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EVA HULTIN OCH MARIA WESTMAN

Textproduktion i det  
digitaliserade klassrummet1

Under de senaste decennierna har samhället genomgått en genomgripande 
digital revolution; ett ytterst fåtal offentliga och privata sammanhang står 
utanför denna förändring (Findahl 2012). Skolan utgör inget undantag. 
Över 250 av Sveriges 290 kommuner gör satsningar, eller planerar att satsa,  
på att utrusta varje elev med bärbar dator eller lärplatta (http://www2.
diu.se/framlar/egen-dator/). Det är hur denna digitalisering kan påverka 
skolans verksamhet som belyses och diskuteras i förliggande kapitel. 

Tidigare forskning har lyft fram hur skolan historiskt sett visat motvilja 
mot att släppa in ny teknik och nya medier i sin traditionsbundna verksam-
het. Den nordamerikanska skolforskaren Larry Cuban (1986) har pekat på 
hur varje betydande teknisk innovation (radion, televisionen, bandspelaren, 
videon) har tagits in i skolans verksamhet på den rådande undervisnings- 
traditionens villkor. Tekniska nyheter har endast förändrat undervis- 
ningen, menar Cuban, om lärare har uppfattat att den nya tekniken kunnat 
lösa redan befintliga problem (1986).  Senare forskarröster om informations- 
teknikens betydelse i skolans verksamheter menar dock att denna leder till 
såväl ett bättre lärande (Lei och Zhao 2008; Grime och Warschauer 2008), 
som ett förbättrat välmående hos eleverna (Hatakka et al 2013). 

Hur digitaliseringen påverkar klassrumspraktiken har varit en av ut-
gångspunkterna för denna studie, som är en delstudie i ett större forsk-
ningsprojekt som vi kallar Digitalisering av skolans tidiga skriftspråksprak-
tiker. Forskningsprojektet genomfördes under åren 2011-2013, i vilket vi har 
undersökt villkoren för läs- och skrivundervisningen i årskurs 1 och 2 när 
metoden Att skriva sig till läsning har använts. I föreliggande delstudie är 
vi huvudsakligen intresserade av att förstå det digitaliserade klassrummets 

1 Delstudien som detta kapitel bygger på har tidigare presenterats i artikeln, Hultin, E och 
Westman M. (2013b) Literacy teaching, Genres, and Power. I Educational Inquiry 4(2): 
279-300. 



70

verksamhet kopplat till maktfrågor. Mer specifikt riktar vi främst blicken 
mot skrivna texter av elever i årskurs 1. På så sätt blir klassrummets digitali- 
sering emellertid mer fond än fokus i denna delstudie. Syftet med förelig-
gande delstudie är att bidra med kunskap om producerandet och reproduce- 
randet av genrer i elevtexter som en maktbemängd skriftspråkspraktik i 
det digitala klassrummet. Detta syfte preciseras genom följande forsknings-
frågor:

1. Vilka genrer, subgenrer och hybridgenrer produceras och reproduceras 
i elevtexterna?

2.  Vilka subjektspositioner konstitueras i elevtexterna?

Vår teoretiska utgångspunkt för att förstå genrer i elevtexter som (del av) 
en maktbemängd skriftspråkspraktik har vi upparbetat i nära relation till 
den Critical Literacy- approach som Hilary Janks (2010) utvecklat. Speciellt 
fruktbar finner vi Janks analytiska modell som innehåller fyra av varandra 
beroende nyckelbegrepp: dominans, tillgång, mångfald och design. Med den-
na analysmodell kan relationen mellan språkande och makt betonas och 
därmed kan vi också förstå studiens (re)produktion av genrer som maktbe-
mängda skriftspråkspraktiker på följande sätt: 

Språkande i skolan, och undervisningen och dess innehåll, kan i det-
ta perspektiv förstås som dominanta former av språk, skriftspråksbruk och 
kunskaper. De genrer som skolan påbjuder eleverna att använda i läs- och 
skrivundervisningen kan därmed förstås som dominanta genrer. Läs- och 
skrivundervisningen, som delstudiens texter är hämtade från, har den ut- 
tryckliga ambitionen att eleverna ska få tillgång till skriftspråk och kunskap 
och därmed, längre fram i livet, även tillgång till arbetsmarknaden och det 
samhälleliga demokratiska livet. Att undervisa för tillgång till dominanta 
språkliga former kan dock leda till det som Janks  (2010) talar om som till-
gångsparadoxen (access paradox). Betoningen och undervisningen av domi- 
nanta former av språk, skriftspråklighet och kunskaper, gör dessa former 
än mer dominanta samtidigt som de marginaliserade formerna blir alltmer 
marginaliserade. 

Relaterat till begreppet tillgång är också begreppet mångfald som möj- 
liggör en analys av den språkliga, diskursiva samt kunskaps- och erfaren-
hetsmässiga olikhet som kan finnas representerad i elevernas texter. Olika 
diskurser rymmer olika subjektspositioner, som möjliggör att se världen från 
olika perspektiv. Begreppet mångfald påminner oss också om att fokusera på 
elevernas olikhet (i socio-ekonomisk och kulturell bakgrund, i preferenser 
och intressen). Med Gee (2008) kan vi förstå dessa olikheter i termer av att 
eleverna kommer från olika primära diskurser, det vill säga olika hemmiljöer 
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som han menar är deras första socialiserande enhet, vilka kan innehåller and- 
ra perspektiv och normer på språk och kunskap, än de sekundära diskurser 
som barnen sedan möter i skolans värld. 

Janks sista begrepp i modellen är design, som påminner oss om att män-
niskor i maktbemängda praktiker fortfarande har möjlighet att förändra sin 
praktik. Inte minst barns motståndshandlingar i en maktbemängd praktik 
kan förstås som en omskapande, redesignande verksamhet. ”Where there is 
power there is resistance” säger Foucault (1976). Speciellt intressant anser 
vi att barns producerande av hybridgenrer är i detta sammanhang. Produk-
tionen av hybridgenrer kan förstås som ett sätt att göra motstånd mot att 
realisera en påbjuden genre i undervisningen. 

Begreppet genre är centralt i studiens analys. Genre är som bekant ett i 
många avseende problematiskt begrepp, som definierats på olika sätt i oli-
ka traditioner (jfr. Berge och Ledin 2001). Det genrebegrepp som analyser-
na utgår från baseras både på textuella och kontextuella faktorer. I denna 
studie vänder vi oss till två olika genreteoretiska inriktningar. Av metodo- 
logiska skäl vänder vi oss till Sydneyskolan, vars utgånsgpunkte presente- 
ras nedan,i syfte att använda den beskrivning av skolgenrer som görs inom 
denna tradition. 

De skolgenrer som Sydneyskolan har beskrivit är narrativer, åter-
berättande texter, rapporter, instruktioner, förklaringar och argumenterande 
texter (Martin 1984; Schleppegrell 2004). Sydneyskolan menar att skolans 
och utbildningens uppgift är att ge alla elever denna genrerepetoar, både 
för att de ska kunna klara sina studier och för att vara rustade för framti-
da deltagande i yrkesliv och (demokratiskt) samhällsliv (Berge och Ledin 
2001). Även om också Sydneyskolan betonar genrer som sociala fenomen, 
så framträder ändå en förståelse av genrer som något strukturellt relativt 
fast här. Av detta skäl vänder vi oss till den nyretoriska genreteorin, för att 
förklara hur vi epistemologiskt förstår genrer. 

Den nyretoriska genrerteorin framhåller än tydligare genrer som socialt 
situerade fenomen, där genrers plastiska och föränderliga relation till sin 
sociala kontext understryks (jfr exempelvis Miller 1984,1994; Swales 1990). 
Utifrån denna teoretiska förståelse av genrer, används begreppet hybridgen-
re i analysen, för att synliggöra exempel när elever producerat texter som 
inte entydigt kan klassificeras som någon av skolgenrerna, utan som har 
genredrag från olika skolgenrer. Som tidigare påpekats utgår vi dessutom 
från ett Critical Literacyperspektiv, där genrer sätts in i det maktperspektiv 
som Janks literacyapproach rymmer (Janks 2010). Utifrån detta perspektiv 
förstår vi genrer som relaterade till makt genom att de både möjliggör för 
oss att yttra oss (muntligt och skriftligt) om saker i världen, samtidigt som 
de också hindrar oss från att göra andra yttranden. Vidare hämtar vi också 
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förståelsen av såväl literacy-praktiken som texten som produceras däri, som 
platser där subjektspositioner konstitueras – subjektspositioner som just 
erbjuder specifika sätt att förstå sig själv och världen utifrån ( Fairclough 
1992; Janks 2010). I denna studie analyserar vi vilka subjektspositioner som 
konstitueras i elevtexterna.

Metod och material
Som tidigare nämnts är studien, som presenteras i detta kapitel, en delstudie 
inom ett större forskningsprojekt, Digitalisering av skolans tidiga skriftspråks- 
praktiker (2011-2013). Som forskare har vi följt och problematiserat ett ut-
vecklingsprojekt, Att skriva sig till läsning med dator – utan penna (ASL), 
som involverade samtliga lärare i årskurs 1 i Sandvikens kommun1. Projektet 
syftade till att implementera en ny gemensam metod för den första läs- och 
skrivinlärningen som bygger på att skriva sig till läsning med hjälp av dator-
er. Klassrummen utrustades med digital teknik, vilket innebar att det fanns 
uppkopplade datorer, specifik programvara (som ljudande tangentbord, tal-
syntes, vanliga ordbehandlingsprogram och lekfulla bokstavsprogram med 
mera), interaktiva skrivtavlor och projektorer. ASL grundas på att eleverna 
skriver egna texter från början. Pennan används inte i skrivundervisningen 
förrän i årskurs två. Dessutom ingår lärarna i en projektgrupp som träffas 
en gång i månaden för att diskutera arbetets gång. Projektet leds av en spe-
ciallärare som också leder projektmötena och finns med som stöd under 
hand.  

Forskningsprojektet som helhet har metodologiskt främst vilat på två 
ben, dels observationer med etnografisk ansats, dels textanalyser av insam-
lade elevtexter. Genom fältstudier i två klassrum har texter och skrifthändel-
ser samlats in och dessa har bearbetats med hjälp av textanalyser. Dessutom 
har lärarnas månatliga projektmöten observerats och därtill har intervjuer 
genomförts med åtta av lärarna som deltar i projektet. Fältstudierna i de två 
klassrummen har genomförts dels som veckolånga observationer av verk-
samheten som helhet och dels som observationer av specifika skrivunder-
visningsförlopp som mera fokuserar skriftpraktiker (Heath 1984; Westman 
2009). 

Under de veckolånga fältstudierna har vi deltagit i alla aktiviteter. Vi 
har alltså inte enbart observerat skriftpraktiker i form av skrivundervisning 
och skrifthändelser utan deltagit i samtliga situationer under en skolvecka, 

1 Sandvikens kommun är en medelstor kommun i Mellansverige, med ungefär 36 000 invånare. 
Av dessa bor ca 23 00 i huvudorten Sandviken.  Kommunen domineras av en stor arbetsgivare 
inom stålbranschen. I kommunen finns ett 20-tal grundskolor, varav de flesta finns i tätorten, men 
många också finns på mindre orter eller på landsbygden. Flertalet barn i grundskolan har svenska 
som sitt förstaspråk.
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både i annan undervisning som i matematik och idrott, såväl som utevistel-
ser och luncher. Att delta i hela skolans verksamhet och därmed lära känna 
elever och lärare kan motiveras på följande sätt. Det första motivet handlar 
om vår teoretiska utgångspunkt som förstår texter som situationella (Fair-
clough 1992; Gee 2008; Janks  2010). Att delta i hela verksamheter ger en 
förståelse för den sociala kontext elevtexterna uppkommer i, vilket leder 
till att såväl den sociala praktiken som dess underliggande maktstrukturer 
synliggörs. 

Det andra motivet till ett mer omfattande fältarbete för att forskare 
och informanter ska lära känna varandra är främst etiskt, vilket blir speciellt 
viktigt då informanterna är barn. Ett medgivande om att delta i en studie, 
där skrifthändelser och texter undersöks, kan i arbetet med barnet inte tas 
för givet utan måste ständigt omförhandlas. Därför frågade vi alltid barnet 
inför en specifik skrifthändelse, intervju eller aktivitet om det ville delta. Vi 
poängterade också att det var frivilligt och att barnet själv kunde avböja om 
deltagandet kändes obekvämt. Vi tog här även hänsyn till icke-verbala sig-
naler, så som kroppsspråk, för att uppmärksamma eventuellt motstånd från 
barnets sida. Dessutom märkte vi att barnen hade lättare att ställa frågor om 
vår forskning, då de lärt känna oss bättre. Att tillbringa tid på fältet ledde 
därmed till ett mer grundat medgivande om deltagande från barnens sida.

Materialet i fokus i denna delstudie är elevtexter från årskurs 1, hämta-
de från de två klassrum som observerats. Vi menar, som sagt, att kunskap 
och förståelse för den sociala praktik där texterna har producerats skapar 
förutsättningar för att förstå vilka tolkningar utifrån en textanalys som 
är rimlig eller inte att göra. En sådan förståelse av den sociala praktiken 
möjliggör också att inta ett triangulerande förhållningssätt i analyserna av 
texterna, där förståelsen av den sociala praktiken fördjupar förståelsen av 
texterna. Med detta sagt vill vi ändå poängtera att det är texterna i sig som 
är föremål för textanalysen i detta kapitel. Vidare har vi även triangulerat 
vårt resultat av textanalysen och de tolkningar vi gjort genom att presentera 
denna för lärarna vid ett av deras månatliga projektmöten. Där uttryckte 
lärarna, inte bara de vars klassrum texterna är hämtade från, att de kände 
igen sig i beskrivningarna och tolkningarna vi gjort, även om genre inte vid 
den tidpunkten var ett skrivdidaktiskt begrepp som de medvetet arbetade 
utifrån.

Textmaterialet
Textmaterialet består av alla datorskrivna texter som skrivits av tolv elever 
från två olika klasser i årskurs 1 under perioden augusti till april. Respektive 
klass representeras av sex elever, tre pojkar och tre flickor. De hade olika läs- 
och skrivvana med sig då de började årkurs 1. Totalt består materialet av 417 
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datorskrivna texter, vilka fördelar sig som i tabell 1. Här fokuseras dock inte 
specifika elever och inte heller enskilda eleverns läs- och skrivkompetens, efter- 
som fokus ligger på själva texterna och deras genretillhörighet. Textlängderna 
varierar från några enstaka ord till texter på flera sidor. Det är av naturliga 
skäl så att texternas längd ökar i takt med att läsåret fortskrider. Texterna är 
ofta multimodala: vanligen genom att en bild infogas i textdokumentet.  En 
konsekvens av att texterna är producerade med hjälp av digitala verktyg, är 
att det är ovanligt att texterna innehåller stavfel, eftersom verktygen erbjud-
er stavningsprogram och även ljudande tangentbord. Skribenterna arbetar 
därför med texten tills den är korrekt.  Därmed skiljer sig dessa digitala texter 
från hur texter skrivna för hand av sjuåringar vanligen ser ut. 

Genreanalys av elevtexterna
Genreanalysen har genomförts i fyra steg. I det första steget analyserades 
elevtexterna i enlighet med Sydneyskolans skolgenrer, utifrån de formella 
aspekterna, syfte, struktur och språkliga drag (Schleppegrell 2004). För vissa 
texter visade sig att de föreskrivna skolgenrerna inte räckte till. Då har istäl-
let texterna klassificerats mer induktivt, främst utifrån innehåll och form 
före språkliga drag. De skolgenrer som aktualiserats i materialet är: rapport-
er, narrativer, återberättande texter, dikter och gestaltande texter. De första 
tre överensstämmer med Sydneyskolans genreindelning, medan de två sist-
nämnda är mer fiktiva typer av texter, där vi i namngivandet av dessa utgått 

Tabell 1. 12 elevers årsproduktion av texter

Elev

Pojke 1

Pojke 2

Pojke 3

Flicka 1

Flicka 2

Flicka 3

Pojke 1

Pojke 2 

Pojke 3 

Flicka 1 

Flicka 2

Flicka 3

Antal texter

40

39

43

38

42

39

32

26

29

26

31

32

Skola

Skola A

Skola B
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från de traditionella litteraturvetenskapliga grundgenrerna: epik, lyrik och 
drama. Dikter, som vi benämner som en skolgenre, motsvarar förstås lyrik- 
genren, och gestaltande texter motsvarar dramatikgenren, då dessa texter 
utgör monologer eller dialoger. De skolgenrer som Sydneyskolan benämn-
er som instruktioner, förklaringar och argumenterande texter fann vi däremot 
inte i vårt material (Martin 1984; Schleppegrell 2004).

I nästa analyssteg använder vi begreppet subgenrer som en underkate-
gori till de skolgenrer som resultatet av analyssteg 1 gav. Denna klassificering 
baseras främst på innehållsliga aspekter, vilket öppnar för möjligheter att 
dela in texterna mer specifikt. En rapport om djur kan då fungera som en 
subgenre till den övergripande genren rapport. 

I det tredje analyssteget riktades sökljuset mot texter i materialet som 
visar upp drag från olika typer av genrer, både vad gäller innehåll och form. 
I dessa fall har vi identifierat det vi kallar hybridgenrer. Här kategoriseras 
således de texter som inte tydligt kan kategoriseras någon av ovan nämnda 
skolgenrer, utan istället uppvisar specifika drag från olika skolgenrer.

I det fjärde steget analyseras vilka subjektspositioner som konstitueras i 
elevtexterna och hur de är relaterade till specifika genrer. I denna delstudie 
analyserar vi enbart texterna, som sagt, men vi är dock medvetna om att 
flera och andra subjektspositioner skulle kunna synliggöras i situationen 
runt skrifthändelsen, alltså i den sociala kontexten. Efter att ha studerat 
barnen i såväl klassrumssituationer som på raster, har vi sett att förhand- 
lingar om positioneringar av det egna subjektet sker kontinuerligt både 
mellan läraren och barnen så väl som mellan barnen sinsemellan. 

Resultatet av analysen presenteras steg för steg, undantaget det fjärde 
analyssteget, som inte presenteras separat, utan i samband med att olika 
subgenrer (analyssteg 2) presenteras.

Genom analysen diskuterar vi också frågan om på vilket sätt den digitala 
tekniken har påverkat textmaterialet och textproduktionen, vilket givet-
vis i förlängningen handlar om frågan om hur digitaliseringen kan förstås 
påverka förutsättningarna för den tidiga läs- och skrivundervisningen. Först 
i slutdiskussionen diskuterar vi analysresultatet utifrån Janks (2010) critical 
literacy-modell med nyckelbegreppen: dominans, tillgång, mångfald och 
design.

Genreanalysens resultat
Här nedan presenteras resultatet av genreanalysens samtliga steg.

Skolgenrer
Resultatet av det första analyssteget visar att följande skolgenrer förkommer 
i materialet: Rapporter, narrativer, gestaltande texter, återberättande texter 
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och dikter. I materialet är rapporten den mest frekventa genren och den 
utgör lite drygt hälften av det insamlade materialets texter. Genrespecifika 
karaktäristika för rapporter är: klassificeringar i form av aspektualiseringar, 
relationella processer och generisk referens (Schleppegrell 2004:85).  

Därefter representerar narrativer den näst största gruppen av texter. 
Narrativerna kännetecknas av strukturella drag som händelser presenterade 
i kronologisk ordning, en konflikt som får en lösning, samt preteritum som 
tempusform (Schleppegrell 2004:85).

Gestaltande texter är den tredje största gruppen. Den genren har inte 
karaktäriserats utifrån strukturella drag, utan kännetecknas, som sagt, av 
sin monologiska eller dialogiska form, i ett direkt tilltal med ett performa-
tivt syfte.  

Dikter och återberättande texter återfinns i materialet, men är inte rep-
resenterade av särskilt många texter. Den återberättande textegenren är den 
tredje som överensstämmer med Sydneyskolans skolgenrer och känns igen 
på återberättande av händelser som utgår från något självupplevt (Schleppe-
grell 2004:85). I materialet finns några få dikter och de är här klassificerade 
utifrån rytm och topografisk utformning såväl som utifrån innehållsliga as-
pekter. Tabell 2 visar distributionen mellan skolgenrer i materialet. Här rep-
resenteras det av två elevers samlade textproduktion, men denna fördelning 
speglar väl hela materialet.

Rapport

18

17

Flicka A

Pojke B

Narrativ

7

5

Gestaltande

7

3

Återberättande

3

3

Dikt

1

3

Tabell 2. Fördelning av textgenrer i två elevers textproduktion

Subgenrer
De två största grupperna i materialet är rapporter och narrativer. Dessa två 
genrer utgör tillsammans nära tre fjärdedelar av materialet. Förutom att 
de utgör de största grupperna har de även det gemensamt att de inbördes 
utformas olika, vilket gör att vi identifierar flera typer av rapporter och nar-
rativer och därmed delar in dem i subgenrer. Indelningen i subgenrer sker 
främst utifrån innehållsliga aspekter och genererar tre subgenrer till rap-
porter: personliga rapporter, rapporter om djur och växter samt rapporter 
om årstider och högtider. 

Personliga rapporter
En stor mängd texter klassificeras som personliga rapporter.  Innehållsligt 
byggs texterna upp av ett elevnära innehåll, med utgångspunkt i elevens er-
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farenheter och intressen. Det är den första typ av text som eleverna skriver 
och skrivandet sker med mönstertexter som mall. Eleven skriver då på egen 
hand eller kopierar det läraren skrivit före. Mönstertexterna är konstruerade 
runt fraser som ska kompletteras för att konstruerar fullständiga meningar, 
av typen Jag är…, Jag har…, Jag kan…, Jag vill… Eleverna skriver fraserna och 
lägger till något personligt, vilket synliggörs i textexempel 1 nedan.

Jag vill gå på bio.

Jag vill ha en glass.

Jag vill ha godis.

Förnamn Efternamn

tisdag den 20 september 2011

Textexempel 1. 

Den personliga rapportern klassificeras utifrån att den presenterar fakta om 
barnet och dess närhet i en föreskriven språklig form. Eftersom innehållet i 
dessa texter bygger på personliga erfarenheter, skiljer sig dessa texter delvis 
från den genrespecificering av rapporter som Sydneyskolan gör. Trots det 
har vi valt att klassificera texterna som en form av rapporter främst utifrån 
formella aspekter. Den fasta språkliga formen gör att texterna liknar varand- 
ra innehållsmässigt. Därmed kan man argumentera att den fasta mönster-
liknande formen sätter upp ramar inte bara för hur texter ska skrivas utan 
också för vad som är socialt accepterat att skriva innehållsmässigt. Texterna 
beskriver exempelvis inte svårigheter eller sociala problem. 

Detta blir också tydligt i de subjektspositioner som realiseras i de per-
sonliga rapporterna. Just i denna genre synliggörs ett flertal olika sätt, på 
vilka texter positionerar subjekt.  I texter som Jag är, Jag har, Jag vill, Jag kan 
och Min familj synliggörs Det goda/normala barnet. Det som är normalt och 
det som är idealt (gott) är här tydligt sammankopplat. Det ideala konstitue- 
rar normalitet, och vissa egenskaper är till och med bättre än normala, dvs. 
ideala och goda. Det som uppfattas som gott är också tydligt genusrelaterat. 
Flickor beskriver sig själva som  ”Jag är snäll, glad, rolig, hjälpsam” medan 
pojkar ofta skriver ”Jag är bäst, jag är bra på hockey”.  En variant av det 
goda/normala barnet är det sociala barnet . Vid flera tillfällen skriver barnen 
om vänner och i ett fall om en flickvän i de personliga rapporterna  Jag har 
och Min familj. Ytterligare en variant av subjektspositionerna är Det kompe-
tenta barnet, vilket är tydligt framskrivet framför allt i texterna Jag kan, där 
exempel som ”Jag kan simma, fiska, baka, åka skridskor” framför allt visar 
kompetenser som sker utanför skolan. Subjektspositionen den goda eleven 
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finns i exempel som ”Jag kan skriva, Jag kan skriva små bokstäver, Jag kan 
räkna, Jag kan jobba på datorn”. En elev positionerar sig som den goda eleven 
tidigt på höstterminen i årskurs ett, då hen skriver ”Jag kan skriva” trots att 
hen vid det tillfället inte kände till alla bokstäver och inte kunde skriva utan 
hjälp från läraren. Men med hjälp av den digitala tekniken och den för-
skrivna mönstertexten, kunde hen skriva den texten som skrevs. Trots att 
elevens faktiska kompetens inte egentligen korresponderade med den reella 
kompetensen, kunde eleven genomföra uppgiften och därmed identifiera 
sig som skribent, vilket ofta framhållits som en viktig väg mot att erövra 
skriftspråket (jfr Smith 1997). Positioneringen som det goda/kompeten-
ta barnet eller eleven utmanas emellertid ibland av andra positioneringar, 
ibland till och med i samma text. Ett exempel på detta visar en elev som 
inledningsvis positionerar sig som det goda/kompetenta eleven genom att 
först skriva ”Jag är snäll, Jag är glad” och ”Jag är hjälpsam i skolan”. Texten 
fortsätter dock ”Jag är en fisk, Jag är en mumie, Jag är en varulv”. Genom 
dessa påstående positionerar sig skribenten snarare som ett lekfullt, spefullt 
subjekt och utmanar därmed den mer seriösa subjektspositionen det goda/
kompetenta barnet.

Rapporter om djur, växter och årstider
Den vanligaste formen av rapporter är de om olika djur och växter. Framför 
allt beskrivs här djur och växter ur den nordiska floran och faunan. Detta 
innehåll speglar väl det som traditionellt undervisats om i skolans tidiga år 
och en slutsats man kan dra av textmaterialet är att det fortfarande utgör 
en betydande del av skolans innehåll. Rent genremässigt är dessa texter de 
som både till form och innehåll mest liknar den av Sydneyskolans klassi- 
ficerade rapporten. Varje text bär på formella genretypiska drag, bland annat 
i form av att djuret eller växten omnämns med generisk referens samt att 
generella aspekter av olika fakta om bland annat utseende, föda och före-
komst beskrivs. De tidiga texterna i materialet som klassificerats tillhöra 
denna grupp, påminner i stora drag om de personliga rapporterna, i det att 
de bygger på föreskrivna mönstertexter där samma inledningsmening upp- 
repas. I detta ligger den pedagogiska tanken att alla elever ska ges möjlighet 
att skriva text. Textexempel 2 nedan visar en sådan text.

Rapporterna om djur och växter kommer ofta till i ett liknande sam-
manhang. Utifrån en gemensam introduktion, ofta i form av en film eller en 
berättelse samt också vanligtvis en diskussion eller ett samtal, så etableras 
en gemensam kunskapsdiskurs med information som eleven använder vid 
skrivandet. I den pedagogiska kontexten spelar de digitala verktygen en be-
tydande roll, både för informationen men också i själva textproduktionen. 
Eleverna kan fritt, utifrån den presentation de får, välja den fakta som de 
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vill presentera i en skriven text. I takt med att eleven utvecklar sin läs- och 
skrivkompetens utvecklas också texterna från att strikt följa mönstertex-
tens form till en mer sammanhängande text med mer komplex satsstruktur. 
Detta illustreras i texten om Citronfjärilen i textexempel 3. 

Grisen
Grisen är tjock.
Grisen är busig.
Grisen är snabb.
Grismamman heter sugga.
Grispappa heter galt.
Dom har dålig syn.

Förnamn Efternamn

8 december 2011

Textexempel 2. 

Texterna utvecklas alltså både till form och till innehåll. Efter hand blir 
också texterna mer multimodala, då bilder läggs till för att illustrera tex-
terna. Vid sidan av att barnen väljer ut digitala bilder för att illustrerar sina 
texter så illustrerar de även emellanåt texterna genom att rita bilder själva. 
Möjligheten att använda digitala bilder för att illustrera texter är ytterligare 
en påverkan som digitaliseringen haft på textproduktionen.Valet av moda- 
litet vid illustrering av texterna medför givetvis implikationer för elevernas 
lärande och handlingsutrymme, även om vi inte fördjupar detta ytterligare 
i denna analys. 

Genrespecifikt för rapporterna om djur och växter är att de presenterar 
fakta på ett opersonligt och neutralt sätt. Det i sin tur leder till att den sub-
jektspositionering som texterna framför allt konstituerar är den objektiva 
berättaren. Berättaren i den här typen av text är mer eller mindre osynlig, 
och fungerar som en form av kanal för att föra fram fakta om ett specifikt 
fenomen. Detta utmärks av den faktiska, korrekta tonen i texten, vilken i sig 
gör anspråk på att fakta som presenteras är just objektiv och därmed solid 
och sann. I några fall finns också spår av andra subjektspositioneringar rep-
resenterade i texterna. Dessa utmanar då den objektiva berättaren genom 
att positionera andra perspektiv. 

I några av texterna om vargen finns spår av vad som kan uppfattas som 
ett politiskt subjekt. Texten argumenterar dels för att vargen är ofarlig efter-
som ingen människa dödats av varg i Sverige på flera hundra år, men sam-
tidigt att vargen dödar husdjur. Båda dessa argument används av olika sidor 
i en politisk debatt om rovdjurens plats i svensk fauna, som är aktuell, inte 
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Citronfjäril 
Den är gul. 
Den har en orange prick på vingen. 
Citronfjärilen har ett svart streck 
mellan kroppen och vingen. 
Den blir grå om man tar på den. 
Citronfjärilen suger nektar. 
Den har en sugsnabel. 
Först är det ett ägg, 
sen blir den en larv, 
sen blir den en puppa och 
sen blir den en fjäril.

Förnamn Efternamn

torsdag den 29 mars 2012

Textexempel 3. 

minst i det område undersökningen genomförts i. Det är alltså en debatt 
som eleverna är bekanta med. Man kan alltså se spår av ett politiskt subjekt 
i texten just på grund av att fakta som presenteras används som argument i 
andra sammanhang. Att vi endast säger att det finns spår av ett politisk sub-
jekt beror på att dessa fakta ändå inte presenteras som en del av en argumen-
tation om eller mot vargens bevarande, utan som fakta. Subjektspositionen 
det politiska subjektet konstitueras i sammanhang där viljeyttringar tydligare 
är framskrivna. 

Ytterligare en form av subjektspositionering som till viss del synliggörs 
i rapporterna om djur och växter är den personliga berättaren. Detta blir tyd- 
ligt framför allt i ordval där elevens eget språk syns, trots att genren kräver 
ett mer formellt språk. I några texter om björnar beskrivs honor och hanar 
som ”mammabjörn” och ”pappabjörn” på samma sätt som exempeltext 4 
visar. 
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Eleverna i årskurs ett har flera steg att ta på väg mot ett formellt språk, 
och därmed kan man i flera fall se denna typ av språkliga val i texterna. 
Denna språkdräkt kan också ses som ett intertextuellt spel med bland annat 
fabler och sagor, där djur ofta tar mänskliga former. Men när dessa genre- 
avvikande språkdrag är undantagen i texten, har vi ändå klassificerat genren 
som rapport och inte som en hybridgenre.

Räven

Räven äter höns. Räven har fyra ben.

Räven kan få 3 till 6 ungar.

Räven hoppar och jagar.

Pappan jagar först, sen jagar både 
mamman och pappan. Den har bra 
syn. Rävens svans är lika lång som 
kroppen.

Förnamn Efternamn

torsdag den 17 november 2011

Textexempel 4. 

Hybridgenrer
Vissa texter i materialet har, som ovan påpekats, varit svåra att klassificera 
eftersom de visar upp en blandning av innehållsliga och formella aspekter 
som inte riktigt stämmer med någon av de förskrivna genrer som varit ut-
gångspunkten för analyserna. När texter blandar formella och innehållsli-
ga aspekter uppstår det vi kallar hyridgenrer. Hybriderna är intressanta ur 
textuella, innehållsliga och kreativa aspekter. Exempel på sådana texter är: 
hybrider mellan personliga rapporter och rapporter om djur, hybrider mel-
lan återberättande texter och rapporter samt hybrider mellan rapporter och 
narrativer.
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Man kan argumentera för att dessa hybrider uppkommit på likartade 
sätt. Det vanligaste sättet att skapa hybrider verkar vara att använda den 
strikt formella mönstertexten som läraren erbjudit i att annat sammanhang 
och sedan fylla den med nya innehållsliga delar. Därigenom liknar många 
texter som med intentionen att vara återberättande till form och struktur, 
främst rapporter. Ett tydligt exempel på detta är texter om jullovet. Tradi-
tionellt sätt är ju denna typ av återberättande text, exempelvis Mitt som-
marlov eller Mitt jullov, en vanligen förkommande uppgift i skolskrivandet. 
Den har en stark ställning i skolans uppsatstradition och faller oftast inom 
ramen för en återberättande text. I vårt material finns flera exempel på den-
na typ av text, men klädd i mönstertextens form som formellt påminner om 
rapporten. I textexempel 5 nedan illustreras hybridgenren återberättande 
rapport. Just repetitionen av frasen ”Jag har…” hjälper till att konstituerar 
hybriden här, i och med att den signalerar kronologi. 

På liknande sätt blandas personliga påståenden med faktuella i texterna 
om mitt favoritdjur, vilket i sin tur konstituerar en hybrid mellan den per-
sonliga rapporten och rapporten om djur. Utmärkande är just att mönster-
texterna får agera som textmönster även i andra och vidgade sammanhang. 
En orsak till att hybriderna blir verkningsfulla, är just det faktum att elever-
na är i början av sin läs- och skrivutveckling. Därmed kan den strukturerade 
mönstertextens form förstås som ett sätt att hjälpa till att producera hela tex-
ter, vilket också är den orsak lärarna anger för att använda just fasta mönster- 
texter. Men, färdigformulerade mönstertexter kan också vara kontrapro-
duktiva för de elever som kommit längre i sin läs- och skrivutveckling. En 
risk med detta är då att dessa elever uppfattar formen som normerande och 
håller sig strikt till formen och istället underpresterar. 

Jul-lov

Jag har åkt skridskor. 

Jag har lekt med min lillebror.

Jag har fått jul klappar. 

Jag har kollat på raketer. 

Jag har kollat på tv.

Förnamn Efternamn
tisdag den 10 januari 2012

Textexempel 5. 

Diskussion
Resultatet av vår studie visar attskrivandet underlättas på ett konkret och 
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omedelbart sätt för eleverna. Detta gäller inte minst de elever som har svårt 
med finmotorik, som med datorn som skrivverktyg kan komma igång med 
sitt skrivlärande på samma villkor som elever utan finmotoriska svårigheter. 
Datorn som skrivverktyg tycks dock vara viktigt för samtliga elever, efter-
som det medger både en annan överblick över den egna texten, möjligheter 
till att redigera texterna och den direkta återkoppling av det skrivna som 
både talsyntesen och texten på skärmen ger (jfr Hultin och Westman  2014).  
Resultatet indikerar att digitaliseringen av tidiga skriftspråkpraktiker 
skapar nya villkor för barns textproduktion i skolan.

Vi skriver indikerar eftersom det ibland är svårt att veta vad som är resul-
tatet av införandet av ny teknik i skolan och vad som är resultatet av införan-
det av kontinuerliga pedagogiska diskussioner mellan lärarna med kolleger på 
skolor och på nätverksträffar. Flera lärare som deltog i utvecklingsprojektet 
Att skriva sig till läsning – utan penna! uttrycker dock att elevernas skrivande, 
såväl det initiala skrivlärande som det fortsatta skrivandet i skolan, under-
lättas märkbart av digitala lärresurser i klassrummet (Hultin och Westman 
2014). De dominanta genrerna i de studerade klassrummens elevtexter var 
rapporten och till viss del narrativen. Detta resultat skiljer sig något från tidig-
are beskrivningar av dominanta genrer i de tidiga skolåren där narrativen och 
det personliga återberättandet har lyfts fram som sådana (Westman 2013).

De dominanta genrerna är introducerade, i viss mån skapade och på- 
bjudna av lärarna, vilket i sig kan förstås som ett maktutövande. När barnen 
använder dessa dominanta genrer i sitt skrivande, använder de sin agency, 
eller sitt handlingsutrymme, på olika sätt. Möjligheten att redesigna, om-
skapa de dominanta genrerna för barnen, skiljer sig också utifrån vilka gen-
rer det handlar om. De mer faktabaserade genrerna, såsom rapporten, och 
genrer med tydliga textuella drag, minskar barnens möjligheter att omskapa, 
redesigna genren. På så sätt minskas utrymme för mångfald också. Int- 
ressant nog gör barnen motstånd mot de påbjudna genrernas innehållsliga 
och textuella krav. Vi har sett i textanalysen hur barnen till viss del använder 
sitt handlingsutrymme för att omskapa dominanta genrer till hybridgenrer, 
exempelvis när de använder fiktionella drag i faktatexter. 

Även lärare befinner sig i en makthierarkisk situation, där de själva inte 
fullt ut sätter agendan för sin verksamhet; såväl läro- och kursplaner påbjud-
er att undervisningen ska innehålla vissa texttyper, som med vår vokabulär 
kan förstås som olika genrer. Således kan man förstå de dominanta genrerna 
i de undersökta skriftspråkspraktikerna som lärares tolkningar av skolans 
styrdokument. På så sätt kan de påbjudna genrerna förstås i relation både till 
maktstrukturer på lokal nivå (lärares didaktiska val som eleverna inte nöd-
vändigtvis haft inflytande över) och på nationell nivå (lärarnas uttolkningar 
av nationella styrdokument). 
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Användandet av dominanta genrer skulle emellertid kunna förstås som 
lärares och skolans ambition att ge elever tillgång till mer offentliga språk-
bruk. Som vi har sett kräver genren rapport, speciellt subgenrerna rapport 
om djur och rapport om växter, förmågan att uttrycka sig med en objektiv 
berättarröst, där de personliga, vardagliga uttryckssätten och reflektioner 
inte accepteras. Den typen av språkbruk, eller diskurser, är inte nödvändigt-
vis sådana som barnen kommer i kontakt med i sin hemmiljö. Att lära sig 
använda språkbruk i skolan, som man inte lär sig hemmavid, kan förstås som 
en viktig förberedelse både för det kommande arbetslivet som för deltagan-
de i samhällslivet som vuxen. Samtidigt kan det faktum att barn inte tillåts 
använda de språkbruk de använder hemma (exempelvis dialektala eller 
vardagliga uttryck) eller om de inte tillåts uttrycka sina erfarenheter, när de 
använder dominanta genrer i sitt skolskrivande leda till just den tillgångs- 
paradox som Janks (2010) skriver om. Om dominanta genrer görs viktiga, 
som påpekats ovan, på bekostnad av marginaliserade genrer och språkbruk, 
hamnar vi i en situation där det uppstått en tillgångsparadox. Det är för-
visso viktigt att barnen blir förberedda för framtida yrkes- och samhällsliv 
genom att få tillgång till dominanta genrer och språkbruk, samtidigt som 
barnens tidigaste språkbruk marginaliseras genom att värderas som något 
som inte är viktigt att uppmärksamma i skolan. 

Vidare menar vi att det inte heller räcker med att undervisas i dominan-
ta genrer, för att på så sätt få tillgång till ett framtida arbets- och samhällsliv. 
Det är också viktigt att barnen i skolan får erfarenheter av att uttrycka sig 
som politiska subjekt som sker när barnen ger uttryck för sina preferenser, 
erfarenheter och viljor. I elevmaterialet var det politiska subjektet knappt 
närvarande. Vi såg spår av det politiska subjektet i rapporter om vargar och 
i texter om fred skrivna på FN-dagen. Barnen uppmanades att skriva om 
vem de är, vad de kan och vad de vill i relation till deras personliga liv, vilket 
resulterade i texter där subjektspositionerna det goda barnet och det kompe-
tenta barnet var vanligt förekommande. Däremot tycks inte barnen ha upp-
manats att skriva texter om vad de vill förändra, vilka uppfattningar de har 
om vargens vara eller inte i våra skogar, etcetera. Bristen på dessa frågor kan 
förklara att politiska subjekt inte konstrueras i barnens texter. 

När barnen konstruerar subjektspositionerna det normala barnet/det 
goda barnet/den goda eleven i sina texter, kan detta förstås som en rekonstruk-
tion av skolans makthierarkier där barn är förväntade att lyda, att vara på gott 
humör, och uppvisa ett gott beteende (som att vara glad, trevlig och välupp- 
fostrad) samt att engagerat delta i skolarbetet. Att dessa komponenter ingår i 
konstruktionen den normala eleven har socialantropologen Åsa Bartholdsson 
(2007) visat i sin studie, Med facit i hand – normalitet, elevskap och vänlig makt- 
utövning i två svenska skolor. Också vi kunde observera att eleverna ofta blev 
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tillsagda om de uppvisade beteenden som avvek från de ovan nämnda kompo-
nenterna i konstruktionen den normala/goda eleven. När barnen konstruerar 
exempelvis den goda eleven i sina texter, kan detta förstås som en internalise- 
ring av den rådande makthierarkin på skolan och ett accepterande, åtmin-
stone för tillfället, av konstruktionen den goda eleven, som de förväntas att 
leva upp till. Samtidigt så är det just i texter där det goda barnet/den goda elev-
en med flera konstrueras som vi också finner uttryck för motstånd mot des-
sa. Inte minst genom det lekfulla, spefulla subjektet som konstrueras när barn 
skriver att de är fiskar, varulvar eller mumier samt när konstruktionen den 
goda eleven råkar vara en varulv som regelbundet, utanför skolan, äter flickor. 
Barnet som skrev denna text förmedlar insikten om att konstruktionen den 
goda eleven är socialt situerad till skolans värld och att samma subjekt kan 
inträda i en helt annan subjektsposition, den flickätande varulven, i en annan 
social kontext. Exemplen på motstånd i elevernas texter är emellertid få i 
relation till konstruktionerna, det goda barnet/den goda eleven, vilket visar att 
makthierarkin i skolans värld, där barn har mindre makt än vuxna, inte blir 
utmanade på något radikalt sätt i texterna. 

Vi anser att om skolan skulle ta ansvar för att utbilda barn för deras 
framtida arbets- och samhällsliv, där det i det senare också ingår att fungera 
som en demokratisk medborgare, så behöver barnen bli uppmuntrade och 
utmanade att själva utmana de värden och kunskaper de möter i skolan och 
i andra sammanhang. Ett sätt är, som föreslagits ovan, att be barn att skriva 
om vad de vill förändra såväl i skolan, i kamratgruppen som i hemmiljön 
samt att fråga barnen hur de ser på olika samhällsfrågor (exempelvis vargfrå-
gan). Detta skulle kunna innebära att barnen möter en läs- och skrivunder-
visning där de får tillgång till dominanta genrer samtidigt som de också 
får tillgång/access till genrer där de kan utmana såväl sina egna och andras 
perspektiv på världen. Med andra ord menar vi att det är viktigt att skolan 
erbjuder elever en bred repertoar av genrer, samtidigt som de uppmuntras 
att ta sitt handlingsutrymme i anspråk – vilket också är ett sätt att konstrue- 
ra ett politiskt subjekt i vardagen. En sådan skolsituation kräver lärare som 
har tid att diskutera vilket handlingsutrymme deras undervisning erbjuder 
eleverna och hur de kan uppmana eleverna att, i detta fall, skriva i genrer där 
de kan konstrueras som politiska subjekt med erfarenheter, kunskaper, upp- 
fattningar och önskemål. Om elever får möjlighet att konstruera sig som 
sådana politiska subjekt i relation till deras egna språkbruk och erfarenheter 
så skulle det kunna vara ett sätt att komma runt tillgångsparadoxen. När de-
ras språkbruk och erfarenheter erkänns som värdefulla, samtidigt som dessa 
blir utmanade av andras språkbruk och erfarenheter (också skoldiskurs-
er med sina dominanta former), kan en dörr öppnas till social förändring 
snarare än en reproduktion av rådande makthierarkier.
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