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Att hjälpa eller stjälpa?
Om lärarinteraktion och lärarstöd för skrivande i skolan

Av KAROLINA WIRDENÄS

Abstract
Wirdenäs, Karolina, karolina.wirdenas@su.se, Senior Lecturer, Department of Swedish and
Bilingualism, Stockholm University, Sweden: “To help or to hinder: On teacher interaction and
scaffolding in relation to writing development”. Språk och stil 23, 2013, pp. 59–84.

To assume that a classroom is a place for interaction and a multivoiced arena is neither new nor
controversial. Today it is common that students are given more space on the conversational floor,
in the name of democracy and dialogue-based pedagogy. However this does not mean that the
teacher can abdicate from her or his responsibilities. On the contrary, a dialogical classroom re-
quires highly skilled teachers who know how to lead the classroom interaction and classroom ac-
tivities toward the necessary goals in a constructive way. This article shows how important it is for
a (high school) teacher to make conscious verbal choices in the interaction with students in order
to give them the best and most solid support during a writing project. 
 The framework in this article is interactional analysis (activity analysis, CA, text analysis) from
a sociocultural perspective. The analysis is carried out as a close study of the interaction during a
video-recorded writing project in a Swedish classroom. 

Keywords: writing development, classroom interaction, oral language education, teacher interac-
tion, interactional sociolinguistics, conversation analysis, Swedish.

Det är en svår balansakt lärare utför när de ska planera för lagom mycket stöd
i skrivundervisningen. Syftet med denna artikel är att visa hur viktigt det är att
lärare under denna balansakt är medvetna om sina språkliga val och vilka kon-
sekvenser valen kan få för eleverna. Föremål för studien är en lärare i årskurs
7 och hans muntliga och skriftliga instruktioner inför en skrivuppgift i skoläm-
net svenska. Lärarens planering är rik på idéer och goda föresatser, men ge-
nomförandet väcker många frågor. I artikeln diskuteras hinder och möjligheter
för utvecklande skrivundervisning.

http://l1.publication-archive.com/public?fn=lookup&repository=1&string=classroom interaction
http://l1.publication-archive.com/public?fn=lookup&repository=1&string=oral language education
http://l1.publication-archive.com/public?fn=lookup&repository=1&string=teacher interaction strategies
http://l1.publication-archive.com/public?fn=lookup&repository=1&string=teacher interaction strategies
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1. Bakgrund
Studien av instruktioner i skrivundervisning är genomförd inom forskningspro-
jektet »Text och kunskapsutveckling i skolan».1 Under projektet följdes tre lä-
rare som arbetade med skolämnet svenska. Två av dem var verksamma på
gymnasiet och en i årskurs 7. Det är alltså den senare lärarens undervisning
som är föremålet för denna studie. Tre skrivundervisningsupplägg med honom
och hans klasser dokumenterades, och det är det tredje och avslutande som ana-
lyseras här. 

För analysen av undervisningsupplägget används verksamhetsanalytiska
(Linell 2011), interaktionsanalytiska (se t.ex. Linell 2011, Sahlström 2008) och
några textanalytiska redskap (Holmberg & Karlsson 2006). Sammantaget ger
perspektiven möjlighet att undersöka undervisningen på två olika språkliga ni-
våer. På en övergripande makronivå bidrar verksamhetsanalysen med ett ram-
verk utifrån vilket man kan man betrakta det som sker i klassrummet som en
etablerad verksamhet, knuten till t.ex. plats, tid och aktivitet, med deltagare i
vissa roller (se Avgränsning hos Linell 2011 kap. 8). Inom ramen för verksam-
heten pågår återkommande praktiker som helklassdiskussion, smågruppssam-
tal osv. som är avgränsade och igenkännbara aktiviteter. I dessa deltar läraren
och eleverna gemensamt (se Omgivning hos Linell 2011 kap. 8).

På en mikronivå kan man studera hur läraren projicerar kommunikativa pro-
jekt (se Lokala kommunikativa projekt hos Linell 2011 s. 98) som eleverna kan
välja att delta i genom olika sorters respons.2 Den interaktionella analysen ger
också resurser för att studera interaktion på en detaljnivå och ur ett deltagar-
perspektiv (se Iscensättande hos Linell 2011 kap. 8). Turtagningssystem, frå-
gekonstruktioner, stil och grad av formalitet är exempel på företeelser som är
relevanta att studera ur ett sådant perspektiv.

När det gäller textanalys används den modell för beskrivning av modalitet
som finns i systemisk funktionell grammatik (SFG, Halliday 2004 s. 146–150
och Holmberg & Karlsson 2006 s. 58–72). Inom SFG betonas de systematiska
val av möjliga språkliga resurser som skapar betydelse i språket. Artikeln visar
analyser av sådana språkliga val som läraren gör i sina muntliga och skriftiga
instruktioner (eller m.a.o. de kommunikativa projekt som han initierar genom
1 Projektet startade 2007 och har pågått till och med 2012 (projektet förlängdes p.g.a. föräldra-
ledigheter). I projektet ingick Per Ledin, Per Holmberg, Karolina Wirdenäs och Daroon Yasson
och det finansierades av VR.
2 Det pågår vanligtvis i klassrum även parallella projekt eleverna emellan som inte är en del av den
lärarorganiserade verksamheten (Sahlström 2008). Sådana projekt berörs emellertid inte här.
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instruktionerna). Vi kan också se vilka konsekvenser de får i elevernas respon-
ser (dvs. i texterna).

Något som vi betonat i forskningsprojektet är betydelsen av samtal som stöd
för skrivutveckling (se Holmberg & Wirdenäs 2010, jfr cirkelmodellens första
och andra fas hos t.ex. Gibbons 2006 kap. 4). Vi menar att olika sorters samtal
under arbetets gång ger ett mångsidigt och varierat stöd. Vi har skilt på samtal
som förankrar förståelsen av det eleverna ska skriva om (jfr bygga upp kun-
skap om ämne i cirkelmodellen hos t.ex. Gibbons 2006 s. 91–99), samtal om
texter som förebilder för elevers skrivande (jfr dekonstruktion i cirkelmodellen
hos t.ex. Gibbons 2006 s. 91–99) och samtal om texters funktion, dvs. om hur
texten fungerar i sitt sammanhang (jfr innehåll, bruk och form hos Ongstad
2005 s. 280).

Den lärare som följs i artikeln är van att arbeta med samtal som förankrar
innehåll; eleverna skriver sällan något utan att ha bearbetat ett innehåll först. I
samarbete med forskningsprojektet provar läraren förebildssamtal under två
undervisningsupplägg och även samtal om funktion vid det sista och avslu-
tande undervisningsupplägget. I det använder sig alltså läraren både av sin ti-
digare undervisningserfarenhet och av nyvunna insikter och idéer.

Eftersom undersökningen har en tydlig interaktionell karaktär, ansluter den
sig till ett sociokulturellt perspektiv på lärande och skrivutveckling, vilket har
fokus på språk, interaktion och samtal som bärare av lärande och undervisning
(Vygotskij 1978, Wertsch 1991 och Säljö 2010 [2000]). Det är i det språkliga
samspelet mellan lärare och elev som vi studerar möjligheter för elevernas lä-
rande.

Materialet som ligger till grund för undersökningen består av videoinspel-
ningar och elevtexter. Samtal med läraren om hans val och genomförande har
pågått parallellt med undervisningen. Inspelningen gjordes vid tre tillfällen: 2
x 120 min och 1 x 40 min. I materialet ingår också fältanteckningar, anteck-
ningar efter lärarsamtal samt transkriptioner. Elevtexterna består av 35 slutver-
sioner av ett brev. 

Läraren har tagit del av och diskuterat videomaterialet. Samtalen ledde dels
till att han fick kunskaper och insikter om samspelet under lektionerna (se Wir-
denäs u.u. som diskuterar lärarens interaktionella mönster i helklassdiskussio-
ner), dels till att han kom att prova undervisningsformer som var nya för ho-
nom.
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2. Problem i undervisningen
Det är ett komplext och långt undervisningsupplägg som läraren och eleverna
genomför (se tablå 1 och 2), men den huvudsakliga skrivuppgiften som klassen
jobbar med är av ett enklare slag, nämligen ett personligt brev. Innehållsmäs-
sigt ska brevet utgå från en bok som alla läst. Det visar sig emellertid vara en
uppgift som ställer till en del bekymmer för både läraren och eleverna. Läraren
har en lång och omfattande plan för arbetet med flera olika sorters stöd för ele-
vernas lärande. Trots den noggranna planen och de goda föresatserna uppstår
en hel del problem under upplägget. De visar sig dels i klassrummet, dels i de
utkast som eleverna skriver. Nedan följer en beskrivning av problemen och de
analyseras sedan ur tre olika perspektiv med hjälp av verksamhetsanalys, inter-
aktionell analys och textanalys.

1) Problem som visar sig i klassrummet
Läraren ger en ganska lång introduktion till uppgiften med både muntligt och
skriftligt stöd. När det är dags för eleverna att börja skriva visar det sig dock att
12 av 20 elever behöver omedelbar individuell hjälp för att kunna komma
igång med uppgiften. Det är visserligen vanligt att elever behöver hjälp även
om de just fått en instruktion och att elever har svårt att komma igång med en
uppgift, men i detta fall är behovet av extra stöd från läraren anmärkningsvärt
stort. Lärarens instruktioner i helklass var uppenbarligen inte tillräckliga och
han får i stället hjälpa eleverna individuellt eller i mindre grupper efter genom-
gången. Det tar så mycket tid för läraren att ge de individuella instruktionerna
att det vid första skrivtillfällets avslutning finns elever som först då fått tillräck-
ligt med hjälp för att kunna börja skriva. De elever som får vänta länge har svårt
att göra bruk av tiden som går. Både lärare och elever förlorar här tid som
kunde ha använts till skrivande och respons. Lektionerna ägnas åt att förstå de
grundläggande kraven för uppgiften i stället för att ge tid till att utveckla brev-
genren. Med andra ord blir verksamheten inte den lärsituation som den har po-
tential att vara.

2) Problem som visar sig i texterna
När eleverna väl har kommit igång med skrivandet kan läraren i deras första
utkast se att texterna inte utformats på det sätt som han stipulerat. En elev visar
stolt sin lärare utkastet nedan och konstaterar: »min är bäst i världen så är det
bara» (se även exempel 10):
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Exempel 1. Elevtext, utkast 1.

Hur kunde du bara gå å ragga upp någon jävla tysk snubbe. Hans-Peter kan ta sig.
Just nu är jag bara jävligt besviken på dig. IDIOT tror du jag inte fattar. tror du
att han är kär i dig? Han dra å göra dig med barn du är bortglömd!! Anka, det är
vad du är   ful!!! [sic!]

Brevet som eleven har skrivit är en form av utskällning (det förekommer starka
känslor i boken som eleverna har läst). När det gäller formen på brevet saknar
det obligatoriska delar och innehållsmässigt saknas av läraren efterfrågad ex-
plicit anknytning till en skönlitterär bok. Det bekymrar inte eleven. Flera av ut-
kasten har liknande brister i relation till målet, vilket leder till att många av
eleverna får skriva om sina texter helt eftersom de gjort tolkningar av instruk-
tionen som visar sig vara omöjliga. Läraren känner sig därför nödgad att inleda
följande lektion med ytterligare en genomgång. Därmed krävs ännu mera tid av
lektionerna och läraren för att eleverna ska få tillräckligt med stöd för nå målet.
En översiktlig studie av texterna (se 3.1) visar dock att det ändå är fler elever
som får en genremiss än en genreträff även i sin slutversion.

Problemen analyseras utifrån tre teman: 1) undervisningsupplägget och under-
visningskontexten, 2) lärarens skriftliga instruktioner (instruktion och modell-
text) och 3) samspelet mellan undervisningsupplägg och skriftliga såväl som
muntliga instruktioner. Analyserna visar potentiella samband mellan problemen
å ena sidan och å andra sidan lärarens undervisning, de aktiviteter som han pro-
jicerar (Linell 2011), och elevernas sätt att reagera på lärarens projekt.

2.1 Analys av problemen utifrån undervisningsupplägget 
och undervisningskontexten
Det aktuella undervisningsupplägget inleds med en längre period (ca sex
veckor) av läsning av en ungdomsbok (Hjärtans fröjd av Per Nilsson, 2007).
Detta stöds av diskussioner och samtal om tolkning av texten samt av att ele-
verna skriver läsloggar. När boken är utläst organiserar läraren en mer omfat-
tande diskussion där det är meningen att eleverna själva ska kunna relevantgöra
aspekter av bokens handling och karaktärer (här ingår det också övning i att
samtala och lyssna). Hela upplägget avslutas med en skrivuppgift, brevet, som
är förankrad i vad eleverna läst och där eleverna själva kan välja att från boken
lyfta fram karaktärer eller händelser som de upplevt som relevanta eller intres-
santa (se ownership, Langer & Appelbee 1986). Enligt lärarens instruktion är
anknytningen till boken nödvändig. Olika former av skriftlig kommunikation
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och brevet som kommunikationsform specifikt tas upp i en diskussion om
skrivna texters funktion. När eleverna sedan ska skriva sina brev ger läraren
stöd och hjälp för formen genom att gå igenom en modelltext och att undervisa
om genren (dvs. stöd i och för skrivandet). Eleverna skriver två utkast och får
först kamratrespons och därefter lärarrespons. Undervisningsupplägget, som i
sin helhet pågår ca åtta veckor, kan kort sammanfattas enligt tablå 1:

Tablå 1. Övergripande undervisningsupplägg.
Läs-, samtals- och skrivundervisning kring ungdomsboken »Hjärtans
fröjd» av Per Nilsson, åk 7

1. Läsning av ungdomsbok, högt i klassrum och läsläxa: läslogg skrivs efter varje
skrivtillfälle och lästillfällena i klassrummen inleds med diskussioner utifrån
elevernas kommentarer i läslogg

2. Avslutande samtal om boken i grupp och i helklass: övning i att samtala och
diskutera

3. Avslutande skrivuppgift om boken: övning i att skriva ett brev med utgångs-
punkt i bokens innehåll

Undervisningsupplägget är på grund av den gemensamma läsningen av boken
utsträckt i tid. Det övar kontinuerligt och parallellt olika språkförmågor – läs-
ning, skrivande och samtalande. Inledningsvis rör klassrumssamtalen boken
man läst och tolkningar av den, dvs. samtal som förankrar ett innehåll (se Wir-
denäs u.u.). I den avslutande, tredje delen handlar klassrumssamtalen om före-
bild (hur texten som eleverna ska skriva ser ut) och i någon mån om varför man
skriver brev (samtal om funktion). 

Alla tre delarna av undervisningsupplägget omfattar flera steg. Den tredje,
skrivfokuserande, delen av upplägget blev i praktiken organiserad enligt nedan
(se tablå 2, A–G). Steg F var inte planerat men tillkom, medan H–I fick utgå på
grund av tidsbrist och på grund av att de skulle innebära så komplexa skriv-
situationer att läraren avstod från att gå vidare. Stegen är klustrade lektionsvis:

Tablå 2. Undervisningssteg för del 3 av undervisningsupplägget.
A: Genomgång av uppgiften och vad ett brev är – samtal om funktion och före-
bild
B: Diskussion om att kommunicera i skrift parvis och i helklass – samtal om
funktion
C: Repetition av uppgiften 
D: Repetition av uppgiften, fortsatt genomgång av brevet, genomgång av modell-
text – samtal om förebild 
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E: Elever skriver första utkastet, elevrespons
F: Repetition av vad brev är och hur uppgiften ska förhålla sig till boken, utbyggd
modelltext – samtal om förebild
G: Elever skriver första/andra utkastet (ev. elevrespons)
H: (Planerat men ej genomfört: Brevet skickas till klasskompis)
I: (Planerat men ej genomfört: Det mottagna brevet besvaras och skickas till-
baka)

Det som sker i klassrummet skulle med Linells (2011 kap. 8–10) terminologi
kunna kallas en verksamhetstyp. Det finns specifika ramar när det gäller:

– utsträckning i tid: schemat (två dubbeltimmar och ett enkelt lektionspass)
– rum: klassrummet (alltid samma för svensklektionerna)
– deltagarroller: lärare och elever
– mål: styrdokument (övergripande), undervisningsuppläggets mål (mellan-

nivå) och iscensättning av de kommunikativa projekten som läraren tar
initiativ till (detaljnivå).

I undervisningssituationen använder läraren sig av återkommande klassrums-
praktiker. De mest centrala praktikerna här är: högläsning i klassrummet, skri-
vande av läslogg, instruktioner, lärarledd helklassdiskussion, lärarorganiserade
par- och gruppsamtal och kamratrespons. Dessa har eleverna mött i tidigare un-
dervisningsupplägg och de utgör tydligt urskiljbara delar av verksamheten i
klassrummet.

Upplägget med kombinationen av olika praktiker är medvetet och explicit.
Det innehåller stora inslag av stöd och är varierat, vilket gör att det borde ha
god potential för att utveckla elevernas skrivande (jfr Woods, Bruners & Ross
1976; Langer & Applebee 1986). Läraren delar inte ut planen med de explicita
målen som tas upp inledningsvis utan visar den enbart. Eleverna påminns om
upplägget inför slutdiskussionen av boken (se 2 i tablå 1) och inför brevskri-
vandet (se 3 i tablå 1). 

Skrivuppgiften är dessutom komplex på det viset att den innehåller flera steg
som är beroende av varandra. Det innebär att varje enskild elev behöver klara
varje steg för att få den kunskap och kompetens med sig som krävs för det
följande steget. Det är till exempel helt nödvändigt att de har läst och förstått
boken. De kan annars varken delta i diskussionerna av boken eller skriva ett
brev med utgångspunkt i boken och dess karaktärer. Under helklassdiskussio-
nen av boken finns det indikationer på att flera av eleverna inte förstått bokens
handling (se Wirdenäs u.u. som diskuterar samtalen om boken). Eleverna för
vid flera tillfällen diskussionen till handlingsorienterade frågor där de reder ut
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vad som egentligen händer i boken. Lärarens plan förutsätter dock att eleverna
redan hade denna förståelse med sig in i diskussionerna. Eleverna har förvisso
skrivit läslogg efter varje lästillfälle under de första veckorna (se 1 i tablå 1),
men de kan där välja att ta upp vad de vill och verkar då ha kunnat ge sken av
att de hänger med genom att skriva om sådant som de förstått någorlunda
medan det andra förblir otydligt för dem. Samtalen som pågår kring läsandet
förankrar visserligen successivt innehållet och när eleverna ska skriva brev så
har förståelsen av boken blivit bättre, men en del av eleverna är fortfarande
osäkra. Det visar sig när läraren ger dem akut individuell hjälp efter genom-
gång och instruktion, då det är dags att sätta igång att skriva. 

Brevet som eleverna skriver ska, som nämnts, ha en av karaktärerna i boken
som avsändare och innehållet ska vara relaterat till något som verkligen sker i
boken. Att sätta sig in i en karaktärs situation kräver god förtrogenhet med bo-
ken och möjliga tolkningar av den. Det fordras att eleverna kommer ihåg vad
som händer i boken (den finns tillgänglig för dem i klassrummet), liksom till-
räckligt med engagemang i och intresse för boken och karaktärerna. Det be-
hövs också, liksom för de flesta uppgifter, föreställningsförmåga och empati.
Eleverna ska sedan också förstå lärarens instruktion. Funktionen hos ett privat-
brev diskuteras kort. Detta avslutar det första passet om brevet (se A–C i tablå
2). Vid det följande tillfället visar läraren och går igenom en modelltext i form
av en inledning och en avslutning på ett brev. Han talar också om hur brevet
ska organiseras och anknytas till boken (se D–E i tablå 2). Här finns alltså krav
på både form (med sikte på en genreträff) och innehåll, som redovisar boken på
ett korrekt sätt. Det verkar vara lika viktigt att få en genreträff som att eleverna
ska redovisa sin förståelse av boken genom brevet. Eleverna ska därmed sam-
tidigt uppfylla två mål som verkar ha likvärdig status. 

2.2 Analys av problemen utifrån den skriftliga instruktionen och 
modelltexten
Elevernas skrivuppgift har beskrivits översiktligt ovan; nedan följer en genom-
gång av den instruktion för brevskrivning som eleverna får skriftligt. Läraren
visar instruktionen på overhead för eleverna (texten delas inte heller i detta fall
ut till eleverna) samtidigt som han går igenom den muntligt (se 2.3). Instruk-
tionen är uppdelad i tre stycken. Det första tar upp brevgrenrens struktur och
utformning, det andra kommunikationssituationen och det tredje innehåll i pri-
vatbrev.
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Exempel 2. Skriftliga instruktioner.

Typiska drag för ett brev

Ett brev behöver vara olika ordnat beroende på vem man skriver till. Om du kän-
ner den du skriver till, måste det kanske inte vara lika bra ordning på brevet som
om du skriver till en som du inte känner. Datum och plats, liksom en hälsning i
början och slutet är ändå alltid bra att ha med. 
Brev är ett slags samtal, ett tyst. Man pratar – men bara en i taget – och båda hin-
ner tänka efter och föra sin tankegång till slut. Ändå vet jag att det finns en sär-
skild person som kan svara just på mina tankar. Det är någon som bara lyssnar på
mig. Om den personen sen svarar, har han eller hon ägnat en lång stund åt bara
mig medan brevet skrivs. 
Brev kan innehålla vad som helst, men ofta handlar det om det närmaste – män-
niskor, händelser, tankar och känslor.

När det gäller strukturen och utformningen av brevet är det först graden av ord-
ning som tas upp (mer ordning till okända än till kända). Vad det är som ska
ordnas eller hur framgår inte tydligt av den skriftliga instruktionen. Att det kan
finnas ett brevhuvud med information om datum och plats och hälsningsfraser
i början och slutet är det enda som tas upp. Denna korta information berör mot-
tagaranpassning (ordningen på brevet är avhängig den som det är avsett för)
och den tar upp tydliga tecken som brevet bär. Den kommunikationssituation
som antyds beskriver ett utbyte mellan vänner eller bekanta.

Att läraren använder ordet »ordning» är typiskt för hans undervisning.
Grammatiska, retoriska eller textanalytiska begrepp används sällan under lära-
rens lektioner. När han talar om text så är det med vardagsspråklig vokabulär
utan specifikt metaspråk.

I en skriftlig instruktion (och i vissa formella talspråkliga sammanhang) är
det grammatiskt typiskt med modalitet med hög grad av förpliktelse, dvs. tyd-
liga uppmaningar som anvisar tillvägagångssätt. En kronologisk lista med steg
som ska följas för att nå önskat resultat är också förväntat (Holmberg & Wir-
denäs 2005). I lärarens skriftliga instruktion (exempel 2) är dock uppmaning-
arna garderade och uttryckta med lägre grad av förpliktelse: 

1) Ett brev behöver vara olika ordnat beroende på vem man skriver till. 2) Om
du känner den du skriver till, måste det kanske inte vara lika bra ordning på bre-
vet som om du skriver till en som du inte känner. 3) Datum och plats, liksom en
hälsning i början och slutet är ändå alltid bra att ha med. [min fetstil]

I den första meningen används »behöver», som skulle kunna sägas ha hög grad
av förpliktelse, men eftersom den ordning som föreskrivs sedan inte följer (an-
nat än att den ska vara anpassad efter mottagaren) blir kravet på texten otydligt.

http://www.svenska.gu.se/digitalAssets/1269/1269952_Textsamtal_f__r_skrivande.pdf
http://www.svenska.gu.se/digitalAssets/1269/1269952_Textsamtal_f__r_skrivande.pdf
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Det finns med andra ord ingen uppmaning att följa. Den andra meningen gar-
deras av ett »kanske» och den är dessutom negerad »måste kanske inte» vilket
sammantaget knappast signalerar nödvändighet på ett tydligt sätt. Den tredje
meningens »är ändå bra att ha med» ger snarast intrycket av att brevhuvud och
hälsningsfraser är optionellt (vilket inte är avsikten). Någon lista med tillväga-
gångssätt finns inte med här. Oprecisa och garderade formuleringar av detta
slag förekommer vanligtvis i vardagligt talspråk, då direkta uppmaningar kan
uppfattas som ohövligt eller som tecken på stark asymmetri deltagare emellan.
Konsekvensen av lärarens språkliga val i skrift blir dock att det är fullt möjligt
för eleverna att tolka instruktionen enbart som ett förslag på hur brevet ska ut-
formas. 

Mer stöd för att skriva brevet kommer i modelltexten som läraren går ige-
nom vid det följande tillfället (se D–E i tablå 2): 

Exempel 3. Modelltext 1.

Bäste Hans-Peter!    Göteborg 16/11 2008
Jag är medveten om att du kanske inte förstår allt jag skriver eftersom du inte va-
rit i Sverige så många gånger, men jag räknar med att Ann-Katrin kan översätta
det som blir svårt för dig att förstå. Jag skriver framför allt för att be om ursäkt
för mitt märkliga beteende i samband med att vi sågs vid biobesöket i somras. Jag
skriver också för att förklara lite vad jag och Ann-Katrin gått igenom den senaste
tiden. Min förhoppning är då att du kanske förstår lite bättre varför jag uppträdde
så besynnerligt …

Med vänlig hälsning!
Erik

Modellen inleds med en hälsningsfras: »Bäste Hans-Peter!». Tilltalet »Bäste»
torde vara tämligen främmande för eleverna; det signalerar både hög grad av
formalitet och ålderdomlighet och ett språkbuk som är långt ifrån eleverna i åk
7. Även avslutningsfrasen är av ett slag som förekommer framför allt i formella
sammanhang. Instruktionen växlar mellan att sikta på brev i allmänhet, på pri-
vata brev och på mer formella brev. Läraren kommenterar inte skillnaden mel-
lan dessa. I modellbrevet finns också ett förslag på inledning som innehåller en
bakgrund till att brevet skrivits.

Ett av lärarens mål är ju att eleverna ska lära sig brevgenren. I lärarens skrift-
liga instruktion finns dock några punkter som troligtvis bidrar till det varierade
utfallet i relation till genreträffen. När läraren skriver att brevet ska vara ordnat
och att det kan vara det i högre eller lägre grad, får eleverna inte något stöd för

http://www.svenska.gu.se/digitalAssets/1269/1269952_Textsamtal_f__r_skrivande.pdf
http://www.svenska.gu.se/digitalAssets/1379/1379489_holmberg-2010.-digital-argumentation.-datorskrivandets-transformering-av-skolans-genrearbete.pdf
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vad ordet »ordning» skulle kunna betyda. Inte heller modellbrevet kan ge stöd
för detta eftersom det bara innehåller en inledning (i detta fall en bakgrund till
brevets tillkomst av förklarande karaktär). Läraren bygger visserligen ut mo-
dellen senare, men i det fallet tillkommer enbart ett återberättande stycke. Ele-
verna får alltså aldrig se organisationen i ett helt brev. 

Men undervisningen är inte enbart skriftlig utan lärarens muntliga instruk-
tion bidrar i minst lika stor utsträckning till undervisningen. 

2.3 Analys av problemen utifrån samspelet mellan skriftliga och 
muntliga instruktioner och undervisningsupplägg
I detta avsnitt kopplas upplägget ihop med de skriftliga instruktionerna och lä-
rarens muntliga instruktion och interaktion. 

Klassrumsinteraktion kan betraktas som en form av institutionellt samtal,
där professionell (lärare) möter lekman (elev) och där man gemensamt deltar i
verksamheter, praktiker och kommunikativa projekt som drivs av muntlig och
skriftlig interaktionen mellan deltagarna (Linell 2011). Som samtal är de möj-
liga att studera utifrån samtalsanalytiska utgångspunkter (Schegloff 2007), vil-
ket också görs i många undersökningar (se t.ex. Sahlström 2008, Melander &
Sahlström 2010, Liljestrand 2002). I detta avsnitt är det dels relationen mellan
skrivna och talade instruktioner, dels lärarens samtalsstil och användning av
vardagsspråkliga drag som relevantgörs.

Läraren har under genomgången av uppgiften en dominerande roll och
asymmetrin i klassrummet är tydlig. Det jag analyserar kan benämnas som ple-
narundervisning (se Sahlström 2008). Denna klassrumspraktik är huvudsakli-
gen monologisk; läraren förklarar och beskriver och eleverna lyssnar, men
inbjuds här explicit även att ställa frågor. Lärarens instruktion syftar till att upp-
mana eleverna att handla på ett visst sätt, dvs. att skriva en text inom givna ra-
mar. Asymmetrin i situationen blir tydlig med läraren i rollen som initiativ-
tagare och eleverna med begränsade möjligheter att påverka situationen. Denna
rollfördelning menar jag är oundviklig i ett klassrum, även om den kritiseras
för bristande dialogicitet och elevperspektiv (se t.ex. Dysthe kap. 6). Läraren
har alltid ansvar för den organiserade undervisningen, även under andra mer
dialogorienterade undervisningsformer. 

Under lärarens genomgång pågår ett tydligt samspel mellan lärarens tal och
hans skrift. Han lägger på sin brevinstruktion på overhead och läser högt. Där-
efter ger han muntliga kommentarer och instruktioner. 
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Exempel 4. Läraren går igenom instruktionen.3

Ett brev- ett brev behöver vara olika ordnat beroende på vem man skriver till.
Om du känner den du skriver till, måste det kanske inte vara lika bra ordning på
brevet som om du skriver till en som du inte känner  ja som du vet de kan ((läraren
säger åt en elev som inte är tyst)) eh du vet ju att eh om du skriver till nån- om du
till exempel ska söka plats på gymnasiet eller skriver till (.) ska söka jobb så små-
ningom då behöver det vara en annan ordning än om du skriver till en kamrat för-
stås va

Lärarens muntliga instruktion inleds med flera hänvisningar till gemensam för-
ståelse av vikten av mottagaranpassning (»ja som du vet de kan eh du vet att eh
om du skriver till nån om …», »förstås va») . Det finns dock inget i den lokala
kontexten som antyder att detta är något som läraren och eleverna delar. Brev-
genren är ny och tas upp med klassen för första gången, och eftersom detta är
det första skrivundervisningsupplägget där läraren har textens funktion med
som ett perspektiv så finns det inte heller när det gäller mottagaranpassning nå-
gon tidigare gemensam referensram som han kan hänvisa till. 

När läraren instruerar eleverna i mottagaranpassning av breven ger han ex-
empel på två mer formella sammanhang. Det första exemplet gäller ansök-
ningar till gymnasiet och den andra en jobbansökan. Inget av fallen är dock ak-
tuellt eller relevant för eleverna; man skriver inte ansökningar till gymnasiet
och de är ännu för unga för att söka jobb. Skrivsituationerna är alltså inte be-
kanta för dem. När det gäller skillnaden på mottagaranpassningen får eleverna
inte mer hjälp av den muntliga instruktionen än att »ordnat på olika sätt» om-
formuleras som »en annan ordning». Vad denna ordning syftar till förblir
oklart.

Läraren förutsätter alltså förkunskaper som eleverna i många fall troligtvis
inte besitter och ger uttryck för att det borde vara välbekant för dem (»som du
vet», »du vet ju», »förstås»). Modaliteten i de skrivna texterna innebär som vi
sett ovan en låg grad av förpliktelse och det är samma lexikala uttryck för nöd-
vändighet som återkommer i lärarens tal (»det behövs»). Det sker således inget
förtydligande på denna punkt i den muntliga instruktionen heller.

Läraren kommenterar sedan det som ska finnas med i brevhuvud och i häls-
ningsfraser utifrån sin skriftliga instruktion.
3 Här används en enkel men talspråksnära transkription där särskild betoning är markerad med fet-
stil, pauser markeras med (.), osäker transkription står inom parentes, ohörbart tal är markerat med
X, avbrutet tal markeras med bindestreck och metakommentarer finns inom dubbla parenteser. När
läraren läser upp skriven text är detta markerat med kursiv. Ev. namn är fingerade.
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Exempel 5. Läraren går igenom instruktionen, fortsättning.

datum och plats, liksom en hälsning i början och slutet är al- al- ändå alltid bra
att ha med det är lite såhär så ordningssaker 

Här kopplar läraren den introducerande ordningen till ord, datum och häls-
ningsfraser. I sitt yttrande använder han garderande uttryck som »lite såhär»,
»så» som tillsammans med »är alltid bra att ha med» bidrar till att förstärka in-
trycket av att det hela är förslag snarare än något nödvändigt. 

Därefter tar läraren upp brevets kommunikationssituation och brevets inne-
håll:

Exempel 6. Läraren går igenom instruktionen, fortsättning II.

brev är en slags samtal, ett tyst ((viskar)) tyst (.) Man pratar – men bara en i taget
– och båda hinner tänka efter och föra sin tankegång till slut. (.) ja följ med här
nu för jag kommer att fråga sen Ändå vet jag att det finns en särskild person som
kan svara just på mina tankar. Det är någon som bara lyssnar på mig. Om den
personen sen svarar, har han eller hon ägnat en lång stund åt bara mig medan
brevet skrivs. (.) Brev kan innehålla vad som helst, men oftast handlar det om det
närmaste – människor, händelser, tankar och känslor det är det som är (lite) ty-
piskt för ett brev va en person pratar till en annan person oftast (.) (eller hur?) (.)
å det är ofta personliga saker 

Inte heller här utvecklas innehållet i instruktionen i någon högre grad. Läraren
upprepar och sammanfattar snarare delar av instruktionen (rubriken »Typiska
drag för brev» respektive att det är kommunikation mellan två personer och att
det är personliga saker man skriver om). 

Också här använder han sig av ett uttryck som förutsätter att eleverna håller
med och delar lärarens kunskaper om brev (»eller hur?»). Normalt skulle man
tänka sig turtillägget »eller hur?» som något som följer en värdering eller åsikt. I
detta fall är det snarare ett konstaterande eller en beskrivning av hur ett brev är
och det borde inte behöva följas av att läraren försäkrar sig om att eleverna håller
med (snarare att de hänger med, och för att få en sådan försäkran så vore ett annat
val av turtillägg lämpligare, ett som öppnar för att det läraren säger inte är själv-
klart och givet utan något som han kan förklara närmare). Tillsammans med ut-
trycken för delad erfarenhet (exempel 4: »ja som du vet de kan eh du vet att eh
om du skriver till nån om …», »förstås va») konstrueras en interaktionell kontext
som eleverna har svårt att invända mot. Eftersom läraren med hjälp av dessa kon-
struktioner framställer det som beskrivs som sådant som eleverna borde veta och
hålla med om, blir det åter svårt för eleverna att göra honom uppmärksam på att
de inte känner till det han syftar på eller inte håller med.



72 Karolina Wirdenäs
Eleverna börjar dock inte skriva vid denna lektion utan genomgången av
brev fortsätter med en inventering av skriftlig kommunikation utifrån elevernas
erfarenheter, som huvudsakligen kommer att handla om vilka digitala forum
och former som eleverna rör sig i. Efterföljande lektion (se D–E i tablå 2), då
det är dags att börja skriva, inleds med att läraren går igenom modelltexten med
eleverna. Texten har han formulerat själv efter uppgiftens specifika ramar. Han
använder sig av samma metod som vid genomgången av brevets typiska drag.
Texten visas på overhead och läraren läser högt och kommenterar: 

Exempel 7. Läraren går igenom modelltexten.

aja ((läser)) Såhär kan ett brev börja å sluta. Bäste Hans-Peter! å sen så skri- sen
brukar man göra såhär att man skriver var man skriver ifrån å datum också bara
för att när man får brevet ni vet det kan ta några dar eller en två tre dar så ser man
när det var skrivet också (.) var å när 

Modelltexten börjar med en kort kommentar som tar upp hur ett brev börjar och
slutar och som anknyter till den instruktion som de fick vid den föregående lek-
tionen. Angivelse av ort, datum och hälsningsfraser står i fetstil på lärarens
overhead. Det ska signalera att det är viktiga delar. Men också vid denna ge-
nomgång blir instruktionen otydligt uttryckt. Lärarens säger: »sen brukar man
göra såhär att man skriver var man skriver ifrån å datum också» och det är fort-
farande fullt möjligt att tolka det som att man inte är förpliktigad att ha med
dessa delar, även om de är frekventa. En kort förklaring till dateringen ges men
inte till de övriga delarna. 

Instruktionen fortsätter med att läraren läser sitt förslag på inledning till bre-
vet och kommenterar det: 

Exempel 8. Läraren går igenom modelltexten, fortsättning.

((läser )) Jag är medveten om att du kanske inte förstår allt jag skriver eftersom
du inte varit i Sverige så många gånger, men jag räknar med att Ann-Katrin kan
översätta det som blir svårt för dig att förstå. Jag skriver framför allt för att be
om ursäkt för mitt märkliga beteende i samband med att vi sågs vid biobesöket i
somras. Jag skriver också för att förklara lite vad jag och Ann-Katrin gått ige-
nom den senaste tiden. Min förhoppning är då att du kanske förstår lite bättre
varför jag uppträdde så besynnerligt å sen fortsätter det va sen börjar förkla-
ringen såhär du jo såhär var det vi mmm sen berättar jag lite å sen avslutar jag lite
med nånsånhära (.) hälsning 

Lärarens brevinledning ger som nämnts ovan en bakgrund till att brevet skri-
vits, men textaktiviteten beskrivs inte. Däremot säger läraren att det sedan föl-
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jer en förklaring och berättande, men han talar inte om precis vad det är som
utgör förklaringen eller vad som skiljer förklaring från berättande. Han antyder
att förklaringen skulle kunna börja med »du jo såhär var det vi mmmm» och att
det som sedan ska följa är en berättelse. Läraren använder här snarare »förkla-
ring» och »berättelse» i vardagsspråklig betydelse än som metaspråk för speci-
fika aktiviteter i texten. Här kan man jämföra med det starka och styrande stö-
det i en genrepedagogisk introduktion där texten som ska skrivas modelleras
fram mellan lärare och elev gemensamt innan eleverna får skriva själva (se t.ex.
Gibbons 2006). 

Också i detta exempel finns det flera talspråkliga uttryck som garderar, to-
nar ner eller gör lärarens instruktion ungefärlig: »sen berättar jag lite å sen
avslutar jag lite med nånsånhära (.) hälsning». Det finns också ett kort till-
lägg som får en medhållssökande funktion som åberopar gemensam förstå-
else: »å sen fortsätter det va». Läraren fortsätter alltså i samma vardags-
språkliga stil.

Efter genomgången av modelltexten tar läraren upp frågan med eleverna om
vilka hälsningsfraser som kan användas. Läraren riktar sig till hela gruppen och
eleverna kan nominera sig själva som talare:

Exempel 9. Vad kan man skriva som hälsning?

L: ((fortsättning direkt från exempel 8 ovan)) finns det nåt annat sätt man kan
skriva under med? (.) med vänlig hälsning kan man skriva nåt annat än det el-
ler som du känner till?

E: hej då 
L: hej då kan man kanske skriva 
E: ha det bra 
L: ha det bra ha det gott 
E: MVH xxx ((otydligt vad eleven säger))
L: du men skriver man M V H såna här förkortningar hörrni då är det nån som

man känner lite bättre de kanske- om Ann-Katrin skriver till han då kanske
det är okej med M V H [sic!]

E: och om han skriver till henne 
L: ja precis ni får försöka avgöra hur nära de känner varandra (.) ju ju mer okänd

person man skriver till ju mer försiktig får man vara med språket såhär va (.)
å ordentlig

I slutet av sekvensen finns något som påminner om en klassisk klassrumstruk-
tur med ett initiativ från läraren i form av en fråga som han vet svaret på, re-
spons från eleverna och en uppföljning eller bedömning av elevernas svar (“In-
itiative Response Evaluation/Follow Up”, se Mehan 1979; Sinclair & Coult-
hard 1976): »kan man skriva nåt annat än det eller som du känner till?». Han
bekräftar, bedömer och modifierar elevernas förslag (»hej då kan man kanske
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skriva» eller »ha det bra ha det gott») och modifierar ett av dem med ytterligare
information. 

Genomgången av modelltexten avslutas med en påminnelse om att skriva or-
dentligt (jfr »ordnat» ovan) om man inte känner den man skriver till: »ju ju mer
okänd person man skriver till ju mer försiktig får man vara med språket såhär
va (.) å ordentlig». Vad det innebär att man ska vara försiktig med språket eller
vad som ska vara ordentligt utvecklas inte utöver de riktlinjer som just angivits.
Här finns också ytterligare exempel på drag som vi sett ovan, med språkliga val
som åberopar gemensam outtalad förståelse (»såhär va»).

2.4 Sammanfattning
Att de problem som presenterats inledningsvis uppstår är alltså inte så konstigt
med tanke på utformningen av undervisningsupplägget, instruktionerna och in-
teraktionen. Omständigheter som lägger hinder i vägen för läraren och eleverna
kan sammanfattas i 5 punkter:

1. En komplex uppgift med delar som ger varandra sammanhang gör upp-
giften svår, i synnerhet för elever som inte har klarat alla steg. 

2. Flera mål står i förgrunden samtidigt och det gör uppgiften otydlig.
3. Läraren använder sig av vardagsspråklig vaghet, oprecis vokabulär och

småord. Eleverna får en otydlig instruktion och större tolkningsutrymme
än vad läraren avser. Det saknas precision och ett adekvat metaspråk för
att läraren ska kunna förtydliga eller ange vad det egentligen är som av-
ses. 

4. Läraren använder sig av modalitet som signalerar låg grad av förpliktelse
när hans förväntningar egentligen innebär hög grad av förpliktelse. Efter-
som uppmaningar i vardagssammanhang kan uppfattas som ohövliga och
i skolsammanhang som gammaldags och stränga passar det i ett interak-
tionsformat som ligger nära det vardagsspråkliga bra att tona ner uppma-
ningar. Konsekvensen blir dock att eleverna i många fall missuppfattar
uppgiften. 

5. Läraren använder ofta signaler för gemensam förståelse där den ännu
rimligtvis inte kan finnas (möjligtvis hos vissa elever). Sådant som är
svårt att förklara hoppas över och förutsätts vara gemensam förförståelse.
Stödet byggs därmed på lösan sand och rör sig i en aktuell utvecklings-
zon som enbart är imaginär. 
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3. Lösningar på problemen
Problemen som uppstår i klassrummet är emellertid inte olösliga eller omöjliga
att hantera. Läraren ser dem och fångar upp eleverna genom modifieringar av
det planerade undervisningsupplägget. Analysen pekar också ut flera potenti-
ella möjligheter, och både dessa och lärarens konkreta lösningar är vägar som
torde vara relevanta att ta i beaktande för såväl lärarutbildare som andra lärare
och blivande lärare.

3.1 Lärarens lösningar på problemen
Läraren inser att uppgiften blivit problematisk redan när eleverna ska börja
skriva. Han hanterar situationen dels genom att ge eleverna mycket individuell
hjälp under lektionerna, dels genom en extra genomgång och en utbyggd mo-
delltext.

När läraren ger individuell hjälp och när han ger eleverna en extra genom-
gång inskärper han instruktionen. Det blir då tydligare vad som är hans obliga-
toriska förväntningar på breven. I exempel 10 kan man se hur läraren går till
väga när han preciserar sin instruktion. Exemplet visar ett utbyte mellan läraren
och eleven som skrivit det brev som citeras inledningsvis (som alltså saknar ort,
datum, hälsningsfraser, tydlig anknytningen till boken, bakgrund, förklaring
och berättelse, se exempel 1). Eleven har tagit fasta på sin erfarenhet av att man
skriver brev när man är arg och upprörd över något och har något särskilt att
säga (pappersbrev verkar för samtidens unga vara något markerat som man tar
till i allvarliga situationer). Eleven är, som nämnts, mycket nöjd med den skrift-
liga utskällning som hon åstadkommit och hon är uppspelt över sin text. I
denna sinnesstämning går hon till läraren för att visa upp utkastet. Läraren är
emellertid inte lika nöjd och han får med sitt individuella stöd ge eleven hjälp
med att nå målet:

Exempel 10. Läraren ger respons på första utkastet.

E: min är bäst i världen så är det bara 
L: mhm fick du hybris 
E: nej jag vart lite arg och fick lust å skriva ner en massa där man är XX
L:  ((läser mumlande)) vem är det till? 
E: de e Anka ((en person i boken))
L: så det kommer att stå här uppe? ((läraren pekar på brevhuvudet))
E: näe det står i slutet 
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L: ja men när man börjar skriva ett brev har man alltid såhär (namn) ((visar i luf-
ten)) 

E: nä det har man inte alls det 
L: jo det har man visst det (.) visade jag på den här oh-bilden här 
E: nä jag vill ha det sådär 
L: nä du får inte ha det för då är det inget brev 
E: det är visst ett brev (.) det står ju Ankan här 
L: men du i ett brev ska dom där grejerna som jag visade finnas med det finns

vissa grejer som ska finnas med för att det ska vara tydligt det kan man inte
bestämma själv inte här i alla fall

Lärarens instruktion med låg grad av förpliktelse, garderingar och hänvisning
till gemensam förförståelse av vad ett brev är har faktiskt möjliggjort en lös-
ning som elevens, även om läraren inte är medveten om det. I stället för att ac-
ceptera elevens lösning väljer läraren att inskärpa sin instruktion, och modali-
teten förändras tydligt till en hög grad av förpliktelse: »men du i ett brev ska
dom där grejerna som jag visade finnas med det finns vissa grejer som ska fin-
nas med för att det ska vara tydligt det kan man inte bestämma själv inte här i
alla fall». Tolkningsutrymmet för eleven minimeras härmed. Läraren fortsätter
sedan lektionen med att i efterhand ge mer styrande stöd av detta slag indivi-
duellt till eleverna som ber om hjälp eller visar sina utkast. 

Ett vanligt sätt för läraren att hjälpa de elever som har svårt att komma igång
med uppgiften är att utgå från en tankekarta där innehåll föreslås och struktu-
reras. Genom den repeteras innehållet i boken och möjliga händelser att utgå
ifrån när brevet ska skrivas, men genren har han inte någon lika tydlig metod
för att hjälpa eleverna med. 4

När läraren läst igenom de utkast han fått in, ser han att det kvarstår en hel
del problem. Den tredje lektionen om brev (se F i tablå 2) börjar således med
4 Läraren ger stöd för att komma ihåg innehållet i boken genom tankekarta:
L:. jag tycker det kan vara bra ibland att göra en sånhär tankekarta som du känner till va? 
Elev: mm 
L: så sen sätter jag ut idéerna som jag kommer på såhär och sen sätter jag ihop det till ett brev 
Elev: mm 
L: men du måste ju komma på nånting såhär vad tror du att han tänker nu efter allt det här som har
hänt liksom å vad är det han minns och som han skulle vilja berätta för henne (.) om 
Elev: mm (.) jag kan kolla i boken eller hur? 
L: javisst har du den där 
Elev: ja för jag läste hemma

Läraren påminner om de obligatoriska delarna av brevet:
L: kom ihåg å ha med domhär svarta grejerna som jag har här inledning plats datum å å å den här
hälsningen härnere sen med lite avstånd
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att läraren går igenom instruktionen och modelltexten på nytt. Språket i denna
instruktion är inte artskilt ifrån den tidigare, men här finns fler modala kon-
struktioner med hög grad av förpliktelse och faktiska uttryck.

Exempel 11. Förtydligande av uppgiftsinstruktionen när det gäller förebild och
form.

L: jag ska bara visa en sak innan vi fortsätter (.) ja- jag skumläste lite så här eller
jag bläddrade igenom brevet utan att läsa så noggrant för å se om att allting
finns med kom ihåg nu att kolla med instruktionen så att allting finns med som
(liksom) ska finnas med i det här brevet (.) jag har skrivit några- några punkter
för att du- ja bara som stöd (.) för att man ska begripa vad du har skrivit (.) sen
så vill jag också- nu låter jag den här ligga på den här lektionen va jag vill att
du ställer upp- liksom ställer upp brevet som ett brev ska ställas upp alltså när
man skriver ett brev så börjar man med nån sånhära hälsning hej eller (.) kära
eller vad det nu är nånting som passar till sammanhanget (.) hej Erik är bra jag
har skrivit bästa för att jag vill ha liksom lite vänligare ton sådär (.) å jag kän-
ner inte honom så väl (.) å sen så brukar man skriva överst också såhär var
man är nånstans när man skriver å datum (.) å det är bara för att man när man
får brevet så så ser den ja aha han är i Stockholm å det var för tre dar sen okej
då vet jag det ja (.) sen kommer brevet så här å sen kommer en hälsning på
slutet man avslutar alltid liksom (.) med vänlig hälsning vad kan man skriva
man kan skriva andra saker nån som har nåt annat förslag? (hur) kan man av-
sluta ett brev 

Genomgången har plenarundervisningens karaktär (eleverna inbjuds inte att
delta) och den inleds med en lista över det som måste finnas med i brevet:
»kom ihåg nu att kolla med instruktionen så att allting finns med som (lik-
som) ska finnas med i det här brevet». Läraren använder konstruktioner med
ska vilket minskar utrymmet för alternativa tolkningar. Läraren ber uttryck-
ligen eleverna att skriva ett brev enligt förväntningarna (»jag vill att du ställer
upp- liksom ställer upp brevet som ett brev ska ställas upp») och också detta
ökar graden av förpliktelse. Instruktionen har nu en mer traditionell form.
Detta tillsammans med lärarens vädjan torde göra instruktionen tydligare och
därmed stödet starkare. Det blir samtidigt mer begränsande. Läraren går där-
efter igenom modelltexten:

Exempel 12. Förtydligande av uppgiftsinstruktionen. 

L: (…) bara för å friska upp minnet (.) ha- asså (.) när man läser ditt brev (.) så
ska man kunna känna igen sig i boken va det är viktigt (.) man ska kunna
känna igen sig å (.) när jag läser ditt brev så ska jag kunna tänka såhär ja: (.)
så här kan det faktiskt- så här skulle det kunna va (.) så här skulle nån av dom
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här kunna känna faktiskt å tänka (.) som är med i boken (.) så det ska kännas
lite äkta men du har hittat på själva vad dom tänker och känner utifrån vad
som står i 

Modala hjälpverb som ska, fraser som det är viktigt, hävdande markörer (fak-
tiskt) inskärper tonen också här. Dessa uttryck begränsar tolkningsutrymmet
och ger ett tydligare stöd för att uppnå lärarens förväntningar på texten. Model-
len som läraren använder vid denna lektion (se F i tablå 2) är utbyggd med yt-
terligare ett stycke (interaktionen finns inte återgiven här) som ger textexempel
på vad som avses med förklaring och berättande. Den muntliga instruktionen
ger dock inte mer stöd för detta. 

Även om det snarare är en gradskillnad än en artskillnad i språket i instruk-
tionerna verkar denna skillnad vara betydelsefull. Läraren får nu med sig åt-
minstone en del av klassen till det mål han satt upp. Slutversionen av breven
från två parallella klasser visar att 13 av 35 inlämnade brev innehåller de före-
skrivna dragen med ort, datum, hälsningsfras och avslutningsfras. Ytterligare 3
brev saknar ort och 2 saknar hälsnings- eller avslutningsfras. Övriga brev sak-
nar mer än så. Det är alltså mindre än hälften av breven som innehåller de
ganska enkla föreskrivna delarna.

Några andra iakttagelser man kan göra i breven är att det visar sig att tilltalet
»Bästa!» (som läraren föreslår i sin modell) enbart finns i ett av breven, och det
stora flertalet inleder med »Hej!» eller »Hej» + namn (24 Hej, 2 Tjena/tjoo).
Några inleder med Kära (6 kära/älskade). »Med vänlig hälsning» använder 10
av eleverna som avslutning och de självvalda avslutningsfraserna varierar mer
(t.ex. »Puss och kram» eller »//Namn»). De alternativa hälsningsfraserna kom-
mer dels från elevernas egen erfarenhet av brev, dels från den muntliga genom-
gången (se exempel 9). 

Om man bortser från lärarens önskemål om hur breven skulle bli, råder det
dock ingen tvekan om att eleverna har skrivit just brev, men eleverna använder
egna erfarenheter för att forma dem. Även om privatbrev skrivna på papper inte
är den normala kommunikationsformen för unga idag, så har flera av eleverna
kunskap om vad som brukar finnas med i ett brev. Till exempel inleder 7 elever
brevet med en fråga som förhör sig om mottagarens tillstånd (»Hur är läget?»)
och 6 lägger till ett post scriptum (PS). I diskussionen om brevs funktion fram-
kommer det dessutom att eleverna uppfattar privatbrev på papper som något
som signalerar hög grad av allvar. Utskällningar, självmordsbrev och kärleks-
brev finns t.ex. med bland elevernas brev (vilket också kan kopplas till den bok
de läst där det finns stor frustration, självmordstankar och en ung mans första
kärlek). Mer vardaglig kommunikation sköts enligt eleverna med digitala me-
dier eller SMS. 
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För många elever är också skolramen tydlig i uppgiften. 18 av 35 ger brevet
en extra uppgiftsrubrik (»Brevet!» t.ex.). Alla skriver också sina egna namn på
brevet och vilket utkast de lämnat in. Detta är skolpraktiker som troligtvis kom-
mer till bruk oavsett vilken uppgift man utför (och det ligger dessutom defini-
tivt i lärarens intresse att veta vem som har skrivit respektive brev och i vilken
utsträckning eleverna har hunnit bearbeta dem). Elevernas inlevelse i boken
och karaktärerna sätts så att säga in i skolans ramar. 

3.2 Potentiella lösningar
Lärarens sätt att lösa problemen ger eleverna ett visst stöd, men många missar
alltså ändå målet. För att komma tillrätta med de fem hinder som identifierats
(se 2.4) kan man tänka sig fler eller andra vägar för att nå längre. 

3.2.1 Komplex uppgift

Man kan konstatera att ett långt och komplext undervisningsupplägg med flera
mål i förgrunden och steg som ger varandra meningsfulla sammanhang kräver
en hel del av en lärare om han eller hon vill undvika att eleverna ska tappa siktet
och sammanhanget. Med ett upplägg som det aktuella behöver läraren ge ett
starkt och tydligt stöd till eleverna för att de ska nå fram till målen. Eftersom
delarna hänger ihop är det nödvändigt för läraren att få alla elever med sig i alla
steg och hela vägen fram. Eleverna måste vara noga med att göra och förstå alla
moment, eftersom de annars saknar nödvändig kunskap för att uppnå de upp-
ställda målen. 

Meningsfulla sammanhang för skrivande inom och utanför skolans ramar
förespråkas ofta som värdefulla för elevers skrivutveckling. Det är de säkert på
många sätt, men som lärare bör man vara medveten om att det kan ge stöd för
vissa sidor av skrivandet samtidigt som det gör andra sidor svårare (se även
Holmberg 2009 angående komplikationer för elever som skriver i meningsfulla
sammanhang). I det aktuella fallet har kanske komplexitetsgraden blivit så hög
när eleverna närmar sig avslutningen på undervisningsupplägget att de upple-
ver det som alltför tungt att revidera skrivuppgifter efter de mer tydliga ramar
som läraren preciserar i sin andra genomgång av uppgiften. För att få en gen-
reträff skulle det för en del krävas att de både läste om boken för att få en till-
räcklig förståelse av innehållet och att de skrev ett brev med ny form och nytt
innehåll. Det skulle kräva mer tid än vad som medges och mer arbete än vad
som kan vara rimligt för eleverna att lägga ner på uppgiften. För att undvika
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detta är det alltså viktigt att vara tydlig med nödvändiga krav och ramar från
början, om man har specifika mål som man vill att eleverna ska nå. Läraren lå-
ter inte eleverna behålla undervisningsupplägget under arbetet utan återkom-
mer i stället som nämnts till det vid ett par tillfällen. Att ge eleverna tillgång till
planen skulle bidra till tydligenheten.

Man kan också tänka sig att de meningsfulla sammanhangen görs mer kon-
kreta med en reell mottagare som ska läsa och förstå brevet. Detta var planerat
men klassen hann inte med det och det gjorde uppgiften så avancerad att många
elever verkade ha svårt att förstå hur det skulle gå till. Ett annat sätt hade varit
att starta med en verklig mottagare5 och att hela brevuppgiften byggts upp kring
den (att skriva ett brev till en annan klass om boken t.ex. och att formulera det
utifrån en reell kommunikationssituation). 

3.2.2 Flera mål i förgrunden

Att lära sig en genre samtidigt som man redovisar innehållet i en bok på ett re-
levant och engagerat sätt – att ha två mål samtidigt – ställer till problem i det
analyserade materialet. För att underlätta för eleverna skulle kanske ett mål i
taget behövt vara i förgrunden, medan det andra för tillfället hamnar i bakgrun-
den. Man kan likna uppgiften vid en scen där föreställningen blir oklar om alla
gestalter och intriger ska vara i förgrunden hela tiden. Kanske skulle det i un-
dervisningsupplägget ha underlättat om valet av en karaktär och händelser från
boken kunnat föregå skrivuppgiften så att eleverna hade en idé om innehållet
när de ska ta sig an en ny form av skrivande. Introduktionen av en ny genre
kunde också ha skett utan så specifika krav på innehållet, om man velat ställa
betydelsen av genreträffen i förgrunden. Problem med flera mål och glidning
mellan mål är något som vi funnit också i andra skrivundervisningsupplägg i
projektet (se Holmberg u.u.).

Vidare hade modelltexten, som eleverna ska modellera sina egna texter efter,
kunnat vara ett tydligare stöd för eleverna om de fått se på och gå igenom ett
helt brev. Läraren undviker dock detta för att han inte vill styra eller påverka
elevernas fantasi när de ska utforma sina egna brev. Att hitta en balans mellan
att ge för mycket stöd och för lite stöd är givetvis inte enkelt, men här hamnar
läraren helt klart i situationen med för lite stöd och styrning. 
5 Fördelen med en litterär eller fiktiv karaktär som avsändare och mottagare är att eleverna inte be-
höver skriva självutlämnande i en uppgift som ett personligt brev, vilket annars är det normala för
genren. Läraren säger under samarbetet flera gånger att han inte vill ha uppgifter där eleverna ut-
lämnar sig själva. Man hade också kunnat kringgå detta genom att välja en annan genre.
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3.2.3 Vardagsspråklig vaghet och modalitet med låg grad 
av förpliktelse

Analysen visar att lärarens vardagsspråkliga val får negativa konsekvenser för
eleverna och deras skrivande. Lärarens undervisningsstil är tydligt vardaglig
och ogarderade uppmaningar, metaspråk eller fackspråklig specifik termino-
logi ligger långt ifrån hans vardagsspråk. Avsaknad av metaspråk för samtal
om texter är något som vi har sett på fler håll och i andra sammanhang inom
projektet och som vi menar är ett vanligt problem i skolan (se även Holmberg
u.u.).

Om man med sina språkliga val ger sina elever så öppna ramar (medvetet el-
ler omedvetet) så kommer eleverna att tolka och genomföra uppgiften på olika
sätt. En undervisningsstil som (omedvetet) öppnar för elevernas fria tolk-
ningar, men med ett mål som siktar på något specifikt, är en mindre lyckad
kombination. Det är som om läraren blandat två modeller (se även Holmberg
u.u. för en diskussion av detta problem). Varierade undervisningsformer brukar
förespråkas, men för att få så god utvecklingspotential som möjligt bör for-
merna kombineras på ett konstruktivt och medvetet sätt. I undervisningen finns
dels en modell från en mer kreativ diskurs (se Ivanič 2004) där eleverna utifrån
sina erfarenheter och minnen av boken potentiellt skulle kunnat skriva ett brev
vilket som helst och som läraren skulle kunnat ge individuellt stöd för att ut-
veckla. Breven kunde då blivit mycket olika och utvecklat elevernas skrivande
på helt skilda, men individanpassade sätt utan någon särskild genreträff som
mål. Dels siktas en modell där ett tydligt arbete med samtal som förankrar ett
innehåll föregår, där brevs funktion diskuteras, där förebilder beskrivs, disku-
teras och modelleras och där det finns tydliga ramar och mål för hur elevernas
texter ska bli (genrediskurs, se Ivanič 2004). Eleverna skulle ha kunnat föras
till ett gemensamt mål där alla lärt sig något om brevgenren – olika mycket be-
roende på förkunskaper – och alla skulle ha fått förutsättningar för att skriva ett
typiskt brev. Med ett sådant upplägg finns det mindre utrymme för individer
men hela klassen får en gemensam bas som man sedan kan bygga vidare på in-
dividuellt. 

3.2.4 Signalerad gemensam förståelse

Ett dialogiskt och mindre asymmetriskt klassrum antas ofta medföra ett mer de-
mokratiskt klassrum (Dysthe 1996), men det blir inte automatiskt eller nödvän-
digtvis så även om det är eftersträvansvärt. Vi har följt hur läraren med sin stil
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antyder och förutsätter kunskap som alla eleverna egentligen inte kan förväntas
ha, i stället för att förklara mer ingående. Detta leder till att elever som har för-
kunskaper inte lär sig så mycket nytt utan gör bruk av de breverfarenheter som
de redan har. Elever som inte har tillgång till nödvändiga förkunskaper får inte
dessa av detta upplägg heller och undervisningen blir då snarast odemokratisk
och kunskapsdiskriminerande. Risken finns att inga elever kan nå något utanför
sina individuella aktuella utvecklingszoner.

Problemet med kunskap som underförstås eller som signaleras som väl-
bekant uppfattar jag som ganska vanlig och spridd över skilda undervisnings-
situationer och utbildningsnivåer. Holmberg (2009) beskriver med utgångs-
punkt i projektets övriga material t.ex. problem med att undervisa om före-
ställda texter där det är svårt att veta om lärare och elever alls delar samma eller
liknande förståelse och där lärarens undervisning ändå förutsätter samförstånd.
Att alltid förklara allt från grunden är förstås omöjligt, men det gäller för lära-
ren att uppmärksamma eleverna på att man faktiskt hoppar över steg som det
kan vara nödvändigt att återvända till och som det är helt accepterat att fråga
om. Detta kräver förstås att läraren själv är medveten om att han eller hon för-
utsätter vissa förkunskaper. Det gäller också att inte frestas använda det som en
strategi för att slippa förklara sådant som är svårt eller som man saknar kunskap
om.

4. Avslutning
För en tydlig undervisning, för god utvecklingspotential och för måluppfyllelse
hos eleverna är det nödvändigt att läraren är mycket medveten som sina språk-
liga val, såväl i skrift som i tal. Det verkar också vara viktigt att vara på det
klara med vad målen man sätter upp kräver för att eleverna ska kunna uppnå
dem och att man sedan väljer en lämplig undervisningsstil, en undervisnings-
plan och ett interaktionsformat som stöder just det aktuella målet. 

De problem och lösningar (reella och potentiella) som analyserats och dis-
kuterats i artikeln är förvisso förankrade i en specifik undervisningssituation.
Typerna av problem verkar dock vara av en allmängiltig karaktär, eftersom vi
i forskningsprojektet har funnit dem i skilda delar av projektets material, hos
olika lärare, i olika skolformer, i olika delar av landet och oberoende av var-
andra. Artikelns syfte är naturligtvis inte att kritisera en enskild lärare utan att
med ett vanligt klassrum som exempel visa hur viktigt det är med medvetna och
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balanserade val på alla språkliga nivåer i undervisningen, om man vill ge elever
bästa möjliga stöd och förutsättningar för att utveckla kunskap, förståelse och
förmåga. Vi ska också komma ihåg att några av tankarna bakom undervis-
ningsupplägget är relativt nya för läraren (textsamtal om textförebilder och om
texters funktion). Att gå från att vara en läsande lärare som framför allt foku-
serar på skönlitterära texter till att bli en som undervisar explicit om språk och
texter är ingalunda enkelt. Läraren har dock önskat att ingå i forskningsprojek-
tet för att få syn på sin undervisning och för att få möjlighet att utvecklas. Om
han fortsätter med de nya inslagen kommer de troligtvis att få tydligare gestalt
så småningom. Runt omkring i landet befinner sig emellertid lärare i en lik-
nande situation, men som inte är självvald. De nya läroplanerna och kurspla-
nerna innebär helt klart starkare fokus på att skriva olika sorters texter och på
att skriva ämnesspecifika texter i alla ämnen, vilket medför att språk- och text-
kunskaper blivit mer centrala delar (se Kommentarmaterial för kursplanen i
svenska 2011 s. 225 och Få syn på språket 2012 s. 5–8). För lärare som befunnit
sig långt från sådan undervisning är det en stor förändring som inte är okom-
plicerad att genomföra i praktiken och som kräver mycket och medvetet arbete.
Det behövs stöd för det.
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