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Abstract 

The goal with this thesis was to look at various aspects of how teachers and students 

perceived the use of various texts in the collective teaching context in which they are 

participants. The purpose with that was to provide insight into aspects of the didactic 

processes that the texts and the usage of them are part of and demonstrate aspects of both the 

conditions and the opportunities for teaching conducted within the surveyed education. The 

essay analysis is based on interviews with four teachers and twelve students in a total of four 

teaching contexts (within subjects: Swedish and SO/Religion) about texts they worked with 

during a selected period of work.  

 

The essay is based on a theory of Kathleen MacCormick and Torlaug Hoel Lökkengaard 

where reading and writing are described as both an individual cognitive process and a 

common cultural process, impossible to completely separate from each other. The students 

description of their use of the texts show how they are influenced by teachers culture of 

teaching, in turn, influenced by the curriculum. In relation to Wiksten Folkeryd, af Geijerstam 

and Edling research on students movability in texts in the Swedish school, the survey shows 

some of the aspects that enable students to develop a higher level of movability in texts within 

the subject Swedish. Students who participated in these educational contexts talk with greater 

detail and awareness about how they used the texts in the teaching context. 

 

Nyckelord: Textanvändning, Undervisningskontext, Textrörlighet,  
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 

I över tvåtusen år så har det skrivna språket och användandet av det påverkat människors sätt att 

tänka. Under samma tid har utbildningssystem skapats och omformats i nära samklang med de 

många texter som människans skrivande inneburit. I dagens svenska skola utgör skapande och 

mottagande av olika texter ofta en betydande del av undervisningen. Den här uppsatsen kommer 

att titta närmare på olika aspekter av hur lärare och elever kan förhålla sig till olika texter som 

används inom den gemensamma undervisningskontext där de är deltagare. Detta kan vara 

intressant då det kan ge en inblick i de didaktiska processer som de använda texterna är en del av 

och visa på aspekter av både förutsättningar och möjligheter för undervisningen som bedrivs 

inom den undersökta undervisningskontexten.  

1.2 Tidigare forskning 

En stor del av forskningen kring användandet av text i skolan fokuserar på de läroprocesser som 

läsande och skrivande innebär. Den har belyst viktiga aspekter så som till exempel hur elever 

förstår olika texter eller hur de utvecklas som läsare och skribenter. Undersökningar som tar 

utgångspunkt i hur eleverna beskriver textanvändning utifrån undervisning inom ett visst ämne är 

färre. Alltså undersökningar som snarare än att fokusera på hur läsande och skrivande samt 

pedagogiska metoder kring detta fungerar riktar in sig på olika textkulturer inom skolan och vad 

dessa innebär för undervisningen. Monica Reichenberg kommer in på detta till viss del i sin 

avhandling Det är därför vi aldrig läser i den boken där hon med hjälp av enkäter och 

uppföljande intervjuer med 94 gymnasieelever analyserat deras läsande och uppfattning av vad 

det innebär att förstå en text. Hon kunde i denna avhandling ana att eleverna rent teoretiskt hade 

en uppfattning om vad det innebär att förstå en text. Undersökningen visade dock även att de 

svaga eleverna hade mycket svårt att förklara vad det innebär att förstå sammanhanget i en text. 

Såväl goda läsare som svagare läsare efterlyste enligt Reichenberg mer regelbundna 
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textgenomgångar i skolan där de under lärarens ledning skulle läsa igenom texterna och arbeta 

med att utvecklas som läsare (Reichenberg, 2005).  

 

På Uppsala universitet i projektet Elevers möte med skolans textvärldar så har även Caroline 

Liberg, Agnes Edling, Åsa af Geijerstam och Jenny Folkeryd belyst detta med elevernas möte 

med texter i undervisningen just ur ett elevperspektiv. Det är framförallt ifrån forskningen inom 

detta projekt som denna uppsats utgår ifrån. Projektet har haft som huvudsyfte att belysa hur 

lågpresterande elever möter skolans textvärldar. Även högpresterande elever har dock deltagit för 

att ge ett material att jämföra med. De studerade skolåren 5, 8 och 2 på gymnasiet. 60 elever per 

årskurs fördelat på 9 – 10 klasser observerades och intervjuades kring sin textanvändning samt 

fick sina texter insamlade. En del i detta projekt har varit att undersöka hur eleverna förhåller sig 

till sitt användande av text inom undervisningen (Liberg mfl., 2002, s22ff).  

 

Ur detta projekt har tre avhandlingar och flera artiklar kommit. Två av avhandlingarna är 

relevanta för denna undersökning. Jenny Wiksten Folkeryd tar i sin avhandling Att skriva med 

Attityd: Appraisal och elevtexter i skolämnet svenska upp aspekter av elevers skrivande. Hon har 

inledningsvis analyserat hur elever i årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet använder sig av 

värderande uttryck i sina skoltexter i ämnet svenska.  Hon utgår ifrån en kategorisering av olika 

sorters värderande uttryck och graderar sedan användandet av dem i kategorierna låg, medium, 

hög eller dynamisk volymanvändning. Alltså, förenklat i vilken grad eleven i texten ger uttryck 

för ett eget resonerande. Detta ger på sätt och vis en inblick i hur mycket eleven lyckas engagera 

sig själv in den text den skrivit. Med hjälp av detta visar Wiksten Folkeryd på skillnader mellan 

lågpresterande och högpresterande elever där högpresterande elever i högre utsträckning lyckas 

visa på ett eget engagemang i texten med hjälp av olika sorters värderande uttryck (Wiksten 

Folkeryd 2007).  

 

Wiksten Folkeryd ställer sedan sina resultat emot en analys av hur eleverna talar om sina texter. 

Den del i hennes uppsats som denna avhandling framförallt hämtar inspiration ifrån. Hon utgår 

då ifrån begreppet textrörlighet. Ett begrepp som är centralt för hela det projekt som 

avhandlingen alltså är en del av. Detta är sätt att förhålla sig till hur eleverna när de talar om 

texter dels sammanfattar själva texten och dels associerar utifrån den. Begreppet kommer att 

presenteras utförligare senare även i denna uppsats. Utifrån detta begrepp och hennes 

undersöknings resultat visar Wiksten Folkeryd på hur elever som visar på hög textrörlighet när 
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de talar om texten oftast även har använt sig i högre grad av värderande uttryck när de skrivit 

texten. Det finns dock en grupp elever som kan tala om sina texter med hög textrörlighet men 

som inte har använt sig av en hög grad av värderande uttryck när de skrivit sina texter. De visar 

alltså på ett större engagemang i det muntliga än i det skriftliga. Här menar Wiksten Folkeryd att 

textrörlighetsanalyser kan vara ett viktigt sätt att fånga upp dessa elever för att arbeta med deras 

skriftspråksutveckling. Detta då det blir ett sätt att närma sig elevens kunskapande kring sin text 

som inbegriper både det muntliga och det skriftliga (Wiksten Folkeryd, 2007).  

Åsa af Geijerstam har i sin avhandling, inom samma projekt, Att skriva i naturorienterande 

ämnen i skolan belyst skrivande inom naturorienterade ämnen. Hon har analyserat texter skrivna 

av elever i årskurs 5 och 8 samt intervjuer med dessa elever kring de texter de har skrivit. I 

hennes avhandling framkommer att eleverna ofta har svårt att tala om det de har skrivit.  Även af 

Geijerstam tar avstamp i begreppet textrörlighet och visar på hur eleverna har svårt att berätta om 

både texternas huvudinnehåll och vad de skall vara till för. Med detta resultat ställt emot tidigare 

forskning kring skrivandets möjligheter som grund för lärande som utgångspunkt drar af 

Geijerstam slutsatsen att stora möjligheter till lärande gått förlorade för eleverna i det undersökta 

materialet (af Geijerstam, 2006).  

Wiksten Folkeryd och af Geijerstam diskuterar båda i sina avhandlingar liksom Liberg i artikeln 

Textkulturer och skrivkompetenser i olika ämnen – likheter och olikheter (Matre & Torlaug 

Lökkensgard-Hoel red.), 2007) deras resultat i förhållande till den undervisning som sker kring 

de analyserade texterna och kring textanvändning i undervisningen i stort.  Något de även till viss 

del diskuterar i gemensamma artikeln Textrörlighet – hur elever talar om egna och andras texter. 

Där tar de även upp hur textrörligheten varierar med ämnet. I ämnet svenska är elevernas 

textrörlighet högre i jämförelse med i SO – ämnet och ännu mer i jämförelse med NO – ämnet. 

Med stöd i Monica Reichenbergs forskning antar de att detta beror på att svenskämnet har en 

större tradition av att diskutera form och innehåll i de texter man arbetar med i jämförelse med de 

andra ämnenas större fokus på att ”ta till sig och använda själva innehållet”. De tar därför 

ställning för att elever i alla skolans ämnen skall få arbeta med att tänka kring aspekter som till 

exempel texternas struktur och motiv, ifrån ett längre avstånd sändare och möjliga mottagare (s 

181ff, Bjar (red), 2006).  

Denna uppsats kommer inte att undersöka elevernas textrörlighet direkt utan snarare med hjälp 

av teorier kring textkultur liknande de detta projekt bygger på undersöka hur lärarna och eleverna 
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upplever att de använder texter i undervisningen. Uppsatsen undersöker alltså inte direkt hur 

eleverna förhåller sig till innehållet i olika texter utan rör sig snarare kring hur lärare och elever 

beskriver att de använt olika texter. Detta för att sedan kunna ställa aspekter av dessa 

uppfattningar emot de tankar kring textrörlighet och den mer detaljerade helhetsbild som kommit 

fram i Libergs (med fleras) projekt. På så sätt kan uppsatsen ge en intressant bild av 

förutsättningar och möjligheter för textanvändningen i de undersökta undervisningskontexterna. 

1.3 Text i den svenska skolan 2009/2010 

1.3.1 Textanvändning i läroplanerna 

Textanvändning är alltså en stor del i den svenska skolans undervisning. Ett sätt att belysa 

förhållningssätt till text inom skolan kan vara genom beskrivningen av hur text skall användas i 

de dokument som skall styra den. När denna undersökning genomfördes så gällde läroplanerna 

Lpo 94 och Lpf 94. Det är därför dessa som jag förhåller mig till i uppsatsen. Eftersom text och 

skriftspråk spelar så stor roll i vårt samhälle så är det lätt att mellan raderna se indirekt 

refererande till textanvändning i läroplanerna för den svenska skolan, Lpo 94 och Lpf 94. Vi ser 

det som en självklar del i vår kommunikation med varandra, i inhämtande av information och 

skapande av kunskap om omvärlden. När läroplanerna refererar till aspekter så som 

informationsinhämtande eller kunskapsprocesser så är det därför lätt att föreställa sig 

textanvändning som en del i detta. Direkta referenser till textanvändning så som att läsa, skriva 

eller att använda text på andra sätt är däremot inte lika vanliga i dessa dokument. I Lpo 94, 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet så lyfts 

textanvändningens vikt som en del i skolans uppdrag till viss del fram i meningen: ”Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lpo 94, 2009, s5) Läsandet och 

skrivandet skall alltså ingå som en del i en process där eleverna genom att möta den tal- och 

skriftspråkliga kultur de befinner sig inom skall utveckla både sin förmåga kommunicera inom 

den och sin tro på att de kan det. I Lpf 94, läroplanen för de frivilliga skolformerna, nämns dock 

inte direkt användning av texter i beskrivningen av skolans uppdrag och värdegrund. Kanske tas 

det som för givet som en del av samhället och skolan för att tas upp i som en direkt del av 

skolans uppdrag.  
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I beskrivningen av målen för de kunskaper som skolan har i uppdrag att se till att eleverna uppnår 

inleds dock i både Lpo 94 och Lpf 94 med ett mål som direkt syftar till textanvändning. I Lpo 94 

står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola ”behärskar det 

svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 

(Lpo94, 2009 s 10) och i Lpf 94 inleds dessa mål med att skolan ansvarar för att varje elev som 

slutfört utbildningen ”kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, 

yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier”. Vidare i Lpf 94 ställs även kravet på skolan att 

ansvara för att varje elev som slutfört utbildningen ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur 

och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”. (Lpf 94, 2009, s10) Mål 

som visar hur behärskande av texter ses som något av det mest grundläggande skolan ansvarar 

för att eleverna uppnår. I kunskapsmål att sträva mot nämns dock inte textanvändning direkt i 

någon av läroplanerna, inte heller i någon annan del av båda läroplanerna. Kanske visar även 

detta synen i läroplanerna på textanvändningens roll. Det anses vara en grundläggande färdighet 

och är därför det krav som står högst upp på listan över vad eleverna skall uppnå men det ses 

även som en så självklar del av den undervisning som sker att en mer utvecklad reflektion inte 

görs av just denna aspekt av undervisningen. 

1.3.2 Textanvändning i de analyserade skolämnenas kursplaner 

I de båda kursplanerna för ämnet Svenska på högstadiet och gymnasiekursen Svenska A så 

framkommer dock textanvändning mer direkt och utförligt förklarat som en viktig del av ämnet. I 

delen om mål att uppnå för det nionde skolåret i ämnet Svenskas kursplan är tre av sex mål 

knutna direkt till användande av text. Ett av dessa mål fokuserar på att eleven skall kunna skriva 

förståeliga texter av olika genrer. De andra två fokuserar på textmottagande. Ett av dessa betonar 

kunskapen att kunna läsa olika textgenrer och sedan återberätta dess innehåll samt reflektera över 

detta. Det andra målet som direkt innefattar läsning betonar dess funktion för att eleven skall 

kunna reflektera över skönlitteraturens roll i utvecklingen av människans sätt att tänka. De tre 

övriga målen som skall uppnås tar upp tal, visuella uttrycksmedel samt reflektion kring språkets 

roll i stort (www.skolverket.se).  

 

Sex av de tio mål som eleven skall uppnå genom kursen Svenska A på gymnasiet lyfter fram 

textanvändning direkt. Tre av dem betonar textproducerande och tre textmottagande. Två av de 

tre kunskapsmålen som berör textproducerande lyfter fram skrivande tillsammans med tal. De 

beskriver hur eleven i både skrift och tal skall kunna formulera dels sina egna åsikter eller 

http://www.skolverket.se/
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erfarenheter anpassade till tänkta mottagare och dels kunskaper som är viktiga för eleven själv 

och den studieinriktning den valt. I det tredje målet som direkt rör textproducerande är det 

skrivandets roll som ”medel för att utveckla tänkande och lärande” som betonas. Något som 

eleverna skall klara av att använda sitt skrivande till (www.skolverket.se). 

 

De ena av målen som direkt lyfter fram textmottagande betonar hur eleven skall ”kunna 

tillgodogöra sig det väsentliga” i relevanta texter. Tre olika aspekter av relevans nämns då. 

Texterna som eleven skall kunna förstå skall vara relevanta för eleven själv och för den 

inriktning eleven valt. Alltså samma aspekter som tas i beaktande för vad eleven skall klara av att 

skriva. Utöver detta skall den även klara av att läsa texter som är relevanta för eleven som 

samhällsmedborgare. Det andra målet som direkt lyfter fram textmottagande handlar om att 

eleven skall klara av att ”formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar” 

utifrån sin läsning av ”saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer” 

(www.skolverket.se). Kursen skall alltså utveckla elevens textmottagande vad gäller förmåga att 

förstå texter och förmåga att själv skapa ny egen kunskap utifrån läsande. Avgränsningen är 

alltså något smalare för urvalet av texter som eleven skall förstå än för de texter som denne skall 

formulera egna tankar utifrån. Precis som i kunskapsmålen för svenskämnet i årskurs 9 så finns 

även ett mål som berör hur eleven skall klara av att förhålla sig till skönlitteratur. Här står dock 

inte uttryckligen att eleven skall läsa skönlitteratur utan endast att den skall ”känna till vanliga 

myter och motiv i litteraturen” och koppla dessa till mänskliga tankebanor och funderingar 

genom tiderna (www.skolverket.se).  

 

Ytterligare tre av de tio kunskapsmålen är nära kopplade till textanvändning och nämner i två fall 

även läsande eller skrivande. Både textproducerande och textmottagande tas upp i ett 

kunskapsmål som lyfter fram kunskapen att använda sig av bibliotek och datorer. Ett mål 

benämner ämnet i stort och elevens rätt att fördjupa sig i det som passar just denne och ett tar upp 

kunskaper kring språkets funktioner i stort men betonar då att eleven skall känna igen skillnader 

mellan tal och skrift. Det enda mål som överhuvudtaget inte nämner eller är nära kopplat till 

texter berör elevernas förmåga att fungera i diskussioner och andra samtal (www.skolverket.se). 

Textanvändning har alltså en grundläggande roll i de båda svenskämnena. Det tar en stor plats i 

de sammanställande målen kring vad eleverna skall kunna efter en genomgången kurs. 

I kursplanerna för ämnet SO på högstadiet och för gymnasieämnet Religion A ser det annorlunda 

ut. I kursplanen för Religion A nämns inte textanvändning direkt någon gång i beskrivningen av 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


 

11 

 

kursen, i mål att uppnå eller i kursens betygskriterier. I den betydligt mer utförliga kursplanen om 

SO – ämnet för grundskolan förekommer det dock till viss del. Ett av de sex mål som eleverna 

skall uppnå genom SO-undervisning berör tydligt textanvändning. Det beskriver hur eleven ”ur 

ett samhällsperspektiv” skall kunna ”söka information från olika källor, bearbeta, granska och 

värdera uppgifterna samt i olika uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser”. Det får antas att 

begreppen ”olika källor” och ”olika uttrycksformer” till stor del syftar på olika skrivna texter. I 

ett stycke om informationssamhället och dess krav tar kursplanen även upp hur skrift är en del av 

den information som eleverna skall klara av att hantera och använda sig av. Den står där dock 

tillsammans med kategorierna tal, bild, form, drama, musik och rörelse. Direkt refererande till 

textanvändning är alltså inte särskilt betonat i kursplanerna för dessa två humanioraämnen.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att ge en inblick i uppfattningar kring olika texters roll inom en 

undervisningskontext, hos lärare och framförallt hos elever. Detta som ett sätt att närma sig 

aspekter av hur lärare och elever förhåller sig till den textanvändningskultur som de är en del av. 

Uppsatsen kan även indirekt närma sig en faktisk textanvändning utifrån lärare och elevers 

beskrivningar och således även behandla aspekter i skärningspunkten mellan förhållningssätt och 

faktisk textkultur. Intressant med tanke på den viktiga roll som olika texter och förhållningssätt 

till dessa spelar både i samhället i stort och i undervisningen i dagens svenska skola. Jag kommer 

att i uppsatsen beskriva hur fyra lärare och 12 elever berättar om texter som används inom 

undervisningskontexter som de gemensamt deltar i, detta utifrån de specifika texter som använts 

under ett utvalt arbetsmoment per lärare. Dessa uppfattningar analyseras sedan med 

utgångspunkt i olika aspekter av teorier som behandlar begreppen text och textanvändning.   

 

Frågeställningar 

Grundfrågor: 

Hur uppfattar lärarna i undersökningen att texter har använts inom ett 

arbetsmoment? 

Hur uppfattar eleverna i undersökningen att dessa texter har använts? 

Vad visar dessa uppfattningar på för aspekter av den undervisningskontext 

och den textanvändningskultur som de har ingått i?  
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Vad visar dessa uppfattningar på för aspekter av hur detta främjat 

elevernas textrörlighet i förhållande till de använda texterna? 

1.5 Teoretisk ram 

Detta teoriavsnitt inleds med att beskriva den syn på ramarna för en undervisningskontext som 

uppsatsen kommer att utgå ifrån. Det fortsätter sedan in på de teorier kring vad läsande och 

skrivande inom denna kontext kan innebära. Även dessa kommer att ligga till grund för den 

teoretiska utgångspunkt som tas i uppsatsens analys. Med utgångspunkt i dessa teorier 

presenteras sedan begreppet textrörlighet som kommer användas för att sätta in lärarna och 

elevernas upplevelser i ett sammanhang. För att ge överblick för läsaren sammanfattas sedan 

denna teoretiska ram och de analysverktyg som den ger.  

1.5.1 Undervisningskontexter 

Analysen av eleverna och lärarnas upplevelser utgår ifrån att de ingår i en gemensam 

undervisningskontext. Det vill säga att det finns ett här och nu där undervisning faktiskt sker som 

dessa elever och lärare befinner sig inom som på intet sätt självklart eller följer några essentiella, 

naturgivna mönster. Gunilla Molloy (2007, s39ff) visar på hur läraren tillsammans med eleverna 

konstruerar ett unikt svenskämne som formar just deras undervisningskontext utifrån de 

uppfattningar av traditioner som deltagarna bär med sig och de processer som sker i det 

socialiserande möte mellan dem som undervisning innebär. Analysen tar avstamp i antagandet att 

detta möte sker inom alla de analyserande undervisningskontexterna och påverkar användandet 

av text och således även uppfattningarna om hur texterna används och bör användas.  

1.5.2 Läsande och skrivande av texter 

För att närma sig ämnet användande av texter inom den svenska skolan så är det även viktigt att 

förhålla sig till vad användande av text inom undervisningen kan innebära. Användande av text 

inom undervisning syftar då både dels på hur elever producerar text som skribenter, dels på hur 

elever fungerar som mottagare av text, som läsare, samt även på hur elever använder sig av texter 

för att samtala eller diskutera.  
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Kathleen McCormick (1994, s64ff) belyser hur läsning av texter innefattar både ett 

socialiserande inom en social kontext och en individuell och aktiv kognitiv handling ifrån 

läsaren. Enligt McCormick är en text samt även dess läsare alltid platser för kamp, alltså levande 

och föränderliga platser. En text är en plats för kamp på så sätt att vi som läsare läser den utifrån 

våra egna erfarenheter, vår egen förståelse och skapar vår egna individuella läsarposition. Detta 

gäller även om texten lyfter fram en viss läsarposition som normal. Dock innebär läsandet en 

kamp då inte heller läsaren står helt fri eftersom denne är påverkad av olika kulturellt skapade 

bestämmande faktorer i sina försök att skapa mening i läsningen. Den individuella kognitiva 

akten och den sociala kontextens påverkan av läsningen är alltså enligt McCormick inga 

motsatser utan samverkar snarare vid läsningen av olika texter. Denna process belyser även 

McCrmick (1994, 127ff) vid skrivande av text. Skribenter som till exempel elever utvecklar 

strategier för skrivande med utgångspunkt dels i kognitiva processer och dels i kulturellt skapade 

ideologiska antaganden som eleverna gör utifrån deras bild av vad en skoluppgift innebär. 

 

Även Torlaug Lökengard Hoel (2006, s 43) utgår ifrån att skiljelinjen emellan kognition och 

kontext behöver upphävas i diskursen om vad läsande och skrivande innebär. Hon belyser 

samma processer som Mccormick genom begreppet tolkningsposition. Med detta menas den 

situation som varje individ befinner sig på då den tolkar omvärlden och fenomen inom den. 

Denna position innefattar då både vår individuella tolkningsposition och de olika processer som 

ligger bakom den. Hoel Lökensgard nämner aspekter så som kulturell bakgrund, sociala 

strukturer, kollektiva kunskaper med mera. Läsande och skrivande bör utifrån detta enligt Hoel 

Lökensgard (2006, s45ff) förstås som två samverkande processer. Hon beskriver vårt förhållande 

till textvärlden som en litterär socialisationsprocess där vi som läsare möter en mångfald av olika 

genrer och språkbruk som vi förhåller oss till. För att kunna läsa texter återskapar vi dem som 

läsare utifrån vår tolkningsposition. Genom dessa processer utvecklar vi som läsare ständigt vår 

kunskap kring hur vi kan närma oss olika textformer. Vi lär oss olika konventioner för olika 

texter och kan genom denna kunskap kring textens struktur skapa scheman för olika typer av text 

som hjälper oss att hitta den information vi anser oss leta efter. Stöter vi på texter som vi inte 

förstår strukturen kring blir detta dock svårare och vi får svårare att förstå dess teman och vad 

som är relevant för oss utifrån det syfte vi har med den läsning vi gör. Denna förståelse för texter 

använder vi sedan även när vi skall skriva texter vilket integrerar vår förståelse och kunskap i 

dessa båda handlingar med varandra och binder samman dem med det kulturellt skapade sociala 

sammanhang som handlingen ingår i (Lökensgard Hoel 2006, s52f). 
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Även en elevs skrivande och samtalande om text är en del av dessa processer då även dessa utgår 

ifrån samma socialisationsprocess. De genrer och tolkningsscheman vi förhåller oss till när vi 

läser använder vi även när vi skriver texter. Till denna situation läggs då även skribentens 

förhållningssätt till situationen och till de möjliga läsare eleven skriver till. För en elev i skolan 

blir detta ofta läraren (Lökensgard Hoel 2006, s35f). McCormick (1994, 127ff) belyser en 

problematisk aspekt av detta i hur studenter utifrån sina förutsättningar, föreställningar om 

skoltexters struktur och det dem tror är läsarens önskemål i sina texter försöker att skapa texter 

som skall vara objektiva, enhetliga, och innehålla slutgiltiga slutsatser. Detta då de uppfattat att 

det är så texter man lämnar in i skolan skall se ut. Det ställer till problem när studenterna skall 

beskriva komplexa diskurser och en komplex verklighet. Lökensgard Hoel (2006, s53ff) närmar 

sig detta genom begreppet mottagarperspektiv och mottagarmedvetenhet. Även här kopplas 

generella kognitiva förmågor som att sätta sig in i andras perspektiv på texten samman med 

förmågan att förhålla sig till den kulturellt skapade situation som skribentrollen är beroende av. 

Att ha förståelse för mottagandet av text innebär alltså även att förstå vilken kontext texten 

befinner sig i, vilket är omöjligt att säga något generellt om. I skolan innebär detta att man 

behärskar de skolgenrer som finns och de normer som de bär med sig (Lökensgard Hoel 2006, 

s58). Något som sedan enligt Lökensgard Hoel även formar de samtal som uppstår kring texterna 

i skolan (Lökensgard Hoel 2006, s82). Denna komplexa värld av processer fungerar som en 

utgångspunkt i undersökningen för att förstå komplexiteten i det som lärare och elever måste 

förhålla sig till när de skall försöka beskriva de texter de använt och hur de har gjort det. När 

ordet textanvändningskultur används i uppsatsen är det som ett försöka att beskriva de sociala 

aspekter som påverkar elevernas mottagande och producerande av texter. 

1.5.3 Textrörlighet 

Begreppet textrörlighet fungerar som ett sätt att närma sig hur elever klarar av att förhålla sig till 

de processer som ovan beskrivits i sitt möte med denna undervisningens textvärld. Med det 

försöker Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edling (2006, s169f) att ringa in en elevs förmåga 

att förstå såväl lästa som skrivna uppgifter och inta ett levande förhållningssätt till dem. Det 

fungerar alltså som en sorts kompetens vilket konkretiseras ytterligare i styckena nedan. Wiksten 

Folkeryd, af Geijerstam och Edling hämtar inspiration ifrån Judith Langers (1995, s31f) sätt att 

belysa olika förståelseprocesser. Hon visar på hur läsare genom att inta olika positioner parallellt 

och på så sätt röra sig mellan att gå in i textens föreställningsvärld och att objektifiera den 
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upplevelse som läsningen innebär. Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edling (2006, s169f) 

vidgar denna processbeskrivning till att gälla även för de texter som elever skriver själva. De 

delar upp textrörlighet i kategorierna textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv 

rörlighet. Skillnader mellan elevers förmåga inom dessa kategorier visade sig enligt författarna 

sammanfalla i hög grad med hur elever presterade.  

1.5.4 Textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv rörlighet 

Interaktiv rörlighet innebär att olika aspekter av en elevs förmåga att lyfta in textens syfte och 

användare belyses. Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edling (2006, s177) utgår ifrån Michail 

Bakhtins påstående att allt som en individ yttrar både i tal och i skrift är adresserat. Denna 

kategori belyser då hur en elev klarar av att förhålla sig till denna process mellan skribent och 

tänkta läsare både i texter som eleven skriver själv och i texter den läser. Av de olika 

kategoriseringarna av textrörligheter så är det framförallt den interaktiva rörligheten som denna 

uppsats till vis del kommer in på.  

 

Textbaserad rörlighet innefattar hur eleven kommenterar en texts innehåll. Den kan då röra sig på 

en skala mellan yta och djup. På en ytlig eller låg nivå kan detta innebära att kommentera genom 

att upprepa eller memorera vissa delar av texten till att kunna ge detaljerade och heltäckande 

beskrivningar av vad en text innehåller som helhet utan att röra sig utanför vad som står i texten. 

Att uppvisa en djupare textbaserad rörlighet innebär att eleven även kan diskutera kring textens 

budskap eller kring vad innehållet i den kan bero på. Det kan vara allt personers handlande till 

olika naturfenomen (Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edling 2006, s172f).  

  

Rörlighet utåt fokuserar på elevens förmåga att utifrån texten även lyfta fram egna erfarenheter. 

Det kan vara både erfarenheter som kommer ifrån tidigare skolkunskaper och ifrån världen 

utanför skolan, det vill säga utifrån en vardagskunskap. Denna rörlighet gör att en elev kan förmå 

att binda samman den mer skriftbaserade skolkunskapen med den mer talspråksbaserade 

vardagskunskapen (Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edling 2006, s177f).  

1.5.5 Läsande, skrivande och textkultur inom en undervisningskontext 

De processer som beskrivits ovan påverkar och påverkas av den textkultur som råder i ett 

klassrum eller vidare inom ett skolämne. Med utgångspunkt i Kjell Inge Berges (2005) 

diskussion av begreppet så definierar Caroline Liberg (2007, s145) textkultur som ”ett avgränsat 
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socialt fält eller en kulturkontext i vilket deltagare kommunicerar med hjälp av texter som utgörs 

av meningsbärande yttringar”. En avgränsning för en textkultur kan således göras för det sociala 

fält likt den undervisningskontext som ett arbetsmoment kan utgöra men också i en vidare 

mening för en kulturkontext så som ett skolämne och dess kulturbärande normer och traditioner. 

Liberg (2007, s150) vill dock belysa vikten av att skilja på en textkultur och en yttringskultur. 

Hon menar att båda dessa verkar samtidigt inom en undervisningskontext som 

klassrumsundervisning. Begreppet textkultur skiljs ifrån begreppet yttringskultur utifrån Berges 

definition av en textkultur som en del av en kulturkontext där deltagarna kommunicerar på ett 

kvalificerat sätt med hjälp av texter. Med en yttringskultur menas då en kultur där deltagarna 

yttrar sig men inte genom kvalificerade, för dem själva, meningsbärande texter. Med detta vill 

Liberg belysa att vissa elever inte befinner sig inom textkulturen då de inte kommunicerar på ett 

kvalificerat sätt med hjälp av texterna. Det är alltså möjligt enligt Liberg att en del av de 

intervjuade eleverna inte befinner sig inom textkulturen utan snarare inom en yttringskultur även 

om de har deltagit i samma undervisning.  Bedömningen av vad som är kvalificerat användande 

gör hon utifrån begreppet textrörlighet. Enligt Liberg så kan alltså elever som av olika 

anledningar inte förhåller sig till de texter de tar emot och producerar inom skolan med tillräcklig 

grad av rörlighet sägas vara en del av dess textkultur Det är alltså en låg textrörlighet i 

förhållande till de texter som används som enligt Liberg kan göra att en elev hamnar utanför en 

textkultur. Detta trots att de visserligen skapar texter som inom undervisningskontexten ses som 

texter. Däremot så fungerar då inte deras försök till meningsbärande yttringar genom texter som 

meningsbärande helheter. Det innefattar snarare en samling ord och meningar som bara till viss 

del är meningsbärande för eleven (Liberg 2007, s151).  

1.5.6  Sammanfattning om undervisningskontexten och textanvändningen 

I den undervisningskontext som en lärares undervisning innebär så finns alltså både en mängd 

individer som gör sina egna läsningar av texter men även en social kontext som påverkar dessa 

deltagares uppfattning av de texter som används. På liknande sätt fungerar det alltså även när 

eleverna mottar och producerar texter, eleverna har en individuell uppfattning om hur texten bör 

läsas/skrivas som dock är starkt påverkad av en kulturellt skapad social föreställningsvärld. I ett 

klassrum kan det alltså finnas differentierade individuella förhållningssätt till 

undervisningstexterna men även gemensamma drag som deltagarna förhåller sig till när de läser 

och skriver texter samt när de skall tala om dem. Detta formas och omformas individuellt men till 

stor del utifrån olika uppfattningar om olika textgenrer och utifrån gemenskapen inom en 
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textkultur. I uppsatsen kallas detta en textanvändningskultur. Detta kommer att vara 

utgångspunkten när de olika deltagarnas förhållningssätt till undervisningstexterna analyseras. 

Genom att undersöka hur användningen av texterna upplevs av deltagarna så undersöks alltså 

även aspekter av den textanvändningskultur som råder inom den undersökta 

undervisningskontexten och hur eleverna förhåller sig till denna.  

 

Det är dock möjligt att elever står utanför den textkultur som textanvändingskulturen innefattar 

och snarare ingår i en yttringskultur då de inte kommunicerar kvalificerat med hjälp av texterna. 

Något som till viss del beror på vilken textrörlighet de förmår att uppnå när de förhåller sig till de 

olika texter de möter och producerar inom undervisningen. Undervisningskontexternas förmåga 

att introducera eleverna till denna textkultur alternativt utveckla deras förmåga att medvetet 

förhålla sig till den kommer att diskuteras i slutet av uppsatsen. 

1.6 Metod och material 

1.6.1 Intervjuerna  

Uppsatsens analys grundar sig i intervjuer på ungefär 30 minuter per enskild intervju som jag 

genomfört med fyra lärare och totalt tolv elever. För varje enskild lärare så har tre elever som 

deltagit i dennes undervisning intervjuats. På en kommunal högstadieskola söder om Stockholm 

så har en svensklärare och tre av dennes elever i en årskurs 8 intervjuats kring arbetet med att 

skriva reportage och en SO – lärare och tre av dennes elever kring ett arbetsmoment om 

samhällsekonomi. På en närliggande kommunal gymnasieskola så har en svensklärare och tre av 

dennes elever i en årskurs 2 på samhällsprogrammet intervjuats kring ett arbetsmoment om 

argumentation och insändare. Även en religionslärare och tre av dennes elever i en annan årskurs 

2 på samhällsprogrammet har intervjuats om textanvändningen under ett arbetsmoment kring 

religionerna judendom, kristendom och islam. Dessa har varit de arbetsområden som eleverna 

senast blivit klara med, dock inte de dem arbetade med under intervjutillfället. En fördel då de 

inte är mitt uppe i det men ändå minns och kan reflektera tillbaka men kanske en nackdel då de 

nu har en annan undervisning som de kanske egentligen anknyter sina svar till.   

 

Arbetsmomenten i Svenska har valts då de båda varit inriktade på undervisning i att förhålla sig 

till och skriva inom en viss textgenre. Arbetsmomenten i SO och religion fungerar som exempel 

på en undervisning som inte riktar in sig på detta. Det innebär att det är enbart den typ av 
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textanvändning som tagits upp i dessa moment som analyseras. För de båda momenten i svenska 

på högstadiet och gymnasiet så innebär det att det är undervisning i färdighetsämnet svenska 

utifrån genrepedagogik som analyseras. Båda arbetsmomenten har utgått ifrån att eleverna utifrån 

exempeltexter ifrån en och undervisning kring en viss genre skall skriva egna texter. Det är alltså 

inget arbete med läsning av skönlitteratur och undervisning kring detta som analyseras. 

Arbetsmomenten i SO och religion liknar varandra på så sätt att de har haft en liknande 

slutuppgift, då de båda momenten utmynnat i att eleverna fått göra ett skriftligt prov.  

Eleverna är slumpmässigt utvalda ifrån undervisningskontexterna. Detta fungerar som 

urvalsmetod då tanken är att de ska lyfta fram olika kvalitativa aspekter av textanvändningen i 

undervisningen och sätt att förhålla sig till den. Inte att de skall fungera som exempel på olika 

typer av individer som skall jämföras med varandra. De intervjuade eleverna benämns inte heller 

med namn i uppsatsen utan knyts istället till sin undervisningskontext med benämningar som till 

exempel Religionselev 1. Detta för att läsare lättare skall kunna se till vilken 

undervisningskontext eleven hör. En nackdel med detta kan vara att en del av de intervjuades 

personlighet och att kunskaper om individens roll i de beskrivna processerna kring 

textanvändning kan gå förlorade. Eleverna kan inte heller ses som representanter för en 

helhetsbild, ens av den undersökta undervisningskontexten vid just detta tillfälle. Utan endast ge 

en inblick i hur textanvändningen inom de undersökta undervisningskontexterna kan ha 

uppfattats.  

Intervjuerna är tänkta att ge en kvalitativ bild av hur användningen av texter uppfattas av elever 

och lärare. Intressant för att ge främst deskriptiva inblickar ifrån skolvärlden kring de teorier om 

läs- och skrivprocesser som tidigare presenterats. Ett bidrag för att ytterligare verkliggöra dessa 

teorier utifrån lärare och elevers egna tankar. Eftersom de på intet sätt alltså ger någon 

helhetsbild av undervisningen eller ens textanvändningen kan det vara viktigt att tänka på att den 

del av innehållet av de undervisningsmoment som undersökningen analyserar är något som 

svenskundervisningen fokuserar på medan fokuset för undervisningen i SO och 

religionsmomenten antagligen till stor del inte kommer med i undersökningen.  

Att aspekter av lärarnas och elevernas upplevelse av textanvändningen kommer att ställas emot 

varandra innebär alltså inte att undervisningsmomenten som helhet jämförs med varandra. Det 

kan dock vara intressant att belysa skillnader för att försöka visa på gemensamma drag inom 

samma eller liknande undervisningskontexter. Det är därför även intressant att hämta 
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beskrivningar ifrån både högstadiet och gymnasiet. Både för att belysa skillnader och likheter 

som kan anas inom liknande undervisning. Detta även om urvalet är för litet för att dra några 

långtgående slutsatser.  

1.6.2 Intervjumetoden och dess begränsningar 

Det är alltså intervjuer med lärare och elever som har fungerat metod för inhämtande av det 

material som analyseras i uppsatsen. Steinar Kvale (2006, s13) belyser hur den kvalitativa 

forskningsintervjun bygger på vardagens samtal men hur den samtidigt är ett professionellt 

samtal. Genom att intervjuaren skapar en tydlig struktur för samtalet och ett tydligt syfte med det 

så formas en situation som inte längre är vardagligt samtal med ett spontant utbyte av åsikter. Det 

blir däremot en situation där forskaren/intervjuaren styr situationen och genom valda frågor och 

lyssnade försöker erhålla ”grundligt prövade kunskaper”. Detta utifrån de förväntningar som 

både intervjuare och intervjuade har på samtalet, kring vem som skall styra detta och hur denna 

då bör göra.   

 

Denna av mig som intervjuare och forskare skapade situation har krävt ett ständigt kritiskt 

reflekterande kring inhämtandet av material och framarbetandet av kunskap i uppsatsen. Som 

metod för detta förhöll jag mig under arbetet med insamlandet och bearbetandet av intervjuerna 

till Steinar Kvales metod för vad han kallar en halvstrukturerad livsvärldsintervju. ”en intervju 

vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 

fenomenens värde” (2006, s13). I denna uppsats innebär det inte elevernas hela livsvärld skall 

analyseras dock hur de ser på den textvärld de befunnit sig inom utifrån sin förståelse för 

omvärlden. Kvale betonar genom denna metodologi vikten av den kvalitativa 

forskningsintervjuns öppenhet och förordar snarare än standardiserade förfaranden att den 

intervjuande forskaren ständigt reflekterar över sina metodologiska val (2006, s82). I enlighet 

med detta så har intervjuerna i uppsatsen varit uppbyggda efter en mer öppen struktur men med 

en ständig reflektion kring aspekter av den situation som intervjun innebär utifrån Kvales 

belysning av intervjusituationen som sådan.  

Intervjuerna har utgått ifrån det tema som jag har satt, textanvändningen i klassrummet. I 

enlighet med Kvales metod för att ge en ram åt intervjun så har de intervjuade först fått detta 

tema presenterat för sig och syftet med intervjun (Kvale 2006, s120). Lärarna och eleverna har 

sedan fått berätta om de texter de använt under det senaste undervisningsmomentet, först utifrån 
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en vad Kvale (2006, s 124) benämner som inledande fråga i stil med ”Berätta om vad ni har gjort 

nu under det senaste momentet och kanske dina tankar bakom det?” (Intervju; Gymnasielärare 

Svenska) eller ”Kan du berätta om arbetet med insändarna?” (Intervju; Gymnasieelev 3 

Svenska). Detta för att försöka få spontana beskrivningar som visar på vad intervjupersonerna 

upplever som de viktigaste aspekterna av det undersökta temat och uppslag för dimensioner av 

deras upplevelse att sedan fråga vidare kring (Kvale 2006, s 124).  

 

Sedan har ett öppet samtal följt styrt av mig som intervjuare genom olika typer av frågor. Kvale 

(2006, s 124) kategoriserar dessa som strukturerande frågor, sonderande frågor, specificerande 

frågor, uppföljningsfrågor och indirekta frågor. Strukturerande och sonderande frågor för att sätta 

ämnet så som till exempel ”Ja ok, insändaren ni skrev själva då, berätta om den.”(Intervju 2009, 

Gymnasieelev 3 Svenska). Med framförallt eleverna användes sedan även mer specificerande 

frågor i försök att få mer precisa beskrivningar. Som följd på frågan kom till exempel frågorna 

”Vad använde du den till?”, ”Hur fungerade det då?” och ”Vad tjänade du på det då?” (Intervju 

2009, Gymnasieelev 3 Svenska). Även uppföljningsfrågor som till exempel ”Varför det?” och 

”Varför inte?” ställdes ofta i liknande syfte. Även indirekta frågor där eleverna egentligen tar 

ställning till vad de tror om vad andra, framförallt då läraren, har haft för tankar som till exempel 

”Varför tror du att ni fick göra det?” (Intervju 2009, Gymnasieelev 2 Religion) eller ”Vad tror du 

är poängen, varför tror du XX gör provet?” (Intervju 2009, Högstadieelev 1 SO). Detta som ett 

sätt att även komma in på aspekter av hur elever upplever syftet med texterna i undervisningen. 

Frågor som Kvale (2006, s124) benämner som direkta frågor där intervjuaren introducerar 

aspekter direkt eller tolkande frågor där intervjuaren formulerar om svar har undvikits för att 

minimera risken för ledande frågor till framförallt eleverna.   

Bakgrunden till valet av denna metod och frågeställningsmönster har varit att öppenheten i 

samtalet skall locka fram lärarna och elevernas bild av och förhållningssätt till den textvärld de 

befinner sig inom. Det leder dock till att intervjuerna inte kan användas för att jämföra de 

intervjuade som individer och ställa de mot varandra då de inte deltagit i exakt likadant 

strukturerade samtal. Däremot så kan olika aspekter av hur de upplever texterna och 

användningen av dem ställas emot varandra som exempel på skilda fenomen, ställningstaganden 

och förhållningssätt. Tillsammans kan dessa skapa ingångar för att jämföra aspekter av de olika 

undervisningsmomenten med varandra. Det är också viktigt att ständigt ha i åtanke att dessa 

intervjuer som Kvale (2006, s13) belyser är en av mig som forskare konstruerad situation. Det är 

alltså inte observationer av elevernas verklighet som undersöks utan hur eleverna beskriver den i 
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en av mig som forskare skapad situation. Det är inte heller nödvändigtvis eleverna och lärarnas 

egentliga uppfattningar utan vad de formulerar för svar i en konstruerad intervjusituation som 

analyseras. Denna analys kan dock visa på intressanta aspekter av textanvändning och 

undervisningen samt ge en inblick i elevernas förhållningssätt till denna.  

     

De inspelade intervjuerna har sedan transkriberats. Kvale (2006, s149) betonar hur även 

transkriberingen innebär att en tolkning av materialet görs då ett nytt skriftligt material 

konstrueras ifrån den muntliga intervjun. För att uppfylla de krav som en undersökning av de 

intervjuades uppfattningar ställer så har intervjuerna skrivits ner med skriftspråk men med ett 

försök att behålla de intervjuades personliga uttryckssätt och formuleringar så att inte nyanser av 

uttalanden förändras. Nedan följer ett exempel på transkribering av en elevs svar på varför hon 

inte gillade att ge respons på andras texter. Orden är skrivna i sin skriftspråkliga form och en del 

ljud och upprepningar är bortrensade men alla de meningar eleven uttalat är transkriberade i sin 

helhet.  

 

Alltså det var som jag sa. Alltså jag är inte värsta experten på insändare och är det en 

perfekt insändare då kan inte jag säga att, ”ja det här är skitdåligt” eller ”det här är dåligt”, 

då kanske jag bara hittar på, ”ja men det här är dåligt”. Så kanske jag sa en typ skitrutten 

grej. ”Du sa fel på det här ordet”, typ sådär, det är inte så mycket hjälp egentligen. 

(Intervju 2009; Gymnasieelev 2 Svenska)  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen inleder med att presentera samtliga undervisningsmoment kortfattat. Uppsatsen är 

sedan indelad i tre delar. Först presenteras de två undervisningsmomenten inom svenskämnet och 

sedan undervisningsmomenten inom ämnena SO och religion. Uppdelningen är gjord efter 

undervisningskontexternas likheter med varandra vad gäller undervisningsmomentens 

användning av texter. Momenten presenteras först genom lärarnas tankar bakom användningen 

av de olika texterna som följs av elevernas tankar kring varför och hur de använt texterna. De 

avslutas med sammanfattningar kring hur olika läs- och skrivprocesser som kan skönjas i 

materialet utifrån den tidigare presenterade teorin. I uppsatsens avslutning ställs sedan materialet 

mot den tidigare forskning kring textrörlighet som tidigare belysts. 
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2 Studie av upplevd textanvändningskultur 

2.1 De analyserade undervisningskontexterna och deras 
arbetsmoment 

Intervjuerna med lärarna och eleverna utgår alltså ifrån fyra stycken olika arbetsområden. Tabell 

1 nedan visar de textgenrer som har tagits upp under intervjuerna som använda texter under 

arbetet med dessa områden. Det är inte säkert att det är en fullständig kartläggning av allt som 

har läst och skrivits under momentens undervisning utan den baseras på det som lärare och elever 

valt att ta upp. Texter som skrivits under arbetsområdet och sedan även används för att läsas 

inom undervisningen står under rubriken skrivna texter.  

 

Källa: (Intervju 2009, Svensklärare högstadiet m fl)  

 

De olika arbetsområdena innehåller alltså överlag två till tre olika kategorier av lästa och skrivna 

texter. I de båda momenten inom svenska så är det dock ett flertal olika exempel på reportage 

eller insändare som har använts. Bakom de olika kategorierna kan det också dölja sig en mer 

Tabell 1: Undersökta arbetsområden och använda texter 

Stadium Högstadieskola Gymnasieskola 

Ämne/Kurs  Svenska SO  Svenska A Religion A 

Årskurs År 8 År 9 År 2,  

Samhällsprogram 

År 2, 

Samhällsprogram 

Tema Reportage Samhällsekonomi Argumentation 

och insändare 

De abrahamitiska 

religionerna 

Lästa texter Reportage, 

Informationsbl

ad 

Läroböcker, 

Tidningsartiklar, 

Informationsblad 

Lärobok, 

Insändare, 

Informationsblad 

Lärobok, Bibeln, 

Informationsblad 

 

Skrivna 

texter 

Reportage Anteckningar, 

Frågesvar, Prov 

Tankekarta, 

Insändare 

Frågesvar, 

Anteckningar, Prov 
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diversifierad verklighet. De olika texterna är kategoriserade efter hur de benämns som helheter. 

Det innebär att till exempel läroböckerna blir en kategori även om de kan innehålla ett flertal 

olika textgenrer. På liknande sätt kan det även finnas skillnader mellan olika texter inom andra 

kategorier som till exempel proven och frågesvaren. I fall där sådana skillnader antas viktigt att 

redovisa för undersökningens resultat så tas det upp i samband med att dessa diskuteras. De lästa 

och skrivna texterna som står med är de texter som tagits upp som delar av moment i 

undervisningen. Det är alltså möjligt att även andra texter har lästs eller skrivits av enskilda 

elever i samband med undervisningen men inte står med i denna sammanställning. Detta är dock 

de texter som lärare och elever upplevt som använda texter i undervisningen. Informationsbladen 

och anteckningarna lämnas utanför undersökningen då de i intervjuerna inte hamnade i fokus i 

tillräckligt stor utsträckning. 

 

Presentationen av undersökningen är disponerad så att de arbetsmoment som har liknat varandra, 

den genretematiska svenskundervisningen och undervisningen med lärobok och prov i SO och 

religion, är uppdelade i två skilda avsnitt. Som ingång i de olika arbetsmomentens 

textanvändning så utgår undersökningen ifrån lärarnas tankar bakom undervisningen i stort och 

sedan även mer specifikt utifrån deras tankar bakom textanvändningen under denna 

undervisning. Det är i samtliga fall lärarna som har legat bakom valet av i stort sett alla texter 

under de undersökta arbetsområdena. Enda undantaget finns i svenskundervisningen på 

gymnasiet där eleverna fick ha med sig egna insändare och på högstadiet där de fått söka efter 

egna texter på Internet. Det är alltså till stor del lärarna som satt ramarna för textkulturen inom 

undervisningen. Detta genom sina val av vilka texter som skall tas emot och produceras av 

eleverna.  

2.2 Genretematisk undervisning i svenska på högstadiet och 
gymnasiet 

2.2.1 Lärarnas tankar bakom momentet 

För att kunna förhålla sig till lärarnas tankar kring de texter de valt så kan det vara viktigt att först 

närma sig vad lärarna tyckt var de huvudsakliga målen med undervisningen i stort. De båda 

arbetsområdena inom svenska var båda genretematiska och hade som konkret grundläggande mål 

att utveckla elevernas förmåga att läsa och skriva inom just denna genre. (Intervju, 2009, 

Svensklärare högstadiet; Svensklärare Gymnasiet) Lärarna motiverar detta utifrån skilda 
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utgångspunkter. Gymnasieläraren i svenska fokuserar på momentets roll i förhållande till 

nationella provet. Hon lyfter fram den uppsats som alla elever i Svenska A på skolan skall skriva 

två veckor framåt ifrån intervjutillfället. Den skall vara utredande och hon tycker att arbete med 

argumenterande text kan ge en ingång till det då dessa genrer ”är lite lika”. Längre fram ser hon 

även det nationella prov de skall göra i årskurs tre. Hon menar att ”allt jag gör tänker jag till 

nationella provet i trean”.  Eftersom de där skall välja att skriva utifrån olika genrer försöker hon 

”få med dem under de här tre åren, de olika genrer som kan komma”. (Intervju, 2009, 

Svensklärare Gymnasiet)  

 

Svenskläraren på högstadiet fokuserar snarare på hur det skall utveckla eleverna som 

textanvändare. Syftet är enligt honom att eleverna genom att arbeta med olika genrer ska se 

skillnader mellan dem i ”… allt från ordval till hur man bygger upp egentligen, med 

meningsbyggnad till hur man komponerar texter och så där.”. Han menar att om eleverna får en 

känsla för dessa kvalitéer och förstår att ”… olika texter är olika i olika sammanhang” så kan de 

bygga upp en liten ”repertoar”. Denna kan enligt svenskläraren fungera som ett stöd när eleven 

ställs inför att läsa och skriva olika texter. Eleven vet då att uppbyggnaden av texten den möter 

eller skall producera inte är ”helt godtyckligt” utan att det finns ”vissa regler” som följs eller 

skall följas. Svenskläraren menar att detta kan skapa ett mer professionellt förhållningssätt till 

text. Något han tycker är viktigt för eleverna då vuxenlivet innebär att man ständigt ställs inför 

olika sorters texter även för dem som inte direkt arbetar med text. Som exempel på detta nämner 

svenskläraren texter som brev, faktatexter och CV:s (Intervju, 2009, Svensklärare högstadiet).   

2.2.2 Lärarnas tankar bakom exempelreportagen och exempelinsändarna 

Den huvudsakliga textanvändningen inom dessa två arbetsområden har alltså varit olika exempel 

på reportage respektive insändare. För svenskläraren på högstadiet så ingår läsandet av 

exempelreportage i den modell för arbete med texter som han försöker använda. Den utgår enligt 

honom ifrån den modell som Pauline Gibbons beskrivit i boken Stärk språket, stärk lärandet. 

Enligt läraren bygger modellen på att man först presenterar en textgenre för att sedan diskutera 

den med eleverna och försöka se gemensamma drag i texterna inom textgenren. När sedan 

eleverna får börja producera sina egna texter inom genren så skall man i inledningsfasen 

gemensamt hjälpas åt med frågor kring innehåll och uppbyggnad. (Intervju 2009, Svensklärare, 

högstadiet) Svenskläraren på gymnasiet beskriver ett liknande syfte. Hon menar att även om 

insändare kan vara väldigt enkla och inte alltid så bra så tror hon att man i dem kan se en viss 
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struktur om man ”tittar noga”. Genom att läsa dem tror hon att man kan ”se att alla de här bitarna 

(tes, argument, motargument) finns faktiskt med”. Saker som de tidigare har gått igenom 

tillsammans och diskuterat. En annan tanke som även högstadieläraren är inne på är att genom 

detta även avdramatisera denna typ av skrivande. Att eleverna kan se att ”här liksom står det om 

hundbajs eller skolmat, men det finns ändå den här strukturen”. Det kan göra att även de vågar 

använda detta ”skelett” för att argumentera utan att känna att de måste ha ett ”jätteseriöst ämne”. 

Att de ”kan använda den modellen på allting” (Intervju 2009, Svensklärare, gymnasiet). Det är 

alltså med dessa utgångspunkter som de båda lärarna presenterat de olika exempeltexterna i 

undervisningen.  

2.2.3 Elevernas upplevelse av exempeltexternas funktion 

För det stora flertalet av eleverna i de båda undervisningskontexterna så är läsandet av 

exempeltexterna nära sammankopplat med skrivandet av en insändare respektive ett reportage. 

På frågor kring varför de fått läsa texterna svarar gymnasieeleverna med kommentarer som till 

exempel ”varför, ja men för att få en bild av hur det ser ut, hur man skriver en insändare, så man 

får en känsla för det” (Intervju 2009, Svenskelev 1, gymnasiet) och att de var till för ”att vi skulle 

veta hur de såg ut över huvud taget, hur man skrev dem” (Intervju 2009, Svenskelev 3, 

Gymnasiet). Även eleverna på högstadiet lyfter fram hur de fått läsa exempeltexterna för att se 

hur man skriver sådana. En elev beskriver hur de läste reportage för att ” se hur det är uppbyggt, 

hur man skriver” (Intervju 2009, svenskelev 2, högstadiet) och en annan elev förklarar det på ett 

mycket liknande sätt genom att berätta om hur de läste reportage ” för att förstå hur man byggde 

upp texten, för att komma igång med arbetet, annars skulle alla gjort olika.” (Intervju 2009, 

svenskelev 3, högstadiet).  Denna sammankoppling mellan läsande och skrivande betonar även 

svenskelev 1 på högstadiet (Intervju 2009) när han på frågan varför de fått läsa reportage svarar 

att: ” när man läste lärde man sig vad det är, då lär man sig hur man ska skriva”.  

 

Dessa beskriver alltså alla en process där deras läsande av reportage och insändare bygger en 

grund för hur de sedan ska skriva reportage och insändare. Av eleverna i svenskundervisningen 

så är Svenskelev 2 på gymnasiet (Intervju, 2009) den enda som inte direkt vid första frågan kring 

syftet lyfter fram skrivandet av en egen text som syftet bakom detta läsande. Hon svarar på 

frågan varför hon tror att de läste insändarna med att säga att ”så att man själv tycker att man 

begriper en insändare och sådär”. Med detta menar hon antagligen inte främst att de skulle 

begripa hur de ska skriva en insändare utan snarare att de ska begripa vad det är för en genre. 
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Detta då hon strax efter förklarar att kunskaper om hur ”man bygger upp en insändare” kom ifrån 

lärarens genomgång och att ”man tänker inte på sånt när man läser”.  

2.2.4 Elevernas upplevelse av användandet av exempeltexterna 

Samtliga elever, även gymnasieelev 2, försöker även förklara hur denna process ifrån läsande till 

skrivande har fungerat. De lästa texterna lyfts dock då inte alltid fram enskilt utan ofta i samspel 

med andra moment i undervisningen vilket presenteras under nästa rubrik. Svenskelev 1 på 

gymnasiet förklarar det som att ”vi fick… … hitta argumenten mer i insändaren, att lära oss att se 

hur den är uppbyggd ungefär” Detta genom att ”läsa en och sen försöka ta ut att i den att här är 

inledningen, var är tesen?, vilka är argumenten?, är de tydliga?”. På så sätt menar hon att hon 

lärde ”sig vilka delar som skall va med, i en vanlig insändare”. Hon betonar dock att detta var 

något hon ända lärt sig på egen hand och menar att ”jag läser ju tidningen ganska ofta, så för mig 

var det ju inte så jättesvårt att få en bild av hur man skriver en insändare”. (Intervju 2009, 

Svenskelev 1, gymnasiet) Hon upplever det alltså som att även hennes egna erfarenheter av att 

läsa tidningen har hjälpt henne under momentet. Även Svenskelev 2 på gymnasiet (Intervju 

2009) som först alltså menat att man inte lär sig något av insändarens uppbyggnad av att läsa den 

men kopplar senare läsandet till sitt eget skrivande genom att lyfta fram att ”när man läser själva 

texten då får man typ så här… … idéer om vad man själv ska skriva”. Antagligen menar hon då 

dock snarare idéer om innehåll än om uppbyggnad då hon förklarar vidare att ”först trodde man 

typ att för att göra en insändare måste man ha värsta grejen typ” och ger exempel som ”jag tycker 

inte att man ska ha kärnkraft” och ”Nasa borde typ inte göra så”. Av att läsa dem menar hon att 

hon förstått att ”det behöver inte va så utan man kan göra typ: jag gillar inte röda soffor i min 

hemvist”. Svenskelev 3 på gymnasiet (Intervju 2009) tycker det var svårt att lära sig hur hon 

skulle skriva utifrån exempelinsändarna med utgångspunkt ifrån den insändare hon tagit med 

själv då den ”kanske inte var precis uppbyggd som en insändare ska vara”. Hon avslutar dock 

med att poängtera att ”då fick vi veta det också, att den inte va det”.  

 

Eleverna på högstadiet har inte samma helhetsperspektiv men lyckas tydligare än 

gymnasieeleverna förklara olika detaljer av den processen mellan läsande och eget skrivande 

som de lyft fram som syftet bakom läsandet. Svenskelev 2 på högstadiet (Intervju 2009) berättar 

om hur han genom att läsa reportage sett hur man väver in en intervju i texten utan att ha med 

frågorna man ställt genom att använda ”… lite olika citattecken och så”. Han förklarar det som 

att ”man skall inte bara ställa frågor och skriva svaren på frågorna, utan liksom, om man 
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intervjuat nån så skriver man inte ”ja, vad tyckte du va bäst i eurovision” utan man skriver bara ja 

”bäst i eurovision va…”” Svenskelev 1 (Intervju 2009) lyfter inom samma tema med frågor och 

svar fram hur han när han läst exempeltexterna kunnat se processen bakom skrivandet genom att 

förklara att: ”Man märker ju att de skriver inte alla saker, de har säkert ställt hundra frågor… 

…fem kanske de skriver upp. Ytterligare ett intressant exempel på hur eleverna kopplat samman 

sitt läsande med skrivandet är när Svenskelev 3 på högstadiet (Intervju 2009) beskriver hur de 

skulle ”kolla in miljön”. Hon berättar om att hon då kunde se hur ”den (skribenten) tänkt, att de 

var ute och gick” och att hon därför kunde skriva ”nu sitter jag här” i sitt reportage. Svenskelev 2 

på högstadiet berättar även vidare om hur han letat upp egna reportageexempel på internet och att 

han då sett ”att alla skriver olika och att man kan skriva om vad som helst nästan, liksom en hund 

med cancer eller krig i Irak, det är ju, vad som helst går” 

 

Elevernas kommentarer kring användningen av exempeltexterna visar alltså på hur de med hjälp 

av dessa medvetet utvecklat sitt eget skrivande. De kan alla på olika sätt beskriva exempel på hur 

de tagit hjälp av texterna för att skriva sina egna reportage och insändare. Det liknar dock inte 

alltid varandra. Gemensamt är att läsandet för dem alla på olika sätt tydligt varit till för det egna 

skrivandet. På så sätt har de alltså både inom högstadieundervisningen och 

gymnasieundervisningen fungerat som mer medvetna läsare och skribenter i bearbetandet av 

exempeltexterna även om de använt till viss del skilda angreppssätt som läsare.  

2.2.5  Lärarnas genomgångar/helklassdiskussioner om exempeltexterna  

I lärare och elevers beskrivande av textanvändningen lyfts även lärarnas genomgångar fram. 

Svenskläraren på högstadiet försöker som tidigare tagits upp utgå ifrån Gibbons tankar om 

genrepedagogik och förklarar hans genomgångar som att”… det är väldigt förenklat. Men att 

man har vissa, ett par tre typiska punkter…” som är speciella för just den textgenren. Dessa 

försöker han gå igenom innan de läser så att de efter att de läst texten kan leta efter dem 

tillsammans. Svenskläraren på gymnasiet beskriver på liknande sätt hur de  går igenom 

strukturerna för insändarna ”genom att läsa dem och genom att vi analyserar dem tillsammans så 

att jag pekar på, alltså där har du argument och så vidare”. Hon poängterar här vikten av ”att visa 

på att strukturen finns där, att det hela tiden finns ett skelett som man bygger i kring”. Detta då 

hon tror att eleverna gillar tydliga strukturer.  
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Svenskelev 2 på gymnasiet (Intervju, 2009) är den gymnasieelev som tydligast lyfter fram 

lärarens genomgångar. Hon menar som tidigare beskrivits att man inte kan lära sig något om hur 

man skriver insändare av att läsa dem. Hon svarar därför på frågan kring om hon lärde sig något 

av att läsa insändarna med utgångspunkt i lärarens genomgång. Detta genom att förklara att ”hon 

(läraren) hade… …en insändare och sen tog hon så här hur dem började och hur det var i 

mitten”. Hon fortsätter sedan med att precisera ytterligare hur läraren tog upp ”hur man bygger 

upp insändaren med problem och typ argument, motargument och sen avslut” och hur hon på så 

sätt kunde lära sig detta. Även svenskelev 2 på högstadiet(Intervju, 2009) lyfter fram hur det han 

först säger att han lärt sig ifrån att läsa exempeltexterna om att väva in svaren på frågorna i texten 

kanske egentligen kommer ifrån det läraren presenterat för honom. Detta då han på följdfrågan 

”Lärde du dig det genom att läsa reportaget?” svarar ”Ja, Johan (läraren) påpekade det ju också”. 

Svenskelev 3 på högstadiet tar ett helhetsperspektiv och beskriver processen mellan lärarens 

genomgång, läsandet av en exempeltext och skrivandet så här: ”han (läraren) ville inte ha frågor 

och svar utan en text som handlade om något, då visste man hur man skulle göra genom att läsa 

och försöka tänka hur den som skrivit tänkt”. Han beskriver alltså i meningen en process där han 

först lyssnat på läraren och sedan läst exempeltexten utifrån det han förstått som lärarens 

viktigaste krav. Svenskelev 1 på gymnasiet (Intervju, 2009) beskriver på en liknande process rent 

praktiskt när hon på frågan om hur hon gjorde när hon läste insändarna för att se hur dem var 

uppbyggda. Hon svarar då ”Först var det väl att Elin (läraren) pekade ut helt enkelt och sa att till 

exempel tesen sammanfattar egentligen med en mening vad hela insändaren handlar om, 

frågeställningen, och så fick vi väl gå efter det”. I dessa elevkommentarer syns alltså en 

samverkan mellan lärarnas genomgångar och elevernas läsning av texterna. Kanske går det här 

att ana en textanvändningskultur där läraren påverkar hur eleverna tar sig an texterna och där 

lärarna ibland fungerar som ett stöd i läsningen. Samtidigt gör alltså eleverna olika egna val och 

använder sig av olika metoder för att läsa texterna utifrån hur de uppfattat syftet med läsningen. 

Den blandning mellan läsning som en individuell kognitiv process och en process som påverkas 

av andra socialt skapade faktorer som Lökensgard Hoel (2006) McCormick (1994) beskriver blir 

på så sätt tydlig. Undervisningen sätter en viss ram för hur eleverna uppfattar syftet med 

läsningen samtidigt som deras skilda tolkningspositioner gör att det går att skönja skillnader i hur 

eleverna uppfattar texterna och hur de bör använda dem. 
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2.2.6 Läroboksanvändning 

I undervisningen i svenska på högstadiet så användes ingen lärobok men i Svenska A på 

gymnasiet så fungerade läroboken enligt läraren som ett stöd i deras arbete med att analysera 

insändare. Hon menar att hon använde den som ett komplement till genomgångar kring 

insändares struktur. Eleverna fick läsa en insändare ifrån boken och sen svara på medföljande 

frågor kring dess struktur. Frågor de sedan använde även på andra insändare (Intervju 2009, 

Svensklärare, Gymnasiet). Svenskelev 1 på gymnasiet kommer in på användningen av läroboken 

när hon berättat om lärarens genomgång. Hon kommer på att läroboken också fanns och att det i 

den var ” ungefär samma som Elin (läraren) hade berättat att ja, hur man tar fram tesen och en 

bild på en insändare de hade tagit och pekat med pil liksom, att här är tesen… …argumenten och 

sådär”. Kanske kan man här ana hur hon har använt läroboken som ett komplement till lärarens 

genomgång. Svenskelev 3 på gymnasiet (Intervju 2009) lyfter fram läroboken som en bättre källa 

att hämta kunskap i om insändare än exempelinsändarna. Hon menar att ”det stod bättre i 

svenskaboken tyckte jag eftersom det var lite olika i olika (exempel)insändare”. Detta förklarar 

hon med att i boken ”stod det precis grunderna för hur man ofta skriver så det blir som bäst”. 

Detta jämfört med exempelinsändarna vilka hon som tidigare tagits upp tyckte var svåra att lära 

sig ifrån eftersom de inte alltid följde mallen för hur de fått lära sig hur insändare ska se ut. För 

henne har alltså läroboken fungerat som en trygghet med en mer tydlig norm för vad som är 

”bäst”. Hon trivs alltså med läroboken och med tryggheten i att den förmedlar det hon behöver 

veta för att lyckas skriva på ett ”bästa” sätt, något som vi kommer återkomma till även när 

undervisningen i SO och religions läroboksanvändning analyseras. 

2.2.7 Lärarnas tankar bakom användningen av elevernas egenskrivna reportage 

och insändare 

I båda lärarnas svar kring vad de använt elevernas egenskrivna texter till så beskriver de dels vad 

de ville använda texterna till och dels vad de tycker att de faktiskt använt dem till inom 

undervisningskontexter. Detta beror antagligen på en skillnad i vad de lärarna gör och vad de 

skulle vilja göra. Högstadieläraren i svenska (Intervju, 2009) inleder självkritiskt med att säga att:  

”De använder jag inte så mycket egentligen. Det skulle man säkert kunna göra mer av”. Hans 

fortsatta beskrivning av visar på var han tycker att skillnaderna mellan vad de använder texterna 

till och vad han skulle vilja att de använde texterna till finns. Han beskriver först vad han själv 

använder dem till och beskriver att: ”jag använder ju dem (elevernas egenproducerade texter i 

allmänhet) i princip som någon sorts diagnos, att jag gör ju nästan aldrig några prov. Utan här är 
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det i huvudsak det dem skriver som jag bedömer. ”Han byter sedan till något mer av ett 

elevperspektiv och beskriver vidare att bedömningarna inte bara är till för att ”säga ”de ligger på 

det här och det här” utan också för att de ska utvecklas”. Han förklarar det som att ”jag försöker 

också alltid säga ”jobba vidare med det här” och försöker alltid ge nån kommentar där det är 

nånting som man säger att det här ska dem tänka mer på till nästa gång på”. Det han dock saknar, 

som de inte gjort under detta moment är att eleverna läser varandras texter. Han tycker det vore 

bra ur två aspekter. Dels förklarar han att: ”Jag tänker lite på det att det är roligare att skriva om 

man får en publik. Att jag skriver och så läser någon annan det, inte bara att en lärare ska 

bedöma. Att ja men det blir en text som andra får läsa och tycka nått om.” Dels menar han att det 

också kan fungera som inspiration. Att eleverna kan läsa andras texter och tänka att ”titta att 

jamen den här som är så här, att man ser kanske nån som är duktig och får inspiration av det”. 

Därför har han haft intentionen att arbeta med detta men det har enligt honom inte ”hunnits 

med”. 

 

Under den undersökta gymnasieundervisning i Svenska så har de dock arbetat med respons och 

det är detta som läraren där sätter fokus på när hon skall beskriva vad elevernas texter skulle 

användas till. Gymnasieläraren i svenska förklarar då inga andra aspekter av användandet av 

elevernas egenproducerade texter än responsdelen och förklarar hur hon ser flera anledningar till 

att arbeta med respons. Hon beskriver först hur hon tycker att ”en poäng är ju att dem ska arbeta i 

process, så att dem inte ska slänga ihop någonting och tycka att det är klart”. Sedan fortsätter hon 

att beskriva tankarna bakom arbetet med respons  ”att de ska träna på att bedöma texter och inte 

bara sin egen, man blir ofta blind för sin egen text, så att de ska få hjälp av andra, att det ska bli 

någonstans ett samtal kring en text”. Vad gäller respons så tycker hon dock att det är ”svårt att få 

det att ge så bra resultat som man skulle vilja”. Hon förklarar problemen som att eleverna”har 

svårt att förstå vad de ska göra, och de har svårt att ta till sig vad någon annan kommenterar 

också”.  Dessutom förklarar hon att eleverna sällan har ”gjort klart (sina texter) till det tillfället 

när man skall jobba med responsen” 

 

För att försöka få arbetet med respons att fungera har hon arbetat med att ge eleverna specifika 

frågor som de ska besvara när de ger respons. Detta för att arbeta med ”det här att man kan inte 

säga att något liksom är bra, man måste peka på, vad är det som är bra eller vad som måste 

förbättras”. För att hjälpa eleverna med detta beskriver hon att hon har ”pekat ut några saker, titta 

på det här, finns det med argument, var finns argumenten i texten, stryk under tesen”. Hon 
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beskriver det hon hoppas uppnå med detta som att: ”de ska se liksom i varandras texter”. För att 

få ”bättre resultat” tror dock gymnasieläraren i Svenska att hon skulle behöva arbeta ”ännu mer 

strukturerat”. Liksom svenskläraren på högstadiet så tar även hon upp problemen med respons 

utifrån tidsaspekter. Dels så menar hon att hon inte hinner vara med ”vid alla de här samtalen för 

de sker liksom samtidigt som allt annat sker”. Sedan känner hon även att ”det man egentligen 

skulle behöva göra är kanske att lägga väldigt mycket tid på, att jobba bara med respons kanske 

under en två månader, eller en månad, i ettan”. Något som dock inte heller hunnits med. Båda 

lärarna uppvisar alltså tydligt att det är en stor skillnad på vad de gör och vad de skulle vilja göra 

med just elevernas texter. Kanske ett tecken på att detta är ett område där båda lärarna är inne i 

en utvecklingsprocess där de vill åstadkomma mer än vad de gör just nu.  

2.2.8 Elevernas uppfattningar av användningen av deras egenskrivna reportage 

och insändare 

Samtliga elever  har under intervjuerna beskrivit vad de använt sina egenskrivna texter till. Här 

kan det vara viktigt att reflektera över att jag nu tar upp vad eleverna beskriver att de använt 

texterna till, inte vad de menar att de lärt sig eller hur de utvecklats av att skriva texterna. 

Eleverna på gymnasiet tar dock upp hur de använt texterna till att arbeta med respons och 

kommer då in på vad de lärt sig av detta. Vad de tycker att de lärt sig av själva skrivandet av 

egna texter kommer vi in på senare.  

 

Svenskelev 1 och 2 på högstadiet beskriver med liknande formuleringar. Svenskelev 1 på 

högstadiet svarar direkt ”han (läraren) har väl de för att sätta betyg”. Svenskelev 2 på högstadiet 

svarar först ”vi har inte använt dem direkt. Skriva dem och lämna in” för att sedan efter 

följdfrågan ”Men vad är dem till för?” svara ”För att få betyg. Det är väl inte så mycket mer”. De 

är alltså båda inne på samma sak som sin lärare, att texterna används främst för att bedömas. 

Lärarens tankar om att de även skall utvecklas av att läsa kommentarer tas dock inte upp av 

någon av elev. Svenskelev 3 minns dock lärarens ursprungliga tanke och minns att texterna 

skulle användas till att göra en tidning och beskriver hur texterna då hade ”hjälpt till att skapa  

tidningen”. Den menar hon hade kunnat användas av eleverna till att ”kolla vad andra skrivit och 

se vad man missat”. Här uttrycks alltså en önskan efter det som även lärarna känner att de har 

missat. Hon hade velat läsa de andras texter för att själv kunna utvecklas som skribent. De har de 

alltså inte hunnit med och eleverna känner därför att de inte använt dem till något och att de mest 
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är till för att de ska bedömas. De blir därför inte alls lika utförliga svar som kring 

exempeltexterna.  

 

Samtliga de tre gymnasieeleverna inleder med att säga att de inte använde texterna till någonting 

eller att de inte vet vad de använde sina egna texter till på första frågan om detta. Svenskelev 2 på 

gymnasiet svarar först med ett kort ”ingenting”.  Svenskelev 1 och 3 på gymnasiet tar dock upp 

saker de skulle ha gjort med dem men som inte blev av. De lyfter dock fram olika saker 

svenskelev 1 svarar på frågan vad de använde texterna till ”Ingenting, vi skulle ha fått ihop i ett 

helt häfte med insändare i klassen sådär men det blev aldrig av” och svenskelev 3 på gymnasiet 

svarar ”Jag vet inte, vi lämnade bara in dem. Det stod att man skulle läsa upp dem högt och sånt 

men vi gjorde aldrig det”. Hon fortsätter sedan med att komma in på bedömningsaspekten och 

säger att ”Men det var mest så man fick lämna in dem till Elin (läraren) så fick hon rätta”. 

Svenskelev 2 på gymnasiet svarar på följdfrågan vad texterna var till för med ett i viss mån 

liknande  ”så att hon (läraren) skall kunna sätta betyg på oss”. Även för gymnasieeleverna är 

alltså att texterna inte använts till någonting den tanken som först dyker upp när de ska berätta 

om användningen av de egna texterna, sedan bedömningsaspekten.  

 

Både svenskelev 1 och 3 på gymnasiet kommer dock  sedan utan att jag tar upp det in på arbetet 

med respons och hur de läst varandras texter. Svenskelev 1 på gymnasiet fortsätter sitt svar med 

att beskriva arbetsgången på följande sätt: ”alla skrev sin och sen läste vi varandras och skrev 

kommentarer och utifall man tyckte att nån skulle förbättra nått. Förtydliga argument eller så. 

Sen fick man skriva ett nytt, eller ja en ny version av den”. Svenskelev 3 på gymnasiet beskriver 

det så här: ”man gav respons till varandra också. Så man fick läsa, fyra andra också så fick man 

markera lite så här så fick man kolla lite vad man kunde gjort bättre och så där”. Även 

svenskelev 2 på gymnasiet minns efter frågor arbetet med respons. Hon beskriver det dock 

arbetet med respons som att ”alltså man skulle göra det men det var lite så här flummigt. Alla satt 

bara typ och snackade. Och läste bara igenom och skrev bara nått. Man brydde sig inte 

egentligen”. När hon skall beskriva varför hon tror att de fick göra det beskriver hon det som att: 

”om jag skriver en text och jag är helt inne i den, då kanske det inte är lika lätt för mig att se 

alltså felen jag gör, förstår du? Det kanske är lättare om jag kollar på någon annans”. Hon menar 

dock att detta misslyckas då hon inte är ”värsta experten på insändare”. Detta skapar enligt henne 

en problematik med att ge respons som hon försöker förklara i detta citat: 
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”är det en perfekt insändare då kan inte jag säga att, ”ja det här är skitdåligt” eller ”det här är 

dåligt”, då kanske jag bara hittar på, ”ja men det här är dåligt”. Så kanske jag sa en typ 

skitrutten grej. ”Du sa fel på det här ordet”, typ sådär, det är inte så mycket hjälp egentligen” 

(Svenskelev 2 på gymnasiet, Intervju 2009) 

 

Hon menar alltså dels att insändaren kan vara för perfekt för att kommenteras men även att de 

kommentarerna hon kan tänkas göra kan vara för dåliga. Svenskelev 3 på gymnasiet är inne på 

samma spår som henne vad det gäller att responsen är till för att de lättare ska kunna se fel. Hon 

är dock mer positiv till själva genomförandet och beskriver det som att ”det är svårt att läsa i sin 

egen och alltså se felen…  …man ser felen lättare om det är någon annans och inte sin egen text 

tycker jag”. Dessa två har alltså samma utgångspunkt i sin förståelse för vad responsarbete är, ett 

slags letande efter fel. Kanske är de utifrån påverkade av att deras texter oftast används för 

bedömning vilket alltså enligt McCormick (1994, 127ff) får elever att tro att de ska skapa 

objektiva texter.  

 

Svenskelev 1 på gymnasiet beskriver däremot hur hon kände att det fanns två anledningar till att 

de läste varandras texter. Hon menar att de läste varandras texter och gav respons ”För att lära 

sig, dels att se andras misstag och att ge varandra feedback”. Hon tar alltså upp dels detta med att 

leta fel precis som de andra två men även en annan aspekt, att lära sig ge feedback. När hon skall 

förklara hur hon lärde sig något av detta utgår hon först ifrån de kommentarer de skulle få och 

säger att ”jag fick faktiskt inga riktiga kommentarer om det här, att det var nått fel i mitt ämne, 

men jag kan se liksom syftet med det hela att det är bra”. På en fråga om vad hon lärde sig av att 

själv kommentera andras texter kan hon dock beskriva hur hon utvecklats. Citatet nedan visar hur 

hon beskriver utvecklingen mot att betrakta en text på ett mer professionellt plan.   

 

”Ja alltså man lär sig ju att uttrycka sig på ett, liksom objektivt sätt, att inte säga att det här va 

dåligt jag håller inte med dig om den här åsikten utan det är typ snarare att dina argument var 

otydliga. Att man lär sig att liksom objektivt betrakta det”  

 

Till skillnad ifrån de andra två beskriver hon alltså responsarbetet som ett sätt att utvecklas och 

inte bara som ett sätt att leta efter olika fel. Sammantaget så har responsarbetet alltså givit de 

egenskrivna texterna ett användningsområde utöver bedömning ifrån elevernas synvinkel. De är 

dock inte något de tänker på direkt.  
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2.2.9 Elevernas tankar kring vad de lär sig av att skriva egna reportage och 

insändare 

I flera av samtalen med eleverna kommer vi även in på vad de tycker lär sig av att skriva dessa 

texter och vad de har för nytta av detta. Det kan dock här vara svårt att särskilja mellan själva 

skrivandet och momentet som helhet. En del elever fokuserar mer på vad det lär sig rent praktiskt 

under denna uppgift. Då kopplar de sina lärdomar till när de kan tänkas behöva skriva sådana 

texter. Svenskelev 2 på högstadiet säger till exempel att han av att skriva reportage enbart lärt sig 

just detta, att skriva reportage. Han beskriver sedan vidare att det är bra att veta ”om man skulle 

skriva i nån tidning så kan man ju få väldigt stor kritik om man skriver sina egna åsikter”. På 

liknande sätt inleder svenskelev 1 på högstadiet med att ”skriva reportage” och att det är bra att 

kunna ”ifall man skall jobba med det”. Han fortsätter dock att resonera kring vad de lärt sig av att 

skriva, vilket vi kommer in på senare.  

 

Även svenskelev 2 på gymnasiet beskriver det som att de av att skriva insändare lär sig skriva 

insändare. Hon fortsätter dock med att förklara att: ”alltså, jag vet inte man provar bara en åsikt. 

Alltså det är inte så svårt att ha en åsikt. Jag hade kanske inte skrivit en lika bra insändare 

tidigare”. Kanske är det här de lärdomar om att en insändare inte behöver vara så allvarlig som 

återspeglas i hennes kommentar. På en följdfråga om varför hon inte skulle ha skrivit en lika bra 

insändare tidigare kopplar hon liksom hon gjort andra svar samman sina vunna kunskaper med 

lärarens genomgångar och säger att ”då kanske jag inte skulle vara lika tydlig eftersom hon 

(läraren) sa hur man skulle bevisa, och då sa hon (läraren) det för att det skulle bli på ett bättre 

sätt och lättare att läsa och bla bla bla”.  

 

Svenskelev 3 på gymnasiet börjar även hon med att formulera sig som att de av att skriva 

insändare lär sig skriva insändare. Det får henne att liknande svenskelev 2 på högstadiet 

formulera det som att nyttan med att lära sig detta är att ”jag vet inte riktigt varför vi måste kunna 

det men om nån är intresserad av att skriva in så är det väl alltid bra”.  Sedan kommer hon dock 

in på mer allmänna resonemang kring skrivande. Detta då hon efter följdfrågor svarat att man av 

att skriva texter som dessa lär sig ”skrivsätt och så”. På frågan varför det är bra att kunna det 

svarar hon sedan ”alltså om man läser en tidning så ser man ju ofta hur den är uppbyggd och så 

där, det är väl alltid bra att veta vad som är olika delar i en tidning också över huvudtaget”. Detta 

då det gör att man får ”en aning om vad man läser överhuvudtaget”. Hennes resonemang liknar 

då även svenskelev 1 och 3:s på högstadiet. Det handlar framförallt om att de fortsätter tänkandet 
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kring processen att lära sig skriva en text genom att läsa en liknande ett steg till. Svenskelev 1 på 

högstadiet beskriver efter följdfrågor det som att meningen med att de skrev reportage var att de 

skulle ”se på vilket sätt man skriver”. Han menar att det var viktigt för att ”man skriver reportage 

på ett visst sätt och av det lär man sig att förstå vad det är för en text”. Svenskelev 3 på 

högstadiet beskriver på liknande sätt hur man av att skriva reportage och liknande texter ”lär sig 

kunna formulera texter sen när man läser vet man hur det vart och hur man lagt upp det, då blir 

det lättare att läsa”. De är alltså samtliga tre inne på att de lär sig läsa bättre genom att skriva. 

Som synes är det ibland dock lite oklart om de menar att skrivandet i sig bidraget till detta eller 

om de menar att hela processen med läsande och skrivande får dem att förstå och kunna läsa 

bättre.  

2.2.10  Aspekter av textanvändningskulturen i dessa undervisningskontexter 

Utifrån McCormick (1994) och Lökensgard Hoels (2006) teorier om läsandet och skrivandet som 

en blandning av kulturella skapade och kognitiva processer så har det ovan presenterats 8 

individuella vittnesmål kring aspekter av hur detta möte har uppfattats. Detta ifrån två skilda 

undervisningskontexter där deltagarna som Molloy (2007) belyst skapar och omformar ämnet. 

Vissa aspekter av de processer, eller den kamp som McCormick kallar det, eleverna går igenom 

blir tydliga. Samt hur undervisningskontexten påverkar detta. 

 

Just när det gäller textanvändningen inom det svenskämne som skapas så är det tydligt att läraren 

har ett stort inflytande över utformningen. Båda lärarna formar, dels med strukturen på 

undervisningen och dels, med hur de presenterar den elevernas upplevelse av hur de bör ta sig an 

läsandet och skrivandet. Strukturen påverkar på så sätt att metodvalet där eleverna ska läsa 

exempeltexter för att själva skriva liknande gör att de alla tänker efter kring texternas form när de 

läser dem. De tänker efter kring hur skribenten gjort och de letar efter olika stildetaljer. På så sätt 

verkar eleverna få en läsarroll där de till viss del blir medvetna om både sin egen roll som läsare 

och texternas form och struktur. Kanske är det därför en del elever uppfattat att de även blir 

bättre läsare av att lära sig skriva insändare och reportage. Även lärarnas genomgångar har alltså 

påverkat elevernas läsprocess i flera exempel då flera elever tar upp exempel där de har utgått 

ifrån det läraren sagt när de gått igenom texterna.   

 

Lärarnas är i sin tur tydligt påverkade av influenser utifrån när de formar dessa strukturer för 

läsandet och skrivandet av texterna. Högstadieläraren för in teorier ifrån Pauline Gibbons i 
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klassrummet som alltså i sin tur har påverkat elevernas läsande. Gymnasieläraren låter sig styras 

av de nationella provens mål i sin tur formade av kursplanerna. Kanske är det därför 

högstadieeleverna tydligare berättar om hur de reflekterat kring hur exempeltexternas skribenter 

tänkt medan gymnasieeleverna tydligare fokuserar på genrens form när de berättar om läsningen 

av exempeltexterna. En liknande skillnad går att skönja mellan vad lärarna fokuserar på utifrån 

sina olika utgångspunkter. Där högstadieläraren talar om texternas sammanhang utifrån Gibbons 

lägger gymnasieläraren större fokus vid att kunna skriva inom olika genrer utifrån nationella 

provet. 

 

Det går också att ana hur både lärarnas strukturering av undervisningen samt elevernas tankar om 

vad det innebär att skriva i skolan påverkar dem vid skrivandet och samtalandet om sina egna 

texter. De flesta eleverna känner främst att deras texter är till för bedömningen av dem. 

Antagligen påverkat av strukturen där texterna ifrån elevernas perspektiv främst lämnas in och 

kommer tillbaka med betyg. Här är det dock tydligt att lärarna vill förbättra denna struktur då de 

nämner hur de känner att de misslyckas på denna front. Elevernas syn på sina texter och 

bearbetning av dem verkar dock formas av denna del av undervisningskontexternas 

textanvändningskultur. Eleverna kan inte tala alls lika detaljerat kring hur de använt sina egna 

texter. Gymnasieeleverna har genom responsarbetet fått ytterligare ett användningsområde för 

sina texter men de verkar haft svårt att läsa varandras texter med samma medvetenhet som de läst 

exempelinsändarna. Kanske är det elevtexternas roll i textanvändningskulturen som gör att de ser 

på responsarbetet som ett felletande. Ett felletande som en elev alltså uttrycker att hon inte är 

insatt nog för att klara av.   

2.3 Arbete med lärobok och prov, undervisningen i SO och 
Religion A 

2.3.1 Lärarnas tankar bakom momenten 

I undervisningen i SO och religion så är det lärarna som själva valt samtliga de använda texterna 

under just dessa arbetsmoment. De har dock inte någon fokus på texterna när de beskriver det 

grundläggande syftet med undervisningen under det undersökta arbetsområdet. Något som alltså 

är till stor del i enlighet med de kursplaner de skall arbeta efter. De är båda helt inriktade på den 

teoretiska kunskap de vill lära ut. SO - läraren beskriver det som att undervisningen i 

samhällsekonomi syftar till att få eleverna att börja fundera kring vad ett ekonomiskt system är, 
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hur det fungerar, varför man överhuvudtaget behöver ett, samt att det faktiskt finns och påverkar 

deras liv (Intervju 2009, Högstadielärare SO). Religionsläraren vill med undervisningen om de 

”abrahamitiska religionerna” (islam, kristendom och judendom) ge eleverna ”grunderna för att ha 

något att bygga vidare på” samt trycka på likheterna emellan dem. Detta för att motverka det 

fokus på skillnader och hat emellan religionerna som hon tycker media ”pumpar eleverna med” 

(Intervju 2009, Gymnasielärare, Religion) Båda momenten skall avslutas med ett skriftligt prov, 

båda lärarna berättar om hur dessa ska fungera som sätt att dels mäta kunskap men även för att 

utveckla elevernas kunskaper. De berättar båda om hur de gjort frågor som de vill ska få eleverna 

att tänka efter utifrån det de arbetat med. Ingen av dem tar dock upp att de skulle använda proven 

för att utveckla eleverna som skribenter på något sätt (Intervju 2009, Gymnasielärare, Religion 

och Högstadielärare, SO). Att inte lärarna fokuserar så mycket på textanvändningen ligger dock i 

linje med att detta inte är i fokus i någon av deras kursplaner. För SO – läraren är det även så att 

han har andra undervisningsmoment med klassen där de arbetar tydligare med att granska och 

värdera källor och sedan presentera dem skriftligt. Alltså det ända mål med tydlig 

textanvändningsanknytning som finns i den kursplan han ska följa.  

2.3.2 Läroböcker, lärarnas tankar bakom och upplevd användning 

I dessa båda undersökta undervisningskontexter så fyller läroböcker en funktion i elevernas 

undervisning. Dessa har tagit plats som undervisningsmomentets huvudtexter vilket kan liknas 

vid exempeltexternas roll i undervisningen i svenska. Läroboksanvändningen har enligt lärarna 

byggt på att elever skall läsa i boken och svara på frågor. Detta har även kopplats in i 

undervisningen genom diskussioner eller genomgångar på olika sätt. I SO - lärarens 

arbetsmoment kring samhällsekonomi så användes två läroböcker. Ur den ena plockades en 

berättelse om Robinson som de läste tillsammans i klassen, en berättelse som utmynnade i olika 

frågor som eleverna besvarade och diskuterade. Den andra lärobokens text uppfattade läraren 

mer som en faktatext om det ekonomiska kretsloppet. Även där fick eleverna sedan besvara 

frågor. (Intervju 2009, SO-lärare, Högstadiet) Under religionsundervisningen så har eleverna 

arbetat självständigt med frågor tänkta att fungera som en grund för vidare reflektioner och 

diskussioner. Detta då de själva bett att få arbeta så. (Intervju 2009, Religionslärare, Gymnasiet)  

 

Ingen av lärarna går i sin beskrivning av denna textanvändning in på läs- eller skrivprocesser. För 

båda två så är det i deras beskrivningar tydligt fokus på den information som läroböckerna skulle 

ge och hur dess struktur passat undervisningen. De berättar om vad de vill att eleverna ska lära 
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sig ifrån de olika böckerna. SO – läraren berättar om hur han använt den ena läroboken mer som 

en inledning. Han tycker boken är för svår för eleverna egentligen men har tagit ut en berättelse 

om ”Robinson” och förklarar att han använt den som en ”bra inledning till samhällsekonomi, att 

varför behöver man ha ett sånt ekonomiskt system överhuvudtaget. Och vilka grundläggande 

frågor är det som det ekonomiska systemet skall svara på”. Han tror att eleverna snarare har 

uppfattat den som en berättelse än som en lärobok. Om den lärobok de i huvudsak använt berättar 

han mycket om olika delar och förklarar användningen av den med att den fungerade som ”mer 

faktatext, ”varför har man pengar”, ja det är byteshandeln, man fick igång mer handel och 

sådär…”. Han fortsätter sedan länge med vad boken har med för sorts information på ett liknande 

sätt (Intervju 2009, SO – lärare, Högstadiet). Även religionsläraren fokuserar på 

informationsinnehållet och bokens struktur hon berättar att hon gillar boken eftersom ”den är 

väldigt uppbyggd så, inte en religion i taget. Utan att ett ämne i taget och så alla tre (religioner)... 

…Och så uppbyggd kring likheterna, inte skillnaderna”. Hon menar därför att hon följer hennes 

syfte med undervisningen (Intervju 2009, Religionslärare, Gymnasiet).    

 

SO – läraren kommer dock även in på hur han arbetar med texterna rent praktiskt då han berättar 

om hur de oftast läst högt tillsammans i klassen under arbetet med läroböckerna. De läser då ett 

stycke i taget och stannar vid varje stycke och pratar om det. Detta då ett stort antal elever har så 

pass låg läsförståelse att de inte klarar av att följa boken annars. Enligt honom innebär detta att 

han då även presenterar för eleverna hur de ska tänka kring texten, ”kanske innan de hunnit tänka 

själva ibland tyvärr men det behövs” (Intervju 2009, Högstadielärare, SO) Användandet av 

läroböcker på gymnasiet har utifrån lärarens beskrivning varit mer självständigt. Medan SO – 

läraren alltså snarare beskriver användningen av läroboken som en gemensam genomgång så 

används läroboken här mer för att eleverna självständigt skall bearbeta informationen. 

Användandet av läroboken i religion förklarar läraren som ett sätt att presentera grundläggande 

”information och teorier” för eleverna som de sen kan använda när de diskuterar. Hon beskriver 

det som att det är mer ”G – nivå” och säger att ”jag tror liksom inte att man kan läsa in en VG – 

MVG – nivå” (Intervju 2009, Religionslärare, Gymnasiet). Tyvärr så kommer vi inte in på dessa 

diskussioner som läsandet syftar till under intervjuerna med eleverna. Dels en miss av mig i mina 

intervjuer men kanske även ett tecken på att eleverna inte tydligt kopplar samman läsandet med 

diskuterandet.  
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Båda lärarna har alltså tydliga tankar kring böckernas struktur, genre och innehåll samt varför de 

passar undervisningen och vad de passar till. Det som däremot inte kommer upp är tankar kring 

hur de vill att eleverna skall arbeta med texten som läsare av läromedelstexterna, som skribenter 

av frågor och som blivande provskribenter. 

2.3.3 Elevernas beskrivning av lärobokens funktion i klassrummet 

De flesta eleverna beskriver först lärobokens funktion främst som en förmedlare av kunskap. 

På frågor kring varför de används så svarar religionseleverna på gymnasiet ”för att det står vad 

man skall kunna där” (Intervju 2009, Religionselev 1), ”där finns det vi ska lära oss om samlat” 

(Intervju 2009, Religionselev 3) och att ”alltså vi arbetar med den för att just de frågorna är 

viktiga och för att vi skall lära oss om det” (Intervju 2009, Religionselev 2). Religionselev 2 

utvecklar sedan detta efter följdfrågor med att det är viktigt eftersom den som gjort boken tycker 

det och motiverar detta med att ”han (författaren) kanske vet allt om religion och sen har han 

tagit det viktiga” (Intervju 2009, Religionselev 2). Även en av SO – eleverna lyfter fram dess roll 

som kunskapsförmedlare i beskrivningar som att den är till för att ”visa liksom, hur samhället går 

ihop. Går till och så. Vem som får del av pengarna och så” (Intervju 2009, SO – elev 1).  

 

SO – eleverna har dock längre utläggningar och försöker förklara lärobokens roll framförallt i 

förhållande till läraren. SO – elev 2 förklarar lärobokens funktion som att ”om jag hör en 

berättelse från en lärare så kommer jag inte exakt ihåg hur det gick… … om jag har papper så är 

det bara läsa och komma tillbaka till det” (Intervju 2009 SO – elev 2). Han lyfter även senare 

fram hur boken bidrar med ett eget perspektiv. ”Men alltså, han (läraren) har ju sitt eget 

perspektiv, boken har sitt egna, även om han (läraren) säkert tar ut lite fakta ur boken eftersom 

hans liknelser är ju ganska lika bokens.”. Han beskriver innan detta även dess funktion i 

undervisningen som ett komplement till lärarens föreläsningar då han säger att ”man slipper ju 

lyssna, men alltså, det är ganska kul i för sig, men efter 1 timme och 20 minuter då, att sitta och 

lyssna på läraren då börjar man ha myror i brallan” och fortsätter sedan med att berätta om hur 

det rent praktiskt fungerar genom att förklarar att ”om vi är sugna på att vara tysta och jobba för 

oss själva så säger vi ”vi kör själva” annars kan vi köra i grupp” (Intervju 2009, SO – elev 2). Det 

är alltså alternativen läroboken eller lyssna på läraren som den här eleven förhåller sig till. SO – 

elev 1 beskriver användandet av läroboken utifrån de kroppsliga funktionerna och förklarar det 

som att ”det är ju lättare om man liksom läser och pratar om det. Då får man in det på flera 

ställen, alltså både genom ögonen, öronen, ifall man skriver så får man ju det liksom genom 
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händerna” (Intervju 2009, SO - elev 1). Han är alltså också inne på läroboken som ett 

komplement till lärarens genomgångar. Utifrån samma referensramar säger SO – elev 3 att boken 

är bra föra att man ”slipper ju lyssna då”. Hon beskriver även lärobokens funktion som en 

avlastning när hon svarar att hon tror de använde boken ”för att inte tänka själv, det blir enklare” 

(Intervju 2009, SO – elev 3).  

 

Dessa jämförelser med lärarens genomgångar tar inte någon av gymnasieeleverna upp. Kanske 

går det här att ana en skillnad i textanvändningskulturer mellan undervisningskontexterna där SO 

– elevernas läroboksanvändning är mer kopplad till läraren och inte lika självständig som 

religionselevernas. Något som alltså gick att ana även i lärarnas beskrivningar. Allra tydligast blir 

det när SO – elev 1 förklarar kring om det är sant det som står i boken eller inte. Han säger då 

först att allt inte är sant i boken men fortsätter sedan efter följdfrågor med säga att ”Om han 

(läraren) inte säger att nått är fel (i boken), då tänker man ju på att det är rätt” och fortsätter med 

att förklara att han aldrig själv ifrågasätter läroboken. Läroboken har alltså för honom en hög 

status men lärarens slår högre vid läsningen.  

 

Flera av eleverna, även gymnasieeleverna, placerar också in lärobokens roll som text genom 

olika jämförelser med andra texter. De är framförallt två aspekter som då framträder, dels 

läroböckernas faktatexters höga status, dels elevernas känsla av förtrogenhet med dem. För de 

flesta av eleverna i de olika undersökta undervisningskontexterna ses användningen av en 

lärobok också innebära en stor trygghet. Religionselev 1 och 2  beskriver precis som deras lärare 

hur de själva har pressat på för att de ska arbeta utifrån läroboken (Intervju 2009, Religionselev 

1, Religionselev 2). När SO – elev 3 berättar om berättelsen om Robinson som de läst säger hon 

att ”jag vet inte om det var en riktig text eller nånting, jag vet inte om det var sant.”  När hon 

skall förklara vad en riktig text är förhåller hon sig till den andra läroboken och säger att en riktig 

text skall vara ”alltså mer så här med pengar, inte med så här saker, typ en stol eller typ 

kokosnötter eller frukter. Det brukar i vanliga fall va så här pengar” (Intervju 2009, SO – elev 3). 

Detta kan vara ett sätt att sätta skilja den ”riktiga” faktatexten och berättelsen. SO – elev 2 jämför 

med de artiklar de gått igenom och som vi kommer in på senare och menar då att ”en normal… 

…en vanlig människa, en reporter har skrivit den där (artikeln). Inte nått snille som har skrivit de 

där böckerna (läroböckerna)” (Intervju 2009, SO – elev 2). Han fortsätter med att även han skulle 

kunna skriva en artikel men aldrig någon bok vilket betonar lärobokens status. Ett sätt att 

resonera som påminner om religionselevernas tillit till att läroboken tar upp ”det viktiga”.  
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Denna respekt behöver alltså inte nödvändigtvis vara något skrämmande. Samme elev som ovan 

beskriver texterna i läroboken som ”ganska grymma, kortfattade texter som man förstår och det 

är kanske inte så här överdrivet” (Intervju 2009, SO – elev 2). En liknande känsla beskrivs av två 

av religionseleverna när de jämför läroboken med Bibeln som de också läst och som vi kommer 

in på senare. De beskriver det som att ”ja det är väl mer äldre språk i Bibeln och i boken så är det 

mer uttaget och i Bibeln står det mer allt liksom” Hon gillar därför boken bättre eftersom ”i 

boken står det bara fakta typ, det blir lättare att förstå” (Intervju 2009, Religionselev 2). En annan 

elev beskriver det mer som att ”alltså jag ser att i boken så står det mer, va fan ska man säga, det 

är mindre text”. Detta till skillnad ifrån Bibeln där ”det är liksom inte mer, inte invecklat som det 

är i Bibeln” (Intervju 2009, Religionselev 3).  

2.3.4 Elevernas beskrivning av läroboksanvändandet 

Flera av eleverna förhåller sig även till den process det innebär att lära sig genom användningen 

av läroboken. De kommer dock inte in på lika utförliga resonemang som eleverna i svenska gör 

på frågor kring hur de gör när de använder texterna för att lära sig. Religionseleverna tar upp 

frågorna som det sätt att se de använder för att arbeta med texten. En beskriver det som att ”det 

som står tror jag är viktigt, alltså det som de har satt frågorna på” (Intervju 2009, Religionselev 

2) en annan som att ”frågorna gör att man typ kan se vad man ska kunna, det är liksom när man 

gör dem man fattar det” (Religionselev 3) . Religionselev 2 menar att detta är det sätt hon lär sig 

absolut bäst på. Detta eftersom ”då letar man ju, man måste ju hitta svar och skriva ut svar och då 

lär man ju sig. För att man letar och skriver det och läser det.” (Intervju 2009, Religionselev 2). 

Religionselev 1 beskriver det som att ”man läser tyst och sen så får man skriva, och sen är det, 

sen läser man ett kapitel och sen i slutet är det frågor så får man svara på dem”. Själva 

läroprocessen med hjälp av frågorna beskriver hon så här:  ”det är repetition. Och så får man, 

man lär sig det en gång och så får man frågorna och så får man tänka lite och så just det men det 

står ju här och så får man läsa det igen”. Ingen kommer dock in på några mer detaljerade 

medvetna beskrivningar av vad eller hur de lärt sig när de använt läroböckerna. På en fråga kring 

vad religionselev 2 lär sig av detta svarar hon att ” Vi ska ju göra prov. Så vi ska lära oss det. 

Och senare vet jag inte, vad jag kommer använda det till riktigt”(Intervju 2009, Religionselev 2). 

Religionselev 3 beskriver det liknande som att ”frågorna gör mest att man får veta vad man ska 

kunna sen när det är prov” (Intervju 2009, Religionselev 3). Religionselev 1 beskriver det som att 

det hon lär sig av att göra detta är ”allmänbildning, jag tror inte att jag kommer använda det. 
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Förutom i typ diskussioner, typ vad man tycker och tror. Med folk bara. Så man har en aning”. 

Hon tänker alltså inte först på något prov utan på vad hon skall ha kunskaperna till i stort. Ingen 

av eleverna nämner här något om att detta skulle vara en G – nivå som förberedde dem på 

diskussioner så som läraren beskrivit det.  

 

Även högstadieeleverna är mer kortfattade i jämförelse med eleverna i svenskämnet när de ska 

beskriva hur de gjort när de använt läroböckerna. SO – elev 2 som ju beskrivit tidigare hur de kan 

välja att läsa som ett komplement till lärarens genomgångar beskriver hur han lär sig när han 

använder boken som att ”man läser, sen minns man det och vad han (läraren) har sagt när man 

svarar på frågorna” (Intervju 2009, SO – elev 2). Även här syns alltså den nära kopplingen 

mellan arbetandet i läroboken och lärarens genomgångar. SO – elev 1 nämner även han att lär sig 

ifrån läroboken genom att svara på frågor. På följdfrågor kring hur han gör detta har han dock 

svårt att svara utöver att han får in det genom händer när han skriver och ögon när han läser som 

tidigare nämnts. SO – elev 3 fortsätter när hon skall förklara med vad hon menar med att hon inte 

behöver tänka när hon använder läroboken med att säga ”eller… … man tänker ju så här lite, 

man ska ju skriva upp det så hära. Det är ju samhället vi bor i nu, hur det är så man känner ju 

igen lite av det liksom, man har väl märkt av också.” (SO – elev 3) Hon beskriver alltså hur hon 

under läsandet jämför med sitt eget liv och tänker i allra högsta grad.  

 

I jämförelse med eleverna i svenska på högstadiet och gymnasiet när de får liknande frågor 

beskriver hur de har använt exempeltexterna så har alltså dessa elever svårare att beskriva 

detaljer kring hur de använt läromedelstexterna. Där eleverna i svenska berättar om hur de använt 

exempeltexterna för att skriva sina egna texter berättar dessa elever, framförallt 

gymnasieeleverna, om hur de svarar på frågor för att kunna skriva ett prov eller bli allmänbildade 

men inte så mycket mer. Kanske ett tecken på att de inte är lika medvetna kring hur de använder 

sig av läromedelstexterna under dessa moment. Detta beror antagligen till stor del på att 

undervisningsmomenten i svenska är betydligt mer inriktade emot att analysera texterna medan 

arbetsområdena i SO och religion riktar in sig på andra kunskapsområden som antagligen missas 

i denna undersökning. Eleverna är kanske inte särskilt medvetna om sig själv som läsare och 

skribenter under dessa moment eftersom detta inte är något som lärarna heller fokuserat på i 

enlighet med de kursplaner de följer. Intervjuernas fokus på hur de använt texterna har antagligen 

gjort att eleverna inte beskrivit så mycket kring vad de tänkt kring själva innehållet i 
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läromedelstexterna. Antagligen missas i denna undersökning den sorts kunskap som de båda 

lärarna satsat på att förmedla genom läroböckerna och undervisningen i stort.  

2.3.5 Bibeln och tidningsartiklar, tankar bakom och upplevd användning  

I både undervisningsmomentet i SO och i religion så har lärarna använt sig av andra texter som 

exempel. SO – läraren har använt sig av tidningsartiklar och religionsläraren har använt sig av 

Bibeln. Dessa texter fungerade för båda lärarna på sätt och vis som sätt för att ge undervisningen 

verklighetsanknytning. SO – läraren beskriver det som att ”jag hade med dem för att det skulle 

va, ”det är aktuellt här och nu” vi läser om det i tidningarna hela tiden till och med i en 

skittidning som Aftonbladet skriver om de här grejerna”. Han tror dock att de var lite för svåra 

för eleverna (Intervju 2009, SO –lärare). Religionsläraren berättar hur hennes främsta tanke var 

att eleverna skulle arbeta med Bibeln ”inte för att lära sig så mycket texten i sig utan för att 

faktiskt slå i en Bibel. Att ha bläddrat i den”. Hon förklarar det som att ”jag tror inte de ska lära 

sig hela Bibeln, jag tror inte de kan förstå den, vissa texter är svåra, utan för att lära känna 

Bibeln. För att nån gång ha tittat i den”. Hon tar även upp ett annat sätt som Bibeln ska 

verkliggöra det dem arbetar med då hon beskriver att ”sen så läser de en text som skall ha med 

kärlek eller svartsjuka att göra, något alldagligt, som finns idag, för en liten igenkänningsuppgift” 

(Intervju 2009, Religionslärare). Båda lärarna fokuserar alltså på dessa texters roll som en del av 

en textvärld utanför skolan. De skiljer dem båda ifrån läroböckerna tydligt genom att trycka på 

att informationen i dem inte är det viktiga. Religionsläraren inleder alltså med att säga ”inte för 

att lära sig så mycket texten” och SO – läraren avslutar med att poängtera att ”jag hade ett 

ändamål inte bara ge kunskap utan faktiskt också att ge verklighetsförankring” (Intervju 2009, 

SO – lärare). De ställer alltså texternas användningsområden som kunskapsförmedlare och 

verklighetsanknytare emot varandra.  

 

Även när eleverna talar om användningen av dessa texter ställer de dem alltså emot läroböckerna 

och deras funktion. Både religionselev 2 och 3 beskriver som tidigare visats i uppsatsen Bibeln 

som svårare och ”mer allt” (Religionselev 2). Religionselev 2 beskriver även hur de använder 

Bibeln i undervisningen. Hon beskriver det då som att ”Vi läser typ stycken i den och sen typ 

skriva vad de handlar om. Och typ om det är så här tro med och kärlek med och avundsjuka”. 

Meningen med detta tänker hon är ”att vi skall lära oss hitta i Bibeln. För det står ju vilka texter 

man skall läsa liksom. Olika texter och så”. Vad hon får ut av att göra det har hon dock svårt att 

svara på. Hon säger tillslut att ”Alltså man lär ju sig om religionen, borde man ju göra. För det 
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står ju om det” (Intervju 2009, Religionselev 2). På liknande sätt beskriver religionselev 3 hur de 

hon tror att de använt Bibeln för att ”hitta i den och för att se vad de skrivit om på riktigt”. Hon 

kommer alltså även in på det verkliggörande som de båda lärarna verkar vara ute efter. Även hon 

har dock svårt att berätta mer detaljerat om hur hon lär sig detta annat än själva metoden för att 

slå upp (Intervju 2009, Religionselev 3). Med religionselev 1 så kommer intervjusamtalet tyvärr 

inte in på arbetet med Bibeln. 

 

Även eleverna på högstadiet jämför som tidigare nämnts med läroboken och de artiklar läraren 

tagit med. De är även precis som sin lärare inne på att de kanske var för svåra. SO – elev 1 

förklarar att han kommer ihåg att de arbetade med artiklarna men säger först att ”jag vet inte 

riktigt vad det var om” på frågor om varför han tror att de använde de texterna. Han kan senare 

förklara kort om vad de handlade om men han menar att ”här (artiklarna) är det mer svårare ord 

eller vad man ska säga. Här (boken) är det lättare att förstå”. Även SO – elev 3 är inne på samma 

sak och säger att ”De här (artiklarna) var mer för vuxna och grejer, ok vi kanske kan läsa men det 

boken är mer för våran nivå”. Hon har dock förstått lite av lärarens poäng med användandet av 

texten och säger att de hade den till ”kolla lite fakta, vardaglig, att det är vardagliga händelser”  

 

Trots detta med artiklarnas svårighet eller kanske på grund av detta menar alltså SO – elev 2 att 

dessa är skrivna av ”en vanlig människa” och inte ”något snille” som läroboken. Han kommer 

dock även in på att artiklarna tillhör mer hans skriftvärld en läroboken då han säger att  ”alltså 

som jag skriver, alltså vi kanske inte använder likadant exakt men jag skulle kunna skriva så här 

(artiklarna), vanligt”(Intervju 2009, SO – elev 2). Även fast artiklarna verkar varit svårare texter 

att förstå för eleverna känner han att de är något han kan skriva själv. Kanske kan detta bero på 

att även han haft svenskundervisning där de fått skriva artiklar och liknande. Utöver detta 

utvecklar ingen av eleverna varken på gymnasiet hur de arbetat med artiklarna eller Bibeln. De 

ger nästan samtliga intrycket av att dessa texter inte var särskilt viktiga i undervisningen med 

kommentarer som ”De där (artiklarna) läste vi bara igenom snabbt” (Intervju 2009, SO – elev 2) 

eller ”egentligen är det här mer en sidogrej” (Intervju 2009, religionselev 3).  

2.3.6 Proven och arbetsområdet i stort, tankar bakom och upplevd användning 

Proven fungerar som tidigare belysts för de båda lärarna främst som ett sätt att mäta kunskap 

samt som ett sätt att få eleverna att utveckla sina tankar. Ingen av dem beskriver det som att de 

använder dem för någon skriftspråklig utveckling hos eleverna. Detta är tydligt även hos 
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eleverna. Framförallt hos gymnasieeleverna. Religionselev 2 menar att de inte lär sig något alls 

under själva skrivandet av provet och förklarar det som att ”nej det är väl innan, alltså jag lär mig 

ju innan provet, för då pluggar man ju på allting så då lär jag ju mig då men inte när jag skriver 

provet” (Intervju 2009, religionselev 2) Religionselev 3 svarar på liknande sätt och menar att 

”hon bara gör det för betyget i alla fall”. Hon menar hon inte utvecklas som skribent då hon 

”redan fattat lite hur man skriver prov”.  

 

Religionselev 1 har inte heller gjort provet ännu och hon kommer därför snarare in på vad hon 

tänker att hon ska kunna under provet. Hon beskriver det som att ”där så kommer vi bli frågade, 

typ med likadana frågor som i boken, jag har ingen aning om hur hon kommer examinera oss”. 

Själva anledningen till att de gör provet kopplar hon samman med bedömning och betyg. Hon 

säger det som att ”för vi måste lära oss det. Så att liksom, man lär ju sig det, den nivå man vill på 

i betyget”. Hon förklarar sedan vidare ”om jag satsar på till exempel MVG då vet jag att jag 

måste kunna det här, allting utantill och kunna diskutera det”. Att lära sig diskutera det tror hon 

dock inte kommer ifrån texterna de arbetat med utan snarare att man måste kunna lite annat 

också ”om religioner och typ egna erfarenheter som jag fått själv eller andra som jag har hört 

eller så” (Intervju 2009, Religionselev 1). 

 

Även högstadieeleverna lyfter fram provets bedömande del. SO – elev 1 förklarar det som att han 

får skriva provet för ”visa, alltså visa för Jonas (läraren) vad jag kan”. Han kan dock efter flera 

följdfrågor se att provet även är till för att  ”vi (eleverna) ska lära oss, och för att vi ska komma 

med i liksom samhället”. Då menar han dock snarare för att det får dem att arbeta på lektionerna 

och att plugga hemma (Intervju 2009, SO – elev 1). Även SO – elev 2 lyfter främst fram 

bedömningsaspekten. Han förklarar att provet var till ”för att han (läraren) skulle se vad man har 

lärt sig och vad man har kommit ihåg och vad som har kommit in i hjärnan”. Han kan dock även 

se att han lär sig av att skriva provet. Detta förklarar han såhär 

 

”Ja, såklart, man lär sig ju, 50 procent av hela ämnet, 50 procent av allt jag har lärt mig, 

det är under genomgångarna, 50 procent är när jag sitter hemma och pluggar till provet 

och sen när jag när jag skriver ner det. Och sen, dessutom om jag får ett högt betyg så 

blir man ju så här ”åh, ja det funkar”,. Om jag till exempel inte, om vi skulle skitit i 

provet så skulle man ju inte, då skulle jag inte ens komma ihåg nu vad vi 

gjorde”(Intervju 2009, SO – elev 2) 
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Han är alltså dels som SO – elev 1 inne på att han lär sig av att det är prov så att han ”pluggar” 

inför det och dels på att han lär sig när han skriver ner det. Han förklarar det efter följdfrågor som 

att: 

 

”man lär sig ju av det man skriver, alltså man har allt i hjärnan men om man tänker så här. 

Det är samma sak, i hjärnan vet ja hur mycket 9 gånger 9 är, det är 81, men om man skriver 

ner det så tänker man ”åh, jag hade det där i hjärnan också” (Intervju 2009, SO – elev 2) 

 

På ett lite liknande sätt så tycker inte SO – elev 1 att han blir bättre på att skriva prov av att 

skriva prov först men han tycker att han blivit bättre på att skriva prov och förklarar det med  att 

” jag vet mer, jag pluggar mer nu för tiden. Och för att jag liksom, ja jag vet hur man gör” 

(Intervju 2009, SO – elev 1) På något sätt kan han alltså se att han har utvecklats som 

provskribent ändå. 2 av högstadieeleverna tänker alltså kring sin utveckling som provskribenter 

medan gymnasieeleverna beskriver det mer som en vana. Intervjuerna kommer dock inte i 

särskilt stor utsträckning in på vad eleverna har lärt sig om ämnet i stort. Antagligen beror även 

detta på att vi pratar om hur de använt texterna inte om innehållet i dem.  

2.3.7 Aspekter av textanvändningskulturen i dessa undervisningskontexter 

Även om inte läsandet och skrivandet har samma centrala roll i dessa undervisningskontexter 

som i de analyserade i den första delen av uppsatsen så är det tydligt att läsande och skrivande är 

en viktig del av undervisningen även här. Därför så har det precis som i den första delen här 

utifrån McCormick (1994) och Lökensgard Hoels (2006) teorier om läsandet och skrivandet som 

en blandning av kulturella skapade och kognitiva processer presenterats 8 individuella vittnesmål 

kring aspekter av hur detta möte har uppfattats. Detta ifrån två skilda undervisningskontexter där 

deltagarna som Molloy (2007) belyst skapar och omformar ämnet. Vissa aspekter av de 

processer, eller den kamp som McCormick kallar det, eleverna går igenom blir tydliga. Samt hur 

undervisningskontexten påverkar detta. 

 

Det går att ana hur läroplaner påverkar lärare som sedan i mötet med eleverna skapar en 

textanvändningskultur där fokus inte ligger på de använda texternas form, struktur eller funktion. 

Den läroplan lärarna följer fokuserar inte på textanvändningen och således inte lärarna heller 

vilket i slutändan påverkar elevernas sätt att angripa läsandet och skrivandet. Det kan vara så att 

detta skapar en textanvändning som gör att eleverna inte reflekterar lika medvetet kring sitt 
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läsande och skrivande som i den genretematiska svenskundervisningen. Något som alltså 

återspeglas under intervjuerna.  

  

Intervjuerna visar dock även på en textanvändningskultur som eleverna känner sig trygga inom 

samt på hur strukturen kring dem påverkar deras läsning. SO – elevernas tydligare jämförande 

med lärarens genomgångar kan bero på ett mer tydligt samarbete inom den 

undervisningskontexten i jämförelse med gymnasieelevernas  Eleverna kan till viss del diskutera 

hur de använder sig av läroböckerna som en resurs för att lära sig om de ämne de behandlar. 

Eleverna förhåller sig till läroböckerna som texter de litar på. De litar på att de beskriver det dem 

behöver veta och på kompetensen hos dem som har skrivit dem. Kanske går det här att ana 

elevernas deltagande i en gemensam textanvändningskultur där läroböckerna har en hög status. 

Högstadieeleverna och lärarna verkar dock beskriva en textanvändningskultur där mer 

sammankopplad med lärarens genomgångar än religionsundervisningens mer självständiga 

arbete. När de ska beskriva hur arbetar med boken så har de dock alltså svårt att beskriva något 

utöver hur de svarar på frågorna. 

 

Båda lärarna tar även in texter utifrån som används för att verkliggöra det ämne de arbetar med. 

Dessa texter tycker eleverna är svåra att förhålla sig till. I viss mån verkar de inte ses som lika 

viktiga som lärobokstexterna. Några kan till viss del analysera syftet med läsandet av dem och 

skönja de båda lärarnas vilja att verkliggöra det ämne de arbetar med. De kommer dock inte in på 

hur de arbetade med texterna och de framstår på så sätt snarare som föremål än texter i de båda 

undervisningskontexternas textanvändningskulturer. De egna provtexterna ser eleverna främst 

som ett sätt för lärarna att bedöma vad de kan och de kommer inte in på att beskriva hur de gått 

tillväga när de skrivit. Två av eleverna på högstadiet börjar dock diskutera hur de utvecklats som 

provskribenter. Att gymnasieeleverna inte gör det kan bero på att de ser provskrivandet som 

något mer självklart som de redan har bra koll på. Dock kan det även vara så att de påverkas av 

att de inte har skrivit just detta prov ännu under intervjusituationen.  

2.4 Textanvändningskultur i de fyra undervisningskontexterna 

Utifrån lärarna och elevernas upplevelser av textanvändningen i dessa fyra 

undervisningskontexter så går det alltså att ana hur elevernas läsande och skrivande av texter 

påverkas av ett flertal olika faktorer. Den struktur lärarna bygger upp kring läsandet och 
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skrivandet påverkar eleverna. Det går även att skönja hur det lärarna utgår ifrån sipprar ner till 

elevernas läs- och skrivprocesser. Läroplaner och de pedagogiska teorier som lärarna förhåller 

sig till går att ana i elevernas förhållningssätt till texterna. Eftersom den här uppsatsen fokuserar 

på textanvändning är det där skillnader syns i läroplaner, lärare och elevers förhållningssätt.  

 

 Utifrån Hoels Lökkengaard (2006) är det tydligt att elevernas tolkningspositioner framförallt 

skiljer sig åt om man ställer svenskelevernas läsande av exempeltexter jämte humanioraelevernas 

läsande av läroboken. Dessa skillnader kan bero på flera faktorer. Till att börja med har läsandet 

av dessa texter utifrån lärarnas beskrivningar också olika syften. Läroboksläsandet ska fungera 

som en grund för vidare diskussioner och funderingar kring ämnet utifrån den fakta och de 

tankegångar som där kan hämtas in. Exempeltexterna ska visa eleverna hur de kan skriva just 

sådana texter. Elevernas skilda tolkningar beror alltså antagligen på själva 

undervisningskontexten och texternas roll i just denna snarare än att dessa elever skulle ha skilda 

förhållningssätt till skoltexter överlag. En textanvändningskultur är ju inte så enkel att endast ett 

sätt att se på texter blir allenarådande, inte ens för en enskild individ. Utifrån McCormicks teori 

kring läsning är det tydligt att en elev möter en text både som en del av den kontext den ingår i 

och som en individ som med sin kognitiva förmåga förhåller sig till texten (s 69, 1994). Kanske 

pekar detta på att det professionella förhållningssätt som eleverna visar inför reportage- och 

insändartexterna grundar sig i det stöd som läraren och undervisningens strukturer ger. Denna 

färdighet eller kanske snarare elevernas förståelse för den, deras medvetenhet om den, befinner 

sig på så sätt inom den välbekanta proximala utvecklingszon som Vygotski belyst. En zon som 

eleverna har möjlighet att komma till enbart med stöd ifrån till exempel läraren och de strukturer 

han bygger upp (Forsell, 2005). Något som det är möjligt att undervisningen inom SO och 

religion också uppnår dock inte inom det område som denna uppsats fokuserar på.  

2.5 Textrörlighet och de fyra undervisningskontexterna 

Uppsatsens undersökning mäter inte på något sätt elevernas textrörlighet. Däremot så kan det 

vara intressant att diskutera det den visar utifrån Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edlings 

(2006) forskning kring detta begrepp. Med hjälp av begreppen textbaserad rörlighet, rörlighet 

utåt och interaktiv rörlighet så går det att närma sig aspekter av hur användningen av 

exempeltexter har fungerat ur ett pedagogiskt perspektiv. Den interaktiva rörligheten har tydligt 
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stimulerats för flera av eleverna under deras användning av texterna. Alltså elevernas förmåga att 

förhålla sig till texternas syfte och förhållandet mellan läsare och skribent. 

 

 I de båda undervisningskontexterna i svenska belyser flera av eleverna hur de funderat kring 

syftet med texterna och vad de är till för samt hur de tänkt på hur skribenterna till 

exempeltexterna arbetat. Det är tydligt hur hela undervisningen har varit inriktad mot en 

förståelse kring detta. Även eleverna inom SO och religion har tankar kring de vad de olika 

texterna använts till och dess skribenter. Dock ej på ett lika djupt eller kanske framförallt 

detaljerat plan. Medan svenskeleverna även berättar om hur de lärt sig om detaljer i de olika 

textgenrerna och hur skribenterna arbetat så stannar SO- och religionseleverna vid beskrivningar 

om skillnader i syften mellan lärobokstexter och andra texter så som till exempel artiklar eller 

Bibeln. Förståeligt utifrån de olika undervisningskontexternas mål men kanske visar det också på 

en utvecklingspotential vid närmare samarbete mellan ämnena. Kanske visar det även på en 

aspekt av varför textrörligheten varierar med ämnet så som Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och 

Edlings forskning har visat. I ämnet svenska är elevernas textrörlighet enligt dem alltså högre i 

jämförelse med i SO – ämnet och ännu mer i jämförelse med NO – ämnet (s 181ff, Bjar (red), 

2006). 

 

På ett liknande sätt har eleverna inom samtliga undervisningskontexter svårare att berätta om sina 

egna texters syfte och roll i textanvändningskulturen på ett djupare plan än att de är till för 

betygen. Kanske för att de utifrån elevernas tolkningsposition inte är till för så mycket mer. Även 

här finns alltså en stor utvecklingspotential i undervisningskontexternas strukturers förmåga att 

utveckla elevernas interaktiva textrörlighet och således stärka deras förmåga att medvetet 

medverka i den textkultur som är så viktig i skolans samtliga teoretiska undervisningskontexter 

(Liberg, 2007).  
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3 Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur elever och lärare upplever att de använt olika texter under ett 

undervisningsmoment. Detta utifrån intervjuer med fyra lärare och tolv elever inom fyra inom 

fyra olika undervisningskontexter. En lärare och tre elever per undervisningskontext. De har fått 

berätta om de texter som lästs och skrivits under ett undervisningsmoment. Två av de undersökta 

undervisningskontexterna bestod av genrepedagogisk undervisning i ämnet Svenska. En på 

högstadiet och en på gymnasiet. De andra två undervisningskontexterna bestod i SO – 

undervisning på högstadiet och religionsundervisning på gymnasiet.  

Uppsatsen utgår ifrån en teoribildning av McCormick och Hoels Lökkengaard där läsande och 

skrivande beskrivs som både en individuell kognitiv process och en gemensam kulturell process. 

Omöjliga att helt särskilja ifrån varandra. I elevernas beskrivning av sin användning av texterna 

går det att skönja hur de påverkats av lärarnas struktur för undervisningen, i sin tur påverkad av 

läroplanerna, när de beskriver hur de har använt texterna som ingått i undervisningen. Det går att 

se hur eleverna i undersökningen klarar av att beskriva hur de tagit sig ann texter som medvetna 

läsare som analyserar texternas struktur och form när detta är undervisningens mål. De elever 

som inte har arbetat med detta har dock svårare att detaljerat beskriva hur de använt texterna. 

I förhållande till Wiksten Folkeryd, af Geijerstam och Edlings forskning om textrörlighet i den 

svenska skolan så visar undersökningen på en del av de aspekter som gör att elever utvecklar en 

högre textrörlighet inom ämnet Svenska. Eleverna kan inom dessa undervisningskontexter med 

en större detaljrikedom och medvetenhet berätta om hur de använt texterna i undervisningen. 

Framförallt när det gäller de exempeltexter de läst för den genre de själva ska skriva egna texter 

inom under undervisningsmomentet. Detta är förståeligt eftersom detta svenskämnet är mer 

inriktat på att utveckla elevens läsande och skrivande och därigenom även sin medvetenhet kring 

texter och vad de används till. Men det visar även på möjligheten att utveckla elevers 

textrörlighet inom samtliga ämnen. 
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