorna var inte ett 
populärt val hos eleverna. Jag tog med dem för att visa en folksaga från Östergötland och för att skapa 

kontrast mot Tusen och en natt. En hel del elever sa ärligt att de inte hunnit läsa texterna. Häftet bestod av en 
hel del text. 
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5.5 En översikt över det processorienterade arbetet  
För att göra det fyra veckor långa arbetet överskådligt utgår jag från Britt-Marie Arkhammars plan över hur 

ett processorienterat arbetssätt kan fungera (2006, s 292). Jag har sammanställt hur vi arbetade och när olika 
moment togs upp i undervisningen. Jämför med bilaga 1. 
 

                                                         HELHET  

LÄSJOBB SKRIVJOBB 

Vecka 1 
Förförståelse – Vad är en saga? 
Väcka intresse – Sheherazade 

•Ali Baba och de 40 rövarna(Tusen och en natt) 

Kortskrivning till sagobild   

 
Förarbete 
Skaffa kunskap – Eleverna letar egna sagor 
Samla material – söka sagoingredienser   

Vecka 2 
Kortskrivning till sagobild  
Varifrån kommer sagor? Konst- /folksagor 
(skönlitteratur, fakta: ordspråk, Gåsmors sagor) 
Skrivtips 
 

 
Ordna helhet: Mindmap om sagor  
Planera detaljer – vad ska vara med i texten? 
Kortskriv + bikupediskussion/gensvar i grupp  
Berömma, ge råd 
Första utkast – Råtext – Text I lämnas in 

Vecka 3 
Kortskrivning till sagobild   

•Den lilla flickan med svavelstickorna  

(H C Andersen)     

•Snövit (Bröderna Grimms originaltext)  

•Sagan om de sönderdansade skorna  

(östgötsk folksaga)   
Diskussion i klass: 
Innehåll, språk, skrivtips 
Hopsamling, överblick 
Klassens kunskaper   
(skönlitteratur, fakta: H C Andersen och bröderna 
Grimm) 

 
Pedagogiska ögonblick = ny kunskap om tekniker  
Sammanställning på OH: Bra elevexempel 
Tillämpa individuellt 
Lärarrespons på elevtexterna 
Text II skrivs 
Bikupor om lästa sagor (enligt Chambers) 

Vecka 4 
Kortskrivning till sagobild  
(skönlitteratur, fakta: Astrid Lindgren) 
  

Mål: Ny insikt 
En bearbetad text – Text II klar 
Publiceras i klassens sagosamling  
Utvärdering av arbetssätt 
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5.6 Finalen på skrivprojektet 
Sagoboken blev klar och innehöll 17 sagor. Kvalitén på sagorna upplevde jag som över lag hög och flera hade 

skrivit långa sagor. Eftersom jag inte rättat stavfel utan i stället hänvisat till att sagorna skulle skrivas rent på 
dator där det finns en stavningsfunktion, så förekom en hel del stavfel hos de elever som inte skrivit ut 
berättelserna på dator. Många elever hade tagit till sig de olika skrivtips och de individuella råd som jag gett 
dem. Men långt ifrån alla hade förmått det. Men framför allt var det här elevernas egna texter! Inte någon 
utomståendes. 

 
I det allra första grundhäftet fanns sagan om Ali Baba och de 40 rövarna. Många elever valde att skriva en 
egen saga med orientalisk inriktning som i Tusen och en natt. Det var intressant att konstatera att det var flera 
svenska elever som skrev om exotiska och orientaliska länder och valde personnamn som Mohammed i sina 

sagor. Eleverna med invandrarbakgrund skrev däremot sagor där personerna hade namn som Anna och Carl 
Svensson och dessa sagor utspelade sig i mer konventionella miljöer.  
 
Jag delade ut sagosamlingen innan eleverna gick hem och bad dem läsa de anonyma sagorna till dagen därpå. 

Nästa lektion skulle de rösta fram den text som bäst motsvarade kriterierna för sagor som vi enats om är 
typiska för sagor. Eleverna fick skriva lappar där de skrivit numret på sagan de valt, men där skulle även stå 
en motivering varför de valt just den sagan och vad som var bra i den. Eleverna som fick en röst på sin saga 
fick alltså höra konkret vad som var bra med deras sagor från sina egna klasskamrater. Spridningen av 

rösterna var inte så stor. Sju elever fick vardera en röst, vinnaren fick sammanlagt sex röster. Några elever 
lade ned sina röster då de inte haft möjlighet att läsa sagorna. Eleverna utvärderade slutligen genom 
kortskrivning vad de själva ansåg om att arbeta på det här sättet.   
 

5.7 Material och urval 
Projektets slutmål var att eleverna skulle få sina sagor samlade i en klassagosamling som skulle publiceras 
inom klassen. Syftet med samlingen var att den skulle användas som underlag till elevernas egna reflektioner 
över hur man skriver sagor och vad som är specifikt för sagor som texttyp. Dessa elevtexter har jag nu 

analyserat i mitt examensarbete. Texterna är alltså inte konstruerade i syfte att primärt tjäna som 
forskningsmaterial utan de är frukten av en autentisk skoluppgift. När jag genomförde detta skrivprojekt var 
jag alltså inte medveten om att jag skulle göra en studie av arbetet och analysera texterna.  
 

Respondenterna, eller deltagarna i min undersökning (Bryman, 2002, s 79), hämtade jag från den klass från år 
sju, som jag undervisade i under min månadslånga vfu. Orsaken till att det var just dessa elever som blev 
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föremål för min undersökning, var att de vid den tiden var tillgängliga för mig i min roll som lärarstuderande. 
Alltså kan urvalet av deltagare betecknas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s 114). Resultatet av 
min analys kan därför inte generaliseras annat än till den här specifika klassen där eleverna hämtats, då 

eleverna inte kan sägas vara representativa för en hel population. (Bryman, 2002, s 119)  
 
Totalt består mitt material av tio elevers texter i två versioner (I och II). Kategori I motsvarar elevernas texter 
i en utkastsversion och kategori II består av elevernas texter i den slutgiltiga versionen. Värt att notera är att 

av de nitton eleverna i klassen så lämnade sjutton elever in sitt bidrag till sagosamlingen på utsatt tid. Det 
slutliga inlämningsdatumet hade jag vid ett antal tillfällen framhållit som icke förhandlingsbart. Enligt den 
ordinarie läraren var denna siffra ett förvånansvärt bra resultat.  Två av eleverna har inte svenska som 
modersmål: Sofie och Malik. En av eleverna har diagnosen dyslexi: Lovisa. Nio av de tio eleverna valde att 

skriva den första texten (I) för hand och att renskriva text II med ordbehandlare. Av de tio elevtexter som jag 
har valt att ta med i min undersökning så tillhör sju texter pojkar och tre texter flickor. Klassen som helhet 
bestod av nitton elever - nio pojkar och tio flickor.  
 

Orsaken till det höga bortfallet i min studie (jag tar endast med tio av totalt nitton elevers texter) är att jag 
behövt bearbetade texter som var möjliga att jämföra med varandra. Grundförutsättningarna för att en text 
skulle kunna komma med i min undersökning var att eleven måste ha lämnat in en text i utkastform, han eller 
hon måste ha fått skriftlig respons från mig och därefter måste eleven slutligen ha lämnat in en synligt 

bearbetad text. Dessa grundförutsättningar säkerställde att jag över huvud taget skulle kunna analysera och 
jämföra skillnaderna mellan text I och II. Följande kategorier av elevtexter valde jag alltså att inte inkludera i 
studien: 
 

• Texter som jag inte gett respons på: Tre av eleverna var frånvarande den dagen som det var bestämt att jag 

skulle samla in elevernas första utkast. Detta fick till följd att jag inte hade möjlighet att ge någon respons på 

deras texter.  
 

• Texter som i version II uppvisade mycket få förändringar vid jämförelse med version I: Tre av eleverna hade 

gjort få eller inte några ändringar alls av sin sluttext, trots att jag gett respons. Text I och II var alltså så gott 
som identiska.  
 

• Texter som jag enbart fått in som version I: Två elever var lediga under den sista veckan och de lämnade 

aldrig in någon slutversion. 
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• Texter som var helt fristående från varandra: En elev valde att skriva en helt ny text efter det att eleven hade 

lämnat in den första versionen och fått respons på den. Detta innebar att jag fick in en saga som version I, och 
en helt annan berättelse i novellform med science fictiondrag som version II. Därför väljer jag att inte 
inkludera den texten i min analys.  

 

5.8 Etiska överväganden 
Slutligen vill jag även ta upp de etiska överväganden som jag ställts inför och hur jag löst dem. Denna text 
kommer alltså att redogöra för på vilket sätt undersökningen kan sägas nå upp till de grundläggande etiska 

kraven på forskning, vilka kan sammanfattas som kraven på information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande (Bryman, 2002, s 440-441).  
 
Elevernas texter hade skrivits under vårterminen 2005 när klassen gick i år sju. Under tiden för denna vfu-

period hade jag berättat för eleverna att jag kopierade och sparade deras texter som en form av portfolio. 
Syftet med detta var min egen utveckling som lärare. Jag ville lära mig mer om skrivprocessarbete, men jag 
ville även uppöva min förmåga att kunna bedöma språkförmågan hos individerna i klassen och därigenom 
som en följd kunna ge eleverna relevant stöd i undervisningen.  

 
I anslutning till detta examensarbete skrev jag däremot ett brev riktat till eleverna, som nu gick i år nio och 
deras målsmän. Se bilaga 5. Syftet med detta var att informera om vad jag skulle skriva om och framför allt 
fråga om lov angående att få använda mig av de sparade elevtexterna i mitt arbete. Det var även viktigt för 

mig att eleverna och deras föräldrar skulle kunna känna sig helt trygga över att elevernas och skolans 
anonymitet skulle garanteras i mitt arbete. Jag garanterade även att ingen vidare spridning skulle ske av mitt 
sparade material. Eftersom texterna bestod av sagor och inte var intimt personliga texter av känslig art, så 
ansåg jag i samråd med min handledare att det var tillräckligt att i brevet uttryckligen skriva hur elev eller 

förälder skulle gå till väga för att jag inte skulle ta med en specifik elevsaga. Jag begärde alltså inte att de som 
accepterade att elevtexterna kunde användas skulle höra av sig. Brevet skickades till klassföreståndaren för 
vidare spridning till klassen. Ingen besvarade mitt brev nekande inom tiden för det slutdatum som jag angett i 
brevet. Således ansåg min handledare och jag att jag kunde gå vidare med min studie av elevernas texter.  
 

6. ANALYSERNA AV ELEVTEXTERNA 

I detta kapitel redogörs för hur den kvalitativa innehållsanalysen av elevernas texter gick till. Analysen har 

initialt en deduktiv ansats (Bryman, 2002, s 464), eftersom den utgår från de i förväg kända 
bedömningskriterierna för elevtexter genom den modell för analys av elevtext som tas upp i Bedömning av 
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elevtext av Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh (2005, s 19-27). Därefter tillämpar jag en mer induktiv 
ansats (Bryman, 2002, s 466). I detta senare skede utgår jag alltså inte ifrån i förväg kända kriterier, utan 
tolkar i stället på egen hand resultaten jag fått fram i syfte att kunna tydliggöra samband och för att nå en 

fördjupad kunskap om forskningsmaterialet. 
 
Mitt syfte är således att jämföra elevernas utkast till en saga med deras slutliga textversioner, för att genom 
denna komparativa analys kunna härleda vari förändringarna bestod och varifrån eleverna influerats till dessa. 

Analysens resultat presenteras därefter genom att det bearbetade materialet kategoriseras och grupperas i olika 
delresultat.  
 
Jag vill framhålla att vid ett processorienterat perspektiv på skrivundervisning så ska läraren se elevens 

utveckling som det primära. En elevtext kan vara mer eller mindre bearbetad och lärarens uppgift är att se vad 
som eleven i dagsläget har förmågan att utveckla i sin text. Det handlar om att läraren ska ha förmågan att se 
var i sin utveckling eleven befinner sig. Förutsättningen för detta är att läraren och eleven arbetar tillsammans 
under en längre tidsperiod. Läraren kan då anpassa sin respons eller sin undervisning efter elevernas 

förutsättningar. 
 
I denna undersökning försöker jag däremot att analysera elevtexterna i delkategorier i syfte att lättare få en 
överblick och därigenom kunna ge en mer nyanserad bild av vad som händer i elevtexterna då 

processorienterad skrivundervisning bedrivs. 
 

6.1 Hur genomfördes analysen av elevtexter? 
Mitt arbete med elevtexterna utgår från den modell för textanalys och bedömning som författarna Anne 

Palmér och Eva Östlund-Stjärnegård redogör för i Bedömning av elevtext. En modell för analys (2005). 
Metoden utgår från följande kategorier för att bedöma elevtexter: 

• Helhetsbedömning 

• Innehåll och textanvändning 

• Disposition och sammanhang 

• Språk och stil 

• Kvalitet och betyg 

Denna analys har skett i fyra etapper enligt de fyra första punkterna ovan. Den femte delen av analysmetoden 
har jag avstått från att använda i denna analys. Orsaken är att fokus i denna undersökning ligger på 
elevtexternas förändringar i detalj och inte på ett övergripande plan.   
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Som hjälpmedel använde jag bedömningsmatrisen ”Kvalitet i elevtext – bedömningsunderlag svenska” för 
lärare från det nationella provet i svenska 2004. Se bilaga 2. Stora likheter finns mellan bedömningsunderlaget 
från det nationella provet och bokens modell för analys. Boken kan sägas ge en mer fyllig och fördjupad bild 

av hur bedömning av elevtext kan utformas, men förhållningssättet och valet av analysmetod är detsamma för 
båda hjälpmedlen.  
Läraren bör enligt denna arbetsmodell börja med att läsa igenom elevtexten för att skaffa sig en helhetsbild av 
texten. Jag kopierade bedömningsmatrisen från det nationella provet och använde en kopia för varje elev. 

Högst upp skrev jag elevens namn, därefter bockade jag av de kvaliteter som elevens text uppvisade direkt på 
den kopierade matrisens delar. Detta gjorde att jag fick en överblick över elevtexten. Därigenom var det 
möjligt att få en helhetssyn på textens förtjänster och även överskådligt och tydligt se var eventuella brister 
fanns. Matrisen är ett heltäckande och användarvänligt hjälpmedel när man ska bedöma och betygsätta elevers 

texter. Författarna till Bedömning av elevtext framhåller att bokens metod kan användas oavsett texttyp och 
genre (s. 17-18).  Överst på baksidan av kopian noterade jag hur eleven lyckats med uppgiftens olika delmål. 
Se bilaga tre.  
 

   Text I  Text II  Ordspråk 
Sofie  Handskriven  Ordbehandlad Nej 
Robin  Handskriven  Handskriven  Ja 

Erik  Handskriven  Ordbehandlad Ja 
Leo  Handskriven  Ordbehandlad Nej 
Emil  Handskriven  Ordbehandlad Ja 
Kevin  Handskriven  Ordbehandlad Nej 

Maja  Handskriven  Ordbehandlad Ja 
Lovisa  Handskriven  Ordbehandlad Nej 
Kenny  Handskriven  Ordbehandlad Nej 
Malik  Handskriven  Ordbehandlad Ja 

 
Orsaken till att jag tar med detta material i mitt arbete är att det ska ge en fylligare bild av de olika eleverna 

och hur de uppnått målen med arbetsuppgiften. 
 
Därefter skrev jag kortfattat upp vad som var textens svaga och starka sidor under följande tre rubriker: 
innehåll och textanvändning, disposition och sammanhang, språk och stil,. Orsaken till att jag valde att arbeta 

på detta sätt var att jag ville hitta ett sätt att skapa en egen tydlig modell att arbeta efter, för att tydligare se 
vilken del av skrivprocessen de olika eleverna behövde stöd i.  
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Eftersom mitt examensarbete handlar om att jämföra elevernas första och andra text och inte om individuellt 
elevstöd så väljer jag att inte vidare utveckla denna del av min analys. Som yrkesverksam lärare hoppas jag 

däremot kunna använda mig av detta arbetssätt i syfte att stödja individernas skrivutveckling.  
 
För att kunna besvara mina frågeställningar tog jag därefter ett A4 papper för varje elev och delade in 

papperet i tre delar, motsvarande de tre följande bedömningskategorierna från Bedömning av elevtext. En 

modell för analys. Nu jämförde jag text I och text II med varandra och förde in elevernas textförändringar 
under den rubrik som de passade in under, elev för elev.  
 

6.2 Sammanfattande resultat av analysen 
Här följer min redogörelse av inom vilka områden elevtexter kan utvecklas vid processorienterad 
skrivundervisning. Resultatet av min undersökning tyder på att det rör sig om fyra tydliga typer av 
förändringar. Kriteriet för att en typ av förändring ska kunna tas upp här, är att fem personer eller fler måste 

ha gjort denna typ av förändring. Det tydligaste resultatet är att eleverna utvecklat sina texter språkligt sett 
men även innehållsligt och kommunikativt.   
 

6.2.1 Eleverna har i byggt ut och förbättrat textens slut  
Hälften av eleverna har markant förbättrat slutet och gjort det mer läsarvänligt.  
Möjliga samband med undervisningen: 
 

•En anknytning till undervisningen är att jag tog upp Astrid Lindgrens definition av en bra berättelse i form av 
en fisk. Jag ritade upp den på tavlan och förklarade att slutet kan vara överraskande eller ha en form av poäng 
för att vara mer läsarvänlig. 
 
Sofie har byggt ut slutet på följande sätt: 

I. Sara sa till Martin att hon vill inte vara kvar hos häxan och att häxan släpper inte henne. 
Men till sist så sa Martin att han kunde hjälpa henne och att hon skulle bo hos honom. 
Sara och Martin gifte sig. Sara blev prinsessa och Martin var prins. 

II. Sara sa till Martin att hon ville inte vara kvar hos häxan längre och hon ville att Martin 
ska hjälpa henne. På kvällen när häxan skulle lägga sig så tog Martin en trolldryck som 
han la i häxans glas vatten. Precis efter några sekunder blev häxan sömnig . Häxan föll 
ner dirikt på sängen. Den kvällen så räddade Martin Sara från häxan. Sara fick bo hos 
Martin istället. Sara och Martin gifte sig. Sara blev prinsessa och Martin var prins.   

Här kan vi se hur Leo har förändrat sitt slut: 
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I. Mohammed fick sina 100 silver mynt. Efter den dagen levde Mohammed ett bra och något rikare 
liv. 

II. Sultanen tackade hjälten för den stora insatsen och belönade honom med de utlovade silvermynten. 

Efter den dagen fick Mohammed hälsa på så ofta han ville i palatset. Prinsessan Amora och 
sultanen Ravjid blev hans bästa vänner och Mohammed var inte längre fattig.  

 
 

6.2.2 Eleverna har gjort förtydliganden av oklarheter i texten  
En majoritet av eleverna har klargjort orsakssamband eller på annat sätt konkretiserat skeenden i texten så att 
läsningen underlättas. Möjliga samband med undervisningen: 
 

• Många av de förändringar som eleverna gjorde, i syfte att förtydliga sina texter, skulle kunna vara 
motiverade av att eleverna drevs av ett inre personligt behov av att uppfattas korrekt. Det fanns konkreta yttre 
mottagare till texterna genom att de skulle läsas av alla elever i klassen, liksom även andra intresserade som 
syskon, föräldrar eller lärare. Texterna skulle publiceras i form av en sagosamling för klassen. Detta kan ha 

motiverat eleverna till att lägga ned mer möda på arbetet med att vara tydliga.  
 
• Några av elevernas textförändringar kan även ha berott på den skriftlig respons jag hade gett på elevernas A-
texter. I några fall uppmanade jag skriftligt eleverna att förtydliga orsakssamband eller påpekade att olika 

beskrivningar skulle kunna behöva klargöras.  
 
• Vid en genomgång i helklass tog jag även upp vikten av att förankra berättelserna så att inte läsaren står 
frågande vad gäller frågor om tid, plats eller andra grundläggande markörer som är till för att ge läsaren 

tillräckligt med orientering i texten. 
  
Här ser vi hur Kevin tydliggjort vad han menar i sin text: 

I. Han satte ett rep på en sten så när draken flyttade stenen så låsnade repet och draken skulle få en 

påle i sig när draken sedan kom så fick han pålen i sig och dog. 
II. Han hittade ett rep som han fäste på stenen och i andra änden av repet fäste han en stor stock som 

han hade täljt i ena änden så den var vass. Så när draken kom skulle han flytta på stenen och få 
stocken i sig och mycket riktigt när draken kom så flyttade han på stenen och fick stocken i sig och 

dog. 
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Nästan alla elever hade i text två gjort förtydliganden av olika orsakssamband. Eleverna strävade i text två 
efter att klargöra på ett bättre sätt hur man hade menat i text ett. Oklarheter blev uppklarade. 
 

Robin beskriver i text två mer tydligt och målande vad som utspelat sig i sagan: 
I. Då märkte dom att Karimis pappa sultanen var borta. Dom letade i hela palatset, vakterna var 

döda. Dom låg blodiga på golvet. 
II. Då märkte dom att det var något som inte stämde. Porten var trasig och öppen. Då märkte Karimi 

att vakterna var döda dom låg på golvet. Golvet var helt nerblodat av vakternas blod och det var 
varmt i den här hettan. Flugorna flög över kropparna. Dom letade överallt efter sultanen men han 
fanns inte kvar i palatset.  

 
Erik konkretiserar nu varför prinsessan Eleneor inte vill gifta sig med Draik: 

I. En vacker dag hade prinsessans föräldrar och Draik bestämmt att hon skulle gifta sig med Draik. 
Eleneor visste inget om detta, men senare på kvällen får hon reda på det och blev rasande. Hon 

gick direkt till hennes föräldrar och sade att hon vägrade gifta sig med Draik. Föräldrarna blev så 
upprörda och senare hade dem bestämt att tala om det för Draik. 

II. En vacker morgon kom Draik på besök. Han pratade mycket med hennes föräldrar och prinsessan 
undrade vad dem pratade om. Kvällen därpå fick hon reda på att de hade bestämt att hon skulle 

gifta sig med Draik. När Draik åkte hem till sitt slott gick Eleneor besviken till föräldrarna och 
sade –Jag vägrar att gifta mig med Draik, jag känner honom knappt. Föräldrarna blev så upprörda, 
för de tänkte på pengarna som Draik hade. 

 

 

6.2.3 Eleverna har genomfört styckeindelning 
Hälften av eleverna hade genomfört en acceptabel styckeindelning i text II. 
Samband med undervisningen skulle kunna vara: 

 
• För det första skulle förändringarna kunna kopplas ihop med den skriftliga respons jag gav på elevernas 
första texter. En majoritet av eleverna i klassen hade fått tillbaka sin A-text med en direkt uppmaning om att 
försöka styckeindela sina texter.   

 
• För det andra ritade jag under veckorna med projektet flera gånger upp Astrid Lindgrens definition av en bra 
berättelse - fisken - på tavlan och repeterade då de olika delarna i en berättande text. Inledning: huvudet som 
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ska hugga tag, textens huvuddel: kroppen som ska vara fast och fin utan överflöd och slutet som gärna ska 
överraska: stjärten. 
 

6.2.4 Eleverna har formulerat sig bättre 
Många ansträngde sig tydligt i version nummer två i syfte att välja bättre ord och formuleringar. Språkligt sett 
har kvalitén på elevtexterna i kategori II förbättrats markant. Det finns verkligen en uppsjö av exempel på 
språkliga förbättringar i dessa texter. Eleverna gjorde språkliga justeringar och förfinade språket och det var 

tydligt att de var mycket mer kritiska till sina förstahandsval av uttryckssätt. Eleverna agerade på ett språkligt 
mer medvetet sätt när de skrev B-textversionen. Ett flertal korrigerade även uttryck och ord som de 
missförstått i A-texten till bättre och mer passande språk. Eventuella samband med undervisningen: 
 

• Vad som kan ha påverkat eleverna till dessa förändringar är bl.a. att vi läste många olika sagotexter av skilda 
författare. Genom att möta olika texter fick eleverna se olika sätt att uttrycka sig när man skriver en saga. 
Eleverna fick se olika textexempel att inspireras språkligt ifrån. 
 

• Något annat som kan ha stimulerat eleverna skulle kunna vara de olika typer av korta skrivövningar som jag 
planerade för under de flesta lektionerna. Eleverna fick här träna sig i att hitta rätt ord och i att uttrycka sig 
under mycket begränsad tid.  
 

Här kan vi se hur Lovisa byter ut ett uttryck mot ett mer passande i sin text: 
I. När dom kommer upp till huset så ligger dimonen och dregglar för fullt. nu förgör vi dom där 

dimonerna för en gång skull. Det har jag redan gjort sa Achly och log men vi har en kvar sa hon 
och pekade på dimonen. 

II. När dom kom upp till huset så låg demonen och dregla för fullt. Nu förgör vi dom för alltid, det 
har jag redan gjort sa Achly, hon log men vi har en kvar sa hon och pekade på den andra demonen.  

Malik hittar även ett mer passande uttryck: 
I. När john, eriks fiende fått höra nyheten blev han så arg att han slog sönder en ko. 

II. När John, Erik fiende fått höra nyheten blev han så arg att han dödade en ko.  
 
Leo har även han valt ord som fungerar bättre i textens sammanhang: 

I. I samma ögonblick som Mohammed ställde sig på lådan vinglade lådan till och mohammed 

tappade balansen och föll omkull. Han gav ifrån sig ett läte av smärta som säkert hördes över hela 

stan.   
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II. I samma ögonblick som han ställde sig på lådan vinglade lådan till och Mohammed tappade 
balansen. I fallet gav han ifrån sig ett skrik som säkert hördes över hela staden. 

 

Avslutningsvis hade Sofie i text II finslipat det uttryck hon tidigare prövat till ett mer konventionellt:    
I. Snipp snapp snupp nu är sagan slut. 
II. Snipp snapp snut nu är sagan slut. 

 

 

6.3 Metodkritik 
I syfte att få säkrare och mer uttömmande svar på min undersöknings frågor, så vill jag här passa på att 
framhålla att jag hade tjänat på att välja andra forskningsmetoder som ett komplement till den huvudmetod jag 

valde. Främst hade det varit en hjälp vid tolkningen av materialet om jag hade haft tillgång till enkäter eller 
elevintervjuer. Det är minst sagt en tolkningsfråga att i retrospektiv försöka påvisa kopplingarna mellan 
undervisning och text, enbart genom en textstudie, helt utan att fråga eleverna själva. Men eftersom 
projektarbetet gjordes för snart två år sedan var det för sent för mig att i dagsläget använda mig av 

elevintervjuer för att få reda på vad som motiverat skribenterna till olika textförändringar. En enkät hade även 
kunnat användas för att lokalisera vad som påverkat elevtexternas utformning. Men eftersom jag vid tiden för 
insamlandet av materialet inte hade någon utarbetad tanke om hur jag skulle kunna använda elevtexterna i 
examensarbetet så avstod jag vid den tiden från liknande uppföljningsmetoder till textarbetet. Eleverna fick 

däremot göra en kortfattad och informell skriftlig utvärdering av arbetsmomentet. I stora drag behandlade 
utvärderingen vad eleverna lärt sig och om vad jag skulle tänka på som lärare i framtiden för att förbättra min 
yrkesroll.   
 

Vad gäller brister och förtjänster i min undersökning vill jag framhålla följande: Det datamaterial jag använt 
mig av i min undersökning och sättet jag analyserat på är noggrant och i möjligaste mån exakt återgivet. 
Metoderna jag använt mig av är noggrant återgivna. Förtjänsten med mitt arbete anser jag ligger i 
analysprocessen av materialet av elevtexter. Jag redovisar ett uttömmande svar på vad som textmässigt 

förändrats i elevtexterna vid skrivprocessarbetet. Däremot anser jag att en brist i min undersökning är att de 
slutsatser jag kommer fram till gällande vad som påverkat elevtexternas utformning i 
undervisningssituationen kan framstå som långsökta.   
 

7. PROJEKTARBETET RELATERAT TILL FORSKNING OCH ELEVTEXTANALYS 

Vid analysen av elevernas texter har olika påverkansfaktorer från undervisningens utformning blivit tydliga. 

Genom att studera texterna i den kontext de kom till - ett projekt om sagor med processinriktad 
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skrivundervisning som övergripande synsätt – har jag kunnat komma fram till ett antal resultat. Jag vill även 
här tydligt fastställa att skrivprocessarbete är en ämnessyn som ger möjlighet till lärande på många olika plan, 
inte bara i specifik skrivövning. (Arkhammar, 2006) De resultat som för mig tydligast framstår som viktiga 

lärdomar att tänka på vid liknande projekt är följande: 
 

7.1 Att specificera vad som är typiskt för texttypen  
Vid analys av elevtexterna blev det tydligt att en majoritet av eleverna hade ett otydligt begrepp om de 

grundläggande textkriterierna som skiljer berättande texter från andra typer av texter. Det blev uppenbart att 
som lärare bör man fokusera tydligare och mer specifikt på vad en berättande text är och på vilka 
komponenter som behövs för att skriva en berättande text. Elevtexterna visade att de hade vaga föreställningar 
om de typiska kriterier för vad en berättande text innehåller och vad som bör behärskas av en skribent: bl.a. 

berättelsens tid, berättarperspektiv och användning av repliker. I Bedömning av elevtext (2005) utreder 
författarna överskådligt de specifika drag som är finns för berättande text och vad en skribent helst ska 
behärska för att skriva en berättande text. Liknande genomgångar görs i boken för argumenterande och 
utredande texter. De här sakerna hade eleverna problem med – och jag valde i stället att fokusera på att de 

skulle vara kreativa och använda sin fantasi. 
 
I mitt material har jag funnit bevis på den samverkan som finns mellan de texter eleverna får läsa och de 
texter som eleverna skriver. Detta samband var inte så tydligt för mig vid tiden för projektarbetet. Främst 

utgick jag då från Siv Strömkvists bok Skrivprocessen (1993) och där uttrycks inte samverkan mellan tal och 
lästa/berättade texter och skrivarbetet så tydligt som i Britt-Marie Arkhammars nyutgivna bok (2006). Vid 
tiden för skrivarbetet såg jag texterna jag delade ut till eleverna som något som eleverna borde ha 
baskunskaper om och få en orientering i, kanske mer för sin bildnings skull. Tidpunkten när texterna skulle 

läsas ansåg jag inte vara så betydelsefull, huvudsaken var att texterna blev lästa under arbetets gång.  
 

7.2 Att tidpunkten för olika moment i undervisningen är kritisk 
För att ge eleverna möjlighet till mer eget inflytande över vad de skulle jobba med så valde jag att i 

inledningsfasen av arbetet ge eleverna en hemuppgift som bestod i att hitta, ta med och läsa tre sagor till nästa 
veckas lektionstillfälle. Problemet var att ingen av eleverna hade tagit med sig några sagor till klassrummet på 
den avtalade dagen. Alltså kunde jag inte bygga undervisningen på elevernas sagor. Jag fick improvisera och 
själv välja ut sagor till dem som jag delade ut i kopierad form en vecka senare. Detta ledde till att läsarbetet i 

det här projektet inte kom att utgöra det stöd för elevernas textskapande som det var tänkt. Eleverna blev 
tvungna att börja skriva innan vi hade mött speciellt många sagor.  
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Hade läsningen av sagor däremot skett innan skrivarbetet hade eleverna kunnat få stöd genom intertextualitet. 
(Hoel, 2001) Jag kan se exempel på intertextualitet i detta arbete genom att många elever hade skrivit sagor 

som utspelade sig i en orientalisk miljö, med personnamn som Ali eller Kassim. Detta kan jag härleda till att 
den första sagan eleverna fick läsa var Ali Baba och de 40 rövarna som utspelar sig i en sådan miljö. Detta är 
även den enda av sagorna som lämnade något spår efter sig i elevtexterna. Hade eleverna fått läsa olika sagor 
innan de började skriva hade de fått mycket mer stöd och inspiration när de skulle utarbeta sina egna sagor. 

Denna byggnadsställning hade inte eleverna behov av vid den tiden som de fick de utdelade texterna, huset 
var redan halvfärdigt när de fick dem! (Arkhammar, 2006 och Dysthe, 1996)  
 
En fråga värd att ställa är om lärare inte ska fokusera så mycket på frågan hur lär sig eleverna bäst utan i 

stället fokusera mer på när lär sig eleverna bäst? Timingen är kanske viktigare än vad läraren försöker 
förmedla? Tar läraren upp rätt saker i rätt tid är eleverna mottagliga för informationen och motiverade att lära 
sig. Tar läraren däremot upp saker när klassen inte har något behov av informationen så talar han eller hon till 
döva öron, oavsett lärarens engagemang eller kunnighet. Det skulle kunna vara en hjälp att som lärare fråga 

sig; När i planeringen av undervisningens får eleverna ut mesta möjliga av det som ska arbetas med? När är 
eleverna mottagliga för ett visst moment?”  I framtiden kommer jag genom att jag analyserat elevtexterna i 
detta arbete verkligen vara medveten om att lägga in läsarbete och att tala om texter innan skrivarbetet 
påbörjas vid processinriktad undervisning.  

 

7.3 Att datoranvändning kan fungera som ett stöd vid 
processkrivning 
Jag hade heller inte förstått att eleverna borde ha skrivit sin första text direkt med ordbehandlare. Detta hade 

besparat dem mycket tid, som de nu i stället blev tvungna att lägga ned på att renskriva sina texter. Hade de i 
stället skrivit båda texterna med dator hade de kunnat fokusera på några få textändringar i stället för själva 
skrivhantverket som inte var det som vi egentligen skulle ha tränat på. Syftet med att skriva texter på dator vid 
skrivprocessarbete är att detta ska underlätta skrivprocessen och inte göra arbetet mer krävande! Att eleverna 

arbetar med texterna på dator är även nästan en förutsättning för processorienterat arbete med elevtexter i 
olika versioner, anser forskaren Arne Trageton (2005, s 141). Utan datorn som hjälpmedel upplever annars 
lätt eleven att ändringarna i texten är för tidsödande att göra. Nu fungerade datorn mer som en hjälp att 
renskriva ett utkast – inte som ett hjälpmedel för att redigera och jobba återkommande med texten. Inte alla 

elever hade tillgång till dator hemma. Många elever i år sju är även ovana vid att skriva texter med 
ordbehandlare vilket gjorde att det tog mycket lång tid för dem att skriva en text. Jag bokade in skolans 
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datasal under två lektioner men detta var inte tillräckligt. Hälften av elevtexterna var när version två lämnades 
in enbart renskrivna för hand. Min tanke hade varit att ordbehandlingsprogram och datoranvändning skulle 
stödja den successiva utvecklingen av texten. Orsaken till mitt val av arbetssätt var även att elever med läs- 

och skrivsvårigheter skulle ges en större möjlighet att lyckas och känna sig nöjda med sitt skrivande. Elever 
ska även använda dator i skolan enligt kursplanen i svenska.  
 

7.4 Vilken roll responsens har i undervisningen 
Texterna I och II förblev identiska för en grupp elever. Många elever hade inte kunnat ta till sig mina tips och 
responser. Mitt eget förslag på hur lärare skulle kunna göra för att få bättre gehör för sina skrivråd är följande. 
När eleverna lämnar in sin första text för att få respons på den så har skulle läraren kunna uppmana eleverna 
att skriva frågor vid behov i slutet på sin text. Det är då möjligt att genom direkt kommunikation i tal eller 

skrift ge eleven besked om specifika frågor som uppstått om texten. Det kan även vara så att flera elever 
frågar om samma sak och då kan läraren välja att gå igenom problemet i helklass. Genom en direkt 
kommunikation om vad eleven uppfattade som problem i sin text hade möjligheten att ge eleven relevant stöd 
ökat.  

 
Jag har även uppmärksammat att sättet jag gav respons på kunde ha varit mer hjälpande för eleven. Många 
elever hade inte förmått genomföra de förändringar jag föreslog genom respons. Jag hade valt att skriva en 
personligt hållen kort text i slutet av elevens sagotext. Jag valde att fokuserade på det positiva i elevtexterna, 

och vad som kunde utvecklas. Övergripande kan jag säga att min respons repeterade de skrivtips jag gått 
igenom i helklass. (Se bilaga 4) Jag påminde även om styckeindelning i en många responser. Jag markerade 
inte direkt i elevtexterna vad som behövde fokuseras på.  
 

I Tre lärare – tre världar (2005) skildrar forskaren olika typer av lärarrespons. Forskningen som redogörs för 
i boken tyder på att eleverna ofta behöver mer konkreta och handfasta markeringar i texten för att kunna 
lokalisera och åtgärda problem. Boken tar även upp valet av placering av responsen. I stället för att göra som 
jag gjorde som ett personligt hållet brev i slutet av texten så hade eleverna fått mer stöd om jag även markerat 

direkt i texterna vad jag menade. Mitt sätt att ge respons anses sätta skribenten i centrum, men det ger föga 
konkret stöd i att förbättra och utveckla elevtexten. Den lärartyp som innebär att vara en ”reflective 
responder” framstår som den typ av responsgivare som bäst hade kunnat nå eleverna med skriftlig respons. 
”En sådan lärare både utmanar och stöder skribenten, t.ex. genom att ställa frågor, visa på alternativ och ge 

precist beröm. Denna typ av lärare sätter textens innehåll och avsikt i centrum och skribenten ges det fulla 
ansvaret för sin text.”  (Bergman-Claesson, 2005, s 28)   
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Jag kan även nämna att innan jag påbörjade analysen av elevtexterna och mitt arbete med denna undersökning 
så inser jag att jag hade en enorm övertro på den roll läraren har genom sin respons på elevtexter. Som 
lärarstuderande trodde jag att respons på elevtexterna var i stort sett källan till 100 % av all ny kunskap eleven 

skulle få om hur man skriver oavsett synsätt. När jag skrev responsen till eleverna 2005, så var det under viss 
vånda och det kändes enormt ansvarstyngt. Men genom att studera mitt material i denna undersökning så är 
det uppenbart för mig att lärarresponsen vid processinriktad skrivundervisning bara är en av flera delar som 
samverkar då elevernas texter utvecklas. Det är en samverkansprocess som äger rum och eleverna stimuleras 

och får stöd i att utveckla sina texter genom klassrumsarbetet på många olika plan. Det är möjligt att lärarens 
roll är att ge respons men även annan stimulans och kunnande som inte är en explicit instruktion till eleven 
utan mer av ett ”tänk.” En viktig del i responsen skulle kunna vara att visa eleven att du som lärare verkligen 
läst hans eller hennes text och att uppmuntra dem att gå vidare med textarbetet och att stödja elevens 

självförtroende. Detta ansvar delas dock med hur eleven får stöd även på andra sätt genom de varierande 
momenten i undervisningen. Det skulle kunna vara så att lärarens roll som responsgivare inte är så viktig, det 
är att samverkansprocessen genom tala/skriva/läsa/lyssna fungerar, som är det viktiga då eleven genom den 
får stöd på flera olika plan.  

 
Jag borde även ha hittat ett sätt att ge eleverna återkoppling på den sist inlämnade texten. Detta blev extra 
tydligt när jag analyserade texterna på djupet, något jag inte hade haft möjlighet att göra när arbetet var klart 
2005. Även om redovisningsformen var populär i klassen genom att alla fick läsa varandras anonyma texter, 

så borde eleverna ha fått en slutgiltig respons från mig. En del hade uträttat verkliga storverk genom sitt arbete 
med sina texter och dessa hörde sällan till de som fick röster av klassen vid omröstningen. Det här känns 
verkligen fel i retrospektiv. Nästa gång måste jag hitta en form för att få fram mitt beröm till dessa hjältar. Ett 
annat dilemma som hör hit är att en del elever kan ha missförstått centrala saker som det behöver få förklarade 
för sig. Men hur ska man kunna hitta ett sätt så att eleverna tar till sig råden i ett så sent skede? Oftast anses ju 

textarbetet vara avslutad för de flesta eleverna då B-texten lämnas in. Detta får jag fundera vidare på i 
framtiden. 

 

7.5 Sammanfattande slutord   
Eftersom jag inte hittat något forskningsmaterial om vilka exakta förändringar på textnivå som ett 
processinriktat förhållningssätt till skrivundervisning får till följd, så får jag här nöja mig med att ge min 
personliga tolkning av vad eleverna utvecklar genom sitt textarbete.  

 
Slutledningen jag kommit fram till är att elever genom skrivprocessarbete tränar textmedvetenhet i hög 
utsträckning. De olika momenten som samverkar i den processinriktade undervisningen stödjer elevernas 
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medvetande om text och hur man uttrycker sig. De olika momenten kan sägas utgöra en hjälpande 
byggnadsställning för eleverna. Lärarrespons, elevrespons, en yttre mottagare av texten, att läsa och lyssna till 
olika textexempel som kan fungera som förebilder i textskapandet, muntliga genomgångar av hur man kan 

skriva eller om olika texters tillkomst eller om författare, diskussioner med andra, praktiska skrivövningar: 
Allt detta kan tänkas ha samverkat i syfte att ge eleverna mer av det ”tänk” som krävs för att bli en bra 
kommunikatör och för att känslan för språk ska väckas hos eleverna.  
 

Skrivprocessarbete kan även sägas ge eleven tid att reflektera och tänka över sin text, han eller hon får ett 
fågelperspektiv på texten. Detta ovanifrånperspektiv ger eleven mer distans till sin text och det är viktigt för 
att kunna identifiera vad en läsare skulle ha invändningar emot. Det blir lättare att inta ett läsarorienterat 
perspektiv. Det blir lättare att skära bort oväsentliga delar eller styckeindela med mer distans till det 

föregående textarbetet. Många elever hade vid B-texten förmått indela texten i stycken och göra större 
språkliga förändringar som krävde mer av skribenten än enkla korrigeringar av stavning, skiljetecken etc.  
 
Men eleven får även en paus i skrivarbetet som leder till att skribenten förmår se texten med utvilade och 

klara ögon. Eleven får då också mer ork och energi att åtgärda brister som han eller hon uppmärksammar i sin 
text vid en andra genomläsning. Detta blev tydligt exempelvis genom att så många elever markant förbättrade 
sina kategori II-texters slut.  
 

Det skulle kunna vara så att skrivprocessarbete ger fler elever en chans att lyckas med sina texter, genom att 
eleverna ges mer tid att bearbeta sin text. De får tid att vara selektiva och inte bara ta första bästa ord eller 
intrig de kommer på. Genom den distans en person får till sin text när han eller hon arbetar med den i två steg 
så är det lättare för skribenten att inta ett läsarperspektiv. Chansen ökar att texten ska bli mer läsarvänlig, kort 
sagt. Det skulle även kunna vara så att elever i behov av stöd upplever detta arbetssätt som extra främjande. 

Elever som redan skriver bra har inte så stort behov av det stöd som skrivprocessarbete ger. Intressant var 
nämligen att vid den informella skriftliga utvärderingen framkom att de flesta elever var mycket positiva till 
arbetssättet och hade lärt sig mycket. Särskilt framträdde att elever i behov av mer struktur och ledning från 
läraren här fick det stöd som de behövde i skrivsituationen. Elever som däremot redan var goda skribenter 

upplevde inte att de hade lärt sig något speciellt nytt vid detta arbetssätt. 
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8.1 Bilaga 1 
 
Processorienterat arbetssätt – information till läraren (Arkhammar, 2006, s 292): 
 

HELHET 
LÄSJOBB 
 
•Förförståelse 
Väcka intresse  
 
Text (skönlitteratur, fakta) 
Logg (citat,tankar) 
Text 
Logg 
Text 
Logg   

SKRIVJOBB 
 
•Förarbete 
Skaffa kunskap  
Samla material  
Ordna helhet 
Planera detaljer 
Kortskriv 
 
 
•Första utkast 
Råtext 
Gensvar (grupp) 
Berömma, ge råd  

Diskussion i klass 
Innehåll, språk  
Hopsamling 
Överblick 
KLASSENS KUNSKAPER 
 

Pedagogiska ögonblick 
= ny kunskap om tekniker  
Tillämpa (individuellt) 
B1- innehåll 
B2 – språk, form 
B3 – formalia, norm 
 
Gensvar: Hur har du tillämpat ny kunskap? 

Mål: Ny insikt 
Individuella kunskaper 
används i nästa läsuppgift  
samling, överblick 

Mål: Ny insikt =   
en bearbetad text 
Publicera – LÄS UPP! 
 

SYFTE: Ny kompetens 
Tillämpa  
Överföra 
Generalisera  i nästa jobb! 

SYFTE: Ny kompetens 
Tillämpa 
Överföra 
Generalisera                   i nästa jobb! 
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8.2 Bilaga 2     
Hämtad från lärarhandledningen till det nationella provet i svenska 2004 för år 9  
 
Typiskt för texten Godkänd Väl Godkänd Mycket väl godkänd 
1 Kommunikativ 
kvalitet 
Syfte 
Fokus 
Medvetenhet om 
mottagaren 

• Strävar efter anpassning 
till läsaren. 

• Redovisar händelser 
mer än förmedlar 
upplevelser. 

• Anpassad till 
läsaren. 

• Förmedlar 
upplevelser, 
engagemang och 
reflektioner. 

• Visar 
självständighet. 

• Väl anpassad 
till läsaren. 

• Förmedlar, 
tolkar och 
värderar 
upplevelser.  

2 Innehållslig 
kvalitet 
Intressant innehåll 
Genremedvetande 
Trovärdighet 
 
 
 
Konkretion 

• Relevanta uppslag 
antyder helheten. 

• De flesta uppslag 
utvecklas något. 

• Den egna tankegången 
framgår och är delvis 
underbyggd. 

• Relevant innehåll. 
• Konkretion/exempel 
• Detaljer med begränsad 

betydelse för helheten. 

• Relevanta uppslag 
och egna synvinklar 
utvecklas. 

• Kreativa idéer. 
• Den egna 

tankegången hålls 
kvar i större delen av 
texten. 

• Ansatser till kritiskt 
resonemang. 

• Träffande exempel. 
• Relevanta detaljer 

med betydelse för 
textens helhet. 

• Utnyttjar 
genrens 
möjligheter. 

• Kritiskt och väl 
underbyggt 
resonemang. 

• God balans: 
detaljer-
översikt, 
personligt-
allmänt 

3 Sammanhang 
Planering 
Röd tråd 

• Sammanhang främst 
kronologiskt 

• Någorlunda tydlig 
struktur, t.ex. början/slut 
passar till ämnet. 

• Sammanhang inte 
endast kronologiskt 

• Klar struktur och 
tydligt fokus på 
ämnet. 

• Säker 
uppläggning. 

• Välvald 
uppläggning för 
ämnet. 

4 Språklig kvalitet 
Ordförråd 
Formulering 
Meningsbyggnad 
Stil 

• Ordvalet kan vara 
begränsat för uppgiftens 
krav eller textens syfte. 

• Meningsbyggnaden 
korrekt, enkel, föga 
varierad. 

• Få språkfel som inte 
stör läsningen. 

• Strävan efter varierat 
ordval. 

• Omväxlande 
meningsbyggnad. 

• Strävan efter att 
anpassa stil efter 
ämne/situation. 

• Strävan efter 
personlig stil. 

• Varierat och 
precist ordval. 

• Varierad 
menings- och 
stycke-
uppbyggnad. 

• God stilistisk 
anpassning efter 
ämne /situation. 

5 Skrivregler 
Skiljetecken 
Styckemarkering 
Stavning 

• Relativt korrekt. 
• Viss formell osäkerhet 

som inte stör läsaren. 

• Få formella fel. 
• Överensstämmelse 

mellan formen och 
innehållet. 

• Få formella fel. 
• Gott bruk av 

markörer: 
skiljetecken, 
stycken, 
rubriker. 

 
Värt att notera är att de fem rubrikerna längst till vänster på sidan under ”Typiskt för texten” motsvarar de tre kategorierna i Palmérs 
och Östlund-Stjärnegårdhs modell för bedömning. Rubrik ett och två motsvarar ”innehåll och textanvändning.” Rubrik nummer tre 
motsvarar ”disposition och sammanhang” och nummer fyra och fem motsvarar ”språk och stil.” 
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8.3 Bilaga 3 
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8.4 Bilaga 4 
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8.5 Bilaga 5 
 

    
  Till klass XX:s föräldrar – och elever i XX    
      2006-12-10 
Hej! 
 
Jag heter Annika Olofsson och studerar till lärare i svenska. Under min studietid har jag haft 
verksamhetsförlagd utbildning på XX-skolan. Min mentor under denna tid var X X. Tillsammans med klass 
XX hade jag då möjlighet att få genomföra bl.a. ett moment om sagor. Detta arbete ägde rum inom ämnet 
svenska, under vårterminen 2005 när eleverna gick i dåvarande XX.  
 
Nu skriver jag mitt examensarbete som kommer att handla om det arbetssätt vi använde oss av vid det tillfället 
i klassen: processorienterad skrivundervisning. Under arbetet med sagorna skrev eleverna ett utkast till en 
saga och en rättad saga som lämnades in till mig. Eleverna utvärderade även undervisningen genom att skriva 
kort om vad de lärt sig och vi genomförde även kortare övningar i att skriva till bilder.  
 
Dessa texter vill jag nu analysera för att kunna använda som exempel på elevtext i min examensuppsats som 
kommer att handla om denna typ av skrivprocess. Min handledare under tiden för examensarbetet är Ann-Kari 
Sundberg på Institutionen för språk och kultur, Linköpings universitet. Vid frågor är ni välkomna att kontakta 
mig eller henne. Ann-Kari Sundbergs mailadress är annsu@isk.liu.se.  
 
Materialet som jag sparat från klassens arbete kommer enbart att användas i forskningssyfte och inget annat. 
Jag vill inte skada någon eller göra intrång i privatlivet, utan gör detta för att utveckla min undervisning och 
för undersökningens skull. Den här typen av grundlig analys hinner inte lärare med i det vanliga hektiska 
skolarbetet. Därför är det min förhoppning att min insats genom det här examensarbetet kommer att kunna 
vara värdefull och meningsfull.  
 
Det är bara delar av några av elevernas texter som kommer att användas för att tydliggöra och för att tjäna 
som exempel på vad jag kommit fram till i examensarbetet. Ingenstans i min text kommer elevernas namn 
eller skolans namn att förekomma. Texterna kommer att vara helt anonyma.  
 
Om ni eller era barn inte vill att ert barns text ska användas i mitt forskningsarbete eller om ni har frågor är ni 
mycket välkomna att kontakta mig innan den 8 januari 2007, när arbetet ska lämnas in till Institutionen för 
språk och kultur på Linköpings universitet. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Annika Olofsson 
Tele xxxxxxxxxx  
Studentmail xxxxxxxxxxxx 
 
P.S. Skulle någon vara intresserad av att få ett exemplar av examensarbetet (det är en offentlig handling) så 
tala om det för mig så kan jag skicka den slutgiltiga texten till Er.   
 


