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Abstract 
Writing is a critical element for many of the second language learners that I’ve encountered in 

my work as a Swedish teacher. Therefore, on the basis of Jerome Bruners theories of reflec-

tion and learning, was the purpose with this study to examine the scaffolded structured reflec-

tion conversation as a method for writing development. Bruner says that the knowledge be-

comes deeper when we consciously reflect over it (Arfwedson 1992:110 f).  

      I have used a qualitative method where I let five students write a text in Swedish on the 

subject "application for internship". After that I held a conversation with each of the pupils. 

By asking them questions I wanted them  to reflect on their writing process, and the language 

and content in their written texts. After this I let the students revise the texts, with the invita-

tion to use the thoughts from the conversation.  

      By this I wanted to examine to which extent the five reflection conversations led to reflec-

tion on the students' own writing, as well as on language and content in the texts. I also 

wanted to examine how the students changed their texts after the conversations and which 

factors can be interpreted as being significant for the outcome of the conversations.  

      The study has shown that the outcome of the scaffolded structured reflection conversa-

tions is very much dependent on the students' respective inputs and focus of the talks. The 

results indicate that a person who enters the conversation with a focus on developing his/her 

writing in general is generally more inclined to reflect than a student who enters with a strong 

focus on the individual task. These results also finds support in earlier theories of reflection.  

      In accordance with previous research, this study also demonstrated that it is essential that 

the reflection is based on the individuals’ circumstances and experiences. I had before the 

conversations constructed a manual with questions, which I used in all conversations. The 

results show that only those students who during the conversation were within what Vygotskij 

calls the zone of proximal development, through my questions got the scaffolding that they 

needed to reflect.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under min tid som lärarkandidat på en Sfi-skola (svenskundervisning för invandrare) och 

senare som lärare, har jag träffat många elever som uttryckt frustration över sitt skrivande. De 

upplever att de inte utvecklas trots att de tränar sitt skrivande både hemma och i skolan och 

trots att de anser sig ha många av de formella kunskaper som krävs för att skriva texter i olika 

genrer. Frustrationen återfinns även hos lärarna som menar att de går igenom saker gång på 

gång utan att eleverna tycks ta dem till sig. Ur detta problem föddes idén till den uppsats du 

nu håller i din hand, nämligen hur strukturerade reflektionssamtal kan användas som metod 

för skrivutveckling. Den amerikanske psykologen Jerome Bruner var en av de första att tala 

om hur kunskap fördjupas när vi medvetet reflekterar över den (Arfwedson 1992:110f). För-

mågan att reflektera på ett effektivt sätt som gynnar inlärningen är dock ingen som ska tas för 

given, vilket Boud, Keogh och Walker påpekar i antologin Reflection: Turning experience 

into learning (1985). Reflektionsförmågan är tvärtom något som måste läras in, liksom många 

andra komplexa aktiviteter (Boud, Keogh & Walker (red.) 1985:8).  

      Boud, Keogh och Walker (ibid) menar att reflektion många gånger inte används till sin 

fulla potential inom utbildningssystemet. Enligt dem kan en orsak till detta vara att reflektion 

är något som för en utomstående är svår att observera. Det medför att vi aldrig kan få några 

exakta svar på hur reflektionsprocessen ser ut inom en individ eller vilka faktorer som påver-

kar utkomsten av reflektionen. Detta menar jag har lett till att det finns ett tomrum när det 

kommer till forskning kring hur reflektion kan användas som kunskapsfördjupande metod i 

skolan. Här blir min undersökning intressant. I stället för att låta mig avskräckas av det ofrån-

komliga faktum att reflektion är en kognitiv process som sker inom individen har jag haft som 

ambition att lyfta fram reflektionen till en observerbar nivå, genom strukturerade reflektions-

samtal. Den ryske psykologen Lev Vygotskij menar att då man verbaliserar sina tankar och 

överför dem till någon annan överför man dem också till sig själv. Han menar också att tan-

karna genom verbalisering blir föremål för reflektion (Vygotskij 1962 I: Arfwedson 

1992:110).  
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Denna undersökning placerar sig inom den konstruktivistiska forskningstraditionen (se bl.a. 

Arfwedson & Arfwedson 2008). Utifrån en konstruktivistisk lärandesyn ses eleven som en 

aktiv konstruktör av kunskap. Under hela lärandeprocessen sker en kontinuerlig konstruktion 

och rekonstruktion av kunskap som utgår ifrån elevens förförståelse. Oavsett vad läraren säger 

kommer kunskapen därmed alltid att tolkas utifrån den enskilde elevens föreställningsvärld. 

Lärarens uppgift blir att på olika sätt underlätta för elevens eget lärande (Arfwedson & Arf-

wedson 2008:23ff).  

      Undersökningen stöder sig bland annat på scaffoldingteorin som menar att det som en 

individ idag kan göra med stöttning från någon mer erfaren (i detta fall läraren) kan hon/han 

snart göra självständigt (Maybin, Mercer & Stierer 1992 I: Lindberg 2004:472f). En av Sfi-

undervisningens allra viktigaste uppgifter är att ge eleverna de verktyg som krävs för ett fort-

satt lärande. Jag har i denna uppsats velat undersöka vilka förutsättningar och begränsningar 

som finns när det kommer till att använda det strukturerade reflektionssamtalet som ett verk-

tyg i denna process.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka det stöttande strukturerade reflektionssamtalet som 

skrivutvecklande metod inom Sfi-undervisning. 

 

Jag vill i uppsatsen besvara följande frågeställningar: 

 

o I vilken utsträckning leder reflektionssamtalen till reflektion kring det egna skrivan-

det? 

 

o I vilken utsträckning leder reflektionssamtalen till reflektion kring språk och/eller in-

nehåll i elevernas pre-reflektiva texter?  

 

o Hur förändrar eleverna sina texter efter samtalen? 

 

o Vilka faktorer tolkar jag som betydelsefulla för utgången av de fem reflektionssamta-

len? 
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3 Teori 

 

I detta kapitel presenteras de teorier och den tidigare forskning som ligger till grund för denna 

studie. Kapitlet inleds med en kort presentation av konstruktivismen, följt av en presentation 

av hur begreppet reflektion används i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94). Däref-

ter följer en beskrivning av reflektionsbegreppet, reflektion och lärande samt metakognition. 

Avslutningsvis presenteras Vygotskijs teori om zonen för den närmaste utvecklingen följt av 

en beskrivning av skrivprocessen. 

3.1 En konstruktivistisk lärandesyn 

Denna uppsats är utformad inom den forskningstradition som betonar elevens aktiva konstru-

erande av kunskap, konstruktivismen (Arfwedson & Arfwedson 2008:23ff). Den konstrukti-

vistiska lärandesynen har varit dominerande de senaste årtiondena sedan man mer eller mind-

re övergivit den behavioristiska. Från att man inom behaviorismen såg eleven som en mer 

eller mindre passiv mottagare av det som läraren lär ut ser de flesta forskare idag eleven som 

en aktiv konstruktör av kunskap. Lärarens uppgift blir därmed att på olika sätt underlätta för 

elevens eget lärande. Det kan ske genom stöttning och guidning och genom att erbjuda eleven 

varierade och återkommande möjligheter att testa hypotesers riktighetsgrad. På så vis sker en 

kontinuerlig konstruktion och rekonstruktion av kunskap. För att rekonstruktion av kunskap 

ska vara möjlig är det viktigt att undervisningen utgår ifrån elevernas förförståelse (Arfwed-

son & Arfwedson 2008:23ff). Genom reflekterande samtal kan denna förförståelse göras syn-

lig för läraren.  

3.2 Reflektionsbegreppet i läroplanen 

Reflektion som begrepp används i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna på följande 

sätt. I första kapitlet, andra stycket, står att läsa: ”Eleverna ska få möjlighet att reflektera över 

sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper”. I andra kapitlet, första stycket, uttrycks att 

skolan ska sträva mot att eleven ”utvecklar en insikt om sitt eget sätt att lära och en förmåga 
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att utvärdera sitt eget lärande”. Dock ges begreppet reflektion ingen fördjupning eller förklar-

ing. 

3.3 Vad är reflektion? 

Många forskare har sökt svara på frågan vad reflektion är och vad som skiljer reflektion från 

vanligt tänkande. Dewey definierar reflektion som ”active, persistent, and careful considera-

tion of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it 

and further conclusions to which it tends“ (Dewey 1933:9). Vidare menar Dewey att 

“…reflective thinking, in distinction from other operations to which we apply the name of 

thought, involves (1) a state of doubt, hesitation, perplexity, mental difficulty, in which think-

ing originates, and (2) an act of searching, hunting, inquiring, to find material that will resolve 

the doubt, settle and dispose of the perplexity” (Dewey 1933:12).  

      Emsheimer föreslår en något snävare definition med det inneboende kriteriet att reflektio-

nen ska sträva efter att utveckla något nytt. Han menar att ”reflektion skiljer sig från vanligt 

“tänkande” eller “grubblande” genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med 

någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla tankemönster 

och utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar” (Emsheimer 2005:5 I: Emsheimer, 

Hansson & Koppfeldt).  

      Båda Dewey och Emsheimer menar att reflektion handlar om ett intentionellt handlande 

för att söka reda ut något som uppenbarar sig som ett problem. Ett problem inrymmer i detta 

sammanhang även en förändring av något slag eller en uppenbarelse av något oväntat (Dewey 

1933:12; Emsheimer 2005:5 I: Emsheimer, Hansson & Koppfeldt).   

      Forskarduan Thompson och Zueli har i sina teorier om reflexivt tänkande helt enkelt kallat 

reflektion för att tänka på ett lärande sätt (Thompson & Zueli 1999 I: Rodgers 2002 I: Brus-

ling & Strömqvist 2007:50).  

      Jag kommer i min uppsats att använda mig av Deweys reflektionsbegrepp.  

Rodgers har urskiljt fyra utmärkande drag i Deweys reflektionsbegrepp. Det första är att 

det är en meningsskapande process som utgår från en erfarenhet. Genom att koppla samman 

den ursprungliga erfarenheten med andra erfarenheter och idéer skapas en djupare förståelse. 

Kontinuitet är här ett nyckelbegrepp. Dewey menar att tidigare erfarenheter blir verktyg i nya 

situationer.   
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Reflektionens andra utmärkande drag är att det är ett systematiskt, rigoröst och disciplinerat 

sätt att tänka som har sina rötter i det vetenskapliga utforskandet. Just utforskandet är ytterli-

gare något som är centralt i Deweys beskrivning av reflektion. Utforskandet kräver nyfikenhet 

och en vilja att undersöka saker vidare.  

Det tredje draget är att reflektion måste ske i en gemenskap, i interaktion med andra.  

Det fjärde och sista draget som Rodgers utläser ur Deweys beskrivning är att reflektion 

kräver en positiv inställning till den egna och till andras personliga och intellektuella mognad. 

Då reflektion grundar sig i egna erfarenheter krävs en tilltro till den egna förmågan att skapa 

ordning och finna lösningar i nya oväntade situationen (Rodgers 2002 I: Brusling & Ström-

qvist 2007:53ff). 

3.4 Reflektion och lärande 

Bruner var en av de första att tala om reflektion och lärande. Han menade att kunskap fördju-

pas när vi medvetet reflekterar över den. Även Piaget och Vygotskij som verkade under sam-

ma tid såg reflektion som väsentlig i lärandeprocessen (Arfwedsson 1992:110f). 

      Boud, Keogh och Walker (1985) menar att reflektion inte utnyttjas till sin fulla potential 

inom utbildningssystemet. En anledning till detta menar de är att reflektion är något som för 

en utomstående är svår att observera. En lärare kan till exempel inte se huruvida en elev re-

flekterar inom sig själv eller. Vidare menar de att inte all reflektion är effektiv ur ett inlär-

ningsperspektiv. För en effektiv reflektionsprocess krävs att man tar hänsyn till ett antal fakto-

rer (Boud, Keogh & Walker (red.) 1985:8, 21).  

      Den första faktorn man bör beakta är eleven. Reflektionen måste alltid utgå ifrån den lä-

randes upplevelser och erfarenheter. Den som går in i en ny situation med ett minne av att 

tidigare ha klarat sig bra har bättre förutsättningar att lyckas än den med negativa erfarenheter. 

Detta gäller framförallt dem som stött på problem men lyckats lösa dem. Elever som själva 

känner att svåra eller oväntade situationer kan bidra till deras utveckling har också ett för-

språng när det gäller det faktiska lärandet. Boud, Keogh och Walker menar också att det är 

viktigt att ha tillräckliga förkunskaper i det aktuella ämnet för att kunna handskas med nya 

och problematiska situationer med självförtroende (Boud, Keogh & Walker (red.) 1985:21) .  

Det andra faktorn man bör beakta är reflektionsprocessen i sig. Boud, Keogh och Walker 

menar att den innehåller tre viktiga steg. Det första steget är att återvända till erfarenheten. Ur 

erfarenheten hämtas kunskaper och minnen som ligger till grund för reflektionen, detta utgör 
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det andra steget. Slutligen, som det tredje steget, utvärderas och summeras upplevelsen 

(Boud, Keogh & Walker (red.) 1985:21). 

Även Dewey använder sig av liknande faser i sin beskrivning av reflektion och han pekar 

särskilt på den sista fasen. Många gånger stannar reflektionen där beslutet tas, menar Dewey, 

vilket innebär att en del av det möjliga lärandet går förlorat (Dewey 1933:117f).  

Candy, Harry-Augstein och Thomas skriver i den tidigare nämnda antologin Reflection: 

Turning experience into knowledge att det är svårt att förändra ett invant beteende. Därför kan 

en del uppleva att de knappast kan någonting när de börjar reflektera över sin kunskap eller 

sitt lärande. Candy, Harry-Augstein och Thomas kallar detta för medveten inkompetens (se 

figur 1 i nästa avsnitt). Under denna period är det viktigt att läraren är där och stöttar eleven 

och hjälper henne/honom vidare (Candy, Harry-Augstein & Thomas I: Boud, Keogh & Wal-

ker (red.) 1985:102).  

3.5 Metakognition  

Arfwedson beskriver i Hur och när lär sig elever? En kritiskt kommenterad sammanfattning 

av kognitiva teorier kring elevers inlärning (1992:58) metakognition som ”individens förmå-

ga att bedöma sin egen kunskapsstatus”. Dessutom menar Arfwedson att metakognition inne-

fattar förmågan att ha ett analytiskt förhållningssätt till kunskap i stort. Arfwedson menar att 

denna förmåga ökar med ålder och mognad. Den kan också växa genom utbildning och trä-

ning i att se på inlärning ur ett utifrånperspektiv. Viktigt i inlärningen är att medvetet kunna 

reflektera över det man kan och inte kan, så kallad självreflektion. Med metakognitionen 

kommer en strategisk medvetenhet som gör att vi själva kan styra vår inlärning. Härav kom-

mer skolans uppgift att lära elever att lära, menar Arfwedson (Arfwedson 1992:58f).              

Arfwedson menar vidare att för att eleverna ska kunna använda sin kunskap när de behöver 

den måste de vara medvetna om vad de vet och vad de inte vet (ibid:109).  

Även Vygotskij talar om vikten av att bli medveten om den egna inlärningen (Vygotskij 

1962 I: Arfwedson 1992:110). Detta kan ske genom verbalisering, som Vygotskij menar har 

en direkt påverkan på växlingen från omedveten till medveten kunskap. Genom att sätta ord 

på kunskap gör man den medveten.  

Vägen från omedveten till medveten, och omedveten igen, kan illustreras med en stege (se 

figur 1). Det första steget illustrerar vad Howell (1982) kallar omedveten inkompetens. Här är 

möjligheterna att tillägna sig ny kunskap små, eftersom vi ännu inte upptäckt behovet av det. 
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Det andra steget, den medvetna inkompetensen, representerar det stadium i lärandeprocessen 

då vi upptäckt vad vi inte kan. Här är vi mycket mottagliga för lärande. Det tredje steget re-

presenterar det stadium då vi lärt oss något, och är medvetna om det. Slutligen är det fjärde 

steget, den omedvetna kompetensen, det steg i lärandeprocessen då kompetensen blivit auto-

matiserad (Howell & Fleishman (red.)1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

I studier som gjorts om vad som utmärker den framgångsrika språkinläraren har det konstate-

rats att inlärare som är medvetna om den egna inlärningsprocessen och de strategier de an-

vänder har stor chans att lyckas i sin språkinlärning. Dessa inlärare är metalingvistiskt med-

vetna och de kan analysera och resonera kring språkliga fenomen. De använder sig också i 

hög grad av metakognitiva inlärningsstrategier (Ellis 1994 I: Abrahamsson 2009:213). 

      Denna medvetenhet kan, menar jag, byggas upp genom samtal om texter och skrivprocess. 

Andra utmärkande drag för den framgångsrika inläraren är förmågan att göra språkliga analy-

ser och tvärspråkliga jämförelser. Utmärkande är också förmågan att kunna fokusera på inne-

håll och betydelse såväl som på språklig form (Ellis 1994 I: Abrahamsson 2009:213).  

Figur 1. Fritt efter Howells modell ”Conscious competence” (Howell & Fleishman 

(red.)1982). 

Omedveten 

inkompetens 

Medveten  

inkompetens 

Medveten 

kompetens 

Omedveten 

kompetens 
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3.6 Zonen för närmaste utveckling, stöttning och mediering 

Vygotskijs forskning kring lärande genom interaktion har haft stor betydelse för hur vi idag 

utformar utbildning och undervisning. Vygotskij myntade på 1970-talet begreppet ”zonen för 

närmaste utveckling” där han betonade medieringens roll för individens utveckling. Vygotskij 

menade att det individen idag kan göra med lite hjälp kan hon/han i morgon göra självstän-

digt. Hjälpen kan enligt Vygotskij komma från en mer erfaren individ, som en förälder eller 

en lärare, men den kan också bestå i materiella verktyg såsom instruktionsböcker eller stöd-

hjul till cykeln. Enligt Vygotskij bör skolans undervisning rimligen bedrivas i just denna zon, 

som utgör avståndet mellan det eleven kan göra självständigt och det hon kan göra med rätt 

vägledning (Vygotskij 1978 I: Lindberg 2004:471f).       

      Forskartrion Bruner, Woods & Ross (1976) kom att använda sig av begreppet scaffolding, 

eller stöttning, när de talade om den mediering som sker mellan en mer erfaren och en mindre 

erfaren individ. Efter dem har många forskare använt sig av begreppet, bland andra Maybin, 

Mercer & Stierer som menar att man inte bör betrakta all hjälp mellan lärare och elev som 

stöttning. Stöttning kännetecknas av att eleven själv lyckas lösa en uppgift, visserligen med 

hjälp av läraren men det är avgörande att det är eleven som står för arbetet. Vidare känneteck-

nas stöttning av att eleven tack vare den får en allt högre självständig kompetens (Maybin, 

Mercer & Stierer 1992 I: Lindberg 2004:472f).  

Van Lier har senare påpekat att stöttning, eller mediering som han benämner det, även kan 

ske mellan jämbördiga individer. Samarbetet i sig utgör då det medierande verktyget, där de 

jämbördiga individerna gemensamt finner lösningar. Även självreflektion och interaktion med 

mindre kompetenta deltagare kan utgöra medierande verktyg till en djupare förståelse menar 

van Lier. Individen tvingas då att precisera och lyfta fram sina inneboende kunskaper och 

erfarenheter. Denna typ av mediering kan leda till en högre medvetenhet kring hur man löser 

problem som ligger inom zonen för den närmaste utvecklingen, vilket i sig är en viktig kun-

skap i det självständiga lärandet (van Lier 1996 I: Lindberg 2004:473f).  

3.7 Skrivprocessen 

Skrivprocessen ses idag av de flesta forskare som en kognitiv process som bör beskrivas som 

cyklisk snarare än linjär. Den har också av många beskrivits som en problemlösningsprocess 

(Strömquist 1993:28f). Hur skrivprocessen ser ut beror naturligtvis på vad det är för typ av 
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text den syftar till men om vi utgår ifrån skrivandet av en kommunikativ text, där syftet är att 

förmedla något till någon annan, går det att utläsa ett antal faser i skrivprocessen.  

      Flower och Hayes modell av den kognitiva skrivprocessen (1981) används ofta för att 

illustrera skrivandets många dimensioner. Modellen är konstruerad efter en genomförd under-

sökning där forskarduon lät skribenter kommentera sitt skrivande samtidigt som de skrev. 

Efter att ha sammanställt resultaten menar Flower och Hayes att skrivandet tar sin utgångs-

punkt i en specifik skrivsituation där det förhåller sig till en retorisk ram (se figur 2 nedan). I 

den retoriska ramen ingår saker att ta hänsyn till under skrivandet såsom ämne, syfte, motta-

gare samt krav på grund av texttyp. Härifrån går skrivandet vidare till vad Flower och Hayes 

kallar olika skrivprocesser. Här ingår bland annat planering, skrivande och revidering. Hela 

processen är beroende av skribentens långtidsminne och kunskap om mottagare, ämne m.m. 

(längst till vänster i figuren). Det som utmärker Flower och Hayes modell är den kontroll-

funktion som finns längst ner i figuren. De menar att denna funktion styr de olika tankepro-

cesserna i skrivandet. Genom kontrollfunktionen avgör skribenten när det är dags att lämna en 

fas för att gå in i en annan, samt när det är dags att återgå till en föregående fas (Strömquist 

1993:27-29). 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 
Figur 2. Den kognitiva processmodellen av Flower & Hayes (1981). I översättning av Strömqvist (1993:29). 

Skrivsituation 
Retorisk ram  Text under 
- Ämne  tillblivelse 
- Syfte 
- Mottagare 
- Krav p.g.a. texttyp 
 

Skrivprocesser 
   
Planering                Översättning Granskning 
- Generering                  - Utvärdering  
- Organisering                       - Revidering 
- Målsättning 

 Monitor/kontrollfunktion 

 

Skribentens 
långtidsminne 
 
Kunskap om 
ämne, mottagare, 
texttypsmönster  



 15 

En del forskning har gjorts kring vad som skiljer expertskribenters skrivprocess från mer ova-

na skribenters. Undersökningar av bland andra Flower och Hayes (1980) har visat att expert-

skribenter ägnar mycket tid åt så kallad pragmatisk planering under skrivprocessen. Den 

pragmatiska planeringen innebär att man i hög grad fokuserar på texten som helhet och dess 

övergripande syfte och budskap. Detta kan jämföras med den typ av planering som mer ovana 

skribenter tenderar att ägna sig åt som framförallt fokuserar på textens innehåll (Chrystal & 

Ekvall 1997:59).   

      Även då det gäller revidering av texter kan man utläsa skillnader mellan experter och no-

viser. Experter ser i allmänhet revidering som något som rör texten som helhet, även kallat 

textens globala nivåer, medan noviser tenderar att se revidering som något som framförallt rör 

textens yta, de lokala textnivåerna (ibid:60). Dessa skillnader i uttolkningen av begreppet re-

videra menar Chrystal & Ekvall kan vara ett hinder för ovana skribenter att upptäcka problem 

i egna eller andras texter. 

      Brandt (1990:6 I: Chrystal & Ekvall 1997:57) menar att grunden för skrivutveckling lig-

ger i metakunskaper om hur skrivprocessen ser ut och hur skribenter går till väga när de skri-

ver. Även förmågan till självreflektion spelar här en viktig roll. Genom insikter i den egna 

skrivprocessen och de strategier man använder sig av tillsammans med kunskap om de strate-

gier som är möjliga att använda skapas möjligheter till skrivutveckling. 

      Då denna studie fokuserar andraspråksinlärares skrivande och reflektion kring detta är det 

viktigt att komma ihåg att den komplicerade skrivprocessen är än mer komplicerad för dem. 

Förutom de rent språkliga aspekterna och de generella färdigheter som krävs vid skrivning 

måste andraspråksinlärare lära sig vilket slags språk som är lämpligt att använda i olika situa-

tioner, något som förstaspråksinlärare många gånger redan har med sig i bagaget. Gibbons 

kallar detta för att de måste knäcka den kulturella koden. Varje skrivkultur har sina specifika 

skriftnormer som man måste känna till för att effektivt kunna nå textens syfte (Gibbons 

2006:83f). 
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4 Metod och material 

 

I detta kapitel presenteras den kvalitativa metod som används i uppsatsen. Först presenteras 

den ur ett teoretiskt perspektiv, därefter presenteras denna undersöknings genomförande och 

analysmetod. Därefter följer en diskussion kring validitet och reliabilitet samt kritik av meto-

den. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens material samt urvalsförfarande. 

4.1 Metod 

4.1.1 En kvalitativ forskningsmetod 

Jag använder mig i min uppsats av en kvalitativ forskningsmetod, med delar hämtade ur Kers-

tin Bladinis avhandling Handledning som verktyg och rum för reflektion – en studie av speci-

alpedagogers handledningssamtal (2004). Liksom Bladini utgår jag ifrån antagandet att kun-

skap är något som är socialt konstruerad i en historisk och kulturell kontext. Det innebär att 

all forskning bör tolkas som en tolkning av verkligheten snarare än som en objektiv beskriv-

ning av verkligheten. Alvesson och Sköldberg kallar denna forskningstradition för reflekte-

rande forskning (1998). Under forskningsprocessen sker ett samspel mellan forskaren och de 

beforskade. Utifrån en teoretisk grund tolkar och rekonstruerar forskaren den sociala verklig-

het som framträder, och negligerar därmed andra tolkningar (Alvesson & Sköldberg 1998:13 

I: Bladini 2004:61). 

      Min metod går att likna vid den kvalitativa forskningsintervjun (se t.ex. Kvale 1997). Jag 

vill dock enligt Bladinis terminologi hellre likna den vid ett strukturerat handledarsamtal. 

Bladini menar att handledarsamtal kan föras utifrån två olika metoder. I den första metoden 

används handledarsamtalet som ett verktyg för att skapa förändring genom att handledaren 

ger direkta råd. I den andra metoden används handledarsamtalet som en utgångspunkt för re-

flektion med syftet att skapa förändring genom att vidga perspektivet eller öka förståelsen hos 

den handledda. I det senare fallet går handledaren inte in och ger direkta råd, utan försöker att 

låta den handledda själv finna lösningar endast genom att ställa frågor (Bladini 2004:159). 

Det är den sistnämnda av dessa två metoder som jag använder i denna uppsats. Bladinis un-

dersökning syftar till att studera handledarens roll i handledarsamtalen, min ingång är den 
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motsatta. Jag studerar elevens respons på samtalet. Trots dessa olika ingångar har jag funnit 

stöd i Bladinis tillvägagångssätt.      

4.1.2 Undersökningens genomförande 

I ett första skede av undersökningen lät jag fem sfi-elever skriva varsin text på temat ”en 

praktikansökan”. Skrivuppgiften var hämtad från Nationellt prov för sfi: 17, kurs D – del D 

(bilaga 1). Texten skrevs i skolan under högst 60 minuter, i direkt anslutning till det efterföl-

jande reflektionssamtalet. Eleverna skrev därmed texterna vid olika tillfällen. Inga hjälpmedel 

var tillåtna.  

   Därefter hade jag ett samtal med var och en av eleverna. Samtalen pågick i 30-45 minu-

ter och jag spelade in dem för att senare kunna gå tillbaka och lyssna. Tre av samtalen hölls i 

elevernas hemklassrum, efter skoldagens slut, och två av samtalen hölls i ett angränsande 

grupprum. Under samtalen bad jag eleverna att själva reflektera kring sina texter och kring 

olika delar av sitt skrivande. Jag stöttade dem i deras reflektion men gav dem för övrigt ingen 

respons på texterna. Samtalen utgick ifrån en manual som jag konstruerat för detta syfte (bila-

ga 2). Manualen innehåller frågor som uppmanade eleverna till reflektion om hur de tänkt 

under skrivandet, om textens syfte, innehåll, mottagare, disposition, meningsbyggnad samt 

textens tydlighet. Frågorna rörde också eventuella problem och/eller svårigheter som dök upp 

under skrivandet.  

   Förutom en första fråga där jag bad eleverna att berätta om hur de tänkte när de började 

skriva använde jag mig av frågor som fokuserade på specifika delar av skrivprocessen/textens 

utformning. Dessa mindre öppna frågor använde jag av ett antal anledningar. De gav bland 

annat eleverna själva en möjlighet att upptäcka gömda svårigheter. Jag menar att elevernas 

omedvetna svårigheter många gånger kan ligga till grund för andra problem. Om en elev till 

exempel inte har klart för sig vem hon/han tänker sig som mottagare, kan detta innebära en 

mängd svårigheter under hela skrivprocessen. Dessutom kan dessa mindre öppna frågor vara 

en hjälp för de elever som har svårt att reflektera fritt.  

   Gunilla Fredriksson (1991:39) som skrivit om skrivprocessen hos andraspråksinlärare 

skriver att det är en god idé att låta elever stryka under sådant de är osäkra på i sina texter 

inför en inlämning eller rättning. De får då en chans att föregripa otydligheter med mera som 

kan komma fram vid rättning. Jag lät enligt denna metod eleverna gå igenom sina texter under 

samtalen och stryka under sådant som de var osäkra på i sina texter. Jag bad dem därefter att 

berätta om det de strukit under och reflektera kring olika lösningar. Detta gav eleverna möj-
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ligheter att själva lägga märke till vad de har problem med och vad de faktiskt kan resonera 

sig fram till vid eftertanke. 

  Efter samtalet fick eleverna i uppgift att skriva om texten och använda sig av de tankar 

som kommit fram under reflektionen. Detta gjordes i direkt anslutning till samtalet och ele-

verna hade en timme på sig. Ingen av eleverna använde dock mer än 40 minuter till denna 

revidering.  

4.1.3 Analys 

Efter att ha transkriberat samtalen har jag genomfört en strukturerad analys av dem. Jag har 

inför analysen konstruerat en analysmanual som jag utgått från i analysarbetet (bilaga 3). 

Analysmanualen är konstruerad med stöd i den tidigare forskning som finns kring reflektion.        

      En del i analysen bestod i att analysera den reflektion som förekom i samtalen. Här har jag 

utgått ifrån Deweys definition av reflektion som ”active, persistent, and careful consideration 

of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and 

further conclusions to which it tends“ (Dewey 1933:9, se avsnitt 3.3). Jag har analyserat om 

och i vilken utsträckning eleven reflekterar samt vilken typ av reflektion som i så fall före-

kommer, reflektion kring det egna skrivandet eller reflektion kring den egna textens innehåll 

och språk. Jag har också analyserat om reflektionen rör globala (övergripande) eller lokala 

(språkliga detaljer) textnivåer. 

      Jag har också tittat på hur elevens verbalisering ser ut, om hon/han lyckas precisera sina 

tankar och sitt tillvägagångssätt samt ringa in eventuella svårigheter eller osäkerheter. Detta 

menar jag, med stöd i forskningen, är en förutsättning för verbaliserad reflektion. Även då det 

gäller verbalisering av ovanstående saker har jag analyserat om verbaliseringen framförallt rör 

den egna skrivprocessen eller textens innehåll och språk, samt om den rör globala eller lokala 

textnivåer. 

      Vidare har jag utifrån Deweys teorier analyserat hur villig eleven tycks vara att undersöka 

saker genom tankeverksamhet, samt vilken tilltro eleven tycks ha till sin egen förmåga att 

genom reflektion komma fram till något.  

      Jag har också analyserat var elevens fokus ligger under samtalet och hur innehållet i sam-

talet ser ut utifrån det. Nära samman med detta hör även hur eleven tolkar mina frågor. Manu-

alen innehåller också frågor om vilka förväntningar eleven har på samtalet då hon/han går in i 

det, samt i vilken utsträckning eleven får den stöttning hon/han behöver för att reflektionen 

ska leda någonstans. 
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För att finna svar på mina frågor i analysmanualen har jag använt mig av abduktion (se Bladi-

ni 2004:61). Detta innebär att jag växelvis har rört mig mellan egen empiri och tidigare forsk-

ning och teori.  

4.1.4 Validitet och reliabilitet 

I valet av metod är det viktigt att fundera över undersökningens validitet, det vill säga huruvi-

da metoden verkligen mäter det den är avsedd att mäta. Metoden måste vara utformad på så-

dant sätt att den kan ge svar på de frågeställningar som ställs (Josephson 2003:8). Bladini 

hänvisar till Kvale (1997) som menar att kraven på validitet i kvalitativa undersökningar som 

min egen och Bladinis kan likställas med krav på forskarens hantverkarskicklighet. Denna 

skicklighet visar sig genom att forskaren återkommande ifrågasätter, kontrollerar och teore-

tiskt tolkar sina resultat. Detta har jag varit noga med att göra genom hela uppsatsen. Det är 

också viktigt att undersökningen är så transparent som möjligt och det tillgodoses genom att 

forskaren presenterar de erfarenheter och den förståelse man går in i forskningsprocessen 

med, samt redogör för de teorier som används vid tolkningen (Bladini 2004:71). Jag menar 

här att jag genom att presentera min syn på lärande som konstruktivistisk och genom att utför-

ligt redogöra för de teorier som ligger till grund för undersökningen följer detta krav. Jag gör i 

min undersökning inga anspråk på att finna allmängiltiga svar utan jag tar upp fem specifika 

exempel på hur reflektionssamtal kan se ut i andraspråksundervisningen. Eventuella försök att 

tala mer generellt om reflektionssamtalets möjligheter hade sänkt undersökningens validitet.  

      Det är också väsentligt att resultaten av undersökningen är tillförlitliga, det vill säga att 

reliabiliteten är hög. För att detta ska uppnås måste tillämpningen av metoden vara god samt 

väl definierad. Detta menar jag att jag har uppnått. Josephson (2003:8) menar också att hög 

reliabilitet innebär att metoden är så väl definierad att någon annan kan göra om samma un-

dersökning och få samma resultat. Detta kan jag inte garantera i denna uppsats. Som jag 

nämnde i det inledande avsnittet i detta metodkapitel bygger denna undersökning på min 

tolkning av verkligheten. Trots att tolkningen bygger på vetenskapliga teorier och tidigare 

forskning kan jag inte garantera att en annan uttolkare skulle få exakt samma resultat. Detta 

sänker uppsatsens reliabilitet något men gör den enligt min mening inte mindre relevant. 
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4.1.5 Metodkritik 

Som en följd av att reflektion är en kognitiv process som pågår inom individen är reflektionen 

i sig omöjlig att för mig som forskare observera. Jag kan endast observera det som kommer ut 

av reflektionen i form av verbalisering eller förändrade texter. Här kan man framföra en kritik 

mot min metod och fråga sig vad jag egentligen kan säga om det eventuella lärande som sker 

genom de fem reflektionssamtalen. Jag vill därför påpeka att jag endast kan observera det som 

eleverna visar mig. Tolkning och analys gör jag därefter med stöd i tidigare forskning. Detta 

dilemma om vad det faktiskt är man som forskare (och för den delen även lärare) kan obser-

vera gäller i själva verket allt lärande. Detta kan dock inte hindra oss från att försöka säga 

något välgrundat om elevers kunskaper och lärande. 

      En annan kritik man kan framföra gäller min roll som forskare och lärare. Då jag arbetar 

på den aktuella skolan är det sannolikt att detta påverkar undersökningens resultat. Jag har 

dock varit noggrann med att under samtalen hålla en forskarroll, vilket har underlättats av att 

jag inte själv undervisar de aktuella eleverna. Vi känner endast igen varandra från skolans 

korridorer, vilket jag menar kan vara en fördel då eleverna känner sig trygga i vetskap om 

vem jag är. Jag har innan undersökningen varit tydlig med att den inte på något sätt påverkar 

deras betyg.  

En kritik som liknar denna, men som snarare rör textuppgiftens utformning, har att göra 

med den dubbla mottagarsituationen (se t.ex. Karlsson 1997). Eleverna har innan samtalen fått 

en skrivuppgift med en tänkt mottagare, praktikplatsen. De är dock samtidigt medvetna om att 

jag är den egentliga mottagaren. Trots att jag inte är deras ordinarie lärare påverkar detta tro-

ligtvis skrivsituationen. Detta är dock ett problem som är svårt att komma ifrån när det kom-

mer till mycket av skolskrivandet.  

4.2 Material 

Undersökningens material består av fem inspelade reflektionssamtal, respektive tio elevtexter. 

De fem strukturerade och stöttande reflektionssamtalen är planerade med avsikten att få ele-

verna att reflektera kring sitt skrivande och kring sina egenproducerade texter. Jag har valt att 

tillämpa reflektionssamtalet på skrivande då det utgör ett kritiskt moment för många elever på 

Sfi. Genom att först låta eleverna skriva varsin text på ett givet tema, och därefter utifrån den-

na text reflektera kring skrivandet görs samtalet kontextbundet. Andraspråksforskning har 
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visat att kontextbundna samtal underlättar för elever som har svårigheter med att uttrycka sig 

på sitt andraspråk (se t.ex. Gibbons 2006).  

4.2.1 Urval 

Jag genomförde mitt urval av medverkande elever i tre steg. Det första steget var att få till-

gång till en skola där jag kunde hitta medverkande elever. Här valde jag på grund av tillgång-

en den skola där jag själv arbetar. Jag bestämde därefter vilken nivå jag ville att de medver-

kande eleverna skulle befinna sig på. Jag bestämde mig här för D-nivå, den högsta nivån inom 

Sfi, och valde dessutom ut den längst komna gruppen på denna nivå. Jag ville ha elever som 

kommit en bit på väg vad gäller både muntlig och skriftlig produktion av svenska. De fem 

elever som medverkar i undersökningen läser studieväg 2. Detta innebär att de har en liknande 

studiebakgrund och att de förväntas studera i medelsnabbt tempo. Studieväg 1 är framförallt 

för analfabeter och studieväg tre för akademiker. Valet av elever på D-nivå innebar också att 

jag undvek mina egna elever, då jag endast undervisar på lägre nivåer 

      Härifrån gjorde jag ett så kallat självselektionsurval. Det innebär att analysenheterna själ-

va bestämmer vilka som ska medverka i undersökningen, det vill säga de får anmäla sig frivil-

ligt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2002:210). Genom detta urval fick jag det 

antal elever jag ville ha, fem stycken. De fem elever som medverkar i undersökningen har 

garanterats anonymitet.   
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5 Resultatredovisning och analys  

 

Jag kommer i detta kapitel att redovisa och analysera resultaten av min undersökning, koppla-

de till tidigare redovisad teori. Kapitlet inleds med en redovisning och analys av respektive 

reflektionssamtal. Redovisningen inleds med en kort presentation av den medverkande inlära-

ren samt en återgivning av den text hon/han författat som ligger till grund för samtalet (den 

pre-reflektiva versionen). Alla namn som förekommer är fingerade.  

      Därefter följer en redovisning av de faktorer som jag i min analys tolkat som betydelseful-

la för utgången av samtalen.  

5.1 Reflektionssamtal 1 med Yusef 

Det första reflektionssamtalet hölls med Yusef från Irak. Yusef är i 30-årsåldern och han har 

bott i Sverige i tre år. Hans modersmål är arabiska. Nedanstående text författad av Yusef ut-

gjorde utgångspunkt för det reflekterande samtalet. De understrukna delarna är de Yusef själv 

markerade då jag bad honom att stryka under och berätta om det som han eventuellt kände sig 

osäker på i texten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 29 april 2010 

praktikansökan 

 

Jag är (förnamn) (efternamn).  Jag har bott i Sverige 3 år. Nu avslutat jag med SFI 

kursen. Som jag är en gammal kund till ICA sedan 3 år sedan. Jag är imponerade 

av ICA system hur kunde ni sköta era kunter med stor respekt och fint sätt. Därför 

bestämde jag att söker ett praktikchans hos er. 

Jag är en aktiv person med stor glädja på ansiktet och arbetsam sam en myra. 

Jag jobbade 2 år i Umeå på Mcdonads och innan det hade jag jobbat på en butik 

mat i malta 3 år. Jag känner mig att jag passar bra i det stället. 

Jag hoppas att ni kontakta mig. 

Jag kan börja jobba från nästa vecka. 

 
 
Textversion 1 av Yusef. 
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Yusef ger redan tidigt i samtalet intryck av att befinna sig på en relativt hög nivå i svenska, 

både muntligt och skriftligt. Denna uppfattning stärks av det faktum att han inom kort ska 

göra det Nationella provet för Sfi, som utgör slutprov. Till skillnad från i gymnasiet och 

grundskolan gör Sfi-elever det Nationella provet då de uppnått en viss nivå i språket, obero-

ende av hur länge de har studerat svenska. Yusef beräknas alltså vara klar med Sfi inom kort.  

Den höga muntliga nivån skapar enligt min uppfattning goda förutsättningar för reflektions-

samtalet då Yusef har möjlighet att utveckla sina tankegångar för mig.  

      Yusef uttrycker innan samtalet att han behöver träna sitt skrivande. Han anser själv att han 

befinner sig på en högre nivå muntligt än vad han gör skriftligt. Samtalet ser han därmed som 

en chans att utveckla sitt skrivande generellt, och att testa sin egen nivå inför det stundande 

Nationella provet. Denna ingång i samtalet menar jag skapar förutsättningar för att det faktiskt 

blir utvecklande och lärorikt, då Yusef med denna inställning själv är mottaglig för ny och 

fördjupad kunskap. Detta kan kopplas till det Boud, Keogh och Walker skriver om att elever 

som själva känner att utmanande situationer kan bidra till deras utveckling är mer mottagliga 

än andra när det kommer till det faktiska lärandet (se avsnitt 3.4). 

      Under samtalet framkommer det också att Yusef är väl medveten om samtalets ursprung-

liga syfte, att ge mig underlag till denna undersökning. Inledningsvis berättar han att han för-

sökte angripa skrivuppgiften som om det vore en verklig praktikansökan han skulle skriva. 

Han tänkte noga igenom var han i verkliga livet skulle vilja praktisera och eventuellt också 

arbeta, och bestämde sig för Ica. Senare under samtalet tar han dock upp hur skolskrivandet, 

eller skrivandet till konstruerade uppgifter som denna, på många sätt skiljer sig från skrivande 

utanför skolan. Detta leder enligt honom till att ansökan trots ansträngningarna inte blir auten-

tisk. Yusef menar att han i en autentisk situation skulle söka mer information om praktikplat-

sen innan han börjar skrivandet samt undersöka språkliga detaljer som han känner sig osäker 

på. Detta sätt på vilket Yusef tar ett steg bort från situationen och kritiskt granskar den menar 

jag visar på en god metakognitiv förmåga (se avsnitt 3.5).  

5.1.1 Är det reflektion? 

Låt oss efter denna genomgång av förutsättningarna för reflektionssamtalet titta närmare på 

hur utgången av samtalet blir. Yusef är den av de fem medverkande eleverna som tydligast 

visar prov på reflektion. Han reflekterar både på en övergripande nivå, kring skrivsituationen 

(se exemplet ovan med autentiskt och icke autentiskt skrivande) och på detaljnivå. Dessutom 

förekommer både självreflektion och innehållslig/språklig reflektion. Ett exempel på inne-
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hållslig/språklig reflektion är när han upptäcker att han inte är nöjd med slutet i sitt ansök-

ningsbrev (kursiv stil visar att han läser ur sin text).  

”Jag tror att det blir mycket bättre om jag hoppar, eller om jag tar bort… Om jag slutar med fra-

sen ”Jag kan börja jobba nästa vecka” och ”Jag hoppas att…” det blir här. ”Jag hoppas att ni 

kontaktar mig.” Jag tror att jag byter bara på den linjen.”  

 

Här startar reflektionen med att han inte är helt nöjd med texten. Han ringar in avslutningen 

som något han bör förändra och finner en lösning som han känner sig nöjd med. Reflektionen 

stannar dock där beslutet tas, i vad Dewey skulle benämna som det andra steget i reflektionen. 

Yusef gör inte någon tillbakablick eller summering av reflektionen, som skulle ha utgjort det 

tredje och sista steget (se avsnitt 3.4). 

      Utifrån texterna och det som framkommer under det reflekterande samtalet kan Yusef 

beskrivas som en språklig risktagare. Han berättar också efter samtalet att han inte nöjer sig 

med att kunna skriva enkelt och korrekt, han vill nå mer avancerade nivåer i sitt skrivande. 

För att väga upp de chansningar han gör under skrivandet har han tänkt ut en medveten strate-

gi. Han berättar: 

”Säkert de kommer att säga att jag är ny här i Sverige, och därför jag skriver tre år. Kanske de 

blir lite imponerade att jag kan skriva på tre år. Eller annars det blir negativt, på ett sätt så de vill 

inte praktikanter som de kan inte mycket svenska”. 

 

Jag tolkar detta som en form av självreflektion. Han är medveten om att han inte skriver per-

fekt svenska, men han är inte villig att skriva alltför enkelt, endast för korrekthetens skull. 

Genom reflektion har han kommit fram till idén att i stället försöka imponera. Som synes av 

citatet är han dock inte övertygad om strategins hållbarhet. Det är också möjligt att praktik-

platsen inte vill ta emot någon som inte kan så mycket svenska.   

5.1.2 Förändringar i texten efter samtalet 

Vilka synliga effekter får då reflektionssamtalet på Yusefs text? Yusef är en av dem som för-

ändrat sin text i störst utsträckning efter samtalet. Hans reviderade textversion presenteras på 

nästa sida, det som är markerat med fetstil är det som är nytt eller förändrat från den pre-

reflektiva texten. 
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              Textversion 2 av Yusef. 
 

 

Jag konstaterar att förändringarna främst rör sig på detaljnivå i form av förändringar av ord-

följd, ordval med mera. Den ursprungliga meningen ”Nu avslutat jag med SFI kursen” har 

Yusef efter samtalet korrigerat till ”Nu har jag avslutat med SFI”. Därefter har han i slutet av 

nästföljande mening ändrat ”...kund till ICA sedan 3 år sedan” till ”...kund till ICA mer än 3 

år”.   

      De två meningarna ”Jag är imponerade av ICA system hur kunde ni sköta era kunter med 

stor respekt och fint sätt. Därför bestämde jag att söker ett praktikchans hos er” har i den 

reviderade versionen fått en annan konstruktion. I den andra versionen skriver Yusef ”Jag 

skulle välja att be er för att få en praktikplats hos er, därför att jag imponerad av ICA syste-

met. Hur kunde ni sköta era kunter med stor respekt och fint sätt”. 

      Meningen ”Jag känner mig att jag passar bra i det stället” har Yusef ändrat till den 

mindre direkta ”Jag känner mig att jag skulle passa bra i ICA butik”. Anmärkningsvärt är att 

Yusef i den reviderade ansökan helt har tagit bort informationen om när han kan börja prakti-

ken, som stod med i uppgiftsinstruktionen som en punkt om vad som bör finnas med i ansök-

ningsbrevet. I stället slutar han bara med den nya meningen ”Hoppas jag att få praktikplats 

Den 29 april 2010 

praktikansökan 

 

Jag är (förnamn) (efternamn). Jag har bott i Sverige 3 år. Nu har jag avslutat med 

SFI. Som jag är en gammal kund till ICA mer än 3 år. Jag skulle välja att be er för 

att få en praktikplats hos er, därför att jag imponerad av ICA systemet. Hur kunde 

ni sköta era kunter med stor respekt och fint sätt. Jag vill lära mig så mycket som 

möjligt. 

Jag är en aktiv person med stor glädja på mitt ansikt och arbetsam som en myra. 

Jag har jobbat 2 år på Mcdonads i Umeå och innan det jag hade varit i malta 3 år 

och jobbade jag på matbutik. Jag känner mig att jag skulla passa bra i ICA butik. 

Hoppas jag att få praktikplats hos er. 

 

MVH 

(namnteckning förnamn) 
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hos er”. Yusef har också lagt till meningen ”Jag vill lära mig så mycket som möjligt” i mitten 

av brevet, samt avslutningsfras och namnteckning längst ner.  

      Intressant är att Yusef föreslog många förbättringar av sin text under reflektionssamtalet 

som han sedan inte använde sig av i den reviderade texten. Detta tyder på att reflektionen har 

fortsatt även efter samtalet, in i den nya skrivprocessen. Jag kan dock konstatera att texten när 

det kommer till språklig korrekthet hade tjänat på att Yusef hållit fast vid de förändringar han 

kom fram till under samtalet.     

5.2 Reflektionssamtal 2 med Leyla 

Det andra reflektionssamtalet hölls med Leyla. Leyla är i 40-årsåldern och hon har bott i Sve-

rige i sex år. Hon kommer från Kurdistan i Irak och hennes modersmål är sydkurdiska. 

Nedanstående text författad av Leyla var utgångspunkt för det reflekterande samtalet. De un-

derstrukna delarna är de Leyla själv markerade då jag bad henne att stryka under och berätta 

om det som hon eventuellt kände sig osäker på i texten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Textversion 1 av Leyla. 

(elevens gatuadress)                       Stockholm den 29 April 

(elevens postadress)                                                    Förskolan Konkordia 

(elevens telefonnummer)                     (förskolans föreståndare) 

 

Jag vill ansöka om praktik som barnskötare. Jag heter (förnamn) (efternamn). Jag 

kommer från i Kurdistan Irak.  I mitt land studerade jag högskolan (teknik) och job-

bade jag i en textil fabrik som ansvarig på en avdeling. I Sverige har jag bott 6 år nu 

är jag svensk medborgare. 

Jag vill göra praktik på förskolan (konkordia) 29. Jag läste en kurs som barnomsorg 

och praktiserade för två år sen. Jag vill lära mig praktiska saker hos er.  

Jag har införmation om barn och jag tycker om barn. Jag trivs både med arbete i lag 

och själständigt. Jag uppskattar och hjälpsam för att jag tror att passa bra. Jag kan 

börja under kort tid.  

 

Med.Vänlig.Hälsning 

(förnamn) (efternamn) 
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Utifrån samtalet med Leyla och den text hon har skrivit menar jag att hon befinner sig på en 

relativt hög nivå i svenska, både muntligt och skriftligt. Liksom Yusef ska Leyla inom kort 

göra det Nationella provet för Sfi, som utgör slutprov. Hennes höga språkliga nivå har inte 

oväntat betydelse för utgången av samtalet då hon med lätthet kan uttrycka sig på svenska. 

      Leyla tycks vid sidan av det uttalade syftet att jag ska få underlag till min undersökning 

framförallt se två vinster med samtalet. Den ena uttrycker hon explicit innan samtalet, den är 

att hon ska få möjlighet att praktisera sin svenska i tal. Hon vill ta varje tillfälle som ges att 

samtala på svenska för att bli mer flytande i sitt språk. Den andra potentiella vinsten uttrycks 

inte explicit men det är tydligt att Leyla ser samtalet och skrivandet av ansökan som en chans 

att utveckla sitt skrivande i allmänhet. Detta visar sig också genom att hennes fokus inte i för-

sta hand ligger på att utveckla den aktuella texten, som hos en del andra elever i undersök-

ningen, utan snarare på att försöka uppfatta saker som hon kan använda sig av i sitt fortsatta 

skrivande.  

5.2.1  Är det reflektion? 

Utifrån dessa förutsättningar ska vi nu gå över och titta på utgången av samtalet. Det blir un-

der samtalet tydligt att Leyla redan under skrivprocessen har reflekterat mycket kring skriv-

uppgiften, sin egen skrivprocess samt kring textens innehåll, budskap och språk. Denna form 

av pragmatisk planering utmärker skrivprocessen hos vana skribenter (se avsnitt 3.7). Leyla 

berättar också i anslutning till samtalet att hon skriver mycket, både på modersmålet sydkur-

diska och på svenska. Detta att hon redan under skrivandet reflekterat märks bland annat i 

verbaliseringen av hennes tillvägagångssätt och i hennes självklara sätt att svara på mina frå-

gor kring vad det är hon vill göra med texten (syfte), vad som är viktigast i texten och så vida-

re. Det står klart att hon gått mycket strukturerat till väga, hon beskriver det själv så här:  

”Först jag läste texten (instruktionstexten, min anmärkning) och tittade vad jag ska skriva. Jag 

tänker jag måste svara på alla, eh på alla frågor. Sen jag tänkte vilken information jag vill ha 

med, mina erfarenheter. De måste veta viktig information om mig. Till exempel jag också erfa-

renheter av barn, jag läste kurs om barnomsorg och praktiserade”.  

Leyla är den enda av de fem eleverna som inlett ansökningsbrevet med sitt ärende. Hon inle-

der: ”Jag vill ansöka om praktik som barnskötare”. Det råder här inga tveksamheter om att 

hon riktar brevet direkt till den tänka mottagaren. Med en klar bild av vad hon vill förmedla i 

texten underlättas verbaliseringsprocessen under reflektionssamtalet.  
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Som jag nämnde i föregående stycke tycks Leyla redan under skrivprocessen ha reflekterat 

kring tillvägagångssätt samt övervägt möjliga lösningar på språkliga problem. Detta leder till 

att hon på förfrågan tydligt kan verbalisera och stryka under svårigeter i texten, samt delvis 

redogöra för sina resonemang. Hon reflekterar därmed på detaljnivå kring olika lösningar men 

har svårt att i sina tidigare erfarenheter finna bevis för det ena eller andra alternativet. Hon 

saknar tillräckliga ämneskunskaper för att kunna slutföra reflektionen. Ett exempel på en svå-

righet som dyker upp är huruvida det heter kommer från Kurdistan, kommer i Kurdistan eller 

kommer från i Kurdistan. 

”Jag kommer från i Kurdistan Irak. Här vet jag inte… från Kurdistan eller i Kurdistan… Jag tror 

att det heter från i Kurdistan Irak.”  

Då hon inte kan förnimma sig till det rätta svaret tvingas hon i stället att chansa. Boud, Keogh 

och Walker menar att det är viktigt att ha tillräckliga förkunskaper för att kunna handskas med 

problematiska situationer med självförtroende (se avsnitt 3.4). Jag tolkar det som att Leyla 

helt enkelt är relativt medveten om sin egen kunskap, det vill säga vad hon kan och vad hon 

inte kan. Vid de tillfällen under samtalet då det kommer upp något som hon saknar tillräckliga 

kunskaper för att kunna lösa enbart genom strukturerat tankearbete lägger hon därmed inte ner 

någon tid på att reflektera ytterligare över detta. För att komma fram till ytterligare slutsatser 

skulle hon behöva mer direkt handledning från mig eller en någon annan. 

5.2.2 Förändringar i texten efter samtalet 

Leyla har endast gjort mycket små förändringar i texten efter reflektionssamtalet. Jag nöjer 

mig därför med att beskriva hennes ändringar med ord.  På ett ställe har hon lagt till gatunum-

ret 29 och på ett annat ställe har hon lagt till ordet mer i meningen ”Jag vill lära mig mer 

praktiska saker hos er”.  Dessutom har hon gjort ändringar i textens näst sista mening som 

innan samtalet löd ”Jag uppskattar och hjälpsam för att jag tror att passa bra”. Denna me-

ning tog hon själv upp som en svårighet under samtalet men hon hade svårt att närmare preci-

sera vad i meningen som ställde till problem. Då jag bad henne att förklara vad hon menade 

med meningen uttryckte hon sig så här:  

”Jag uppskattar andra och andra uppskattar mig”. 
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I den reviderade textversionen blev det till slut: ”Jag uppskattar mänskor och jag är hjälpsam 

för att jag tror att passa”. 

5.3 Reflektionssamtal 3 med Zarah 

Zarah kommer även hon från Irak och hennes modersmål är arabiska. Zarah är i 20-årsåldern 

och hon har bott i Sverige i snart 3 år.  

      Zarah författade nedanstående ansökan som utgångspunkt för det reflekterande samtalet. 

Liksom i tidigare presenterade elevtexter är de understrukna delarna de Zarah själv markerade 

då jag bad henne att stryka under och berätta om det som hon eventuellt kände sig osäker på i 

texten.   

 

 

 

 

 

 

 

                    Textversion 1 av Zarah. 

 

Zarah visar sig vara en av de två elever som är svagast när det kommer till att uttrycka sig 

muntligt på svenska. I brevet använder hon sig bland annat av orden färdigheter och erhållits 

som är mycket avancerade för hennes nivå. Det är dock tydligt att hon ännu inte lärt sig till-

lämpningen av dem. Till skillnad från Yusef som jag tidigare nämnde kan beskrivas som en 

medveten risktagare tycks Zarah inte vara riktigt medveten om vad hon kan och inte kan (se 

omedveten inkompetens, avsnitt 3.5).    

Förnamn:  _________           Födelsedatum: __________ 

Efternamn: _________          Land: Sverige 

Postnummer: ________ 

 

Presentaion 

Mitt namn är ………  ……….. Jag är född i Irak och har bort i Sverige i två och åtta 

månader. Jag uppfattar mig själv vara en postiv, utåtriktad kvinna med god social. 

Jag är intressrad av att göra en praktik på en förskolan. Eftersom jag känner lyckan 

och glädjen. Jag fördig heter som er hållits. Jag är lätt att lära mig nya saker. Jag 

är ansvarfull och låtmodig. Om jag klar sfi studerar jag barn skötare och efter jag 

kan göra en praktik på en praktikplats.  

 



 30 

Zarahs ingång i samtalet skiljer sig delvis från de andra elevernas. Hennes fokus ligger på den 

enskilda ansökan och att på förklara den för mig. Detta leder också till att Zarah aldrig går 

utanför den aktuella skrivuppgiften för att se hur det som kommer fram kan användas för att 

utveckla skrivandet i stort. Zarah tycks också ha svårt att skilja på syftet att skriva en ansökan 

för att träna sitt skrivande och syftet att faktiskt söka en praktikplats. Hon lägger stort fokus 

vid att förklara sitt val av praktikplats. Ett exempel på hur hennes fokus på verkligheten 

krockar med uppgiftens instruktioner är då hon ska skriva när hon kan börja praktiken. I upp-

giften står ”Du har avslutat sfi-kursen och söker nu en praktikplats” och några rader nedan-

för, som en punkt om vad brevet ska innehålla, står ”tala om när du kan börja”. Zarah tycks 

här ha tolkat instruktionen alltför verklighetstroget och har i sin ansökan skrivit ”Om jag klar 

Sfi studerar jag barnskötare och efter jag kan göra en praktik på en praktiksplats”. Då jag 

föreslår att Zarah ska skriva hur lång tid det tar svarar hon: 

 ”Kanske ett år och två månader. Och sen kan jag göra praktik på en praktiksplats.”  

 

Hennes svar tyder på att hon fortfarande tolkar min fråga ur ett verklighetsperspektiv. Hon 

fokuserar på att förklara för mig snarare än på att förändra texten. Denna uppfattning stärks då 

jag tittar på det reviderade ansökningsbrevet. I det reviderade brevet står formuleringen kvar, 

utan tidsspecifikation, endast med små justeringar i meningskonstruktionen. För Zarah tycks 

det så självklart att hon inte kan börja praktiken förrän hon är klar med sin utbildning och då 

kan hon naturligtvis inte heller skriva det.  

5.3.1 Är det reflektion? 

Vid en närmare analys av utgången av reflektionssamtalet går det att konstatera att Zarah är 

den som gör minst ansatser till reflektion. Hon är också den som har svårast för att verbalisera 

sitt tillvägagångssätt och att sätta fingret på de svårigheter som dykt upp under skrivproces-

sen. Det är inte enbart språket som ställer till problem, det sätt på vilket Zarah svarar på mina 

frågor tyder även på att hon har en låg medvetandegrad om sina egna kunskaper och svårighe-

ter. Min tolkning är, vilket jag nämnde tidigare, att Zarah i många avseenden befinner sig på 

det första steget i den så kallade inlärningsstegen (se figur 1, avsnitt 3.5) vilket innebär att hon 

är omedvetet inkompetent. Detta kan låta som ett hårt uttryck men vad det innebär är att Zarah 

ännu inte upptäckt allt det som är möjligt att lära sig när det kommer till skrivande och skri-

ven text. Detta märks tydligt när jag ber Zarah att reflektera över hur lättförståelig texten är 
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för andra, det vill säga hur funktionell texten är. Hon pekar då på att det nog är något som inte 

stämmer med den sista meningen i texten, men annars menar hon att texten är korrekt.  

”Den är okej. Alla rätt grammatik och förstår när man läser.” 

 

I detta stadium i utvecklingen är det svårt att själv reflektera över vad som kan bli bättre i en 

text, det krävs en annan form av stöttning än den jag gav Zara under samtalet. Mer direkt 

handledning hade troligtvis gett andra resultat.  

      Zarahs svårigheter att reflektera kring skrivandet visar sig också då jag ber henne stryka 

under sådant i texten som hon känner sig osäker på och berätta om det. Hon är den enda av de 

fem eleverna som trots mina uppmaningar inte kopplar detta till skrivande utan stryker under 

de ord hon har problem med att uttala. Detta visar också att hennes förväntningar på samtalet 

sannolikt inte är desamma som mina.   

5.3.2 Förändringar i texten efter samtalet 

Trots Zarahs fokus under samtalet på att förklara texten snarare än att utveckla den har hon 

gjort en del ändringar i den reviderade versionen. Den andra versionen presenteras nedan, de 

delar i texten som är markerade med fetstil är de som är förändrade sedan den första textver-

sionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personuppgilfer 

Förnamn: _________                Födelsedatum: ________ 

Efternamn: _______                Land: Sverige 

Postnummer:_______ 

 

Presention 

Mitt namn är ………  ……….. Jag är född i Irak och har bott i Sverige i två år och 

ått månader. Jag uppfattar mig själv vara en postiv och social tjele som har att 

somarbeta. Jag är intressrad av att göra en praktik på en förskolan. Eftersom jag 

känner lyckan och jag är glad. Jag fördigheter som erhållits. Jag är lätt att lära 

mig nya saker. Jag är ansvarfull och låtmodig. Om jag klar sfi. Studerar jag barn-

skötare. och sedan kan jag göra en praktik på en praktiksplats.  

 

Vänlig hälsning (förnamn) 

(namnteckning) 

 
Textversion 2 av Zarah. 
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Zarah har framförallt bytt ut ett par ord sedan första textversionen. Hon har bland annat bytt ut 

utåtriktad mot social, kvinna mot tjele (tjej) och glädjen mot jag är glad. Jag menar att det är 

intressant att hon har tagit bort just utåtriktad och glädjen, som hon tog upp som svåruttalade 

under samtalet. Under samtalet framstod det inte som att hon hade några övriga problem med 

att förstå eller att använda orden i skrift.  

      För övrigt består förändringarna hon gjort främst av rättning av stavningsfel och särskriv-

ningar (ex. bort blir bott, för digheter blir fördigheter och er hållits blir erhållits). Hon har 

också lagt till en avslutningsfras i den reviderade ansökan.  

      Den sista meningen som var relativt lång i den första versionen har hon efter samtalet de-

lat upp i tre. Från att ha stått: ”Om jag klar sfi studerar jag barn skötare och efter jag kan 

göra en praktik på en praktikplats” står det nu ”Om jag klar sfi. Studerar jag barnskötare. 

och sedan kan jag göra en praktik på en praktiksplats”. 

5.4 Reflektionssamtal 4 med Rhiyad 

Det fjärde reflektionssamtalet hölls med Rhiyad från Sri Lanka. Rhiyad är i 20-årsåldern och 

hon har bott i Sverige i tre år. Hennes modersmål är tamilska. Nedanstående text fungerade 

som utgångspunkt för samtalet. Rhiyad strök inte under några svårigheter eller osäkerheter i 

sin text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Stockholm 02-05-2010 

Hej! 

Jag heter (förnamn) (efternamn) och jag kommer från Sri Lanka. Jag har bott i 

Stockholm 3 år och jag trivs här. Jag har avslutat sfi-sursen i Vårberg skolan i 

söderuot. Jag vill praktiksera en förskolan därför att jat tycker om bern och det är 

en roligt jobb. Jag har gjort sfiskolan en kurs i barnomsorg i 15 veckor och jag 

praktiksade förskolan. Jag jobbar som barnvket i en familjen i 2 år. Jag tycker om 

bare för att jag vill jobba i förskolan. Jag är puntilgt att komma tid och jag är en 

glad parson, hoppas tycker de om mig. Jag tycker om att leka med baren och det är 

roligt. Jag talar svenska och tamilska och jag är 22 år gammat. Jag kan börja 

praktik i juni om du tycker om mig du kan ringa mig min telefon nummer är 

……………… . Jag hoppas att jag få praktik där.  

 

MVH 

(förnamn) 
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Rhiyad har ett flyt när hon talar och hon har lätt för att uttrycka sig på svenska. Den språkliga 

repertoaren är dock ännu inte så utbyggd, detsamma gäller när det kommer till den skriftliga 

produktionen. Rhiyad uttrycker explicit att hon vill vara med i undersökningen för att få en 

chans att träna på att tala och skriva på svenska. Hennes fokus under samtalet ligger liksom 

hos Zarah snarare på att förklara sin text än på att utveckla den. Svaren på mina frågor kopp-

lar hon till innehållet i texten och hon visar hela tiden på hur hon har skrivit och hur hon tän-

ker kring det.    

      Rhiyads fokus på innehållet kommer igen på flera ställen i samtalet. På min fråga om hon 

tror att det är någonting som man kan missuppfatta i texten svarar hon till exempel  

”Jag skriver inte jag är gift, men måste man skriva det? Jag tror inte det heller. Jag har inte barn 

men jag skriver inte det.”   

 
Till skillnad från de andra eleverna i undersökningen uppfattar hon därmed inte min fråga 

som att den skulle gälla den språkliga tydligheten. 

      Tre av de andra eleverna uttrycker att en av svårigheterna med att skriva är få en bra struk-

tur i texten och en röd tråd. Detta tar Rhiyad inte upp som ett problem. Intressant är att Rhi-

yads text är den som är mest ostrukturerad. När hon beskriver sin disposition verkar hon dock 

ha en klar strategi och liksom de andra eleverna säger hon sig ha betat av de olika punkterna i 

instruktionen i tur och ordning.  

”De har gett till mig fyra delar. Först jag skriver första delen, och sen andra, och sen andra och 

så…”  

Jag: ”Så du tar dem en del i taget?”  

”Ja en del i taget. Sen jag slutar en annan sak, jag hoppas jag får jobb och så dära.”  

5.4.1 Är det reflektion? 

Det finns inte några tydliga exempel på reflektion i samtalet med Rhiyad. Hennes fokus tycks 

inte ligga på textförbättring, inte heller på självreflektion. Rhiyad visar dock prov på verbali-

sering, som enligt Vygotskij kan vara ett första steg till reflektion (se avsnitt 3.5). Hennes 

fokus på innehållet gör att verbaliseringen hela tiden görs på en mer övergripande nivå, hon 

går inte in och verbaliserar svårigheter och/eller problem som rör språkliga detaljer.  

Textversion 1 av Rhiyad. 
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5.4.2 Förändringar i texten efter samtalet 

Rhiyad gör endast mycket små förändringar i texten efter reflektionssamtalet. Jag redogör 

därför för hennes ändringar endast med ord. I meningen ”Jag har bott i Stockholm 3 år och 

jag trivs här” lägger hon efter samtalet till ett bor. Den nya meningen blir därmed ”Jag har 

bott i Stockholm 3 år och jag bor trivs här”. Dessutom ändrar hon meningen ”Jag är puntilgt 

att komma tid och jag är en glad parson, hoppas tycker de om mig” till att bli de två mening-

arna ”Jag är puntilgt att komma tid och jag är en glad parson. Jag hoppas att tycker om de 

mig”. I övrigt är texten helt oförändrad. 

5.5 Reflektionssamtal 5 med Paula 

Det femte reflektionssamtalet hölls med Paula från Colombia. Paula är i 35-årsåldern och hon 

har bott i Sverige i fyra år. Hennes modersmål är spanska. Nedanstående text författad av Pau-

la är den som låg till grund för reflektionssamtalet. De understrukna delarna är de Paula själv 

markerade då jag bad henne att stryka under och berätta om det som hon kände sig osäker på i 

texten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Textversion 1 av Paula. 

 

Paula är en av de två elever som har störst problem med att uttrycka sig muntligt på svenska. 

Hon saknar flyt och har svårt att finna de rätta orden. Hennes vilja att förmedla något gör 

Hej! 

Mitt namn är (förnamn) (efternamn). Jag har klarat på SFI just nu. Jag är 36 år, 

jag är gift och har en dotter. Jag är intresserad av göra praktik den i förskolan. 

Jag vill göra min praktik där för mig är roligt ser till barnen, leker pratar och lyss-

nar sina former spontaner som säger orden och sina rörelse naturliga. Jag tycker 

att vara intressant och lära mig mer med dem för mig också är väl därför kan jag 

talar svenska med varandra så jag kan anpassa mig en lite mer lätt till språket. 

Barnen pratar långsamt och uttal ljus och vuxna pratar mycket snabbt. 

Jag är en person lugnt med långsamhet till barnen. Och jag tycker om att ha kon-

takta med dem. Jag önskar komma in:  

 

Mvh (förnamn) (efternamn)   min mobiltelefon är ……………. 
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dock att samtalet ändå flyter på, hon ger aldrig upp. Paula har ett analytiskt tankesätt som blir 

tydligt även då språket brister.  

      Paula går in i samtalet med det övergripande syftet att utveckla sitt skrivande. Hon vill 

dock även hjälpa mig med min undersökning. Hennes fokus under samtalet ligger både på att 

förklara sin text och att vidareutveckla den. Till skillnad från Zarah och Rhiyad lägger hon 

dock till information i sin förklaring av texten, hon vill ge en fylligare bild av det hon pratar 

om. Detta syftar enligt min tolkning inte i främsta hand till att utveckla den specifika ansökan 

utan är mer en del av samtalet och konversationen oss emellan. Paula är mycket villig att ut-

forska saker genom tänkande då hon under hela samtalet söker efter vägar att utveckla texten. 

Hon tycks också ha en relativt stor tilltro till sin egen förmåga att genom reflektion komma 

fram till något. Hon söker och utvärderar sedan sitt sökande. Vid ett antal tillfällen söker hon 

dock min bekräftelse på att det hon kommit fram till är riktigt. 

5.5.1 Är det reflektion?  

Det går i reflektionssamtalet med Paula att finna flera exempel på ansatser till reflektion, där-

emot når den inte alla gånger hela vägen fram. Ett exempel är då hon ska berätta om varför 

hon strukit under Hej! som en svårighet i texten.  

”Det är till exempel det är formell brev men jag tror jag behöver mer information. Jag skrev hej 

men är det annan form komma ut…” 

 

Efter lite klargörande står det klart att hon är osäker på om man verkligen inleder med Hej! i 

ett formellt brev, men hon vet inga andra hälsningsfraser som hon skulle kunna använda i 

stället. Paula är för övrigt den enda av de medverkande eleverna som reflekterar kring språket 

utifrån ett mottagaranpassat perspektiv.  

      Ett annat exempel på en ansats till reflektion är när Paula ska förklara varför hon känner 

sig osäker på frasen ”Jag är intresserad av göra praktik den” som hon skrivit i sin ansökan.  

 

”Men jag ville skriva plural men jag vet inte, jag föredra göra praktik bara.”  

Jag: ”Just det, du vill göra i plural, och vet inte riktigt hur man säger praktik i plural, är det så?” 

 ”Man säger till exempel praktik den, det är samma ord i singular och plural.”  

 



 36 

Här kommer hon själv fram till att det borde heta samma i singular och plural. Jag tolkar det 

dock som att det är bestämd form hon är ute efter, inte plural, då hon i meningen använder 

uttrycket praktik den.  

      Liksom Zarah tycks Paula ha reflekterat mycket under skrivandet av texten då hon i ver-

baliseringen ger en klar bild av vilka svårigheter som har dykt upp och hur hon funderat kring 

dem.  

      Den reflektion som förekommer är i huvudsak och språklig och den sker på detaljnivå. 

Verbalisering görs dock både på en övergripande nivå kring skrivande i allmänhet och på de-

taljnivå.  

5.5.2 Förändringar i texten efter samtalet 

Generellt har Paulas text blivit lättare att förstå efter reflektionssamtalet. Den reviderade ver-

sionen presenteras här nedanför. De delar som är markerade med fetstil har på något sätt för-

ändrats sedan den första versionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula har bland annat gjort förändringar av ordval, ordföljd och interpunktion. Meningen 

”Jag har klarat på Sfi just nu” har ändrats till preteritumform. Ordet ser har ändrats till ob-

servera. Slutet på samma mening har ändrats avsevärt. Från att lyda ”… leker pratar och 

Hej! 

Mitt namn är (förnamn) (mellannamn) (efternamn).  Jag är 36 år, jag är gift och 

jag har en dotter. Jag bor på  …….vägen XX, 3 tr. Jag klarade på SFI just nu. Jag 

är intresserad av göra praktik den i förskolan. 

Jag vill göra praktik där, för mig är roligt observera till barnen leker och sina 

sätter av pratar spontant med varandra.  

Barnen är pigga och naturligtviss äkta. Jag tycker att vara intressant arbeta med 

dem. Lära sig de är bättre läraren. Pratar långsam och har bra uttal. Vuxna pra-

tar mycket snabbt. Jag är [en] person lugnt med långsamhet till barnen. [Och] Jag 

tycker om att ha kontakta med dem. Jag önskar komma in: 

 

Mvh (förnamn) (efternamn)   

min mobiltelefon är ………….  

 
Textversion 2 av Paula. 
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lyssnar sina former spontaner som säger orden och sina rörelse naturliga” lyder slutet av 

meningen i den reviderade versionen ”…leker och sina sätter av pratar spontant med var-

andra”.   

Nästföljande mening är helt ny ”Barnen är pigga och naturligtviss äkta”. Därefter har hon 

gjort stora förändringar i textstycket som ursprungligen löd ”Jag tycker att vara intressant 

och lära mig mer med dem för mig också är väl därför kan jag talar svenska med varandra så 

jag kan anpassa mig en lite mer lätt till språket”. I den reviderade versionen är detta stycke 

ersatt med ”Jag tycker att vara intressant arbeta med dem. Lära sig de är bättre läraren”. 

      Ursprungstexten fortsätter med meningen ”Barnen pratar långsamt och uttal ljus och 

vuxna pratar mycket snabbt”. I den nya versionen lyder meningen ”Pratar långsam och har 

bra uttal. Vuxna pratar mycket snabbt”. 

5.6 Betydelsefulla faktorer 

Efter att ha analyserat reflektionssamtalen utifrån ett öppet perspektiv har jag funnit ett antal 

faktorer som enligt min tolkning haft betydelse för utgången av samtalen. Den första faktorn 

jag har funnit har att göra med de förväntningar eleven har då hon/han går in i samtalet samt 

hur hon/han uppfattar meningen med det. En elev som går in i samtalet med en förväntan att 

lära sig något om eller att utveckla sitt skrivande generellt, som till exempel Leyla i samtal 2, 

är med stor sannolikhet mer benägen att koppla de erfarenheter som görs under samtalet till 

tidigare erfarenheter för att finna samband, och därmed även mer benägen att reflektera, än en 

elev som går in med stort fokus på den enskilda texten och skrivsituationen här och nu (se 

t.ex. eleverna i samtal 3 och 4, avsnitt 5.3-5.4). Denna tolkning får stöd i Boud, Keogh och 

Walkers beskrivning av reflektion (1985). De menar att elevens inställning eller förväntningar 

har stor betydelse. Elever som går in i svåra situationer med inställningen att de faktiskt kan 

lära sig något av dem, och med en känsla av det kommer att gå bra, har bättre förutsättningar 

att komma klokare ur situationen än andra elever (se avsnitt 3.4). 

      Den andra faktorn av betydelse är nära sammankopplad med den första och har att göra 

med var elevens fokus ligger under samtalet. I denna faktor ingår även hur eleven tolkar mina 

frågor, samt hur innehållet i samtalet kommer att se ut utifrån detta. Studien har visat att olika 

fokus till exempel kan vara att förklara innehållet i den skrivna texten för mig, att utveckla 

den specifika texten, att utveckla det egna skrivande generellt eller att förklara sitt val av och 

få en praktikplats.  
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Den tredje faktorn som enligt min tolkning haft betydelse för utgången av reflektionssamtalet 

är hur villig eleven är att undersöka eller utforska saker genom tänkande. Detta överrens-

stämmer med Deweys teorier om reflektion (se avsnitt 4.3). Jag menar att denna faktor hänger 

nära samman med nästa faktor, nämligen hur stor tilltro eleven sätter till sin egen förmåga att 

genom reflektion komma fram till lösningar på problem eller att genom reflektion lära sig 

något inför framtida situationer. Även detta återfinns i Deweys beskrivning av reflektion. Han 

menar att reflektion kräver en positiv inställning till den egna och till andra personers person-

liga och intellektuella mognad (se avsnitt 4.3). 
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6 Slutsatser och diskussion 

 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag vilka slutsatser som kan dras av denna undersökning 

genom att koppla uppsatsens empiri till tidigare forskning och teoribildning. Jag blickar även 

utåt för att se hur dessa resultat kan tolkas utifrån ett utbildningsperspektiv. 

 

Två av uppsatsens inledande frågeställningar handlade om i vilken utsträckning reflektions-

samtalen leder till reflektion kring det egna skrivandet respektive reflektion kring språk 

och/eller innehåll i elevernas pre-reflektiva texter. Som vi har kunnat se i resultatredovisning-

en varierar detta i hög grad, från näst intill ingen reflektion till hög grad av reflektion. Av den 

reflektion som förekommer visar sig den innehållsliga/språkliga reflektionen ge en del synba-

ra resultat i elevernas texter, vilket jag återkommer till längre ner. Huruvida detta går att 

koppla till en mer varaktig utveckling av elevernas skrivande är omöjligt att säga. Enligt van 

Lier kan kunskaper dock fördjupas då vi verbaliserar dem (van Lier 1996 I: Lindberg 

2004:473f, avsnitt 3.5). Detta innebär att även de elever som inte synbart reflekterar kan ha 

lärt sig något under samtalet. Verbalisering, eller ett tyst klargörande av den problematiska 

situationen, kan också ses som ett första steg i verbaliseringsprocessen.  

      Inledningsvis frågade jag mig också hur eleverna förändrar sina texter efter reflektions-

samtalen. Även här kan jag konstatera att variationen är stor mellan de olika eleverna. Leyla 

och Rhiyad förändrar knappt sina texter alls, Zarah byter efter reflektionssamtalet ut en del 

ord och Yusef och Paula gör förändringar av såväl innehåll som meningskonstruktion och 

ordval. Tidigare forskning har visat att vana och ovana skribenter generellt förhåller sig till 

revidering på olika sätt. Då vana skribenter i allmänhet ser revidering som något som rör tex-

ten som helhet, textens globala nivåer, tenderar ovana skribenter att framförallt fokusera på 

textens yta, det vill säga textens lokala nivåer, i sin revideringsprocess (Chrystal & Ekvall 

1997:60, avsnitt 3.7). Resultaten av min undersökning skiljer sig dock till viss del från dessa 

resultat. Leyla som var den mest vana skribenten i min undersökning var tillsammans med 

Rhiyad den som förändrade sin text i minst utsträckning. Å andra sidan är det svårt att dra 

några slutsatser av detta just på grund av att Leyla förändrade sin text i så begränsad utsträck-

ning. I verkligheten vet vi inte hur hon ser på revideringsprocessen generellt. Det kan också 

vara andra faktorer som här spelar in. Flower och Hayes har i sin forskning kunnat visa att 
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vana skribenter under hela skrivprocessen ägnar mycket tid åt så kallad pragmatisk planering, 

d.v.s. planering av texten som helhet och dess övergripande syfte och budskap (se avsnitt 3.7). 

Dessutom har studier visat att framgångsrika språkinlärare (här talar man dock inte om skri-

vande specifikt) kännetecknas av att de kan fokusera på innehåll och betydelse såväl som på 

språklig form (Ellis 1994 I: Abrahamsson 2009:213 se avsnitt 3.4).  Behovet av revidering 

blir sannolikt mindre då genomtänkt planering sker redan under den första delen av skrivpro-

cessen. 

      De förändringar eleverna gör i sina texter efter reflektionssamtalet leder i de flesta fall till 

att texterna blir tydligare och mer korrekta. Förändringarna är dock inte av sådan grad att jag 

kan uttala mig generellt om de fem elevernas eventuella utveckling. Intressant är att många av 

de förbättringar av texterna som föreslås av eleverna själva under samtalen inte tas med in i de 

nya texterna. Detta gäller framförallt Yusef som i den reviderade versionen genomfört helt 

andra förändringar än de han föreslog under samtalet. 

      Min fjärde frågeställning rörde vilka faktorer jag tolkar som betydelsefulla för utgången 

av de fem reflektionssamtalen. Här har jag efter min analys kunnat finna fyra faktorer. Den 

första faktorn rör de förväntningar eleverna har då de går in i samtalen. Denna faktor menar 

även Boud, Keogh och Walker är av betydelse för reflektionsprocessen (1985:21, se avsnitt 

3.4). Som jag nämnde i tidigare kapitel är det sannolikt att en elev som går in i samtalet med 

en förväntan att lära sig något om eller att utveckla sitt skrivande generellt är mer benägen att 

koppla de erfarenheter som görs under samtalet till tidigare erfarenheter för att finna samband, 

och därmed även mer benägen att reflektera, än en elev som går in med stort fokus på den 

enskilda texten och skrivsituationen här och nu. 

      Den andra faktorn som enligt min tolkning har haft betydelse för utgången av samtalen rör 

elevernas fokus under samtalen. Zarah fokuserade under samtalet framförallt på valet av prak-

tikplats och sina tankar kring det. Yusef och Paula fokuserade på att förbättra ansökningsbre-

vet och Leyla fokuserade på att försöka uppfatta saker som hon kan använda sig av i sitt fort-

satta skrivande. Rhiyad fokuserade framförallt på att förklara innehållet i sin text, och tolkade 

hela tiden frågorna utifrån det. Dessa olika fokus menar jag har haft betydelse för hur reflek-

tionssamtalen kom att utvecklas. 

Under samtalen kom det dock fram att samtliga elever under skrivprocessen har lagt stort 

fokus på texternas innehåll. De har valt en praktikplats som de faktiskt på riktigt är intressera-

de av och de har försökt att distansera sig från skolskrivandet och skrivit en ”riktig ansökan”. 

En av eleverna påpekar dock spontant att han hade gjort annorlunda i en skrivsituation utanför 
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skolan. I en verklig situation hade han sökt mer information om den aktuella praktikplatsen på 

internet och också lagt ner mer tid på sin ansökan. En annan elev har dock tänkt sig den verk-

liga situationen och bortsett från uppgiftsformuleringen där det står att hon ska utgå ifrån att 

hon har avslutat sin Sfi-utbildning. Hon skriver i stället att hon vill börja praktiken när hon är 

klar med sin utbildning. Dessa olikheter menar jag kom att bli ett intressant och delvis oväntat 

resultat av min undersökning. Samtalen har bidragit till att synliggöra elevernas tankar kring 

skrivuppgiften. Dessa insikter kan vara nyttiga att ha med sig in i arbetet som lärare. 

Beroende på elevernas olika fokus har de tolkat mina frågor på olika sätt. En slutsats man 

kan dra av detta är att det är väsentligt att elever och lärare går in i samtalet med samma för-

väntningar och samma fokus, om man vill att samtalet ska leda till reflektion. Det är ingen lätt 

uppgift att styra in elever på reflektion kring skrivprocesser eller språkliga detaljer om deras 

fokus ligger på att hitta en praktikplats. Viktigt att påpeka här är också att jag varit väldigt 

försiktig med att styra eleverna alltför mycket. Som jag nämnde i metodkapitlet har min inten-

tion genom hela undersökningen varit att endast genom stöttande frågor undersöka om ele-

verna själva börjar reflektera kring sitt skrivande.  

      Den tredje faktorn jag tolkar som betydelsefull för utgången av samtalen är hur villig ele-

ven är att är att utforska eller undersöka saker genom tänkande. Denna faktor får stöd i De-

weys teorier om reflektion. Den fjärde faktorn som jag tolkar som betydelsefull är hur stor 

tilltro eleven sätter till sin egen förmåga att genom reflektion komma fram till lösningar på 

problem eller att genom reflektion lära sig något inför framtida situationer. Även denna faktor 

får stöd i Deweys teorier (Rodgers 2002 I: Brusling & Strömqvist 2007:53ff, se avsnitt 3.3). 

      Min undersökning överrensstämmer med tidigare undersökningar som har visat att reflek-

tion alltid måste utgå ifrån den enskilde elevens förutsättningar (se avsnitt 3.4). Här blir ele-

vernas språkliga nivå betydelsefull då reflektionssamtalen kräver att de med ord kan förklara 

sina tankar för någon annan. Undersökningen tyder på att endast de elever som under samtalet 

befinner sig inom zonen för närmaste utveckling reflekterar över texten och skrivprocessen på 

ett sätt som synbart leder någonstans. Leyla som befann sig på en relativt hög skriftlig nivå 

hade redan innan samtalet gjort reflektioner kring skrivuppgiften och textens språk. Den stött-

ning jag gav henne under reflektionssamtalet var inte tillräcklig för att ta henne till nästa nivå 

i lärandeprocessen. Här kan vi alltså konstatera, i enlighet med vad Vygotskij skriver, att 

stöttning bör ske inom zonen för närmaste utveckling (Vygotskij 1978 I: Lindberg 2004:471f, 

se avsnitt 3.5). Ett exempel på när stöttningen fungerar på ett effektivt sätt är i det första re-

flektionssamtalet med Yusef. Genom frågor som får honom att reflektera och lyfta fram sina 
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inneboende kunskaper kan han själv lösa de problem han ställs inför. Detta att det är eleven 

själv, och inte läraren, som löser problemet är också vad som kännetecknar stöttning, menar 

Maybin, Mercer och Stierer (1992 I: Lindberg 2004:472f, se avsnitt 3.5).  

Resultaten av min undersökning går att koppla till den inlärningsstege som jag beskrev i teo-

ridelen (se avsnitt 2.4). Efter en analys av samtalet med Zarah menar jag till exempel att hon i 

många avseenden är omedveten om sina svårigheter vad gäller skrivandet, vilket gör det svårt 

för henne att reflektera. Candy, Harry-Augstein och Thomas (I: Boud, Keogh & Walker (red.) 

1985:102) menar att reflektion kan vara ett verktyg för att bli medveten om sin inkompetens 

och därmed förflytta sig till nästa steg på inlärningsstegen. Enligt min tolkning hade ett sådant 

medvetandegörande i det aktuella samtalet dock krävt mer handledning från min sida.  

      Hur kan vi då tolka dessa resultat ur ett utbildningsperspektiv? En slutsats jag kan dra är 

att ett strukturerat reflektionssamtal med förbestämda frågor endast bör användas som ett för-

sta steg i arbetet med reflektion som skrivutvecklande metod inom Sfi. Samtalet kan ge lära-

ren värdefull information om elevers kunskaper och om hur de angriper en skrivuppgift. Det 

är också framförallt detta som denna undersökning har gett. För att den enskilde eleven ska 

kunna dra nytta av samtalet i sin lärandeprocess krävs att samtalet analyseras, revideras och 

följs upp, för att passa den enskilde individens förutsättningar. Liksom jag nämnde i inled-

ningen av denna uppsats är reflektion utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv något som måste 

läras in, vilket även denna undersökning ger stöd för. Tanken är också att eleverna så små-

ningom ska kunna utföra reflektionen själva, utan stöttning från en lärare. Detta är också De-

weys poäng när han talar om stöttning (se avsnitt 3.5). Avslutningsvis vill jag återknyta till 

det jag nämnde i uppsatsens inledning, skolans uppgift att lära eleverna att lära. Jag menar att 

ett långsiktigt och aktivt arbete med reflektion här kan spela en viktig roll. 
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7 Sammanfattning 

Skrivande utgör ett kritiskt moment för många av de andraspråkinlärare jag mött i mitt arbete 

som lärare. Med utgångspunkt i bland annat Bruners teorier om reflektion och lärande ville 

jag därför i denna studie undersöka det stöttande strukturerade reflektionssamtalets möjlighe-

ter som skrivutvecklande metod inom Sfi-undervisning. Bruner menar bland annat att kun-

skap fördjupas när vi medvetet reflekterar över den (Arfwedson 1992:110f). 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod där jag först lät fem elever skriva varsin text på 

svenska på temat ”en praktikansökan”. Därefter höll jag ett samtal med var och en av eleverna 

där jag genom att ställa frågor ville få dem att reflektera över sin skrivprocess, samt språk och 

innehåll i den egenskrivna texten. Efter samtalet lät jag eleverna revidera texterna, med upp-

maningen att använda sig av det som kommit fram under reflektionssamtalet. 

      Jag ville med studien svara på i vilken utsträckning de fem reflektionssamtalen leder till 

reflektion kring elevernas eget skrivande, samt kring språk och innehåll i texten. Jag ville 

också undersöka hur eleverna förändrar sina texter efter samtalen. Dessutom ville jag under-

söka vilka faktorer som kan tolkas som betydelsefulla för utgången av samtalen. 

      Undersökningen har visat att utgången av samtalen i hög grad är beroende av elevernas 

respektive ingångar och fokus i samtalen. Resultaten tyder på att den som går in i samtalet 

med fokus på att utveckla sitt skrivande generellt är mer benägen att reflektera än en elev som 

går in med stort fokus på den enskilda uppgiften. Dessa resultat finner också stöd i tidigare 

teorier kring reflektion.  

      I enlighet med tidigare forskning har denna undersökning också visat att det är väsentligt 

att reflektionen utgår ifrån individens förutsättningar och erfarenheter. Jag hade inför samtalet 

konstruerat en samtalsmanual som jag utgick ifrån i alla samtal. Resultaten visar att endast de 

elever som under samtalet befann sig inom vad Vygotskij benämner zonen för närmaste ut-

veckling, fick tillräcklig stöttning i och med dessa frågor.   
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Bilaga 1: Skrivuppgift 

Skriv en ansökan om praktik 
 

Du har avslutat sfi-kursen och söker nu en praktikplats. Skriv ett personligt brev till en arbets-

plats som du är intresserad av. I brevet ska du… 

 

- presentera dig kort. 

- berätta varför du vill göra praktik där. 

- motivera varför du skulle passa bra. 

- tala om när du kan börja. 

 

Tänk på att börja och avsluta brevet på ett passande sätt! 

 

(Nationellt prov sfi: 17, kurs D – del D) 
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Bilaga 2: Samtalsmanual 
 

Egna tankar 

• Berätta lite om hur du tänkte när du började skriva. 

 

Syfte 

• Vad är textens syfte? (omformulera om de inte förstår, Vad är det du vill göra med 

texten?) 

• Om du tittar på texten, hur tycker du att det du vill göra, eller syftet, syns i texten?   

• Om relevant: Hur kan du göra det tydligare? 

 

Innehåll 

• Vad är det viktigaste i texten? 

• Hur tycker du att det syns i texten, det du vill säga?  

• Om relevant: Hur kan du göra det tydligare? Hur kan du lyfta fram det du vill säga? 

 

Mottagare 

• Vem är texten till?  

• Hur tänker du kring språket och vem texten är till?  

• Hur syns det i texten, tycker du, vem den är till?  

• Hur skulle du kunna göra det bättre? 

 

Disposition 

• Berätta lite om i vilken ordning du berättar saker.  

• Hur tänker du kring det?  

• Finns det några regler kring det tror du, eller hur vet man?  

• Vad kan du ändra för att göra det bättre? Är det någonting du vill lyfta fram? 

 

Meningar 

• När du skrev, hur tänkte på meningarna?  

• Hur tänkte du om långa och korta meningar?  
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Markerade problem 

• Läs texten högt en gång och tänk efter om det är något du tycker är svårt, eller något 

du är osäker på. 

• Stryk under det du tycker är svårt eller det du är osäker på.  

• Berätta vad det är du har strukit under. 

• Vad är det med det som är svårt, eller som du är osäker på? 

• Hur tror du att det ska vara? Varför? 

• Om du tänker efter, finns det några regler kring det tror du?  

 

Skrivproblem 

• Vilka andra problem kom upp när du skrev?  

• Hur löste du dem?  

 

Tydlighet 

• Om du läser texten själv, hur lätt tror du att den är att förstå?  

• Finns det någonting som är otydligt, eller som man kan missförstå?  

• Om relevant: Hur kan du göra det tydligare? 

 

Känslor kring skrivande 

• Vad tycker du om att skriva? Om det är svårt: Vad är svårt? 

• Hur känns det att prata om texten? Om det är svårt: Vad är svårt? 

 

Övrigt 

• Är det något annat du vill säga innan vi slutar eller något du vill fråga om? 
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Bilaga 3: Analysmanual 
 

Reflektion 

1. Vilka ansatser till reflektion finns under samtalet? Vad blir utgången av reflektionen? 
 

2. Finns det något som tyder på att det sker reflektion utan verbalisering? I så fall vad? 
 

3. Vilken typ av reflektion förekommer? Självreflektion och/eller språklig/innehållslig? 
 

4. På vilket plan görs reflektionen? Övergripande, d.v.s. över skrivande i stort, eller på 
detaljnivå?  

 

5. I vilken utsträckning hjälper mina frågor eleven att reflektera? Varför? Varför inte? 
 

6. I vilken utsträckning får eleven den stöttning hon/han behöver? 
 
 
Verbalisering 

 
7. Vilka ansatser till verbalisering av problem/svårigheter/tillvägagångssätt finns i samta-

let? Hur väl lyckas eleven ringa in/beskriva detta? 
 

8. På vilket plan görs verbaliseringen? Övergripande, d.v.s. över skrivande i stort, eller 
på detaljnivå?  

 

Förväntningar 
 

9. Med vilka förväntningar går eleven in i samtalet? Hur uppfattar eleven meningen med 
samtalet? Sägs detta explicit eller implicit? Hur påverkar detta samtalet? 

 
 
Fokus/innehåll 
 

10. Var ligger elevens fokus under samtalet? (få en praktikplats, lära sig mer, förklara sin 
text, utveckla sin text, prata med mig…) Hur tolkar eleven frågorna? Hur ser innehål-
let i samtalet ut utifrån detta? 

  
 
Språklig nivå 
 

11. Vilken språklig nivå befinner sig eleven på, muntligt/skriftligt, utifrån det som kom-
mer fram? Hur tycks detta påverka samtalet/reflektionen? 
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Tilltro 
 

12. Vilken tilltro har eleven till sin egen förmåga att genom reflektion komma fram till 
något? 
 
 

Villighet 
 

13. Hur villig är eleven att utforska saker genom tänkande? 
 

Texten 

14. Hur förändras den första textversionen efter samtalet? 
 
 
Övrigt 
 

15. I vilken utsträckning hjälper samtalet mig att förstå elevens kunskaper/svårigheter? I 
vilken utsträckning hjälper samtalet mig att förstå elevens skrivprocess? 
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