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Abstract 

Larsson, Nils. 2011. Ett möte mellan två skrivkulturer. Några hög-
stadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privat-
skrivande. (An encounter between two writing cultures. Some secondary 
school students’ views on and use of writing in school and in private 
life.) Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms 
universitet. Mins 63. 143 pp. 

The aim of this study is to shed light on and describe a number of 
secondary school students’ writing practices and their attitudes towards 
these practices.  

The material used in the study comes from a secondary school in a 
suburb of Stockholm where most of the students are bilingual. The entire 
study comprises five different smaller studies: a questionnaire, a number 
of interviews, classroom observations, observations of one particular 
boy’s writing practices and studies of the same boy’s texts.  

The results of these smaller studies show that a form of encounter 
between two different writing cultures probably takes place in school. 
These two writing cultures are, on the one hand, one that is concerned 
with the students’ school work and, on the other, one that constitutes the 
private writing culture in which young people indulge when they are not 
occupied with school work. The study shows that there are obvious 
differences between these two cultures when it comes to students’ atti-
tudes to writing. Their attitudes to private writing are far more positive 
than to school writing. A further finding of the study is that there are 
evident differences between the attitudes of girls and boys to writing, 
although these are most obvious in the students’ school writing. In 
private writing the differences are smaller, although some boys claim not 
to write at all in private, even though they send a great many text-
messages. 

One possible implication of the study is that school writing would 
probably benefit from a widening of the concept of writing to become a 
more communicative form of writing.  

Keywords: literacy, sociolinguistics, school writing, private writing, 
gender and writing, bilingualism and writing, digital writing, secondary 
school 



 



 

Förord  

Att vara lärare i den svenska skolan idag är att befinna sig i skär-
ningspunkten för ett flertal motstridiga intressen. Det är också att lära 
sig leva med att många människor, från dem med politisk och medial 
makt till kvinnan eller mannen på gatan, har åsikter om hur man 
sköter sitt arbete. Jag är själv lärare, men har de senaste tre åren haft 
förmånen att gå en forskarutbildning inom Forskarskolan i läs- och 
skrivutveckling vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms 
universitet. Jag har då vid mina besök i klassrummet kunnat kon-
centrera mig enbart på att få mina forskningsfrågor belysta, och jag 
har inte snabbt behövt ta ställning till alla andra frågor och problem 
som uppkommer under en lektion. Det har följaktligen varit förhåll-
andevis lätt för mig att få syn på vissa företeelser och mönster som 
man som ansvarig lärare oftast är för upptagen av annat för att hinna 
lägga märke till. Det har varit ett privilegium att få forska under dessa 
tre år, och jag hoppas att mina resultat kanske kan leda till något gott 
för de lärare som i sitt dagliga arbete inte har samma möjligheter. 

Jag vill därför först tacka de lärare och elever som så villigt ställt 
upp och öppnat sina klassrum samt berättat om sitt skrivande för mig. 
Framför allt vill jag naturligtvis tacka den anonyma SO-läraren och 
pojken med det fingerade namnet Ahmed. Jag hoppas att jag har 
kunnat göra er rättvisa och att ert deltagande i min forskning kan 
bidra till att leda diskussionen om unga människors skrivutveckling 
vidare.  

Jag vill därefter tacka min huvudhandledare Olle Josephson, min 
biträdande handledare Gunilla Jansson och min tidigare handledare 
Karolina Wirdenäs för era mängder av kloka tankar och genomgå-
ende engagemang och intresse. Det intellektuella samtal till vilket ni 
har bjudit in mig har varit givande i en utsträckning jag inte hade 
väntat mig. Dessa samtal tar jag med mig i mitt fortsatta lärarliv. Jag 
vill vidare tacka Kristina Danielsson för hjälpen med den statistiska 
analysen och Charlotte Engblom för flera kloka synpunkter på min 
text vid slutseminariet. Forskarskolan i läs- och skrivutveckling har 
koordinerats av Anna Vogel, Karolina Wirdenäs, Olle Josephson och 
Ulla Ekvall. Ert genuina engagemang i vår forskarutbildning har varit 



 

enastående. Jag har genom att vara er student själv lärt mig mycket 
om uppmuntran och stöttning av elever.  

Vidare har Pia Nordin vid Institutionen för nordiska språk på ett 
mycket tillmötesgående sätt hjälpt mig med den nödvändiga text- och 
layoutredigeringen i slutfasen av mitt skrivande. Eva Engfeldt, Johan 
Asplund och István Kozma från samma institution har på ett 
grundmurat positivt vis alltid funnits till hands när jag sprungit på 
administrativa, tekniska och praktiska problem i arbetet. Det har 
dessutom genomgående varit en positiv upplevelse för mig att ha haft 
min arbetsplats vid Institutionen för nordiska språk. Alla som jag där 
har varit i kontakt med har varit mycket vänliga och hjälpsamma samt 
nyfikna på oss sexton forskande lärare i Forskarskolan. Slutligen vill 
jag även tacka David Jones för hjälpen med den engelska språk-
granskningen. 

Att få gå i Forskarskolan för läs- och skrivutveckling har varit en 
ynnest. Det är tråkigt att det är över, men bara att ha varit med om 
denna gemensamma resa tillsammans med femton andra lärare är 
något jag kommer att bära med mig under resten av mitt yrkesliv. 
Tack Annika, Birgitta, Catharina, Eva H, Eva J, Eva N, Helén, Helena, 
Karin S, Karin W, Magnus, Pia, Susanne, Ulrika och Yvonne för 
resesällskapet. 

Jag vill naturligtvis sist men inte minst tacka min familj för att ni 
finns och har stått ut med mitt allestädes närvarande skrivande. Jag 
skänker även en tacksamhetens tanke till vår hund Nelson för att han 
har sett till att jag har fått frisk luft när syret i min hjärna definitivt har 
varit på väg att ta slut. Många nya tankar har plötsligt dykt upp under 
våra gemensamma promenader. 

Denna bok tillägnar jag min fru Mia, mina barn Åsa och Björn 
och mina föräldrar Kerstin och Torsten. Utan ert nuvarande och 
tidigare stöd och intresse hade inte denna text blivit skriven.  
 
Kungsängen 2011 
Nils Larsson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns minst två tydliga argument för forskning om ungdomars 
privata skrivande: För det första är området otillräckligt utforskat och 
för det andra kan denna forskning bidra med viktig och troligen också 
efterlyst information till många lärare, så att de i sin tur kan få bättre 
möjligheter att hjälpa sina elever. Lärarna behöver känna till hur det 
skrivande ser ut och fungerar som deras elever ägnar sig åt på fri-
tiden, för att de ska kunna se likheter och skillnader med det skriv-
ande och de texttyper som är vanligare förekommande i skolan. Elev-
erna behöver lära sig i skolan om de texttyper som de oftast inte 
spontant kommer i kontakt med på sin fritid. De kan då själva, med 
lärarens hjälp, bygga upp en förståelse för vilka av deras egna text-
kompetenser som är användbara i dessa nya textsammanhang, och 
vilka som kanske helst bör undvikas.  

Det finns ytterligare goda skäl till att forska om just högstadie-
ungdomars skrivande, eftersom det är under dessa tre år som över-
gången mellan barn- och ungdomstid oftast äger rum. Detta innebär 
bland annat att könstillhörigheten börjar spela en helt annan roll än 
tidigare, något som sannolikt har konsekvenser för skrivandet.  

Efter det att det digitala skrivandet slagit igenom så grundligt som 
det nu har gjort har ungdomars skrivande under det senaste decenniet 
ändrat karaktär. Tidigare var papperet det medium varpå ungdomar – 
och alla andra – skrev ner sina tankar. Detta papper lever fortfarande 
kvar som plats för ungdomars skrivande, men troligtvis mest i skolan; 
på fritiden och med kamrater är det sannolikt till största delen elektro-
niskt skrivande (sms, chatt m.m.) som unga människor ägnar sig åt.  

Sannolikt har de flesta ungdomars privata skrivande dessutom 
ökat tack vare de nya medierna, och det är även möjligt att denna 
sannolika ökning är störst i den grupp pojkar som före de nya medi-
ernas ankomst skrev väldigt lite på sin fritid. En följdfråga till detta är 
således: Vilka likheter och skillnader finns numera mellan pojkars 
och flickors skrivande på fritiden och i skolan? Skrivande och identi-
tet är vidare nära förbundna. Vilka ungdomar ser sig som skrivande 
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individer och vilka gör inte det? Är identiteten som skrivande ung 
människa i så fall könsbunden? 

Det är fullt tänkbart att ungdomars sannolikt ökade privatskriv-
ande skulle kunna få positiva konsekvenser för skolskrivandet. David 
Crystal (2009) argumenterar i sin bok om sms för att larmrapporterna 
om den skadliga inverkan som sms-skrivande har på ungdomens 
skrivkunskaper är överdrivna och oftast felaktiga. I stället hävdar 
Crystal att sms-skrivande oftast är något positivt. Följaktligen är det 
av pedagogiska skäl viktigt att undersöka om det är vattentäta skott 
mellan ungdomars privat- och skolskrivande, eller om de flödar över i 
varandra? Antagligen finns det här ett kontinuum vad det gäller dessa 
gränsöverskridanden, alltifrån medvetna val till helt omedvetna 
blandningar. 

Det är idag en självklarhet i svenska skolor att många ungdomar 
kommer från en flerspråkig bakgrund. Ett stort antal av dessa ung-
domar är dessutom födda i Sverige eller har gått hela sin skolgång 
här. På vilket sätt påverkar deras flerspråkiga bakgrund dessa ung-
domars skol- och privatskrivande? 

Vad anser högstadieungdomar själva om olika slags skrivande? 
Tycker de själva att de skriver mycket eller lite, och gör de åtskillnad 
mellan olika slags skrivande, t.ex. skolskrivande och privatskrivande? 
Frågor av dessa slag är ämnet för den följande framställningen.  

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna undersökning är att belysa och be-
skriva ett antal högstadieungdomars skrivpraktiker samt deras atti-
tyder och förhållningssätt gentemot dessa praktiker.  

1.3 Avhandlingens disposition 
Denna avhandling går från det kvantitativa till det kvalitativa och från 
det rapporterade bruket till det observerade. Efter det inledande första 
kapitlet med syfte, teori, forskningsbakgrund, metod, material med 
mera följer fem empiriska kapitel. I kapitel 2 redogörs för en kvan-
titativ studie i vilken 199 ungdomar har besvarat en enkät om sina 
skrivvanor. Detta material analyseras statistiskt och slutsatserna av 
dessa analyser utgör sedan en bakgrund till de följande fyra kvalita-
tiva kapitlen. I kapitel 3 redovisas resultaten från sex intervjutillfällen 
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med 24 ungdomar om deras skrivande i skolan och på fritiden. I 
kapitel 4 finns resultaten från 17 klassrumsobservationer i tre olika 
klasser i ämnet SO. Dessa observationers syfte var att studera ung-
domarnas skrivande i klassrummet under lektionstid. I kapitel 5 redo-
görs för skuggningen av en enda pojke under tre skoldagar. Syftet 
med dessa skuggningar var att studera hans skrivande under skoltid. 
Skillnaden mellan skuggningarna i kapitel 5 och klassrumsobserva-
tionerna i kapitel 4 är att skuggningarna även kompletteras av de 
texter han skrev under dessa tre skoldagar, både skol- och privat-
texter. Dessa texter återfinns i kapitel 6 tillsammans med några andra 
texter skrivna av samme pojke. Avhandlingen avslutas sedan med 
sammanfattning och diskussion i kapitel 7. 

1.4 Teoretisk bakgrund  
Teoretiskt anknyter min forskning främst till den forskning och 
vidareutveckling av litteracitetsbegreppet som ägt rum under de 
senaste decennierna, och forskare som Heath (1983), Barton & 
Hamilton (1998), Karlsson (2006) och Fast (2007). Detta vidare-
utvecklade litteracitetsbegrepp innebär ett annat sätt att se på läs- och 
skrivförmåga än enligt den traditionella synen, eftersom läs- och 
skrivförmåga inte är ett absolut begrepp i litteracitetsforskningen. Det 
är i stället fråga om ett kontinuum av kunskaper och färdigheter där 
ingen blir fullärd, och där det i de olika situationer som man ställs in-
för i livet visar sig om man har den läs- och skrivförmåga som den 
specifika situationen kräver (jfr Elmfeldt & Erixon 2007:113 ff.).  

Ett antal nyckelbegrepp i denna litteracitetsforskning bildar det 
ramverk inom vilket många resultat i min undersökning analyseras. 
Två av dessa nyckelbegrepp är skrifthändelser (literacy events) och 
skriftpraktiker (literacy practices) (Barton & Hamilton 1998 och 
Barton 2007). Det allmänna litteracitetsbegrepp som Barton m.fl. an-
vänder sig av behandlar dock både läsande och skrivande, medan min 
studie enbart behandlar skrivande. Detta fokus på skrivande är också 
orsaken till att begreppen skrifthändelser och skriftpraktiker i min 
undersökning har ändrats till skrivhändelser och skrivpraktiker.  

I fortsättningen menas med skrivhändelse således ’en specifik 
händelse då någon skriver något’. Exempel på skrivhändelser är att 
skriva ett sms eller att skriva ett nationellt prov i svenska. Begreppet 
skrivpraktik definieras som ’en grupp av skrivhändelser som uppvisar 
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stora likheter vad det gäller syfte, mottagare och skriftmedium’ (jfr 
Karlsson 2006:22 ff.). Exempel på olika skrivpraktiker är skrivande 
av sms, chattinlägg, lektionsanteckningar och skriftliga prov i allmän-
het. Skillnaden mellan skrivhändelser och skrivpraktiker är således att 
begreppet skrivhändelser beskriver enskilda händelser, medan be-
greppet skrivpraktiker är en samlingsbeteckning för flera skrivhändel-
ser av samma slag. 

Överordnat dessa skrivhändelser och skrivpraktiker använder sig 
Barton (2007:37 ff.) av begreppet literacies som han definierar som: 
”a stable, coherent, identifiable configuration of practices”. I den föl-
jande framställningen kommer begreppet skrivkultur att användas i 
stället för literacies (se Karlsson 2006 och Westman 2009 och deras 
användning av begreppet skriftkultur). Begreppet skrivkultur följer 
samma mönster som skrivhändelse och skrivpraktik, och i likhet med 
dessa begrepp behandlar skrivkultur enbart skrivande. De undersökta 
skrivkulturerna följer i den fortsatta framställningen Bartons defini-
tion av literacies och utgörs av grupper av skrivpraktiker inom vilka 
det finns en likartad skrivpraxis och likartade attityder gentemot 
skrivande.  

Användningen av begreppen skrivhändelse, skrivpraktik och skriv-
kultur i denna studie ökar möjligheterna att se mönster i det rappor-
terade och observerade skrivande som ungdomarna i undersökningen 
ägnar sig åt. Skrivande sker dessutom aldrig utanför ett sammanhang 
utan ingår alltid i en kontext (jfr Street 1984 och Barton 2007). I min 
studie innebär detta att jag kommer att analysera i vilka sammanhang 
som olika skrivhändelser och olika skrivpraktiker förekommer. Jag 
hoppas på så sätt kunna visa att de studerade ungdomarnas olika 
skrivande kan hänföras till olika skrivkulturer. 

1.5 Forskningsbakgrund 
Mot bakgrund av denna studies i 1.4 presenterade teoretiska utgångs-
punkter inom litteracitetsforskningen, redovisas i detta avsnitt, under 
fyra olika rubriker, den ytterligare forskning som utgör studiens 
forskningsbakgrund. Rubrikindelningen utgör ett sätt att kategorisera 
den för min studie mest relevanta forskningen. De fyra kategorierna 
som följer är ungdomsspråk och ungdomsskrivande, digitalt skrivan-
de, språk och kön samt flerspråkighet och tillhörighet i flera kulturer. 
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1.5.1 Ungdomsspråk och ungdomsskrivande 
Identitet å ena sidan och skrivande eller icke-skrivande å andra sidan 
är sammanlänkade fenomen (jfr Barton 2007:46). Möjligen är denna 
koppling mellan skrivande/icke-skrivande och identitet dessutom 
ännu starkare i ungdomsåren. Det är fortsättningsvis dock väsentligt 
att ha i åtanke att dessa identiteter inte är statiska. Identiteten är bl.a. 
något som individen kan använda sig av för att förhandla om sin posi-
tion i olika grupper. Charlotte Engblom (2004:191 f.) hävdar: ”Att 
individen inte har en etnisk, eller någon annan, identitet utifrån några 
förutbestämda kriterier utan relevantgör en identitet som fungerar på 
det sätt som hon eller han vill i det lokala sammanhang som interak-
tionen utgör erbjuder ett perspektiv på individen som aktiv och delvis 
självbestämmande över sin identitet.” (Se även Charlotte Haglund 
2005:186 för en liknande argumentation.) 

Enligt Theres Bellander (2006:80) skriver gymnasieungdomar mer 
än tidigare tack vare de nya medierna. Hon antar vidare att många 
ungdomar också upplever att det är roligare än förut att skriva. Detta 
är åsikter hon delar med Britt-Louise Gunnarsson (2003:23). Enligt 
Bellander behövs det dock studier som ger en bild av interaktionen 
mellan ungdomars talade och skrivna språk på nätet och i ”riktiga 
livet” (2008:40). Ungdomar är enligt Bellander själva med och 
”formar språk och normer” när det handlar om datorbaserad kommu-
nikation, medan de annars styrs av de gängse skrivnormerna (2006: 
10). Vidare skriver hon att samtliga av ungdomarna i hennes under-
sökning förmår ”att anpassa sin språkanvändning till de verksamheter 
de deltar i” (2008:48). Detta gäller alltså gymnasister på studie-
förberedande program. Huruvida ungdomar i högstadieåldern också 
förmår att anpassa sitt språk till den aktuella skrivverksamheten, är 
således en öppen och ännu obesvarad fråga. Bellander efterlyser ock-
så mer forskning om ungdomars skrivande på fritiden och gärna även 
i jämförelse med deras skrivande i skolan. Sylvana Sofkova Hashemi 
(2008:126) hävdar i detta sammanhang att barn i skolår 4–8 ”upp-
lever en tydlig skillnad på hur de skriver i skolan och på fritiden”. 
Hon skriver vidare att denna skillnad även är tydlig vid hennes egen 
analys av textmaterialet i fråga (2008:127).  

Anna-Malin Karlsson (1997a:147) skriver: ”Ungdomars spontant 
skrivna texter […] borde vara lika intressanta studieobjekt för språk-
sociologer som ungdomars muntliga samtal”. Hon skriver vidare apro-
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på ”att studera ungdomars spontana skriftspråk” att det ”förhopp-
ningsvis kan bidra till att problematisera normen för skriftspråks-
kompetens något” (1997a:158). 

I en annan forskningsartikel jämför Anna-Malin Karlsson (1997b) 
några mellan- och högstadieelevers texter när de skriver till en auten-
tisk mottagare utanför skolan och när de skriver till sina respektive 
lärare. Det som framför allt skiljer texterna åt är att texterna till 
lärarna är tydligt kontextberoende och i stor avsaknad av redundans. I 
texterna till mottagarna utanför skolan finns det däremot mer av både 
kontextoberoende och redundanta drag. Karlsson tolkar detta som att 
eleverna drar sig för att skriva om sådant som läraren redan vet, även 
om uppgiften egentligen kräver detta.  

Kjell Lars Berge (1988:58) har hävdat att skoluppsatsskrivande 
har drag av att både vara en strategisk, en rituell och en kommunika-
tiv handling. Inget av dessa drag kan dock ensamt utgöra uppsatsens 
grundhandling. I bland annat Berges efterföljd delar Annette Kron-
holm-Cederberg (2007:323) i en studie av finlandssvenska gymna-
sister in skrivande i fyra olika projekt, där skrivandet enligt henne 
antingen är ett instrumentellt, personligt, offentligt eller ett vardagligt 
projekt. Det instrumentella skrivandet är ”ett redskap för att uppnå ett 
mål som dikterats av annan person eller instans” (s. 328). Detta 
skrivande sker enligt Kronholm-Cederberg helt inom skolans kontext 
och försiggår i den instrumentellt präglade skrivkultur som skolan 
utgör. Hon hävdar vidare att skrivandet inom skolkulturen lider av en 
instrumentell ”slagsida” (s. 329). Skrivandet som ett personligt pro-
jekt ”handlar till stora delar om att få syn på sig själv genom att 
skriva sig fram mot en förståelse av det egna jaget” (s. 324). Det 
offentliga skrivandet tar i sin tur ”sikte på någon form av publicering” 
(s. 325), medan slutligen skrivandet som vardagligt projekt ofta sker 
spontant, sprunget ur ett kommunikativt behov och med hjälp av 
digitala skrivverktyg.   

Kronholm-Cederberg (2007:327) hävdar vidare, i likhet med flera 
andra skribenter, t.ex. Elmfeldt & Erixon (2007:111), att gränserna 
mellan det privata och det offentliga skrivandet är stadda i upplös-
ning. Slutligen noterar hon, också i likhet med andra skribenter, att vi 
skriver mer och mer och att skrivkompetens också är högt värderad i 
dagens samhälle (s. 330).  

I vilken utsträckning ungdomar medvetet gör uppror mot etab-
lerade skrivnormer är en omtvistad fråga. Mark Sebba (2003) har i sin 
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forskning om ungdomar och stavning funnit att det finns en rebellisk 
sida av ungdomars icke-konventionella stavning. Att stava på ett 
icke-vedertaget vis kan således vara ett sätt att markera ett avstånd till 
vuxenvärldens normer och värderingar. Detta motsägs dock i en 
annan studie av ett antal brittiska nittonåringar (Thurlow 2003a), där 
det hävdas att de studerade ungdomarna inte alls i särskilt hög grad 
använde sig av vare sig nyskapande eller obegripligt språk i sina sms-
meddelanden. Kuniyoshi Kataoka (2003:130) hävdar å andra sidan att 
många japanska unga kvinnor i skrift visar att det är viktigt med emo-
ticons1 och egensinnig interpunktion som personlighetsförstärkande 
hjälpmedel. 

Forskningen om ungdomsspråk ställs slutligen ofta inför frågan 
om inte språket nu är på väg mot utarmning. Det finns två faktorer 
som enligt den allmänna meningen skulle kunna tala för detta: Dels 
handlar det om ungdomar som gärna ses som språkutarmare, och som 
även har betraktats på ett liknande vis i tidigare generationer (jfr 
Kotsinas 1994:7 ff. för talspråk och Bergs 2009:64 ff. för skriftspråk), 
dels handlar det om ny teknik som även den har rykte om sig att med-
föra språklig utarmning (Karlsson 1997a:157 och Crystal 2009). 
Dessutom tenderar frågan om ungdomars språk att bli än mer för-
domsfullt behandlad ifall ungdomarna i fråga tillhör de lägre sam-
hällsklasserna; något som William Labov (1972) uppmärksammade 
redan för omkring 40 år sedan. Det förekommer t.ex. inte sällan för-
slag om att skolan borde bekämpa det gruppspråk som många fler-
språkiga ungdomar använder sinsemellan, eftersom man anser att 
detta språk både förstör ungdomarnas språkutveckling och det sven-
ska språket. Det man då glömmer är att dessa ungdomar ofta både har 
möjlighet och kunskap att växla mellan olika språkliga varieteter då 
situationen kräver detta (Nils Larsson 2002). Det finns för närvarande 
goda argument för att kalla detta talspråk för ett multietniskt ung-
domsspråk (Fraurud & Bijvoet 2004:400 f.). Detta ungdomsspråk är 
således ett gruppspråk och ska inte förväxlas med ett individuellt in-
lärarspråk som ju hela tiden förändras i riktning mot målspråket. 

                                                      
1 I japansk skrift finns det sannolikt fler möjligheter till bilder i skrift än det gör i 
västerländsk skrift. I Kataokas undersökning innebär emoticons i princip enbart 
det som kallas smilisar. 
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1.5.2 Digitalt skrivande 
Diskussionen om människors nya sätt att förhålla sig till skrift knyts 
ofta till nya medier. Ett exempel på ett sådant nytt sätt att använda 
skrift i ett nytt medium är att Sveriges samtliga mobiltelefonanvänd-
are i genomsnitt skickade drygt fem sms per dag år 2009 (Post- och 
telestyrelsen 2011).  

Ylva Hård af Segerstad (2002) har studerat användandet av dator-
medierad skriven kommunikation (e-post, chatt, sms etc.) med ut-
gångspunkt i två hypoteser:  

1. Samtidig datormedierad kommunikation, t.ex. chatt, kommer 
att uppvisa fler talspråkliga drag än icke-samtidig kommu-
nikation, t.ex. e-post. 

2. Obegränsat skrivutrymme, t.ex. e-post, kommer att uppvisa 
fler skriftspråkliga drag än t.ex. sms där skrivutrymmet är be-
gränsat. (2002:6 f.) 

Resultaten av undersökningen ger Hård af Segerstad i stort sett rätt i 
sina antaganden. De studerade sms-meddelandena innehåller många 
talspråkliga drag och förenklade former av olika slag (2002:231 ff.). 
Det finns dock två ytterligare faktorer att här ta hänsyn till, som Hård 
af Segerstad också mycket riktigt påpekar (a.s.). Jämfört med de 
övriga undersökta datormedierade kommunikationsmedierna skrivs 
sms mycket oftare mellan människor som är nära bekanta. Vidare är 
sms-skrivandet, i jämförelse med skrivandet på ett tangentbord, 
mycket tidsödande på grund av att varje knapp på telefonen står för 
minst tre olika tecken2. Detta sammantaget innebär självklart att 
många sms-skribenter försöker förenkla sin text så mycket som 
möjligt.  

Resultaten vad det gäller chatt visar enligt Hård af Segerstad 
(2002:153) att många chattare anpassar sina skrivstrategier på sven-
ska efter vad de har sett på engelska i internationella chattsamman-
hang. Enligt internationell förebild används förkortningar, tecken-
upprepningar, smilisar etc. För det mesta används svenska, men kod-
byten mellan svenska och engelska förekommer också. 

                                                      
2 Visserligen finns det en funktion, T9, på moderna mobiltelefoner som under-
lättar skrivandet, men det får nog trots allt anses som mer arbetsamt att skriva en 
text på en liten telefon än på ett stort tangentbord. 
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Hård af Segerstad (2005:7) skriver i en senare artikel att de barn i 
åldern 10–15 år som hon har studerat har ”väldigt god förmåga att 
skilja sina olika språkvarianter åt” (jfr även Hård af Segerstad & 
Sofkova Hashemi 2005). De vet när de ska använda den ena eller den 
andra stilen eller genren i skrift och deras skoltexter bär inte mycket 
spår av deras fritidstexter. Att barn känner till skillnaden och kan 
växla mellan olika stilar i skrift bekräftas, som nämnts tidigare, även 
av Sofkova Hashemi (2008:126 ff.).  

Den nya tekniken har enligt Elmfeldt & Erixon (2007:254) vidare 
lett till att många ungdomar, varav märkbart fler pojkar, skriver 
betydligt mer än i tidigare generationer. 

Att ungdomar och ny teknik leder till språkförändringar är tydligt 
och känt sedan tidigare (Hård af Segerstad 2002:266 och Crystal 
2009). Gunnarsson (2003:24) skriver: ”Min slutsats är alltså att den 
teknikstyrda kommunikationen mindre utgör en fara för våra tradi-
tionella genrer och språkmönster än en möjlighet till positivt nyskap-
ande”. Gunnarssons slutsats bekräftas i sin tur av Plester m.fl. (2008) 
som i sina studier av barn i mellanstadieåldern kommit fram till att 
dessa barns skolskrivande till övervägande del drar fördel av barnens 
sms-skrivande.  

Anna-Malin Karlsson (2002) diskuterar begreppet textkultur i för-
hållande till renodlat verbalt eller mer visuellt skrivande. Hon är dock 
försiktig när det gäller vilket av dessa som är det dominerande 
teckensystemet: ”… och tala om språkbaserad textkultur respektive 
multimodal textkultur och då konstatera att det är svårt att utifrån 
denna undersökning peka på någon entydig utveckling åt det ena eller 
det andra hållet” (2002:163). Karlssons avhandling lades fram 2002, 
och troligen har den personliga hemsidans roll sedan dess tagits över 
av sociala medier av typen Facebook och liknande. Om vi också har 
utvecklats mer åt det multimodala hållet som skribenter sedan dess är 
en annan fråga.  

Truls Erik Johnsen (2002) har studerat norska tonåringars använd-
ning av mobiltelefoner och dragit slutsatsen att deras kommunikation 
med varandra företrädesvis är socialt motiverad. Enligt Johnsen fyller 
mobiltelefonen en mycket viktig funktion i många tonåringars liv och 
ger dem en utökad möjlighet att upprätthålla sociala nätverk utan att 
behöva träffas fysiskt. Han använder vidare metaforen gåva för ett 
mottaget sms och hävdar utifrån sina intervjuer av tonåringar att 
kravet på att återgälda en gåva är tydligt för alla och kräver ett i det 
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närmaste omedelbart svar om inte vänskapen ska äventyras (2002: 
168).  

1.5.3 Språk och kön 
Frågan om vilka språkliga drag och språkliga beteenden som eventu-
ellt samvarierar med talarens eller skribentens kön är sedan länge om-
debatterad. Skiljer sig t.ex. flickors och pojkars attityder till skrivande 
åt, och leder detta i så fall också till att flickor och pojkar skriver 
olika mycket? I nära anslutning till denna debatt förs också en diskus-
sion om i vad mån elevernas könstillhörighet påverkar deras skol-
framgång. I båda dessa debatter är det väsentligt att man gör skillnad 
mellan biologiskt kön och socialt genus.  

Enligt den senast offentliggjorda PISA-studien Rustad att möta 
framtiden? (2010), är det en tydlig trend att pojkar i den svenska 
skolan kontinuerligt blir sämre i läsförståelse både i förhållande till 
flickorna och till elever i andra länder. Även när det gäller skrivande 
gör sig denna trend gällande i andra länder. Thomas Newkirk 
(2000:294) hävdar att i USA är skrivande det slags skolarbete där den 
största skillnaden mellan flickor och pojkar återfinns, och David 
Taylor (2003:7 f.) noterar samma förhållande mellan könen i den 
brittiska skolan. 

Inget av detta är dock nya resultat. För mer än 25 år sedan slog 
Kent Larsson (1984) fast att både samhällsklass- och könstillhörighet 
var tydligt utslagsgivande när det gäller grundskoleelevers skriv-
prestationer: ”en pojke ur socialgrupp 3 löper en 77-procentig risk att 
i svensk skrivning få ett av de båda lägsta betygen. Hans chans att få 
ett överbetyg är närmast obefintlig: sannolikheten uppgår till endast 
2 %. Sannolikheten för att en flicka ur den högsta socialgruppen ska 
få ett överbetyg uppgår å andra sidan till 70 procent. Risken för att 
hon ska få ett av de båda lägsta betygen är obefintlig” (1984:181 f.).  

Även i Norge har man funnit att flickorna är bättre i skolarbetet än 
pojkarna. I en studie som presenteras av Wenche Vagle (2005) redo-
görs för resultat som grundar sig på närmare 11 000 elevers skol-
prestationer, där det tydligt framkommer att flickorna presterar bättre 
i skolans ämnen i allmänhet och i skrivande i synnerhet. Vagle redo-
visar ett antal möjliga förklaringar till att flickorna är så uppenbart 
mycket bättre skribenter än pojkarna. Några av dessa förklaringar är 
mer generellt formulerade, som t.ex. att kvinnor skulle vara mer soci-
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alt, kommunikativt och språkligt begåvade än män, medan särskilt två 
möjliga förklaringar är mer specifika: Den första hävdar att flickor är 
mer positivt inställda till att skriva och skriver mer både i skolan och 
på fritiden än pojkar. Den andra förklaringen gör gällande att flickor 
läser mer på fritiden och på så vis även blir bättre skribenter med 
tiden. Dessa två sistnämnda förklaringar nyanseras av Vagle med 
tilläggen att flickorna på fritiden bl.a. skriver brev och dagbok samt 
att de läser mer skönlitteratur. Pojkarna använder sig i stället mer av 
digitala medier på sin fritid (2005:262 ff.). Slutligen anger Vagle som 
delförklaring till flickornas bättre skrivförmåga att den norska skolan 
i allmänhet och modersmålsämnet i synnerhet är tydligt feminiserade. 
Detta skulle bl.a. framgå av att många uppsatsämnen passar flickor 
bättre än pojkar (s. 269 f.).  

Flera forskare uttrycker liknande åsikter som Vagle om skolskriv-
ande och uppsatsämnen (se Newkirk 2000 och Hansen 2001). R. W. 
Connell (2000:153 ff.) hävdar dessutom att könsuppdelningen bland 
lärarna mellan skolans olika ämnen är tydlig och att modersmåls-
ämnet är feminiserat. Vagles slutsatser påminner vidare om Gunilla 
Molloys (2002:146) exempel med en pojke som kallas Yusuf och 
som hävdade att läsning inte var en ”killsak”.  

Theres Bellander (2007:304) redovisar dock resultat som avviker 
något från Vagles. I hennes studie kommunicerade ungdomarna med 
hjälp av datorer i lika hög utsträckning oavsett kön, medan flickorna 
ägnade sig mer åt sms-skrivande än vad pojkarna gjorde. I sin av-
handling (2010:23) bekräftar Bellander sina tidigare resultat och 
utvecklar dem enligt följande: Bland de 300 undersökta gymnasie-
ungdomarna skriver 39 % av flickorna sms dagligen och 40 % gör det 
varje vecka, medan 20 % av pojkarna skriver sms dagligen och 35 % 
gör det varje vecka. Vidare hävdar Bellander att flickor generellt sett 
skriver mer än pojkar. ”Flickorna skriver oftare lektionsanteckningar, 
dagboksanteckningar, e-postbrev och olika meddelanden via lappar 
än vad pojkarna gör.” (a.s.) Fler flickor än pojkar använder också 
enligt Bellander datorn till skolarbete, medan pojkarna använder 
datorn till spel. Det enda skrivande som pojkarna ägnar sig mer åt än 
flickorna är chatt.  

Rich Ling (2005) noterar i sin studie av norska ungdomar att sms 
mest skrivs av tonåringar i allmänhet och flickor i synnerhet. Han gör 
även gällande att flickornas sms-meddelanden är längre och mer 
komplicerade än pojkarnas meddelanden. 



 24 

Crispin Thurlow (2003b:55) hävdar i anslutning till detta att hans 
forskning visar att flickors kommunikation mer fokuserar på vänskap 
och mänsklig interaktion, medan pojkars kommunikation mer har 
tekniska och formella kunskaper i fokus. Detta är något som även 
Berit Skog (2002:269) säger sig ha belägg för gällande norska ung-
domar. Skog hävdar att pojkar ofta lär sig att hantera nya tekniker 
genom informell undervisning. Även Molloy (2008:149 f.) noterar att 
detta informella sätt att lära sig också leder till att pojkar ofta behärs-
kar litteraciteter3 som inte värderas så högt i skolan. 

Pojkars försämrade skolprestationer har lett till en stundtals het 
debatt. Nordberg & Saar (2005:59) hävdar att man bör ”ställa sig 
frågan om vilka pojkar den pedagogiska paniken gäller och hur deras 
prestationer och bristande intresse för skolan är invävt i olika sociala 
och kulturellt uppburna maktordningar”. Arbetarklassens pojkar är en 
sådan grupp pojkar vars beteende under nära nog hela den obliga-
toriska skolans historia har diskuterats i bekymrade ordalag (jfr bl.a. 
Westerberg 1990; Trondman 1991; Lagerberg 2008 och Liedman 
2011). Det är dock inte alla forskare som instämmer i att alla arbetar-
klasspojkar har problem i skolan. Ann-Sofie Holm (2008:199) skriver 
att de av henne studerade invandrarpojkarna var ambitiösa i skolan, 
medan däremot de etniskt svenska pojkarna med arbetarbakgrund inte 
lyckades lika väl i skolarbetet. Epstein m.fl. (1998:11) varnar för den 
populism och moralpanik som de menar kommer ur förenklade för-
klaringsmodeller. De noterar i stället att både pojkars och flickors 
skolresultat till allra största delen är avhängigt samhällsklass och 
föräldrarnas utbildningsbakgrund. 

Delegationen för jämställdhet i skolan har nyligen utkommit med 
ett antal rapporter, varav flera behandlar pojkars skolresultat. Socio-
logen och mansforskaren Michael Kimmel (2010) kritiserar i sin del-
rapport vissa enligt honom alltför ensidigt biologiska förklarings-
modeller och hävdar att dessa modeller tenderar att förstora skill-
naderna mellan pojkar och flickor på bekostnad av en mindre lagd 
tonvikt på de faktiska skillnaderna inom grupperna pojkar och flickor. 
Kimmel hävdar fortsättningsvis att betoningen av kön framför genus 
utgör ett stort problem (a.a. s. 20). Enligt honom har denna felaktiga 
tonvikt lett till att framför allt pojkar från arbetarklassen och från 
minoriteter har halkat efter när flickor och kvinnor gjort stora utbild-
                                                      
3 Molloy använder sig av begreppet literacies. 
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ningsmässiga framsteg de senaste 50 åren (s. 30). Dessa pojkar kan då 
sägas ha skyddat sig bakom attityden att det är omanligt att intressera 
sig för skolan och att ett sådant intresse dessutom kan leda till repres-
salier från andra pojkar. Kimmel skriver att det som enligt hans upp-
fattning ”hindrar pojkar från att lyckas i skolan är att de traditionella 
föreställningarna om manlighet består” (s. 55). Det som behöver upp-
muntras är pojkars mångsidighet inte deras ensidighet (s. 36). 

I samma rapportserie som Kimmel skriver även pedagogikforsk-
aren Inga Wernersson (2010:46) bland annat att ”konstruktion av 
pojkars manlighet är en faktor av betydelse för deras skolpresta-
tioner”. Dessutom hävdar Wernersson att det förutom föreställning-
arna om att det skulle vara omanligt att arbeta i skolan, även finns en 
möjlighet att det alltmer individualiserade skolarbetet utgör ett pro-
blem för både pojkar och flickor. Den hårda press som det innebär att 
själv ta ett stort ansvar för sitt skolarbete, kan enligt henne både leda 
till att pojkar tar avstånd från skolarbete för att inte riskera att miss-
lyckas, och att flickor arbetar så hårt att det leder till negativ stress 
(a.a. s. 58 f.). 

Både Kimmel och Wernersson hävdar alltså att det finns en viss 
sorts konstruerad manlighet som innebär tydliga problem i skolan för 
vissa pojkar, och som sannolikt även innefattar ett avståndstagande 
från skrivande. 

1.5.4 Flerspråkighet och tillhörighet i flera kulturer 
I framför allt de större städerna i Sverige har hela förorter mer och 
mer kommit att präglas av att invånarna talar många språk och tillhör 
många kulturer. Detta är dock inget unikt för Sverige utan ett lik-
nande mönster finns i många andra västeuropeiska städer (jfr Kari 
Fraurud & Ellen Bijvoet 2004). Debatten om skolorna och barnens 
skolframgång i dessa förorter har med jämna mellanrum varit intensiv 
(se Ove Sernhede 2011).  

I takt med att Sverige har blivit ett mer och mer mångkulturellt 
land har fokus i debatten om pojkars eventuella skolmisslyckande 
successivt flyttats från arbetarpojkarna till invandrarpojkarna. Rickard 
Jonsson (2007) har i sin avhandling strävat efter att synliggöra ett 
antal högstadiepojkars olika tillvägagångssätt för att bland annat kon-
struera identitet och maskulinitet. Pojkarna har invandrarbakgrund 
och går i en skola i en av Stockholms förorter. Det som Jonsson be-
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skriver är en värld där dessa pojkar både är hänvisade till, men också 
frivilligt använder sig av stereotypa föreställningar om hur en invand-
rarpojke i förorten ska bete sig. Jonsson söker i sin studie orsakerna 
bakom att pojkarna ofta använder sig av stigmatiserade sätt att ut-
trycka sig, som t.ex. ett sexistiskt och homofobiskt språkbruk. För-
klaringen till detta är att pojkarna bl.a. genom sitt språkbruk iscen-
sätter heterosexuell maskulinitet (2007:172). En konsekvens av att 
pojkarna emellanåt använder sig av ett stigmatiserat språk är dock att 
de samtidigt alienerar sig från skolans och lärarnas officiella retorik. 
Detta innebär i sin tur, enligt min läsning av Jonsson, att dessa pojkar, 
trots att de säger sig satsa på skolan och betygen (a.a. s. 219), riskerar 
att bli missförstådda av sina lärare, och följaktligen löper större risk 
att misslyckas i skolarbetet än de pojkar och flickor som använder ett 
språk som är mer likt skolans diskurs. 

Wan Shun Eva Lam (2004:44) hävdar att lärande av ett andra-
språk i den miljö som språket talas kan innebära ett accepterande av 
ett underläge inför det dominerande språket och den dominerande 
kulturen. Hon hävdar vidare, i likhet med Jonsson ovan och Annick 
Sjögren (1996), att andraspråkstalande barn ofta lägger sig till med 
språkliga beteenden som leder till skolmässiga misslyckanden (2004: 
46).  

I ett tidigare arbete följde Lam (2000) en kinesisk tonårings 
skrivande på sitt andraspråk engelska. Lektionerna i engelska som 
andraspråk i skolan bidrog till pojkens känsla av marginalisering, 
eftersom han inte kunde tala som en person med engelska som 
förstaspråk. Däremot hjälpte pojkens privata skrivande och skriftliga 
kontakter på internet med andra andraspråkstalare honom att utveckla 
en för sammanhanget relevant engelska (2000:476). Youngjoo Yi 
(2007) redogör på liknande sätt hur privatskrivande på internet bi-
dragit till att hjälpa en i USA bosatt ung koreansk flicka med hennes 
skriftspråkliga utveckling på engelska. Meskill m.fl. (2000) gör i 
detta sammanhang även gällande att det digitala sättet att hantera 
texter mer skulle gynna tvåspråkiga än enspråkiga individer.  

1.5.5 Sammanfattning av forskningsläget  
Det privata skrivandet verkar som framgått ovan framför allt be-
forskas när det försiggår i de så kallade nya medierna, e-post, chatt, 
sms etc. Eftersom dessa medier som sagt är förhållandevis nya, ligger 
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det också i sakens natur att det ofta är ungdomar som utgör huvud-
personerna i denna forskning.  

Flera av forskarna ovan efterlyser fler studier om barns och ung-
domars skrivande på fritiden och gärna också i jämförelse med deras 
skrivande i skolan. Sylvana Sofkova Hashemi (2008:142) uttrycker 
indirekt skolans behov av mer kunskap på följande sätt: ”Skolan är 
dålig på att tillmötesgå det skrivande eleverna ägnar sig åt på fri-
tiden.”  

Flera studier har kommit fram till att pojkars skolskrivande över-
lag inte är lika högt värderat som flickors skolskrivande. Det finns 
däremot mycket få studier som jämför pojkars och flickors privata 
skrivande.  

En stor del av den forskning som bedrivits om ungdomsspråk har 
behandlat ungdomars talade språk och dess samband med identitets-
utvecklingen. Det finns få studier om hur ungdomars privatskrivande 
är knutet till deras identitet i allmänhet eller deras flerspråkiga identi-
tet i synnerhet. 

Thurlow (2003b:53) skriver slutligen att väldigt lite forskning har 
lagts ner på att försöka förstå unga människors egna perspektiv på 
kommunikation. Den följande studien är ett försök att fylla några av 
dessa kunskapsluckor. 

1.6 Forskningsfrågor 
Ungdomars skrivkulturer kan beskrivas både med hjälp av deras upp-
givna och faktiska beteende samt med hjälp av deras attityder. Utifrån 
dessa utgångspunkter har nedanstående sex forskningsfrågor formu-
lerats. De har sedan tillsammans med studiens övergripande syfte 
styrt undersökningen. 

1. Hur använder studiens ungdomar skrivande i skolarbetet? 
2. Vilka skrivmedier använder ungdomarna i skolan respektive 

privat? 
3. Vilka skillnader finns det mellan de tre skolåren i högstadiet 

samt mellan pojkar och flickor när det gäller skrivande? 
4. Vilka skillnader finns det i de texter som ungdomarna skriver 

i skolan respektive privat vad det gäller innehåll och text-
mängd?  



 28 

5. Vad finns det i resultaten som kan hänföras till det faktum att 
i det närmaste samtliga i studien medverkande ungdomar är 
flerspråkiga? 

6. Vad anser ungdomarna själva om sitt skrivande i skolan och 
privat? 

1.7 Material och metoder 
Materialet består av fyra olika delar: enkäter, intervjuer, observa-
tioner och texter och fyra olika tillvägagångssätt har använts vid 
materialinsamlandet. Dessa insamlingsmetoder presenteras kort 
nedan och något utförligare i respektive avsnitt. Allmänt kan dock 
sägas att de olika insamlings- respektive analysmetoder som använts 
är både kvantitativa och kvalitativa. Utgångspunkten i litteracitets-
forskningen och dess begrepp har vidare medfört att etnografiska 
metoder som intervjuer och observationer använts. Ingen av studiens 
fyra delundersökningar går dock riktigt på djupet med de metodiska 
problemen, de teoretiska förutsättningarna eller undersökningsresul-
taten. Detta innebär att hela studien ibland får en mer kartläggande än 
tolkande karaktär. Å andra sidan innebär kombinationen av metoder 
att de resultat från olika delundersökningar som belyser och bekräftar 
varandra kan ses som relativt väl säkerställda. 

Karlsson (2006:164) diskuterar i samband med sin studie be-
greppet ekologisk validitet. Med detta begrepp menar hon att våra 
analyser och tolkningar bör svara mot vad som är viktigt och sant för 
deltagarna i studien. För att öka denna ekologiska validitet vid etno-
grafiska studier av litteracitet är det, enligt Karlsson, en fördel om 
man även använder sig av enkäter för att stärka resultaten från obser-
vationerna (a.s.). 

Enkätundersökningen i min studie ger en inledande översikt och 
kan som nämnts även användas för att öka den ekologiska validiteten. 
Svagheten med denna undersökning är att den endast kan redovisa 
ungdomarnas rapporterade bruk av skrivande. Vissa enkätsvar kan 
således bero på att ungdomarna försöker leva upp till sina lärares eller 
kamraters förväntningar. 

Intervjuundersökningen kan likaledes användas för att öka den eko-
logiska validiteten. Svagheten med denna metod är att gruppinter-
vjuerna i sig utgör arenor för identitetskonstruktion ungdomarna 
emellan, och att detta kan leda till att det kan upplevas vara viktigare 
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att ge en viss bild av sig själv än att redogöra för faktiska förhåll-
anden (jfr Engblom 2004 och Haglund 2005). Denna svaghet är dock 
också en styrka, eftersom intervjuerna även ger material för att 
studera ungdomarnas identitetskonstruktion. 

Observationer utgör en grund vid etnografiska studier av skriv-
ande (jfr Karlsson 2006). De observationer i klassrum och under 
raster som utfördes under denna studie har dock bland annat den 
svagheten att bara en del av det som sker blir observerat. Det är även 
många gånger omöjligt att veta vad som ligger bakom vissa bete-
enden och svårt att veta om de är representativa eller ej. 

Textundersökningen erbjuder slutligen en inblick i hur de skol- 
och privattexter som ungdomarna skriver faktiskt ser ut. Svagheten 
med denna undersökning är främst att det bara är en enda individs 
skrivande som redovisas.  

Allt material är insamlat på samma högstadieskola i en förort till 
Stockholm. Denna förort tillhör det så kallade miljonprogrammet och 
präglas tydligt av invånarnas flera olika språk och kulturer. Den kom-
munala skola som denna undersökning utfördes vid präglas natur-
ligtvis av samma företeelser som förorten i stort.  

I materialet menas med begreppet skolskrivande det som elever 
skriver i skolan och hemma och som anknyter till lektionsarbetet i 
skolans ämnen. Vem som är initiativtagare till skrivandet är irrelevant 
för definitionens vidkommande. Vidare förekommer begreppen privat-
skrivande och fritidsskrivande utan att det görs någon tydlig skillnad 
mellan dem. Dessa två begrepp står i grunden för samma företeelse, 
nämligen det icke-skolrelaterade skrivande som ungdomarna ägnar 
sig åt. På samma sätt som skolskrivande kan förekomma både i sko-
lan, hemma och på andra platser kan även fritids- och privatskrivande 
förekomma i dessa olika miljöer. Inget av dessa skrivanden är således 
bundet till tid eller rum. Det som avgör vilken typ av skrivande det 
rör sig om är i stället textens syfte, innehåll och mottagare. Eftersom 
mycket av det icke-skolrelaterade skrivandet som refereras i materi-
alet ändå förekommer i skolans lokaler under skoltid, kommer där så 
är möjligt begreppet privatskrivande företrädesvis att användas för att 
beskriva detta skrivande.  
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1.8 Forskningsetiska överväganden 
I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) sägs vad det gäller omyndiga forskningsdeltagare i 18 §: 
”Om forskningspersonen har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad 
forskningen innebär för hans eller hennes del, skall han eller hon själv 
informeras om och samtycka till forskningen på det sätt som anges i 
16 och 17 §§.” Alla ungdomar som har deltagit i studien har infor-
merats om dess uppläggning och syfte samt om att allt deltagande är 
frivilligt. Eftersom intervjuundersökningen och klassrumsobserva-
tionerna utfördes under slutet av höstterminen och vårterminen under 
det år som de deltagande ungdomarna gick i skolår nio, hade alla 
elever i de tre klasserna utom två hunnit fylla 15 år tidigare under 
höstterminen och under föregående vårtermin. En flicka fyllde 15 år i 
början av januari, vilket får anses som att hon var 15 år under huvud-
delen av undersökningen, medan en pojke fyllde 15 år först i juni. 
Ingen av dessa två elever har dock någon framträdande roll i studien. 
Föräldrar och målsmän i de tre klasserna meddelades vidare om 
undersökningen och dess syfte genom ett informationsbrev som 
skickades hem med ungdomarna (se Bilaga 2). 

Enkätundersökningen genomfördes dock i alla tre skolår, men får 
genom sin totala anonymitet och sina förhållandevis skolmässiga 
frågor ändå anses kunna klara de etiska kraven på skolforskning.  

Alla namn i undersökningen är givetvis fingerade; dock tillhör de 
fingerade namnen samma kulturkrets som respektive ung människas 
riktiga namn.  
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2 Enkätundersökning eller 140 sms om 
dagen 

2.1 Syfte, material och metoder 
Våren 2009 genomförde jag en enkätundersökning i den högstadie-
skola i en förort till Stockholm där samtliga delundersökningar i 
denna studie utfördes (se 1.7). Enkäten delades ut till skolans svensk- 
och svenska som andraspråkslärare och tomma exemplar fanns även 
att hämta i en kartong i personalrummet. Vid tidpunkten för under-
sökningen var 358 elever inskrivna i skolan och enkäten besvarades 
av 199 elever i skolår sju, åtta och nio. Det finns några troliga orsaker 
till att så många som 159 elever i skolan inte besvarade enkäten. För 
det första var det inte på något vis obligatoriskt för lärarna att låta 
eleverna besvara enkäten, och sannolikt prioriterade därför några 
lärare annan undervisning i stället för enkätifyllnad. En uppskattning 
av antalet elever vars lärare inte ansåg att de hade tid till enkäten är 
att det rörde sig om c:a 75 elever fördelade på tre klasser. För det 
andra har skolan i fråga några undervisningsgrupper där lärarna 
bedömde det som ofruktbart att försöka få eleverna att fylla i enkäten. 
De grupper som helt avstod från att besvara enkäten av detta skäl var 
bland annat mottagningsgruppen, där de till Sverige nyanlända barnen 
börjar sin svenska skolgång, och särskoleklassen samt några ytter-
ligare små undervisningsgrupper. En uppskattning av detta antal elev-
er är att c:a 25 elever gick i mottagningsgruppen vid undersöknings-
tillfället och att ett 20-tal elever gick i de övriga grupperna. För det 
tredje, vad det gäller det resterande 40-talet elever som inte fyllde i 
enkäten, var det sannolikt sjukdom och även skolk som låg bakom 
deras frånvaro. Enligt de berörda lärarna tydde slutligen det mesta på 
att de allra flesta av de elever som tillhörde de 199 som trots allt 
fyllde i enkäten också tog sig tid att svara på frågorna.  

Det finns dock även några möjliga felkällor i en enkätundersök-
ning av denna typ. Studien visar för det första enbart resultat från ett 
rapporterat och inte ett observerat beteende. Det finns därför en risk 
för att vissa ungdomars svar antingen avges så att de ska framstå på 
ett positivt sätt inför sina lärare eller inför sina kamrater. Dessa fel-
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källor tillsammans med risken för missförstånd av frågorna är viktiga 
att ha i åtanke i den följande resultatvärderingen.  

Enkäten sökte svar på frågor om elevernas skrivvanor både i 
skolan och på fritiden och innehöll både ja/nej-frågor samt frågor att 
besvara med egna ord (se Bilaga 1). Svaren på ja/nej-frågorna ana-
lyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS och redovisas i 
2.2.1 nedan. I 2.2.2 redovisas resultaten från frågorna som eleverna 
besvarade med egna ord. 

2.2 Enkätresultat 
De huvudresultat som framkommer vid enkätanalyserna är att det 
finns tydliga skillnader i uppgivet skriftbruk mellan könen; skillnader 
som ökar med stigande ålder. De äldre flickorna i studien uppger att 
de skriver mer skolrelaterade anteckningar samt privatskriver mer 
med papper och penna än vad pojkarna gör. När det däremot gäller 
digitalt privatskrivande är skillnaderna mellan könen försumbara. 
Värt att uppmärksamma är även det tydliga samband mellan deltag-
ande på modersmålsundervisning och benägenheten att göra skolrela-
terade anteckningar som framkommer av enkätanalyserna. 

2.2.1 Kvantitativa resultat med statistisk bearbetning 
Svaren på enkätens ja/nej-frågor har som nämnts bearbetats i SPSS 
och därvid genomgått chi2-analyser för att på så sätt möjliggöra upp-
täckt av de signifikanta samband och skillnader som finns i materi-
alet. De samband och skillnader som undersökts är förhållandena 
mellan olika typer av uppgivet skriftbruk sinsemellan, förhållandet 
mellan kön, ålder och uppgivet skriftbruk samt förhållandet mellan 
deltagande i modersmålsundervisning och benägenheten att göra 
skolrelaterade anteckningar. Dessa analysresultat redovisas nedan i 
tabellform. I dessa fyra tabeller är det tydligt att summan av ung-
domar som besvarar de olika frågorna inte alltid blir 199. Detta beror 
på att olika ungdomar av okända skäl låtit bli att besvara enstaka 
frågor. 

2.2.1.1 Olika skrivpraktiker jämförda med varandra 
Av Tabell 1 framgår vilka samband som finns mellan olika skriv-
praktiker. Ett signifikant starkt samband finns mellan att anteckna 
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under lektionerna och att göra läxanteckningar hemma. Det finns 
vidare även signifikant starka samband mellan de tre företeelserna att 
skriva brev och kort, att skriva papperslappar och att skriva dagbok. 
Det råder också signifikant starka samband mellan att å ena sidan 
skriva sms och att å andra sidan mejla respektive att chatta. Ett något 
svagare signifikant samband råder mellan att mejla och att chatta 
samt mellan att mejla och att göra lektionsanteckningar. Det svagaste 
signifikanta sambandet finner vi mellan att mejla och att skriva brev 
och kort.  

Det finns en tendens till fler samband mellan olika skrivpraktiker 
med stigande ålder, men denna tendens är tämligen svag.  

I Tabell 1 redovisas dessa resultat både i antal och i signifikans. 
Tabellen ska läsas så att de uppgifter som redovisas i en ruta där en 
rad och en kolumn möts, ger svar på hur många som ägnar sig åt båda 
dessa typer av skrivande samt huruvida detta samband är signifikant 
eller ej. Signifikansen redovisas med hjälp av stjärnor där tre stjärnor 
innebär störst signifikans. 

Vid tolkningen av resultaten i Tabell 1 är det dock inte tillräckligt 
att enbart uppmärksamma signifikanserna. För att få en rättvisande 
bild av förekomsten av de olika skrivpraktikerna är det även nödvän-
digt att jämföra antalet svar med varandra. Det visar sig då tydligt att 
de signifikant starka sambanden mellan att skriva brev och kort, att 
skriva papperslappar och att skriva dagbok omfattar relativt få indi-
vider, medan de likaledes starka sambanden mellan att skriva sms, att 
mejla och att chatta omfattar många fler svarande personer. Det är 
även ett förhållandevis stort antal ungdomar som svarar att de gör 
lektions- respektive läxanteckningar samt skriver sms, chattar och 
mejlar. Slutligen finns det även en något mindre men ändå relativt 
stor grupp som svarar att de skriver papperslappar, gör skolrelaterade 
anteckningar, skriver sms, chattar och mejlar.  

När det gäller de signifikant starka sambanden mellan olika pri-
vata skrivpraktiker med papper och penna, alltså papperslappar, brev 
och kort samt dagbok, är det sannolikt så att de ungdomar som ägnar 
sig åt någon av dessa skrivpraktiker vanligtvis också ägnar sig åt de 
två andra pappersskrivande skrivpraktikerna. Detta gäller även de sig-
nifikant starka sambanden mellan olika digitala skrivpraktiker, där det 
är tydligt att en klar majoritet av deltagarna i undersökningen ägnar 
sig åt alla tre av dessa skrivpraktiker. Tabell 1 ger alltså en antyda
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om att man kan urskilja tre olika skribentgrupper i undersökningen: 
Först finns det en stor grupp som ägnar sig åt privat digitalskrivande, 
varav även en förhållandevis stor grupp ägnar sig åt skolrelaterat 
pappersskrivande. Slutligen finns det en liten grupp som förutom att 
ägna sig åt digitalt privatskrivande och skolrelaterat pappersskrivande 
även ägnar sig åt privat pappersskrivande. Ifall dessa tre skribent-
gruppers skrivande också är könsrelaterat diskuteras i den följande 
framställningen.  

2.2.1.2 Olika skrivpraktiker jämförda med kön och ålder 
Vad det gäller sambandet mellan kön, ålder och uppgivet skriftbruk är 
det uppenbart att det finns skillnader mellan könen och att dessa ökar 
med elevernas stigande ålder. Det är vidare tydligt att de skillnader 
som finns till stor del pekar på två företeelser. För det första att det 
bland de äldre ungdomarna är flickorna som i högre grad än pojkarna 
gör skolrelaterade anteckningar, och för det andra att det är flickorna 
som i högre grad än pojkarna privatskriver med papper och penna. I 
år sju finns inga könsrelaterade signifikanta skillnader alls för upp-
givet skriftbruk, medan det i år åtta finns tre signifikanta skillnader 
och i år nio sex signifikanta skillnader mellan könen. 

Tabell 2 visar att de mest signifikanta sambanden mellan kön, 
ålder och olika skrivpraktiker är att flickor i år nio skriver mer an-
teckningar än pojkar när de gör sina läxor och att flickor över huvud 
taget skriver mer dagbok och fler papperslappar än pojkar. På den 
något lägre signifikansnivån framgår det att samtliga flickor skriver 
fler brev och kort samt skriver mer anteckningar i samband med läx-
läsning än pojkarna. Flickor i år åtta gör dessutom fler lektions-
anteckningar än pojkarna på denna lägre signifikansnivå; en skillnad 
som finns kvar men som minskar till den lägsta signifikansnivån i år 
nio. 

Signifikanserna i Tabell 2 ska läsas så att det är den grupp och den 
skrivpraktik vars ruta har markerats med stjärnor som är signifikant i 
förhållande till samma skrivpraktik hos det motsatta könet i samma 
skolår. Gruppen vars ruta har signifikansmarkerats ägnar sig följakt-
ligen betydligt mer åt skrivpraktiken i fråga än vad deras jämnåriga 
av det andra könet gör.  

Som framgår av Tabell 2, är det flickorna i högre grad än pojkarna 
som skriver skolrelaterade anteckningar och dessutom flickorna som
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mer än pojkarna privatskriver med papper och penna. Sannolikt är det 
följaktligen så att även de signifikant starka sambanden som fram-
kommer i Tabell 1 mellan att göra anteckningar på lektioner och att 
göra anteckningar vid läxläsning, samt mellan att skriva brev och 
kort, att skriva papperslappar och att skriva dagbok också i första 
hand gällde flickor.  

I Tabell 3 saknas två frågor med ja/nej-svar från enkäten. Det 
gäller först frågan ”Har du tillgång till dator?” där samtliga 197 svar-
ande uppger att de har tillgång till dator. Det gäller därefter frågan 
”Har du egen mobil?” där 194 av 198 svarande uppger att de har en 
egen mobil. Endast fyra ungdomar saknar således en egen mobil-
telefon. Dessa två frågor har utgått ur den statistiska redovisningen, 
eftersom svaren inte anses kunna tillföra något intressant till denna 
typ av bearbetning. Det är dock självklart värdefullt att kunna kon-
statera att i det närmaste alla ungdomar i undersökningen både har 
tillgång till dator och till mobiltelefon.  

Tabell 3. Kön och ålder jämförda med olika digitala 
skrivpraktiker 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 

        Skriver sms            Skriver mejl            Chattar  
Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

År 7 Flickor 
n=40 

39 1 31 9 38 2 

År 7 Pojkar 
n=43 

41 2 33 9 40 3 

År 8 Flickor 
n=41 

40 1 27 13 37 4 

År 8 Pojkar 
n=27 

27 0 21 6 25 2 

År 9 Flickor 
n=26 

25 0  22* 3 23 2 

År 9 Pojkar 
n=22 

18 3 12 10 19 3 

Samtliga Flickor 
n=107 

104 2 80  25 98 8 

Samtliga Pojkar 
n=92 

86 5 66 25 84 8 
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Slutligen visar Tabell 3 på den lägsta signifikansnivån att flick-
orna i år nio mejlar mer än pojkarna i år nio. Att dessa flickor mejlar 
mer än pojkarna kan sättas i samband med att samma flickor också 
skriver mer brev och kort än pojkarna. Detta kan i sin tur relateras till 
antagandet att den digitala kommunikationsform som mest liknar att 
skriva brev och kort sannolikt är att mejla. Se Tabell 1 där ett sam-
band på den lägsta signifikansnivån mellan att mejla och att skriva 
brev och kort redovisas. 

2.2.1.3 Skrivande och andra språk än svenska 
Det finns 27 olika modersmål representerade i enkätundersökningen 
varav de tre största är arabiska med 47 talare, turkiska med 43 talare 
och somali med 30 talare. Grekiska, kurdiska, svenska och bosniska 
kommer därefter i storlek med 11 talare vardera. Därefter följer 20 
språk med relativt få talare i skolan. Sannolikt har dessutom några av 
dessa 199 informanter tillgång till ytterligare ett modersmål utöver 
det språk som de anger i enkätsvaren (jfr Boyd 2010). 

På frågan ”Vilka fler språk brukar du tala på?” svarar 169 ung-
domar att de, utöver att tala sina modersmål, brukar tala svenska4 och 
88 ungdomar att de brukar tala engelska. Därefter svarar 11 ungdom-
ar att de också talar franska, 9 spanska, 9 arabiska, 8 kurdiska, 6 tyska 
och 2 turkiska. Efter detta följer enbart enstaka språk.  

På frågan ”Vilka språk brukar du skriva på?” svarar 185 ung-
domar att de brukar skriva på svenska och 68 ungdomar att de brukar 
skriva på engelska. Därefter svarar 19 ungdomar att de skriver på 
turkiska, 14 arabiska, 12 somali, 7 grekiska, 6 spanska, 5 kurdiska, 5 
tyska, 4 ryska, 4 bosniska, 3 franska, 2 persiska, 2 romani/romanes, 1 
finska, 1 polska, 1 swahili och 1 bengali. Av dessa 185 ungdomar 
svarar hela 70 av de 174 med annat modersmål än svenska att de 
enbart skriver på svenska. Endast 5 ungdomar svarar att de inte alls 
skriver på svenska. Sannolikt räknar dessa 5 sistnämnda inte med sitt 
skolskrivande på svenska, utan de svarar enbart utifrån sitt privat-
skrivande. 

                                                      
4 Om man summerar de 11 ungdomar som talar svenska som modersmål med de 
169 som brukar tala svenska, leder detta till att det återstår 19 ungdomar som 
hävdar att de inte brukar tala svenska alls. Sannolikt beror detta på att flera av 
dessa 19 inte tänkt på att de talar svenska i skolan. 
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Tabell 4. Deltagande på modersmålsundervisning jämfört med 
benägenheten att göra skolrelaterade anteckningar 

 Gör lektions-
anteckningar 

Gör inte 
lektions-
anteckningar 

Gör läx- 
anteckningar 

Gör inte läx-
anteckningar 

Går på 
modersmåls- 
undervisning 
n=137 

122***  
 (89 %) 
 

 11  
  (8 %) 

 99*  
(72 %) 

 32 
(23 %) 

Går inte på 
modersmåls- 
undervisning 
n=60 

   39 
  (65 % 
 

 19 
(32 %) 

 35 
(58 %) 

 24 
(40 %) 

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
 
I Tabell 4 redovisas det förhållande som råder mellan deltagande i 

modersmålsundervisning och benägenheten att göra skolrelaterade 
anteckningar. Ett signifikant starkt samband råder härvidlag för samt-
liga elevers vidkommande, och det är att de elever som går på 
modersmålsundervisning också skriver lektionsanteckningar i större 
utsträckning än övriga elever. Detta mönster att elever som går på 
modersmålsundervisning också i övrigt skriver skolrelaterade anteck-
ningar i högre grad än andra, framgår även på den lägsta signifikans-
nivån när det gäller att göra läxanteckningar. Mönstret i fråga är 
slutligen också tydligt i de procentsatser som redovisas i Tabell 4.  

Det är intressant att kunna konstatera att deltagande i moders-
målsundervisning verkar innebära en tydligt högre benägenhet att 
göra skolrelaterade anteckningar. Man får dock vara försiktig med att 
dra alltför långtgående slutsatser av detta. Det faktum att moders-
målsundervisning för elever med ett annat modersmål än svenska inte 
är obligatoriskt, kan ju innebära att det framför allt är de redan studie-
motiverade barnen som går på modersmålsundervisning. Det finns 
dock under alla omständigheter ett samband mellan deltagande i 
modersmålsundervisning och benägenheten att göra skolrelaterade 
anteckningar som är värt att beakta. 

2.2.2 Enkätfrågor med svar med egna ord  
Under två olika rubriker i detta avsnitt redovisas de svar som ung-
domarna har skrivit med egna ord i enkäten. Varje enkätfråga utgör 
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därvidlag en underrubrik. Det är tydligt att det pappersbaserade skriv-
andet främst är skolrelaterat och att det digitala skrivandet nästan 
genomgående är privat. 

2.2.2.1 Pappersskrivande 
I vilka ämnen skriver du anteckningar i så fall? 

Av 160 svarande uppger 140 att de skriver anteckningar i SO- 
och/eller NO-ämnen. 100 svarar att de antecknar i svenskämnet. 
Enligt dessa resultat är det alltså tydligt att ungdomarna antecknar 
mer i SO/NO än i svenska. Det är naturligtvis möjligt att ordet 
”anteckningar” i det här fallet har varit styrande för svaren, efter-
som svenskuppgifter som berättelser, uppsatser och liknande kan-
ske inte har uppfattats som anteckningar på samma sätt som fakta-
uppgifter nedskrivna under SO/NO-lektioner har gjort. 

Använder du papper och penna eller dator om du behöver skriva 
något i läxa hemma? 

Av 114 svarande uppger 91 ungdomar att de använder papper och 
penna och 60 ungdomar att de använder dator när de skriver sina 
läxor hemma. Majoriteten använder således papper och penna, 
men flera svarar, som framgår av sifferuppgifterna, att de både 
använder papper och penna och dator. Att en majoritet ändå an-
vänder papper och penna vid läxarbetet kan delvis sannolikt bero 
på att arbetet påbörjas med papper och penna i skolan och upp-
gifterna i fråga inte är utformade att lösas med hjälp av dator.  

Om du skriver dagbok använder du då penna och papper eller dator? 
Av 27 svarande, varav 24 flickor, uppger 23 att de skriver dagbok 
med penna och papper. Av dessa svar att döma är det uppenbart 
att de svarande ungdomarna till allra största delen skriver i en 
pappersdagbok. Det som eventuellt inte kommer fram i dessa svar 
är om några ungdomar skriver dagbok i bloggform, och då fak-
tiskt ägnar sig åt dagboksskrivande, men inte uppfattade frågan i 
enkäten som om den även gällde bloggande.  

Skriver du något annat med penna och papper på din fritid? 
Dikter, låtar, texter och sagor är exempel på sådant som ungdom-
arna uppger att de skriver med penna och papper på fritiden. 133 
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ungdomar svarade på frågan och av dem uppger 68 att de skriver 
”något annat med penna och papper” på fritiden, medan 63 svar-
ade att de inte gör det. 

2.2.2.2 Digitalt skrivande 
Vad gör du mest vid datorn i så fall? 

Av 181 svarande uppger 73 att de oftast chattar och 68 att de 
oftast spelar när de sitter vid datorn. Bland 99 svarande flickor är 
det 54 som chattar och 24 som spelar medan det bland 82 svar-
ande pojkar är 19 som chattar och 44 som spelar. Det är alltså 
tydligt att flickorna chattar mer än de spelar, medan pojkarna 
spelar mer än de chattar. 

Till vilka skriver du i så fall e-mail? Till kompisar eller lärare eller? 
109 ungdomar skriver att de mest mejlar till sina kompisar, medan 
30 svarar att de mest mejlar till sina lärare. Att frågan ställdes med 
dessa två alternativa mottagargrupper som svarsmöjligheter, beror 
på att vissa lärare uppmuntrar sina elever att mejla läxor, inläm-
ningsuppgifter och liknande till dem. 

Vad gör du i så fall mest med mobilen?  
Av de 178 ungdomar som svarar på frågan svarar 149 att sms-
skrivande är det som de ägnar sig mest åt med mobiltelefonen. Att 
sms-skrivande är den vanligaste användningen av mobilen för 
båda könen framgår av att 93 flickor av 100 och 56 pojkar av 78 
svarar att de mest skriver sms med mobiltelefonen.  

Om du skriver SMS – hur många SMS tror du att du skriver en vanlig 
dag? 

Flickorna svarar att de skriver ett genomsnitt på 143 sms per dag 
och pojkarna ett genomsnitt på 138 sms per dag. Av 154 ung-
domar som svarar på frågan är de åtta som svarar att de skriver 
1000 sms eller mer per dag inte medräknade i detta genomsnitt. 
En möjlig jämförelse för att få en uppfattning om vad dessa 
genomsnitt står för är att ett dygn har 1440 minuter. Detta innebär 
att dessa ungdomar uppger att de en vanlig dag skickar ett sms 
ungefär var tionde minut dygnet runt. Sannolikt ska även dessa 
uppgifter tas med viss skepsis. Det är dock intressant att kunna 
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konstatera att så många ungdomar av båda könen gärna vill fram-
stå som storskrivare när det gäller sms. 

Till ungefär hur många olika personer skriver du SMS? 
Ett genomsnittsvärde ger vid handen att ungdomarna som svarar 
på frågan uppger att de skriver sms till ungefär 11 personer. Detta 
gäller för både flickor och pojkar. 

Med hur många olika människor brukar du i så fall chatta? 
Ett genomsnitt av antalet chattkamrater hos de svarande ungdom-
arna är 12. Frågan är dock sannolikt svår att besvara. 

Hur länge brukar du chatta?5 
Ett genomsnitt av uppgiven chattid bland samtliga svarande ung-
domar är 1 timme och 53 minuter. För flickorna är den uppgivna 
tiden 2 timmar och 5 minuter och för pojkarna är tiden 1 timme 
och 42 minuter.  

Hur ofta brukar du chatta?6 
Svaren på denna fråga blev på grund av frågans formulering ty-
värr inte mätbara. 

Vilka chattforum brukar du vara på (t.ex. MSN, Playahead, Lunar-
storm …)? 

Msn var vid undersökningstillfället störst som chattforum bland 
ungdomarna. 

2.3 Sammanfattning av enkätresultaten 
Utifrån resultatanalysen av enkätsvaren och ungdomarnas uppgivna 
bruk av skrivande, kan man hävda att olika skrivkulturer faktiskt möts 
i skolan. Skolan tillhandahåller å sin sida först och främst en pappers-
baserad skrivkultur vid mötet med eleverna. Av enkätsvaren framgår 
att dessa pappersbaserade skrivpraktiker är något som framför allt 
passar de flickor som även privatskriver med papper och penna. De 
digitala och oftast privata skrivpraktikerna verkar å andra sidan ut-
övas av båda könen i liknande utsträckning.  

                                                      
5 Enkätfrågan ställdes: ”Hur ofta och hur länge brukar du chatta?” 
6 Se föregående fotnot.  
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Att skillnaderna mellan könen så tydligt ökar med stigande ålder 
är viktigt att notera. Från att det i år sju inte finns några signifikanta 
könsskillnader vad det gäller uppgivet skrivande, finns det i år nio sex 
sådana signifikanta skillnader. En möjlig förklaring till dessa skill-
nader är att enkäten är ifylld av högstadieelever och att högstadiet 
omfattar tiden mellan 13 och 16 års ålder, vilket är den period i livet 
då den vuxna människans identitet som sexuell varelse börjar befästas 
i individen. Detta faktum inverkar sannolikt också på de sociala 
könsroller som unga människor börjar ikläda sig under denna period i 
livet. När det gäller de pappersbaserade skrivpraktikerna är det tydligt 
hur dessa enkätresultat pekar på att flickor som grupp med åren mer 
och mer konstruerar sig som skrivare, medan pojkar som grupp å 
andra sidan mer och mer konstruerar sig som icke-skrivare. Det är 
vidare däremot också tydligt att denna skillnad mellan könen är 
närmast minimal när det gäller de digitala skrivpraktikerna.  

Det framgår således av enkätsvaren att det är de pappersbaserade 
skrivpraktikerna som är könsskiljande. Eftersom skolans skrivkultur 
till så stor del ännu är pappersbaserad verkar detta följaktligen gynna 
flickornas skolskrivande. Pojkarna uppger att de digitalskriver i det 
närmaste lika mycket som flickorna, men detta faktum påverkar inte 
pojkarnas skolskrivande. När det gäller uppgivet bruk av skrivande 
där det finns välkända könsstereotyper, måste man dock räkna med 
risken för över- respektive underrapportering. Denna risk är något 
mindre i enkätundersökningen eftersom enkäten är anonym och ingen 
ser vad man svarar, men den existerar och återfinns även i kapitel 3 i 
redovisningen av gruppintervjuerna. 

Enligt enkätsvaren är det slutligen tydligt att elevernas benägenhet 
att skriva skolrelaterade anteckningar är större bland de elever med 
ett annat modersmål än svenska som följer den frivilliga modersmåls-
undervisningen.  

En svaghet med enkätundersökningar är att det finns en möjlighet 
att informanterna missförstår frågorna och inte svarar som de skulle 
ha gjort i en intervju. Det är därför väsentligt att hålla enkätresultaten 
i minnet under läsningen av följande kapitel som redovisar resultaten 
från gruppintervjuerna.  

Resultaten av enkätanalyserna utgör således en utgångspunkt för 
och en bakgrund till intervjuerna, klassrumsobservationerna och skugg-
ningarna som redovisas i de följande kapitlen. 
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3 Gruppintervjuer eller ”Jag ser inte mitt 
skrivande på fritiden som skrivande.” 

3.1 Syfte, material och metoder 
Gruppintervjuerna spelades in under vårterminen 2010. De var sex till 
antalet och utfördes tre gånger med fyra, en gång med fem, en gång 
med sex ungdomar samt en gång med en enda pojke. Sammanlagt 
intervjuades således tjugofyra ungdomar varav tretton flickor och 
elva pojkar. Intervjumiljön var ett avskilt samtalsrum i skolan och 
tidsåtgången ungefär en halvtimme per tillfälle. Intervjuerna spelades 
in med hjälp av diktafon och transkriberades sedan med fingerade 
namn. Deltagandet var frivilligt och ägde rum under lektionstid. Det 
urval som gjordes bland de frivilliga skedde utifrån principen att det 
skulle vara en så jämn fördelning av flickor och pojkar som möjligt i 
intervjugrupperna. I intervjumaterialet är samtalen helt fokuserade på 
ungdomarnas skrivande och intervjufrågorna är öppna till sin karak-
tär.  

Den forskningfråga som jag framför allt önskade få besvarad 
under intervjuerna var vad ungdomarna själva ansåg om sitt skrivande 
i skolan och privat? Den ämnestematiska indelningen som följer i 
detta kapitel speglar med några undantag de intervjufrågor jag hade 
med mig och ville ha svar på. Intervjufrågorna bör dock snarast be-
skrivas som några teman som jag önskade diskutera. Dessa teman var 
skolskrivande jämfört med privat/fritidsskrivande, skrivande med 
papper och penna jämfört med digitalt skrivande samt hur ungdom-
arna använde sina kunskaper i andra språk än svenska i sitt skrivande.  

Eftersom intervjuerna kan kategoriseras som halvstrukturerade (jfr 
Steinar Kvale 1996) ledde ungdomarnas svar ibland vidare till sådant 
som jag inte uttalat frågade dem om. Det som framför allt framkom 
under intervjuerna utan att jag direkt frågade om det var flickors och 
pojkars olika uppfattningar om sitt eget och det andra könets skriv-
ande. Vidare kom även ungdomarnas inställning till språklig korrekt-
het fram under samtalen. Analysen av olika ord för skrivhandlingar är 
inte heller initierad av någon fråga under intervjuerna.  
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Det transkriberade materialet utgörs av 59 A4-sidor text och ur-
valet ur detta är gjort utifrån den tematisering som successivt växte 
fram under arbetets gång. Detta sätt att tematisera intervjuresultaten 
ligger i linje med det som Anna-Malin Karlsson (2006:162) beskriver 
på följande vis: ”Vanligtvis är tematiseringen en (sic.) växelspel 
mellan att se det oväntade … och det förväntade”. Vidare ligger detta 
tematiseringssätt även i linje med det sätt att analysera ett intervju-
material som Kvale (1996:203) benämner ”ad hoc meaning gene-
ration”. Att använda sig av denna ad hocmodell ger en stor frihet att 
anpassa analysmetoderna till materialet för att försöka synliggöra 
olika aspekter av detsamma.  

Vid transkriptionen av intervjuerna har talspråket med några 
undantag i stort sett genomgående överförts till standardskriftspråk, 
eftersom svarens språkliga form vid analysen oftast har underordnad 
betydelse i jämförelse med innehållet. 

3.2 Tematiserade intervjuresultat 
Ett övergripande resultat av intervjuerna är att de bekräftar resultatet i 
kapitel 2 att två skrivkulturer möts i skolan. Den ena av dessa skriv-
kulturer utgörs av ungdomarnas skolrelaterade skrivande, medan den 
andra kulturen består av deras privata skrivande. I intervjuerna hålls 
dessa kulturer tydligt isär av ungdomarna bland annat beroende på det 
faktum att de mestadels förekommer i olika medier; skolskrivandet 
sker ofta med papper och penna medan det privata skrivandet till stor 
del är elektroniskt. Ungdomarna ger inte heller uttryck för någon mot-
sättning mellan de två kulturerna. Däremot finns det uppenbara skill-
nader i hur pojkar och flickor ser på sitt eget och det motsatta könets 
skrivande. Det är dock väsentligt att inse att gruppintervjuer utgör till-
fällen att förhandla om identiteter och positioner i gruppen (jfr Eng-
blom 2004). Eftersom ungdomars syn på könsroller dessutom oftast 
förändras under högstadieåren, är det viktigt att ha i åtanke att det 
som sägs under intervjuerna kan ha både såväl prövande som pro-
vokativa inslag. 

3.2.1 Skolskrivande 
Det är möjligt att se på detta skolskrivande under lektionstid på flera 
sätt. Ett sätt är att göra en distinktion mellan det skolskrivande som är 
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elevinitierat och det som är initierat av läraren. Det är vidare möjligt 
att jämföra dessa två typer av skolskrivande för att försöka utröna 
vilket skrivinitiativ det är som dominerar under lektionstid. Inser 
eleverna vanligtvis själva att de behöver föra anteckningar för att 
minnas väsentligheter, eller är det läraren som oftast känner sig 
tvingad att påminna eleverna om vad de bör anteckna?  

I intervjumaterialet framträder en bild av att det i en övervägande 
majoritet av fallen är läraren som bestämmer när eleverna ska 
anteckna och vad de ska anteckna. Det skrivmotstånd som vissa elev-
er därför uppvisar kan då ses som en protest mot det som de upplever 
som ett skolskrivande i disciplineringens tjänst. Några elever är 
medvetna om att de även själva har ett val att anteckna sådant som de 
tror är viktigt, men att skolskrivandet till största delen styrs av läraren 
går inte att ta miste på utifrån dessa intervjuavsnitt. Det skrivande 
som diskuteras handlar företrädesvis om det som skrivs på lektion-
erna och inte alls i samma utsträckning om hemläxor och skriftliga 
prov. 

Aisha och Jasmin svarar på varför de skriver i skolan. 
Aisha:  Vi skriver typ det vi blir tillsagda oss.  
Jasmin:  Exakt. 
Intervjuare:  OK. Inget annat? 
Flickröst:  Nej. 

Lite senare svarar samma flickor. Det är tydligt att ordet tillsagt be-
skriver hur de upplever skolskrivande. 

Aisha:  Nej alltså, jag skriver när jag känner för det OCH 
när jag blir tillsagd att skriva. 

Intervjuare:  OK. 
Jasmin:  Men oftast är det tillsagt. 
Aisha: Mm. 

Leyla svarar också på samma fråga och dessa tre flickor svarar tydligt 
att de upplever ett visst motstånd mot skolskrivande; ett motstånd 
som oftast kräver ett lärarinitiativ för att brytas. Det är alltså följd-
riktigt att frasen kan komma på provet kan bryta detta skrivmotstånd. 

Leyla:  Ja, när de säger typ: det här kan komma på provet, då 
skriver jag. Annars brukar jag skita i det. Fniss. 
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Ett sätt för lärarna att få eleverna att anteckna är att visa en over-
headbild med text.  

Intervjuare: Ni måste skriva alltså? 
Turgay:  Ja, de tvingar oss. 
Liisa:  De lägger på sån hära, vad heter det, overhead som 

vi måste skriva av, sen jag brukar också sitta på lek-
tionen jag antecknar alltid. 

Att eleverna kopierar den skrift som läraren producerar framgår även 
av att Josef och Osman i de två följande avsnitten skriver av och 
kopierar det läraren skriver på tavlan. Eleverna vet uppenbarligen 
sedan tidigare att lärarens text är ämnad att kopieras av dem. 

Intervjuare:  Vad tycker ni att ni skriver när ni är i skolan? 
Josef:  Skriver av tavlan. 
 […] 
Intervjuare:  Du skriver av tavlan. 
Josef:  Jag skriver inte av, jag kopierar, av en annan. 
Intervjuare:  Ja, det läraren har skrivit? 
Josef:  Ja.  

Intervjuare:  Alltså, kan ni bara berätta … vad skriver ni när ni är  
                      här i skolan på lektionstid? 
Maria:   Vad vi skriver … anteckningar, så där menar du 

eller? 
Intervjuare:  Javisst. Hur går det till? 
Osman:  Vi skriver av tavlan. 
Intervjuare:  Skriver av tavlan. 

Självklart finns det också elever som resonerar som Seynab och 
Diana nedan, men de hör trots allt till undantagen i dessa intervjuer. 

Seynab:  Fast om det är typ något nytt eller nåt viktigt som 
kan komma upp senare, då det är lättare om man 
skriver ner så man kan ta hem och träna eller … Det 
fastnar också när man skriver. Om man hör man 
kanske glömmer det nästa vecka eller nåt. 

Diana:   Öh, skriver av tavlan sen typ lägger till egna anteck-
ningar om jag tycker det behövs. 

Intervjuare:  Det gör du? Hur ofta gör du det då tycker du? 
Diana:  Äh, det beror på ganska ofta ändå tror jag.  
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Intervjuare:  Ja, är det sånt som du hör att läraren säger ohörbart7   
  som läraren inte skriver? … 

Diana:  Ohörbart som jag tycker är intressant. 

3.2.2 Privatskrivande 
Sms-skrivande är alldeles uppenbart en mycket viktig del av dessa 
ungdomars privatliv. Mobiltelefonen finns alltid tillgänglig, även 
under lektionstid. Att de intervjuade ungdomarna också skriver en hel 
del förutom sms under sin fritid framkommer tydligt i materialet. 
Detta skrivande är till allra största delen elektroniskt och datormedi-
erat. Den flicka som tidigare skrev dagbok med penna och papper 
men nu övergått till en elektronisk blogg, är ett exempel på att för-
ändringen från skrivande med papper och penna till elektroniskt 
skrivande fortfarande pågår.  

Förutom sms- och dagboksskrivande förekommer även andra 
skrivpraktiker i ungdomarnas privatskrivande. Av intervjuerna fram-
går att de bland annat även skriver chatt/Facebookinlägg, bloggar, 
krönikor och dikter. 

Det framgår också av materialet att många ungdomar privatskriver 
samtidigt som de gör något annat. Ett tämligen stort antal sms skrivs i 
smyg i skolan under lektionstid och när ungdomarna skriver hemma 
vid datorn är ett flertal program öppna samtidigt.  

Intervjuare:  Ja, OK. Skriver ni någonting som är erat eget privata  
                     när ni är i skolan? 
Ali:  Sms. 

Att det är viktigt att besvara sms så fort som möjligt illustreras av 
Alis och Seynabs svar nedan. 

Intervjuare:  Bara sms. Men det skriver du liksom … får du ett 
sms då svarar du? 

Ali:  Ja direkt, även om jag är inne i lektion.  
 Fniss. 
Intervjuare:  Alla? 
Seynab:  Ja. 
 […] 

                                                      
7 När beskrivningen ohörbart förekommer i intervjuerna är problemet oftast att 
någon annan/några andra säger någonting samtidigt. 
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Seynab:   Jag svarar för jag vill veta vad … alltså … med-
delandet vad det innehåller. För annars jag kommer 
att vara nyfiken hela lektionen och tänka vad har du 
skrivit, vad har du skrivit? Därför jag vill svara. 

Vidare är det enligt Seynab och Ali inte heller svårt att skriva längre 
texter med hjälp av sms. 

Intervjuare:  Men det kan inte vara några långa brev då? 
 […] 
Seynab:  Alltså det beror på om man pratar om skitintressanta 

grejor som man inte har pratat på länge då det kan 
vara skitlånga sms. 

Intervjuare:  Men kan du skriva en hel berättelse på sms? 
Ali: Ja. 
Seynab:  Ja, alltså man kan skriva skitmycket. 

Att ungdomarna skriver många sms framgår tydligt av flickans, Liisas 
och Dianas svar nedan. 

Intervjuare: Hur många sms skriver ni på en dag? 
 […] 
Flickröst:  Ganska … Jag vet inte. Lite över 100 kanske. 
Flickröst:  100, 150. 
Flickröst:  Ibland är det nästan ingenting, ibland är det hur 

mycket som helst. 
 […] 
Intervjuare:  Skickar sms. Hur många såna skickar du då i skol-

tid? 
Liisa: 30–40 kanske. Jag har den uppe hela tiden. 
Diana:  Hur lång tid har jag haft den här mobilen? Jag vet 

inte, men jag har skickat artontusen sms. 

Sms-skrivande verkar även ha tagit över en del av den funktion som 
meddelanden på hopskrynklade papperslappar fyllde innan mobil-
telefonerna kom in i klassrummet. 

Flickröst:  Vi brukar sms:a ibland i klassrummet. 
Flickröst:  ”Varför jobbar du inte?” 
Intervjuare:  Det är tre meter emellan och ni skriver sms? 
Flickröst:  Ja, vi sms:ar: ”Börja jobba!” 
Flickröst:  Vi kan inte prata högt, vi sms:ar då i stället. 
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Filiz redogör tydligt för hur hon har flera olika skrivaktiviteter på 
gång samtidigt när hon är hemma. 

Filiz:  Ja, jag gör läxan och datan har jag alltid med mig, 
chattar och gör läxan på samma gång och sen telefon 
också, alla tre på samma gång.  

Som framgår av det som Filiz, Liisa och Ahmed berättar nedan så 
skriver en del ungdomar också dagbok, bloggar, krönikor och dikter. 
Dessa genrer är ju ofta inte omedelbart kommunikativa på det sätt 
som sms och chatt är.  

Filiz:  Jag skriver dagbok. 
 […] 
Intervjuare: Nej, och du har inte bytt så du börjar skriva blogg  
                    eller nånting sånt? 
Filiz:  Ja, jag skriver blogg 
Intervjuare:  Du skriver blogg. 
Filiz:  Ja.  
Intervjuare:  Då har du ju bytt från papper och penna till … 
Filiz:  Till data. 
Intervjuare:  Till dator, ja. OK.  
 […] 
Intervjuare:  När ni inte är i skolan vad skriver ni mer? 
Flickröst:  Sms, msn. 
Liisa:  Blogg, Facebook. 
Pojkröst:  Facebook. 
Flickröst:  Lunarstorm, Playahead. 
Ahmed:  Krönikor. 
Flickröst:  Krönikor?! 
Flickröst:  Jag brukar skriva dikter. 
Flickröst:  Jag brukar också skriva dikter. I wordpad. 
Liisa:   Jag kan säga vad jag skriver så går vi en och en. OK, 

jag skriver i min blogg. 
Intervjuare:  Du har en blogg? 
Liisa:   Ja, på internet. Och så skriver jag på Facebook, och 

msn, och jag skriver till … jag skriver, jag brukar 
skriva dikter på datan. 

Enligt Mohammed och Said är mejl något de företrädesvis skriver till 
människor som är äldre än de själva. 
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Intervjuare:  Mejl då, skriver ni det nånting? Nån gång? Händer 
det att ni använder mejl? 

Mohammed: Förut, när vi var typ så där små du vet så där, 
började på ett lag, man skriver mejl till … tränare. 
Det är bara det typ. Annars jag gör det aldrig. 

Intervjuare: Nej.  
Said:  Jag gör det.  
Intervjuare:  Du gör det? Ja.  
Aisha:  Till vem? 
 Ohörbart.  
Said:  Till min farbror. 

3.2.3 Skrivande på andra språk än svenska 
I intervjuerna hävdar flera ungdomar att de oftast använder svenska 
när de privatskriver och att svenskan uppenbart fungerar som ett 
lingua franca över språkgränserna. Till personer som kan svenska 
använder de svenska, ofta även om de har ett annat gemensamt 
modersmål. Modersmålen använder de i skrift till föräldrar, släktingar 
och kamrater som inte kan svenska. Ibland används även engelska 
som skriftspråk när ungdomarna skriver till människor som inte 
behärskar svenska. Detta kan till exempel bero på att ungdomarna en-
bart kan tala och inte skriva sina egna modersmål. En del ungdomar 
skriver dock också på modersmålet och använder sig då ofta av sin 
kreativitet när de ska skriva på mobiltelefoner avsedda för svenska 
språket respektive det latinska alfabetet. 

I den flerspråkiga miljö där dessa ungdomar lever är det vidare 
inte ovanligt att vissa ord blir allmängods med tiden och att det 
gemensamma svenska språket hela tiden utökas med nya ord från 
andra språk (jfr Kotsinas 1994 och Fraurud & Bijvoet 2004). 

Sannolikt är det så att ungdomarna, som Aisha nedan, använder 
svenska oftare i skrift än i tal till jämnåriga med samma modersmål. 

Intervjuare: Men hör ni vad använder ni för språk då när ni 
skriver? För ni talar ju flera språk alla fyra. 

Aisha:  Jo, jag pratar somaliska hemma …  
Intervjuare:  Alltså när du skriver, inte när du pratar.  
Aisha:  Ja, jaha. 
Intervjuare:  När du skriver, när du skriver sms … 



 52 

Aisha:  Jag skriver inte somaliska i alla fall. Jag skriver 
svenska, svenska. 

Intervjuare:  Till dina föräldrar också? 
Aisha:  Ja … 
 […] 
Aisha:  Jo, till mina föräldrar skriver jag somaliska.  
Intervjuare:  Det gör du? Det funkar? 
Aisha:  Och till mina kompisar skriver jag svenska för jag 

kan inte skriva somaliska till en till exempel arab-
kompis. 

Intervjuare:  Nej, men du har ju somaliska kompisar.  
Aisha:  Jo, nej men till dem skriver jag svenska. Det är inte 

många som kan somaliska ordentligt. 

Mohammed hävdar att han ofta växlar mellan svenska och turkiska 
när han skriver till turkisktalande kompisar; ibland byter han till och 
med språk inuti meningarna. 

Intervjuare:  Du då, skriver du nånting på turkiska? 
Mohammed:  Ja, till turkiska kompisar, jag typ så här mixar med 

språket, så dära svenska och turkiska tillsammans du 
vet, så där alltså.  

 […]  
Mohammed:  Nej men, alltså inte på det sättet, alltså typ: Vad gör 

du? Jag säger ”Vad” sen på turkiska sen ”du”. Ja typ 
så där, jag vet inte.  

När Hassan och Maria chattar med sina kusiner i de länder som deras 
respektive familjer ursprungligen kommer ifrån, använder Hassan sitt 
modersmål turkiska medan Maria använder engelska. Sannolikt beror 
detta på att turkiska skrivs med det latinska alfabetet, medan Marias 
modersmål arabiska skrivs med ett alfabet som Maria inte har lärt sig. 

Intervjuare:  Ja, vilka språk använder ni när ni skriver på fritiden, 
när ni skriver på bloggar och …? 

Flera:  Svenska.  
Hassan:  Jag brukar chatta med kusiner från Turkiet på turk-

iska. 
Intervjuare:  Då chattar du på turkiska? 
Maria:  Då jag chattar på engelska.  
Hassan:  Med dina kusiner? 
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Maria:  Ja, ser det ut att jag har arabiska tangentbord så där? 
Engelska då. 

Intervjuare:  Men du kan arabiska, eller? 
Maria:  Ja, det är klart. 
Osman:  Men hon kan inte skriva. 
Maria:  Jag kan inte skriva arabiska. 

Ali skriver dock även arabiska ord, men med två skillnader jämfört 
med Maria ovan. För det första skriver han de arabiska orden med 
latinska bokstäver och för det andra skriver han till personer som 
även kan svenska. Den sistnämnda skillnaden innebär troligen att de 
Ali korresponderar med är mer vana vid att se arabiska skriven med 
det latinska alfabetet, än vad Marias kusiner är eftersom de ju bor i ett 
arabisktalande land där det arabiska alfabetet är det som används i 
skrift. 

Intervjuare:  Du skriver på svenska? 
Ali:  Svenska blandat med små arabiska ord. Det beror på 

vilken person jag chattar med.  
Intervjuare:  Mm.  
Ali:  … skickar sms med. 
Intervjuare:  Mm. Men då skriver du till tvåspråkiga människor 

som förstår både svenska och arabiska? 
Ali:  Ja.  
Intervjuare:  Just det, och då skriver du arabiska med svenska 

bokstäver? 
Ali:  Ja ja. 

Diana hävdar att hon skriver lika mycket på spanska som på svenska 
och hon verkar använda spanska i skrift även till de vänner som också 
förstår svenska. 

Diana:  Svenska, spanska, jag skriver nästan lika mycket på 
spanska tror jag.  

 Ohörbart. 
Intervjuare:  Du säger svenska, spanska, men gör du nån skillnad 

då? När använder du spanskan?  
Diana:  Alltså jag har många, jag har vänner som pratar 

spanska och svenska. Ohörbart blir så här vissa ord 
på spanska, vissa meningar på spanska … 
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Antonio kan delvis använda romanes i skrift även till vänner som inte 
har romanes som modersmål; han vet att de förstår ändå, eftersom 
många icke-romer har lärt sig en del ord på romanes. Vidare hävdar 
Antonio att han övergår till att skriva på romanes när han blir trött. 

Intervjuare:  Ja ja, men du ja OK. Mm. 
Antonio:  Jag svenska och romanesiska. 
Intervjuare:  Och hur mycket vilket av varje? 
Antonio:  Sådära om jag skickar typ till Josef. Ohörbart, 

sannolikt romanes.Var e du? 
 Ohörbart. 
Intervjuare:  För han kan lite javisst. 
Antonio:  Han förstår mig. Förstår du? Sen om jag skriver ey 

… ohörbart jag brukar skriva skriva sådära, när jag 
inte pallar du vet skriva längre, då jag skriver det på 
zig… romanesiska som man säger. 

Som framgår av utdragen nedan är stavningsfunktionen T9 på mobil-
telefonen inte direkt användbar när ungdomarna vill skriva på andra 
språk än svenska. Detta problem är de dock medvetna om och löser 
vid behov.  

Intervjuare:  Använder ni T9? 
Flera:  Ja. 
Intervjuare:  Allihopa? 
Flera:  Ja. 
Flickröst:  Jag varierar ibland. 
Turgay: Den är jobbig när man inte kan skriva vissa ord. 
Intervjuare:  Nej visst. 
Turgay:  Man brukar skriva ibland, man brukar blanda sven-

ska med sitt eget språk. Vissa gör det. Då man kan 
[inte?] skriva med T9. Då jag måste skriva, hålla in 
T9 bokstav för bokstav.  

3.2.4 Omfattningen av olika skrivpraktiker 
Många av de intervjuade ungdomarna hävdar att de skriver mer på 
fritiden än vad de gör i skolan. Självklart finns det även de som säger 
att de skriver mer i skolan, men det verkar ändå som om de flesta an-
ser att deras privatskrivande är mer omfångsrikt än deras skolskriv-
ande. 
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Intervjuare:  När tycker ni att ni skriver mest? Tycker ni att ni 
skriver mest i skolan, det som är skolskrivande, eller 
det ni skriver på fritiden?  

Flera:  Fritiden. Unisont. 
Intervjuare:  Det är fritiden? För allihopa? 
 Instämmande ljud. 
 […] 
Intervjuare:  Du tror fritiden. 
Antonio:  Ja, jag tror faktiskt det. För man märker, alltså man 

märker inte du vet hur mycket man skriver genom 
datan eller mobil, man märker inte det. 

När det kommer till en indelning av de olika slagens skrivande efter 
mängden producerad skrift verkar sms-skrivandet komma högst enligt 
ungdomarna. Chattskrivandet kommer också högt och först därefter 
skolskrivandet. 

Intervjuare:  OK. När ni skriver på fritiden då … så är det inte 
papper och penna alltså nej. Vilket tycker ni att ni 
skriver mest? Alltså om ni skulle jämföra skrivandet. 
Skriver ni mest det som är skolarbete eller skriver ni 
mest det som är erat fritidsskrivande?  

Ali:  Fritid. 
Intervjuare:  Det är det? 
Ali:  Ja, chatt och sms. 
Intervjuare:  Det blir mera liksom text än i skolan? 
Ali: Ja. 
Ali:  Ja först, sms, chatt … 
Seynab:  Sms kommer först. Helt klart. 
Ali:  Och Facebook, sen skolskrift. Och det är det sista 

jag tänker på, skolskrivandet. 
Intervjuare:  OK. 

3.2.5 Lust–Olust samt Makt–Maktlöshet 
I intervjuerna diskuteras frågan om vilket skrivande som är roligt 
respektive mindre roligt. Det framkommer då att ungdomarna anser 
att det skrivande som de själva bestämmer över och tar initiativ till är 
roligast. Skolskrivande utan att man förstår vad man skriver är inte 
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roligt, medan skolskrivande med förståelse varken är det ena eller det 
andra; det är ”normalt”. 

Seynab i följande intervjuavsnitt förklarar skillnaden för sitt eget 
vidkommande mellan skol- och privatskrivande genom följande reso-
nemang. I skolan är det enligt henne viktigt att fatta vad man skriver. 
Om man gör det så är det ”OK” och ”normalt”. Hennes privata skriv-
ande är däremot ”jätteroligt”, vilket enligt henne beror på att det är 
hon själv som frågar, hon själv som är intresserad. Detta resonemang 
skulle kunna sammanfattas med hjälp av begreppsparet makt och 
maktlöshet. Seynab upplever tydligt en slags maktlöshet när hon 
skriver saker i skolan som hon ”inte fattar”. När hon däremot styr 
skrivandet själv med sina frågor är det hon som har makten över det 
hon gör. När hon skriver texter i skolan som hon fattar har hon fort-
farande inte makten över sitt eget skrivande, men hon inser varför 
hon gör det och finner sig i det; det blir en neutral och oladdad 
handling.  

Intervjuare:  … Är det roligt att skriva? 
 […] 
Seynab:  Det beror på. Alltså man kanske skriver nåt man inte 

fattar i skolan och då det är inte roligt det är bara 
onödigt.  

Intervjuare:  OK. När du skriver för din egen skull då? 
Seynab:  Då det är roligt.  
Intervjuare:  Då är det roligt? 
Seynab:  Då det är jätteroligt.  
Intervjuare:  Vad är det som är roligt? 
Seynab:  Alltså när jag skriver för mig själv vilket är sällan, 

bara i sms. Då vad heter det, det är jag som är 
intresserad och det är jag som ställer frågor, det är 
jag som vill veta mer och det är jag som är intres-
serad och det är jag som frågar och såna där grejor. 
Annars när man inte fattar det är inte roligt då att 
skriva. 

Intervjuare:  Men när du fattar … Prosit! När du fattar och skriver 
i skolan? 

Seynab:  Då det är OK alltså. Det är inte speciellt. Det är 
normalt.  
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Direkt efter ovanstående intervjuavsnitt följer nedanstående diskus-
sion där Filiz och Leyla hävdar att det är ”roligt” och ”ganska roligt” 
att skriva. Enligt Leyla är det dock bara roligt under förutsättning att 
ingen tvingar henne att skriva; således att det är hon som har makten 
över skrivandet.  

Intervjuare:  Det är normalt, ja men det är ett bra svar. Vad säger 
ni? Är det roligt att skriva? 

 Ohörbart. 
Intervjuare:  Det är det? Vad är det som är roligt? 
 Fniss 
Filiz:  Det är bara roligt. 
Intervjuare:  Ja. 
Leyla:  Det är ganska roligt att skriva. 
Intervjuare:  Ja? 
Leyla:  När det inte är tvingat då … 
Intervjuare:  När det inte är tvingat. Ja. 

Mustafa uttrycker sig på följande sätt om hur han tycker att det är att 
skriva. 

Intervjuare:  Tycker du att det är … Ja, det har du ju sagt egent-
ligen, att när det är tråkigt så skriver du, men är det 
roligt att skriva? 

Mustafa:  Alltså, när man inte har några idéer då blir det trå-
kigt, men om man har flera idéer då det blir bara 
roligare och roligare. 

En annan flicka beskriver sin inställning till skrivande nedan. För den 
här flickans vidkommande är till och med själva ordet skrivande ett 
skolord och ordet är laddat med ett visst tvång. Hon skriver dock 
uppenbart en hel del privat men det ser hon inte som skrivande alls. 
Det är tydligt att skolskrivande och privatskrivande för henne är två 
helt skilda företeelser.  

Flickröst 1:  Jag ser inte mitt skrivande på fritiden som skrivande. 
Intervjuare:  Nä? 
Flickröst 1:  Jag har en blogg och jag skriver på Facebook och 

msn och sånt. Jag ser inte det som skrivande. Jag ser 
det mer som för nöjes skull. Skolan måste jag typ 
skriva ner … 

 Suck. 



 58 

Flickröst:  Skolan är inte för nöjes skull. 
Flickröst:  Nej, det är just det hon säger. 
Intervjuare:  Nej. 
Flickröst 1:  Jag måste skriva ner det som är i skolan typ alltså 

när de visar på overhead och sånt. Ohörbart. Det där 
ser jag mer som skrivande, för att jag måste göra det. 
Ohörbart. 

I nedanstående intervjuavsnitt kommer det fram starka känslor när det 
handlar om att vägra skriva sådant som andra vill att man ska skriva. 
Vid första åsynen av dessa kraftord att inte ens skriva under dödshot 
är det lätt att bibringas uppfattningen att Antonio aldrig över huvud 
taget skriver. Detta är dock inte alls sant eftersom han börjar med att 
berätta att han både ägnar sig åt Facebook och msn. 

Intervjuare: Vad skriver du då, hemma, på fritiden? 
 Ohörbart. 
Antonio:  Hemma jag brukar va i Facebook och msn. Det är 

där jag brukar va. Ohörbart chattar … det där är 
bara skriver, förstår du? Annars jag skriver aldrig.  

Intervjuare:  Nej, du skriver inget papper och penna på fritiden? 
Antonio: Nej, aldrig.  
Intervjuare:  Nej, men du skriver …  
Antonio:  Också, också, också om de vill döda mig, jag skriver 

inte.  
 Mummel. 
Antonio: Jag skyller på att jag har dyslexi. Förstår du? 
Intervjuare:  Jajaja. 
Antonio:  Jag gillar inte att skriva så dära.  

3.2.6 Skrivande med papper och penna gentemot digitalt 
skrivande 
Det finns en tydlig skillnad mellan användningen av olika skriv-
medier i ungdomarnas värld. I skolan skriver de företrädesvis med 
papper och penna, medan privatskrivandet med några få undantag 
skrivs elektroniskt med hjälp av mobiltelefon och dator.  

Fatima nedan skriver i en pappersdagbok men frågan är om inte 
Fatima skulle ha fört sina dagboksanteckningar elektroniskt, om det 
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inte vore så att hon hade en gammal dagbok som hon höll fast vid? 
Leyla skriver enbart med papper och penna när hon gör sina läxor.  

Fatima:  Samma som henne. Facebook, chattar, sms:ar, blog-
gar ohörbart. Ja, dagbok. 

Intervjuare:  Elektronisk eller papper och penna? 
Fatima:  Papper och penna.  
Intervjuare:  Du har en gammal hederlig dagbok alltså? Ja ja. 
Fatima:   Jag har haft den från när jag var liten, eller typ 

mindre. 
 […] 
Intervjuare:  Skriver du nånting … eget så där med papper och 

penna? 
Leyla:  Bara läxor. 
Intervjuare:  Det är läxorna som är papper och penna alltså? 

Enligt Aisha är det obegripligt varför man skulle skicka meddelanden 
till andra människor med hjälp av posten.  

Intervjuare:  Jaha. Skriver ni … händer det över huvud taget att ni 
skriver vanliga såna här pappersbrev som jag sa just 
nu, vykort och såna saker? Ni vet kort, frimärke, 
adress, hej. 

Aisha:  Hej? 
 Ohörbart.  
Aisha:  Varför ska man skriva sånt när det finns …? 
Flickröst:  Det är roligt att skriva, fast det är inte roligt att 

skriva med penna. Handen blir trött. 
Intervjuare:  Handen blir trött, ja, ja. 
Turgay:  Det är enklare med tangentbord. 

Vissa av skolans lärare vill dock gärna ha dataskriven text inlämnad 
av eleverna som framgår nedan av Seynabs kommentar.  

Seynab:  För man bru… Det finns vissa lärare som ger bättre 
betyg om man skriver på data, eller alltså de säger 
att det hjälper att skriva på data. 

Intervjuare:  Ja ja, det är ju lättare att läsa. 
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Seynab:  Ja, de tycker det är ohörbart bättre, att det ser finare8 ut 
eller nåt sånt där. Ohörbart. Då väljer jag att skriva på 
datan. 

3.2.7 Inställning till korrekthet, stil och språkliga 
normer  
Frågan om språklig korrekthet och språkliga normer berörs spontant 
av ungdomarna i intervjuerna när jag frågar dem om de använder 
hjälpmedlet T9 när de skriver sms. Det framkommer i intervjuerna att 
flera ungdomar tycker att det är viktigt med ett korrekt språk när de 
skriver sms och att T9 är ett hjälpmedel för att till exempel stava rätt. 
Man vill inte ”skämma ut sig” och formen är viktig även om inne-
hållet ändå inte kan missförstås. 

Intervjuare:  Använder ni T9 allihopa? 
 Instämmanden. 
Intervjuare:  Du också? 
Filiz:  Mm. 
Ali:  Alltså det är rätt stavning. Man behöver inte skämma 

ut sig så där. 
Diana:  Men det är skönt med T9 för man behöver inte kolla 

när man skriver heller. 
Intervjuare:  Men när ni skriver sms tänker ni mycket på formen 

då, stavning och punkt? 
Liisa:  Ja, punkter och … 
 Ohörbart. 
Liisa:  Jag skriver med stor bokstav … 
Intervjuare:  Det gör du? 
Ahmed:  Jag kan inte låta bli om jag stavar fel … även om 

man fattar vad jag menar … 
Intervjuare:  Så ändrar du? 
Ahmed:  Om jag ska skriva ”ser” och jag råkar skriva ”per” 

det går inte. Ohörbart. Även om man ser i meningen 
vad jag menar … 

Leyla har en egen analys om att människor som själva skriver in-
korrekt har lätt för att förstå andra som uttrycker sig språkligt fel i 

                                                      
8 ”Finare” med tydligt Viby-i. 



 61 

skrift. Själv verkar Leyla vilja hålla sig till språknormerna när hon 
skriver sms förutom när det gäller interpunktion. 

Leyla:  Nej om du skriver fel folk fattar för de skriver också 
fel. 

Seynab:  Eller hur. Skrattar. 
Leyla:  Det är typ … vi sitter i samma båt om man säger … 
 […] 
Leyla:  Jag brukar inte använda förkortningar. Jag använder 

hela ord och hela meningar.  
Intervjuare:  Mm. 
Leyla:  Jag brukar inte använda … 
Seinab:  När du skriver sms använder du punkt och stor bok-

stav? 
Leyla:  Inte punkt ...  
Seinab:  Då så. 
Leyla:  Ja men det är det jag försöker bli bättre på, inte 

punkt och stor bokstav utan stavningen och sånt. 

3.2.8 Flickors och pojkars skrivande 
Skillnaderna mellan flickors och pojkars skrivande tas spontant upp 
under en av intervjuerna, då det blir en liten diskussion mellan 
Mohammed och Jasmin. Det finns även andra intervjusvar som berör 
könsroller och skrivande i detta avsnitt.  

Den diskussion som nämns ovan börjar med att Mohammed säger 
vad han tycker om bloggande och Jasmin svarar honom. Hon håller 
med honom i hans påstående att framgångsrika män inte behöver 
blogga, när hon säger att enligt henne ska killar inte blogga. När hon 
däremot går vidare och hävdar att det killar skriver ändå är oviktigt, 
blir Mohammed förödmjukad och säger att killar inte är värda lika 
mycket som tjejer. Det är uppenbart att Jasmin retas en del; de känner 
ju varandra väl, men det är ändå intressant vilka värderingar man kan 
ana sig till i denna korta dialog. Mohammed anser ju att det är oman-
ligt att skriva vissa slags texter och Jasmin håller med honom. När 
Jasmin sedan säger att pojkar inte heller kan skriva dessa texter tar 
Mohammed dock illa upp. Skillnaden mellan hans och hennes stånd-
punkter skulle kunna sammanfattas med att Mohammed anser att 
killar inte behöver skriva bloggtexter, medan Jasmin anser att killar 
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faktiskt inte heller kan skriva sådana texter med ett intressant inne-
håll. 

Mohammed: Vi businessmen alltså behöver inte såna där blogg- 
grejor. 

Jasmin:  Du är kille, vad ska du ha blogg för? Jag tycker det 
är mobbat. 

Intervjuare:  Finns det inte killar som har bloggar?  
Jasmin:  Jo de har, men alltså de där, jag vet inte, det är inte 

så viktigt det de skriver om. Fnissar. 
Mohammed: Och sen de säger människor är lika värda och såna 

där grejor. Vi är inte värda ohörbart. Alltså jag för-
står inte … 

En möjlig tolkning av den följande korta dialogen är att flickan hellre 
uttrycker sig i skrift än vad pojken Turgay gör.  

Flickröst:  Jag brukar skriva åt honom. 
Turgay:  När hon har tråkigt hon tar min bok och skriver åt 

mig. 

Marias och Osmans tillvägagångssätt för att komma ihåg nya ord 
skiljer sig tydligt åt. Maria antecknar det nya ordet medan Osman 
kommer ihåg det. Hassan markerar dessutom sitt obehag gentemot 
skrivande genom att säga att han inte gillar att skriva. I intervju-
utdragen nedan framkommer det att Hassan däremot skriver många 
sms, gör inlägg på msn och gärna chattar när han spelar onlinespel. 

Intervjuare:  Men om hon säger … Om vi säger så här att hon 
säger ett ord som du inte har hört förut … 

Osman:  Då frågar jag henne. 
Intervjuare:  Och så frågar du henne: Vad betyder det där? Och 

då skriver du upp det utan att hon säger nåt eller? 
Maria:  Ja, jag brukar göra det. 
Osman:  Jag brukar komma ihåg det. Jag lägger det i minnet.  
Maria:  Nej, jag brukar skriva upp det.  
Intervjuare:  Du skriver upp … Det är lite olika sätt. Du kommer 

ihåg. Vad gör du? 
Hassan:  Jag skriver inte ofta. Jag gillar inte att skriva. 
 […]  
Hassan:  Jag har 5000 [sms] och jag har haft den här mobilen 

en månad. 
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 Skratt. 
Intervjuare:  Och du är uppe på 5000 nu?  
Hassan:  Ja. 
 […]  
Hassan:  Typ när man spelar cs då man skriver: Kom till den 

här banan. 
Intervjuare:  Det gör man? 
Hassan:  Sen man kan chatta där inne i spelet alltså online. 
Hassan:  Då vi skriver typ: Vi byter bana, så dära. Men min 

msn den är öppen från klockan … När jag har tråkigt 
jag går upp till mitt rum, tills jag blir trött min msn 
är öppen. 

Osman skriver en del privat, men detta är något som han själv inte 
riktigt inser utan hjälp. Hans bild av sig själv verkar snarare vara en 
bild av en icke-skrivande person. 

Osman:  På fritiden skriver inte jag. 
Intervjuare:  Jo, det har du ju sagt att du gör. 
Flickröst: Läxor. 
Osman:  Alltså inte så himla mycket.  
Maria:  Chattar du inte?  
Osman:  Jo, men … 
Maria:  Det där är skrivande. 
Osman:  Om det är bra väder så är jag ute.  
Maria:  Ja, men jo jo. Skratt. 
Intervjuare:  Jo, men då du är ute har du inte telefonen i fickan 

då? 
Osman:  Jo.  

Mohammed verkar ha en liknande bild av sig själv som Osman har. 
Intervjuare:  Ja, OK, när ni INTE är i skolan då, när det är fritid, 

vad skriver ni då? 
Mohammed:  Jag skriver ingenting. 
 […]  
Mohammed:  Eller jo, på msn kanske. 

I nedanstående avsnitt säger Antonio att enligt honom skriver pojkar 
kortare och färre meddelanden än flickor. Denna iakttagelse verkar 
dessutom göra honom frustrerad eftersom han känner ett krav på sig 
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att skriva fler och längre meddelanden om han vill ha kontakt med 
flickor. Även Josef tycks anse att flickors skrivande är ”jobbigt”. 
Flickorna i intervjun verkar dessutom instämma i Antonios analys av 
skillnaden mellan flickors och pojkars skrivande. 

Antonio:  Ja det blir hela tiden. Sen om du har en tjej då skratt 
… du skriver texter. 

 […] 
Antonio:  Sen typ till exempel när Josef hade en tjej. Jag kom-

mer ihåg hans telefon den gick sönder helt auto-
matiskt. Han skrev för mycket. 

Josef:  Han ljuger.  
 […]  
Antonio:  Vi säger om du skriver, vi säger om du skriver till en 

tjej du kan inte bara skriva: Var e du? Sen hon 
skriver: Jag är där. OK. Förstår du? Hon kommer att 
skicka: Var e du? Vad gör du? Det, det. Du kan inte 
bara skriva OK. Du skriver ohörbart sen till mig: Ja 
OK jag kommer nu. Vi säger OK.  

 Ohörbart. 
Intervjuare:  Vad säger ni tjejer om den kommentaren? Låter det 

vettigt? 
Fatima: Det är så med killar. 
Diana:  Ja, det är så. 
 […]  
Antonio:  Eller när ni tjejer får flipp på tele… alltså från ingen-

stans man ser de börjar få lust att skicka sms. Då det 
är bombarderande.  

Josef:  Ohörbart är jobbiga. 
 […] 
Intervjuare:  Är det viktigt för dig att skriva? 
Antonio:  Men på ett sätt det är också jobbigt mammas död, 

man vill snacka med en brud i telefonen och hon hon 
skriver.  

 Skratt. Ohörbart. 
Antonio:  Vilka nerver man får. 



 65 

3.2.9 Olika ord för skrivhandlingar 
Det framgår klart i intervjuerna att ungdomarna använder flera olika 
ord för att beteckna skrivhandlingar. Det absolut vanligaste ordet är 
skriva som används om nästan allt skrivande som har med skolan att 
göra och är belagt 128 gånger med denna betydelse. Skriva används 
dock i ännu högre utsträckning om privatskrivande och finns i den 
betydelsen belagt 171 gånger i materialet. I skolsammanhang an-
vänder sig några flickor också av ordet anteckna. Det näst vanligaste 
ordet för skrivhandling är sms:ar som används i en klar majoritet av 
fallen när det handlar om att skriva meddelanden med hjälp av 
mobiltelefonen. Sedan används även orden chatta och blogga då och 
då när dessa verksamheter förs på tal. Slutligen använder några ung-
domar också verben säga, snacka, prata och berätta för att beskriva 
sitt privatskrivande. Se Tabell 5 för samtliga belägg. 

Nedan följer några exempel på ord som ungdomarna använder för 
skrivande. Det är tydligt att det i några fall är fråga om verb för tal-
handlingar som används för att beskriva skrivande. Detta pekar i sin 
tur på att gränsen mellan tal och skrift sannolikt i någon mening kan 
vara flytande för dessa ungdomar. Se de kursiverade orden nedan. 

Josef ändrar sig när han ska berätta om vad han skriver. 
Josef:  OK, jag skri… sms:ar. 

Antonio använder verbet säga när han beskriver sin kamrats sms. 
Antonio:  Sen han säger till mig där där. Jag skriver: OK jag 

kommer nu. 

Mohammed använder också verbet säga för att beteckna elektroniskt 
skrivande. 

Mohammed apropå sms:  Men alltså man kan säga typ: jag 
slutar den här tiden. 

Mohammed om skrivande:  … alltså typ: Vad gör du? Jag säger 
”Vad” sen på turkiska sen ”du”. 

En flicka redogör med hjälp av verbet säga för vad en pojke gör när 
han chattar. 

Flickröst:  Han säger typ på msn: ”När börjar vi i morgon? Har 
vi lektion?” 
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Osman använder säga när han beskriver hur man chattar i ett dataspel 
och snacka när han talar om att skriva sms i klassrummet. 

Osman om dataspel online:  Eller när man är död, så säger man så 
här, man skickar fula ord till han. 

Osman om sms:  Man vill inte ha så där mycket tid, 
man snackar så att tiden går bara.  

Mustafa använder verbet snacka när han beskriver sms-skrivande. 
Mustafa:  Alltså ibland vi kanske brukar snacka om läxor på 

sms. 

Seynab använder två olika verb för talhandlingar när hon berättar om 
sitt sms-skrivande.  

Seynab:  Jag svär det beror på om det är intressant, om man 
berättar om något skitintressant alltså det kan vara 
…  

 […] 
Seynab:  Alltså det beror på om man pratar om skitintressanta 

grejor om man inte har pratat på länge då det kan 
vara skitlånga sms. 

Verbet skriva verkar för vissa av ungdomarna förknippas med skolans 
verksamhet (se 3.2.5). Det är tydligt att Osman nedan inte har reflek-
terat över att hans chattande faktiskt också går att betrakta som ett 
slags skrivande. 

Osman:  På fritiden skriver inte jag. 
 […] 
Maria:  Chattar du inte? 
Osman:  Jo, men … 
Maria:  Det där är skrivande. 

3.3 Sammanfattning av intervjuresultaten 
Det som först framkommer i dessa intervjuer är att ungdomarna har 
olika syn på skrivande beroende på vilken miljö de skriver i, vilket 
skriftmedium de använder och vem mottagaren är. I skolan skriver de 
både skolrelaterade texter och privata texter, men när det gäller de 
skolrelaterade texterna använder ungdomarna oftast papper och 
penna, medan de privata texter som skrivs i skolan oftast skrivs som 
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penna, medan de privata texter som skrivs i skolan oftast skrivs som 
sms. De skolrelaterade texterna är antingen avsedda för eget bruk 
eller för att läraren ska läsa dem. De privata texterna är naturligtvis 
avsedda för ungdomarnas kompisar och familj. Det är vidare tydligt 
att skolskrivandet av de flesta upplevs som mödosamt och ibland 
även svårförståeligt. Ungdomarna använder själva ord som tillsagt, 
tvingar och måste för att beskriva sitt skolskrivande. I motsats till 
detta talar flera ungdomar däremot om att de upplever sitt privat-
skrivande som lustfyllt och återanvänder flera gånger mitt frågeord 
roligt när de beskriver sitt privatskrivande.  

Nästa resultat av intervjuerna är att pojkar och flickor har olika 
syn på sitt skrivande. Både pojkar och flickor visar dock i inter-
vjuerna upp en likartat sval attityd gentemot skolskrivande, medan 
skillnaden mellan könen blir tydlig när det gäller ungdomarnas privat-
skrivande. Flickorna framställer sig nämligen gärna som privat-
skrivande personer, medan flera pojkar vill göra gällande att de inte 
skriver på fritiden heller. När detta sistnämnda påstående skärskådas 
framgår det dock att pojkarna skriver en hel del privat, men detta 
förefaller de inte vara medvetna om att de faktiskt gör. Till viss del 
kan detta kanske förklaras genom att det privata skrivandet till allra 
största delen är digitalt baserat och på så vis betraktas som väsensskilt 
från det skolrelaterade skrivandet som ju mestadels är pappersbaserat. 
Det förefaller dock också utifrån dessa resultat som om flickorna inte 
har något emot att införliva skrivandet i sin konstruktion av sin köns-
identitet, medan pojkarnas manlighetsbygge utförs utan att det skriv-
ande som de uppenbart ägnar sig åt i samma utsträckning påverkar 
deras identitetskonstruktion.  

Vidare är samtliga intervjuade ungdomar tvåspråkiga med ett 
annat modersmål än svenska. Detta faktum är med utgångspunkt från 
intervjusvaren något som märks mer i tal än i skrift. Flera av ung-
domarna skriver nämligen enligt egen utsago på svenska till män-
niskor som de sannolikt skulle tala sitt modersmål med vid ett fysiskt 
möte eller i ett telefonsamtal. 

När det slutligen gäller ungdomarnas syn på språklig korrekthet 
och språkliga normer förefaller det råda en samsyn över skrivkultur-
gränserna. Flera av de intervjuade ungdomarna är tydliga med att tala 
om att de inte vill göra språkliga fel vare sig i sitt skol- eller i sitt 
privatskrivande.  
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4 Klassrumsobservationer eller ”Kan du 
säga till när vi ska skriva?” 

4.1 Syfte, material och metoder 
Under den sena höstterminen 2009 och vårterminen 2010 observerade 
jag sammanlagt 17 60-minuterslånga SO-lektioner i tre olika klasser i 
skolår nio med samma undervisande lärare i alla tre klasserna. SO-
lektionerna i dessa klasser låg schemamässigt efter varandra i tiden på 
onsdagar och läraren undervisade på i stort sett samma vis och med 
samma innehåll i de tre klasserna. Den forskningsfråga som jag fram-
för allt önskade få besvarad var hur dessa ungdomar använde skriv-
andet i sitt skolarbete på lektionstid. Jag var dock även intresserad av 
vad ungdomarna skrev förutom skolskrivande under dessa lektioner, 
samt om det fanns någon skillnad mellan flickors och pojkars skriv-
ande i klassrumsmiljö. Metoden som användes var etnografiskt inspi-
rerad och bestod av klassrumsobservationer och fältanteckningar. 
Från dessa lektionstillfällen finns det således fältanteckningar förda 
med tonvikt på skrivandet i klassrummet. Det finns dessutom några 
skrivuppgifter och elevtexter bevarade från dessa lektioner. Ämnen 
som behandlades under denna tid i undervisningen var hinduismen, 
buddismen och 1:a världskriget.  

Undervisningen var vid de tillfällen då klassrumsobservationerna 
utfördes oftast lärarstyrd och läraren hade mycket sällan några ord-
ningsproblem eller några problem med att få flertalet elevers upp-
märksamhet. Läraren gav med sin säkerhet i sin lärarroll och sitt 
gentemot eleverna respekterande förhållningssätt intryck av att ha 
kommit fram till ett för egen del fungerande arbetssätt efter flera års 
undervisning i samma skola.10 

Ett fåtal elever hade på grund av dyslektiska svårigheter tillgång 
till en så kallad alphasmart11 för sina lektionsanteckningar. I övrigt 
skedde elevernas skolskrivande i klassrummet enbart med hjälp av 
papper och penna. Eleverna skrev oftast anteckningar i sina skriv-
                                                      
10 Jfr Wedin (2006) för stöd för denna lärarstyrda undervisning. 
11 En alphasmart är ett tangentbord som efter lektionen kan anslutas till en dator 
och en skrivare.  



 70 

häften i A4-format. Dessa häften tillhandahölls av skolan. De flesta 
av eleverna skrev också med hjälp av vanliga blyertspennor. De 
praktiska problem som oftast uppstod i samband med skrivande under 
lektionstid var att eleverna inte hade penna eller skrivhäfte med sig 
till lektionen. Läraren lånade i så fall ut pennor medan papper fanns 
att tillgå i lösbladsform.  

Min roll i klassrummet var att vara iakttagare av det som där 
skedde och i övrigt inte påverka verksamheten. Läraren gjorde inte 
heller några försök att involvera mig i undervisningen. I 9A:s klass-
rum stod elevernas bänkar under de flesta observationstillfällena 
möblerade i hästskoform, och jag satte mig då utanför denna hästsko 
på en stol. I 9B:s och 9C:s klassrum, som var möblerade i rader, satte 
jag mig vid en ledig bänk längst bak i rummen. Mitt intryck av elev-
ernas förhållningssätt gentemot mig är att de snart förstod min roll i 
klassrummet och därefter inte tog någon särskild notis om mig, se 
dock Karlsson (2006:151 f.) för en diskussion om dessa ibland svår-
are avvägningar.  

Den följande redovisningen bygger på fältanteckningarna vid 
dessa 17 lektioner. Först beskrivs kortfattat de tre klasserna i 4.2 för 
att på så vis försöka ge en bild av klassrumsmiljöerna och underlätta 
en jämförelse av klasserna. Därefter följer i 4.3 en tematiserad redo-
visning av enskilda klassrumsobservationer och skrivhändelser av 
intresse för mina forskningsfrågor. Slutligen sammanfattas och dis-
kuteras de olika observationsresultaten i 4.4. Analysmetoden utgörs 
följaktligen av ett försök att se mönster i tematiserade resultat på 
liknande vis som i föregående kapitel (se 3.1).  

Det framkommer tydligt under klassrumsobservationerna och av 
dessa fältanteckningar att de allra flesta av de observerade eleverna 
enbart antecknar på lärarens uppmaning. Det finns även en tydlig 
osäkerhet hos eleverna om vad som är viktigt att notera.  

Det är vidare möjligt att urskilja uppenbara skillnader mellan 
flickor och pojkar vad det gäller inställningen till skolskrivande i 
klassrummet. Dessa skillnader innebär att pojkarna i ännu mindre 
utsträckning än flickorna ägnar sig åt skolrelaterat skrivande. Det 
framgår även av observationerna att flera av pojkarna inte heller tar 
skriftliga prov på lika stort allvar som de flesta av flickorna gör.  

Slutligen förekommer det även ett visst privatskrivande i klass-
rummet under lektionstid. Detta privatskrivande består till allra stör-
sta delen av sms-skrivande. 
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4.2 De observerade klasserna  
4.2.1 Klass 9A  
Denna klass observerades vid fem tillfällen. Den observerades dess-
utom tidigast på morgonen av de tre klasserna. Detta innebar att vissa 
elever, företrädesvis pojkar, i den här klassen hade uppenbara pro-
blem med att komma i tid till lektionens början som alltid var klockan 
8.25. Då och då kom det följaktligen nyvakna och försenade elever in 
i klassrummet. Den tidiga timmen ledde dessutom till att flera av de 
närvarande eleverna sannolikt var tröttare och mindre diskussions-
benägna än vad de var senare på dagen.  

Klassen bestod av betydligt fler flickor än pojkar och ofta var 
förhållandet i klassrummet ungefär två tredjedelar flickor och en 
tredjedel pojkar. En grupp om fyra–fem flickor från samma kultur-
krets markerade tydligt sin sammanhållning sinsemellan. Denna flick-
grupp var också den enda grupp elever i de tre klasserna som tydligt 
visade ett genomgående ointresse för min närvaro och min forskning.  

4.2.2 Klass 9B 
Klass 9B:s SO-lektioner började alltid klockan 9.50 under de sex 
observationstillfällena. Även klass 9B bestod av betydligt fler flickor 
än pojkar. Till skillnad från 9A var denna klass uppenbart mer prat-
sam och diskussionslysten. Hur mycket detta berodde på att 9B:s 
lektioner låg senare på dagen och hur mycket det berodde på andra 
faktorer är svårt att avgöra. Det fanns dock i 9B ingen grupp av elever 
som liknade den flickgrupp i 9A vars beteende tydde på ett mindre 
avståndstagande gentemot den övriga klassen. 

4.2.3 Klass 9C 
De sex observerade SO-lektionerna i klass 9C började alltid klockan 
11.00 och var klassens sista lektion före lunch. I denna klass fanns i 
likhet med de tidigare redovisade två klasserna en klar majoritet 
flickor. Vidare fanns det i likhet med 9B och i motsats till 9A ingen 
tydligt urskiljbar grupp av elever i klassen som höll sig till varandra 
och markerade avståndstagande utåt. 
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4.3 Tematiserade observationsresultat och 
skrivhändelser 
4.3.1 Att föra anteckningar eller ej 
Det är ett genomgående resultat av observationerna att eleverna gör få 
eller inga anteckningar under lektionerna. När de trots detta ändå 
skriver är det nästan alltid på lärarens uppmaning.  

I nedanstående lektionsobservation lyssnar och diskuterar eleverna 
till synes avslappnat och disciplinerat, men som framgår nedan, utan 
att detta leder till särskilt många skrivhändelser. Inte ens en uttrycklig 
uppmaning från läraren att anteckna leder till mer än två skriv-
händelser. 

2010-01-13 9A  
Denna morgon är det 20 elever varav 9 pojkar närvarande. Elev-
ernas bänkar i klassrummet är ställda i hästskoform, vilket är en 
ny möblering. På tavlan står det: ”Genomgång buddism”. Läraren 
berättar att eleverna ska skriva en inlämningsuppgift om buddis-
men och delar därefter ut en sammanställning av viktiga fakta. 
Läraren inleder sedan en diskussion i klassen om vad eleverna 
kommer ihåg om Buddha.  

8.40. Läraren drar ner världskartan. En flicka skriver – okänt vad. Nu 
antecknar ingen vad läraren berättar om buddismens utbredning. 
Läraren berättar om de tre inriktningarna av buddismen i världen. 

8.50. Läraren frågar om begreppet ”folklig”. Ingen antecknar något – 
inte ens de tre pojkarna med alphasmart. 

9.00. Läraren säger: ”Det här är viktigt. Det är bra att ni skriver upp 
det.” varpå två elever av tjugo skriver något.  

I nästa observation går läraren igenom viktiga händelser under 1:a 
världskriget med hjälp av overheadbilder, och med den uttalade tan-
ken att eleverna ska anteckna det viktigaste. Det framgår klart av 
elevernas kommentarer att det finns en osäkerhet om hur de ska 
använda sig av lektionsanteckningar som ett hjälpmedel i studierna. 
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2010-01-27 9A  
Av de 13 närvarande eleverna denna första lektion är 3 pojkar. 
Läraren börjar med att fråga efter utlånade läroböcker i religions-
kunskap, men kommer därefter snabbt in på det nystartade ämnes-
området 1:a världskriget.  

8.30. Läraren säger vidare att man ska börja med repetition av vad 
eleverna lärt sig om 1:a världskriget. ”Ni ska skriva ganska 
mycket den här lektionen.” Repetition och förhör – alla lyssnar 
men ingen skriver. ”Jag säger till när ni ska skriva – Nu ska ni 
skriva.” ”Kan du säga till när vi ska skriva?” Ingen skriver. ”Nu 
ska ni skriva.” Alla skriver. 

8.50. En flicka antecknar något självmant.  

8.55. En elev frågar: ”Ska vi skriva det här?” 

Läraren svarar: ”Nej, ni ska inte skriva det här.” 

8.58. Läraren (ungefär): Det viktigaste som ni ska kunna är det ni 
skriver upp. Boken är inte lika viktig. 

Det finns en genomgående osäkerhet bland eleverna om vad som är 
viktigt att anteckna. Det är dock i nedanstående elevkommentar tyd-
ligt att eleven i fråga inte heller har följt med under genomgången till-
räckligt noga.  

2010-01-27 9B  
Det är 21 elever varav 5 pojkar närvarande. Det är ganska stökigt 
inledningsvis innan läraren tar kommandot och börjar lektionen 
med att muntligt förhöra och repetera förra lektionens ämnes-
innehåll. Lektionen avbryts plötsligt av att en annan lärare öppnar 
dörren och överlämnar inloggningskoder till gymnasievalet till tre 
elever. När förhöret efter detta avbrott väl är avslutat övergår 
läraren till dagens pensum som innebär att eleverna ska följa med 
i och anteckna delar av den text som läraren visar med hjälp av 
overheadbilder.  

10.07. Elev: ”Ska vi skriva det här?” 
Läraren: ”Ni har redan skrivit det här.” 

I följande lektionsobservation vill en elev få bekräftat av läraren att 
det räcker med skrivande för dagen. 
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2010-01-27 9C  
Det är 18 elever varav 7 pojkar närvarande. Lektionen handlar om 
1:a världskriget och läraren går igenom viktiga fakta och händel-
ser med hjälp av text på overheadbilder. Detta går till på liknande 
sätt som under de två föregående lektionerna med de andra klass-
erna tidigare samma dag.  

11.58. Elev: ”Visst, vi ska inte skriva något mer?” 
Läraren: ”Nu har ni skrivit färdigt för idag.” 

4.3.2 Kommentarer till skrivuppgifter 
Elevernas kommentarer under de observerade lektionerna kan bland 
annat vara uttryck både för ett motstånd mot skolskrivande och för en 
frågande och osäker inställning till vad som förväntas av dem. 

En elev är märkbart tagen av hur mycket andra människor skriver. 

2010-01-27 9A  
9.10. Ny overheadbild med förhållandevis mycket text. En elev:  
”Oh, tänk att man orkar skriva så där!” 

En pojke uttrycker osäkerhet om hur ett korrekt svar på lärarens in-
studeringsfrågor ska se ut.  

2010-02-03 9B  
Under lektionen är det 23 elever varav 7 pojkar närvarande. Jag 
börjar själv lektionen med att säga några förklarande ord om min 
forskning och om min vilja att intervjua några elever längre fram. 
Efter detta delar läraren ut en text med frågor om 1:a världskriget. 
Läraren går igenom texten muntligt tillsammans med klassen med 
hjälp av overheadbilder där lärarens svar på frågorna står att läsa.  

10.07. En pojke frågar: ”Har man fel om man inte har skrivit som 
dig?” Läraren svarar ungefär: Nej, det finns många sätt att svara. 

4.3.3 Flickors och pojkars skrivande 
Flickor och pojkar har inte sällan skilda attityder till skolskrivande. 
Dessa skillnader framgår både av olika sätt att ta sin an skrivarbetet 
och av kommentarer till detsamma. 

Flickor tar som flickan nedan, trots egna svårigheter, ibland an-
svar för att hjälpa pojkar med skolarbetet. 
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2010-01-13 9A  
9.20. En flicka som på grund av egna dyslektiska problem skriver 
på en alphasmart, hjälper trots detta sin bänkgranne (pojke) att 
skriva då och då med hjälp av papper och penna. 

Det förekommer inte sällan att framför allt pojkar klagar högt så att 
alla andra hör hur arbetsamt de tycker att det är att skriva. 

2010-02-03 9B  
10.32. Alla skriver. En pojke säger: ”Jag får ont i mina händer.” 

Följande anteckning görs när eleverna har skrivit på en text i ungefär 
20 minuter. En tydlig skillnad mellan de två flickorna och pojken 
framkommer i deras respektive attityder till skrivuppgiften i fråga, då 
flickorna diskuterar uppgiften allvarligt medan pojken försöker skäm-
ta sig undan fortsatt skrivande. 

2010-02-03 9C  
När lektionen börjar är 18 elever varav 8 pojkar närvarande. Jag 
inleder med några klargörande ord om min forskning och om de 
kommande intervjuerna. Därefter delar läraren ut en text med 
frågor om 1:a världskriget med svaren till dessa frågor ifyllda. 
Inga elever behöver alltså skriva något på stencilen och läraren 
går i stället igenom texten muntligt tillsammans med klassen. 
Eleverna lyssnar till synes uppmärksamt och antecknar ibland 
något som läraren säger. Efter ungefär en halvtimme meddelar 
läraren att det är dags för eleverna att göra en skrivuppgift. Denna 
uppgift går ut på att skriva en berättande text i vilken eleverna ska 
föreställa sig hur det var att vistas i 1:a världskrigets skyttegravar. 
Eleverna förväntas lämna in sina texter när lektionen är slut.  

11.50. Två flickor diskuterar sina texter med varandra under tiden 
som de skriver. En pojke säger: ”Jag kan inte skriva mer. Jag har 
dött nu!” 

4.3.4 Kopiering som skrivande 
Under de observerade lektionstillfällena framstår det som om flera 
elever anser att en ordagrann kopiering av lärarens ord är den bästa 
formen av lektionsanteckningar. 
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Flickan i nedanstående avsnitt ger efter lärarens fråga uttryck för 
åsikten att det är bättre att kopiera lärarens text än att försöka skapa 
en egen. 

2010-02-03 9A  
Lektionen ägnas åt 1:a världskriget. Det är 16 elever varav 5 
pojkar närvarande. Jag berättar för eleverna lite om min forskning 
och om att jag vill intervjua några elever senare. Därefter delar 
läraren ut en stencil och förhör samtidigt eleverna på några gamla 
kunskaper.  

8.45. Läraren går igenom vad som ska skrivas på stencilen som 
delades ut. Läraren visar de rätta svaren på overhead och eleverna 
skriver av dessa. Alla verkar skriva. Läraren frågar om det är 
bättre att jobba ”så här” med att skriva av från overheadbilder 
jämfört med att jobba själv. En flicka svarar: ”Så här.” 

En pojke inser att han inte kan skriva och lyssna samtidigt och undrar 
om han kan undvika att göra lektionsanteckningar. 

2010-01-27 9B  
10.40. En pojke säger till läraren: ”När jag skriver hänger jag inte 
med. Kan du kopiera åt mig?”  

4.3.5 Pojkar och prov 
Ett antal pojkar visar i både ord och handling upp tydligt negativa 
attityder gentemot skriftliga prov. Följande händelser som rör några 
pojkars hantering av en provsituation utspelar sig under den dag då 
alla tre klasserna skriver ett prov om hinduismen. 

2009-12-09 9A  
Denna dag är det skriftligt prov på hinduismen och lektionen 
börjar 8.25. Från början är det 17 elever varav 6 pojkar närvar-
ande. Först samlas elevernas mobiltelefoner in i en korg och sedan 
sätter sig eleverna på lärarens uppmaning på platser som är åt-
skilda från varandra. Läraren går därefter igenom provet en fråga i 
taget varpå provet börjar. Alla skriver under tystnad. Emellanåt 
kommer någon fråga från någon elev, ibland högt så alla hör, 
ibland enbart riktad till läraren.  
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8.30. Två pojkar kommer lite sent. En av pojkarna går in, tittar på 
provet och reser sig igen och säger: ”Jag pallar inte.” Han går ut 
igen.  

8.35. Två pojkar lämnar in sina prov efter fem minuter; sannolikt 
utan att ha hunnit skriva särskilt mycket.  

8.40. En ytterligare pojke lämnar in provet samtidigt som en 
annan pojke kommer. 

2009-12-09 9B  
Klockan är 9.45 och det är prov på hinduismen. Stämningen är 
uppskruvad eftersom någon har pratat om provfrågorna med 
någon i klassen som gjorde provet under den föregående lek-
tionen. Från början är det 17 flickor och inga pojkar alls i klass-
rummet.  

9.47. Mobiler samlas in. Genomgången ska börja. En pojke kom-
mer. Två pojkar till kommer. 

9.50. Fyra pojkar till kommer. Nästan alla pojkar sitter längst bak. 

2009-12-09 9C  
Prov på hinduismen med 21 elever varav 9 pojkar närvarande. På 
grund av risken för fusk är detta ett annat prov än det prov som de 
två föregående klasserna fick. Den ordinarie läraren går för att 
rätta tidigare klassers prov och specialläraren blir skrivningsvakt.  

11.00. En pojke försöker inte ens skriva provet. 

11.15. Alla skriver utom en pojke som lutar sig bakåt och verkar 
ha bestämt sig för att inte skriva något alls. 

11.20. Jag går ut i två minuter och på den tiden har pojken ovan 
lämnat klassrummet. 

En jämförelse med det i 5.2.1 observerade SO-provet visar att det 
även finns flickor som inte skriver något på sina provpapper. Man 
kan där dock lägga märke till att det kan finnas skillnader mellan hur 
flickor och pojkar manifesterar sitt motstånd mot skriftliga prov. En 
flicka som vid detta provtillfälle inte skriver några provsvar alls, och i 
likhet med övriga elever inte får lämna klassrummet för tidigt, sitter 
kvar i sin bänk och skriver både sms och något annat på ett blankt 
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papper. När jag senare frågar henne vad det var hon skrev på pap-
peret, svarar hon att hon skrev en grekisk låttext, något som hon 
hävdar är vanligt att göra när man har tråkigt. Det är således uppen-
bart inte skrivande i allmänhet som den här flickan protesterar emot, 
utan just det här SO-provet som hon av någon anledning inte vill eller 
kan delta i.  

4.3.6 Demonstrativt motstånd 
Under observationerna synliggörs både ett aktivt och ett passivt mot-
stånd mot skolskrivande genom att några elever protesterar muntligt 
mot att skriva och några inte skriver någonting alls.  

En elev markerar tydligt att det är ansträngande att skriva genom 
att åberopa svårigheter som andra elever har. 

2010-01-27 9B  
10.13. Läraren: ”Nu ska vi skriva.” ”Ni som har dyslexi – kon-
centrera er på att lyssna, jag kopierar.” Mummel: ”Jag har dys-
lexi!” De flesta skriver meningarna som visas med hjälp av over-
head. 

En pojke skriver inte alls trots lärarens uppmaning till eleverna att an-
teckna viktiga uppgifter om 1:a världskriget. 

2010-01-27 9C  
11.39. Läraren säger: ”Nu får ni fortsätta skriva.” 

11.40. De flesta, men inte alla, antecknar. En pojke bredvid mig 
längst bak skriver ingenting. 

4.3.7 Mobiltelefonen och sms-skrivande 
Det är uppenbart att många elever använder sina mobiltelefoner till 
att skriva sms med under lektionstid. Detta skrivande pågår oftast 
parallellt med lektionens övriga verksamhet och sköts för det mesta 
så diskret att det sannolikt enbart är sms-skribenten själv som tappar 
koncentrationen på lektionens innehåll. 

Följande anteckning görs när eleverna är i färd med att skriva 
sammanfattningar.  
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2009-12-02 9A  
Det är 15 elever varav 6 pojkar närvarande. Efter en kort inled-
ande repetition av hinduismen påbörjas arbetet med buddismen. 
Eleverna läser högt i tur och ordning ur läroboken och läraren 
förklarar svårigheter under tiden. När de tre sidorna i läroboken är 
genomlästa ger läraren eleverna i uppgift att skriva en samman-
fattning av texten och läraren förklarar samtidigt att det är viktigt 
att kunna skriva sammanfattningar i gymnasiet.  

9.15. Två flickor sms:ar under tiden som de andra skriver. 

Under en genomgång av buddismen är en pojkes uppmärksamhet del-
ad som framgår av följande skrivhändelse.  

2010-01-13 9A  
9.08. En pojke skriver på sin mobiltelefon. 

Nedanstående anteckningar görs under en religionskunskapslektion. 

2009-12-02 9B  
Under denna lektion är eleverna först sysselsatta med högläsning 
och därefter med att skriva sammanfattningar av lärobokstexten 
om buddism. Det är under lektionen 19 elever varav 4 pojkar 
närvarande.  

10.15. En flicka skriver sms diskret. 

10.45. Två andra flickor skriver sms diskret. 

De följande fältanteckningarna redogör för några elevers privatskriv-
ande under en observation av ett något annorlunda lektionstillfälle.  

2010-05-24 9C  
Denna lektion håller eleverna föredrag inför varandra. Dessa 
föredrag hålls inte i klassens ordinarie klassrum utan i en något 
större lokal i skolan avsedd bland annat för filmvisning. Det är 
viktigt att notera att det vid tidpunkten för denna observation är 
sent på vårterminen i skolår nio. De elever som håller föredrag 
gör sannolikt detta för att få behålla eller möjligen höja sina 
betyg. Några av de elever som utgör sina kamraters publik är 
sannolikt inte lika intresserade av skolan längre.  
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När eleverna förväntas lyssna på sina kamrater, blir det tydligt att 
flera av dem samtidigt håller på med sina mobiltelefoner och 
sannolikt bland annat både läser och skriver sms. Efter ett första 
pass på ca en halvtimme och en kort rast kommer eleverna till-
baka. Det är då 15 elever varav 6 pojkar närvarande.  

11.36. Eleverna kommer åter. Två elever, en flicka och en pojke, 
kommer tillbaka skrivande på sina mobiler. Eleverna sätter sig 
och en annan flicka gör något snabbt med sin mobil. 

11.49. En pojke håller ett ytterligare föredrag om upplysningen. 
En flicka kollar sin mobil. En pojke håller på med sin mobil. Han 
skriver i skydd av en stolsrygg.  

11.51. En annan flicka håller också på med sin mobil.  

11.54. Den första flickan håller på med sin mobil igen. Ytterligare 
en annan flicka skriver på sin mobil i skydd av ett skrivblock.  

11.55. Pojken tidigare skriver ett långt sms åter i skydd av stols-
ryggen. (Jag ser texten snett bakifrån.) Han verkar få svar efter 
någon minut. 

4.4 Sammanfattning av observationsresultaten 
Utifrån dessa klassrumsobservationer och fältanteckningar kan man 
hävda att flertalet elever i dessa tre klasser gör få eller inga skol-
relaterade anteckningar annat än på direkt uppmaning. Det är således 
mycket sällan som eleverna under dessa klassrumsobservationer för 
minnets skull omvandlar talat språk till skrivet språk. Det som flera 
elever trots allt antecknar är lärarens skrivna text som visas med hjälp 
av overheadbilder. Därutöver är skolskrivande sällsynt i klassrummet. 
Några enstaka elever antecknar vid några tillfällen spontant något 
viktigt, men som framgår av flera av fältanteckningarna är det oftast 
ett motstånd att övervinna för eleverna innan majoriteten av dem 
skriver något relaterat till undervisningen under dessa lektioner. 
Läraren är under de observerade lektionerna noga med att tala om att 
det är viktigt att föra egna anteckningar och att elevernas lektions-
anteckningar är viktigare än lärobokstexten. Det finns dock även ett 
annat budskap till eleverna i lärarens uppmaning att det räcker med 
att kopiera det läraren skrivit. Sannolikt är det av läraren sanktio-
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nerade skolskrivandet därför behäftat med dubbla budskap. Enligt det 
första budskapet uppmuntras eleverna att föra egna anteckningar, 
medan de enligt det andra budskapet uppmanas att kopiera lärarens 
text. Troligen är det ytterst få av dessa elever som har hunnit lära sig 
en egen anteckningsteknik och många elever blir därför osäkra på vad 
som är väsentligt att anteckna som stöd för sitt skolarbete. Flera 
elevers frågor om vad de förväntas anteckna visar att de inte själva 
vare sig kan eller vill ta ställning till vad som är väsentligt att kunna 
och vad som kanske är mindre viktigt. De flesta av de observerade 
eleverna nöjer sig därför med att enbart kopiera lärarens texter. 

I alla de tre observerade klasserna finns det betydligt fler flickor 
än pojkar. Det är under observationerna tydligt att pojkarna är ännu 
mindre benägna att göra anteckningar än vad flickorna är. Det fram-
kommer under observationerna i 9A synbara skillnader mellan poj-
kars och flickors attityder till skolskrivande. Några pojkar kommer 
försent till det skriftliga provet om hinduismen och några pojkar 
skriver mycket lite eller inget alls på provpapperet. En flicka hjälper 
vid ett annat tillfälle en pojke att anteckna, trots att flickan själv har 
dyslektiska problem. En annan flicka antecknar under en genomgång 
något utan att läraren uppmanar klassen att skriva. Tendensen i 
klassen under dessa observationer är att flickorna generellt sett ägnar 
sig mer åt skolskrivande än vad pojkarna gör och att flickorna också 
satsar mer på att få goda provresultat än vad pojkarna gör. 

Under observationerna i 9B blir det likaså tydligt att det finns 
olikheter mellan flickors och pojkars syn på skolarbete och på skol-
skrivande. Till skillnad från vid de tre övriga redovisade observa-
tionstillfällena i denna klass, är inga pojkar alls närvarande när provet 
om hinduismen börjar. Sju pojkar kommer därefter in i klassrummet i 
tre omgångar. Vid två andra lektioner är det dels en pojke som ber 
läraren om att kopiera det viktiga åt honom, eftersom han själv häv-
dar att han inte kan lyssna och skriva samtidigt, dels en pojke som 
klagar över att han får ont i händerna av att skriva. En ytterligare 
pojke uttrycker tidigare denna sistnämnda lektion en osäkerhet över 
om man är tvungen att formulera sig exakt på samma sätt som lär-
aren, eller om det är möjligt att anteckna med egna ord. Dessa lek-
tionsobservationer synliggör den ovana som dessa tre pojkar upplever 
vid skolskrivande.  

Man kan även urskilja en skillnad mellan flickornas och pojkarnas 
attityder gentemot skolskrivande i observationerna i 9C. Denna skill-
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nad framskymtar dels hos pojken som inte skriver provet alls samt 
hos pojken som inte antecknar trots lärarens uppmaning, dels hos 
pojken som dramatiskt tillkännager att han inte orkar skriva mer sam-
tidigt som två flickor i närheten arbetar vidare med sitt skrivande. 
Denna olikhet i förhållningssättet gentemot skrivande mellan pojkar 
och flickor är däremot inte alls märkbar under den lektion när elev-
erna håller föredrag inför varandra. Då skriver både pojkar och flickor 
sms under tiden som de lyssnar på sina kamrater, till synes utan 
någon som helst skillnad mellan könen. Skillnaden mellan pojkar och 
flickor när det gäller skrivande under dessa lektioner i 9C, verkar 
således enbart gälla skolskrivande och inte privatskrivande.  

Vid tre av observationstillfällena ägnas lektionstiden åt skriftliga 
prov och det blir då som nämnts ovan tydligt hur några av de fåtaliga 
pojkarna utmärker sig genom att dels inte skriva provet alls, dels 
komma försent till detsamma. De markerar på detta sätt att de inte tar 
sitt skolarbete på samma allvar som många av flickorna trots allt gör. 
Detta är värt att notera eftersom dessa elever vid tidpunkterna för 
proven går i skolår nio och bara har en termin kvar i grundskolan. 
Alla prov och betyg är under detta sista skolår viktiga för elevernas 
chanser att bli antagna till de gymnasieprogram som de önskar kom-
ma in på. Det är därför anmärkningsvärt utifrån observationerna hur 
tydligt flera pojkar börjar ikläda sig en roll som icke-skrivare i 
skolan. Detta skulle kunna bero på att några av dessa pojkar redan 
kring jul har gett upp sina försök att ta sig in på något attraktivt 
gymnasieprogram. Det skulle också kunna bero på att vissa pojkar 
under sista året av grundskolan ägnar sig åt att bygga upp sin manliga 
identitet utan att införliva skolskrivande och skolarbete i densamma. 
Sannolikt är det en kombination av minst dessa två företeelser som 
ligger bakom vissa av de observerade pojkarnas handlande. 

Det synliga privatskrivande som försiggår i dessa klassrum är 
sms-skrivande. Som framgår av flera av fältanteckningarna sker detta 
skrivande oftast diskret och ibland även i smyg. Tack vare mobil-
telefonernas minimala storlek och elevernas diskreta beteende, är 
sms-skrivande ofta möjligt även under lektionstid. Detta skrivande 
stör troligen inte vid något tillfälle någon annan elevs koncentration. 
Det problem som ändå finns förknippat med skrivandet i fråga, är 
naturligtvis att sms-skribenterna själva vid dessa skrivtillfällen inte är 
helt koncentrerade på skolarbetet. Då en tillsägelse att sluta skriva 
sms eventuellt skulle kunna störa lektionen mer än att låta bli att säga 
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till eleven i fråga, har sannolikt också många lärare många gånger 
överseende med sms-skrivande förutom vid skriftliga prov. Sms-
skrivande är följaktligen en för det mesta närvarande skrivpraktik 
under lektionstid. Övrigt privatskrivande är svårare att notera under 
lektionsobservationer, eftersom detta skrivande torde ske med papper 
och penna och lätt kan förväxlas med skolskrivande. I kapitel 6 
kommer dock även detta pappersbaserade privatskrivande under lek-
tionstid att behandlas något. 

Sammantaget är det utifrån dessa klassrumsobservationer möjligt 
att hävda att dessa ungdomar upplever ett tydligt motstånd mot och en 
likaledes tydlig osäkerhet inför skolskrivande. Detta motstånd och 
denna osäkerhet finns hos både flickor och pojkar men är betydligt 
mer markant hos pojkarna. När det däremot gäller privatskrivande av 
sms under lektionstid finns det ingen synbar könsskillnad alls. 
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5 Skuggningar av Ahmed eller skola är 
skola och fritid är fritid 

5.1 Syfte, material och metoder 
En pojke skuggades under knappt tre skoldagar i slutet av vårtermin-
en 2010 med hjälp av en etnografiskt inspirerad metod. Syftet med 
skuggningen var att med hjälp av klassrumsobservationer, observa-
tioner under raster och fältanteckningar försöka synliggöra pojkens 
samtliga skrivhändelser under tiden i skolan. Pojkens fingerade namn 
är Ahmed.  

Anledningen till att jag valde Ahmed till min skuggning var att jag 
ville följa en elev som under mina tidigare lektionsobservationer (se 
4.1) visat stabilitet i sin skolgång. Ahmed var då den ende av dessa 
elever som inte visade någon tveksamhet alls när jag frågade honom 
om han ville vara med i min forskning och låta mig skugga honom. 
Mitt intryck under skuggningarna var därefter att han inte verkade 
låta sig påverkas av att jag följde efter honom och av att jag förde 
anteckningar om vad han gjorde. Några av Ahmeds kamrater var en 
aning mer nyfikna i början, men de tog mindre notis om mig när jag 
hade besvarat en del av deras frågor. Jag var ju dessutom bekant med 
dem och klassen sedan mina tidigare lektionsobservationer (se 4.1).  

Mitt intryck av Ahmed var att han under tiden för observationerna 
var en stabil elev som var respekterad och omtyckt av både sina 
jämnåriga och av skolans personal. Hans slutbetyg i skolår nio var i 
princip genomgående godkända och han kom därefter in på det 
gymnasieprogram han önskade. 

5.2 Skuggningsresultat 
Ahmed ägnar sig åt sitt skolarbete under de observerade lektionerna. 
Han skiljer också tydligt på lektionstid och fritid och skriver till 
exempel med några få undantag sms enbart under rasterna.  

De texter som Ahmed skriver under dessa tre skoldagar finns, 
förutom SO-provet och de matematiska uträkningarna, redovisade i 
kapitel 6. 
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Skuggningsresultaten redovisas i form av lätt redigerade fält-
anteckningar med separat redovisning av Ahmeds enskilda skriv-
händelser.      

5.2.1 Tisdag 2010-05-11 
8.45–9.15 Matematik 

Första lektionen för dagen. Mycket få elever närvarande. Sanno-
likt beror detta på att flera av dem är hemma och förbereder sig 
inför SO-provet senare under förmiddagen. Ahmed är en av de 
fem närvarande eleverna och han sitter som han brukar under tv:n 
i taket nere i hörnet. Läraren säger att det ska bli repetition av 
statistik under lektionen. Ahmed har ett arbetsblad och sitt räkne-
häfte upplagt på bordet framför sig. Ännu har han inte skrivit 
någonting. Efter några minuter börjar Ahmed räkna i häftet. Ingen 
annan i klassen har börjat skriva något än.  

Under lektionen sker sedan bland annat följande: Ahmed 
pratar med pojken framför sig om hur man ska lösa en uppgift. 
Ahmed räknar med hjälp av miniräknaren, samtidigt som han får 
hjälp av läraren. Ahmed räknar för sig själv utan att låta sig störas 
av klasskamraternas kommentarer. En pojke i andra änden av 
rummet försöker få Ahmeds uppmärksamhet men lyckas inte med 
detta. Ahmed räknar vidare fast det småpratas lite på olika ställen 
i rummet. Ahmed gör en liten paus och kommenterar något till en 
kamrat, men räknar dock igen nästan på en gång. Ahmed svarar 
en flicka om hur man får besked om sommarjobb och återgår till 
matten direkt därefter.  

Skrivhändelser 8.45–9.15 
Ahmed skriver genomgående under lektionen i sitt räknehäfte.  

9.15–9.45 Rast 
I korridoren är det sex ungdomar som småpratar med varandra, en 
flicka och fem pojkar. En pojke till kommer och plötsligt börjar 
tre av ungdomarna att läsa på inför provet, dock inte Ahmed. Nu 
är det bara tre ungdomar kvar och ingen som läser. Ahmed lyssnar 
i hörlurar och tittar på sin mobil innan han stoppar tillbaka den i 
fickan igen. Nu är de tre igen och flickan läser och försöker få 
med pojkarna på frågorna inför provet. Ahmed får ett sms och 
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svarar på det och får därefter ett till och svarar på det också. Nu är 
det åtta ungdomar samlade och ingen som pluggar.  

Skrivhändelser 9.15–9.45 
Ahmed svarar på två sms som han får under rasten. 

9.45–10.35 SO 
Lektion/prov. Det är en vikarie som instruerar klassen om hur SO-
provet fungerar. 17 elever varav sju pojkar närvarande. Efter fem 
minuter har alla börjat skriva på sina prov. Ahmed skriver likaså. 
Tyst i klassen. Provet består av sex frågor om andra världskriget. 
Ahmed får efter 20 minuter ett sms som han noterar men inte 
besvarar. Ahmed hämtar ett nytt papper att skriva på. Klockan 
10.32 lämnar Ahmed in sitt prov. Fem elever är då fortfarande 
kvar och skriver.  

Skrivhändelser 9.45–10.35 
Ahmeds skrivande under denna lektion består av att skriva svar på 
provets frågor. Tyvärr har jag inte tillgång till dessa provsvar. 

10.35–11.00 Rast 
Fyra pojkar utanför lärarnas arbetsrum i korridoren. Ahmed svarar 
på de sms han fått. Fem–sex pojkar diskuterar fotboll, delvis bero-
ende på att jag gav dem Situation Sthlm med artikeln om AIK:s 
Martin Mutumba att läsa. Sex pojkar pratar därefter om provet. 
Ahmed och en annan pojke läser nu Mutumbaartikeln tillsam-
mans. Pojkarna skrattar åt saker i artikeln när de läser. De läser 
verkligen. 

Skrivhändelser 10.35–11.00 
Ahmed svarar under rasten på de sms han fick under den föregående 
lektionen.  

11.00–12.00 Bild 
16 elever varav 7 pojkar. Alla närvarande elever arbetar under 
lektionen med sina bilder. Bilduppgiften består i att måla av ett 
känt 1900-talskonstverk.  

Ahmed kollar sin mobil och läser samt eventuellt även skriver 
ett sms. Han går fram och hämtar ett papper och tänker börja på 
något nytt bildarbete. Ahmed småpratar lite med en pojke som 



 87 

kom nyss och som inte gör någon uppgift. Han får därefter hjälp 
av läraren med sin bild. Ahmed diskuterar målningsteknik med 
sin bänkgranne och går därefter och hämtar något. Det är nu tre 
pojkar som sitter tillsammans och småpratar och arbetar under 
tiden. Nu är det två pojkar till som dras till Ahmeds hörna för att 
prata. Ahmed lyssnar på musik som en annan pojke tillhandahållit 
genom sin mobil och sina hörlurar. Nu har Ahmed gett upp sitt 
arbete och lyssnar enbart. Ahmed lämnar därefter tillbaka musik-
spelaren, kollar sin mobil och återgår till att måla.  

Skrivhändelser 11.00–12.00 
Troligtvis skriver Ahmed ett svar på ett sms han får under lektionen.  

12.00–13.45 Lunchrast  
På lunchrasten gör vi en bilutflykt jag och fyra pojkar till X. 
Ahmed köper hårgelé på Kicks, något som de övriga försöker 
göra sig lustiga över utan att nämnvärt lyckas påverka Ahmed. 
Efter Kicksbesöket blir pojkarna först villrådiga, men bestämmer 
sig ganska snabbt för att de vill åka tillbaka till skolan igen. När vi 
kommer till skolan går de raskt upp till sin korridor, men bestäm-
mer sig sedan enligt Ahmed rätt fort för att gå till kiosken. Det 
känns som om de vill vara i fred en liten stund så jag går själv till 
personalrummet och dricker en snabb kopp kaffe. Lunchrasten 
blir mer än dubbelt så lång som den skulle vara, eftersom en 
schemalagd engelsklektion utgår och omvandlas till håltimme.  

Skrivhändelser 12.00–13.45 
Under denna lunchrast förekommer inga dokumenterade skrivhändel-
ser. 

13.45–14.40 Matematik 
Denna lektion är egentligen schemalagd som en NO-lektion, men 
är enligt lärarens önskemål omvandlad till en matematiklektion. 
Denna omvandling underlättas av att samma lärare undervisar 
klassen i både NO och matematik. Läraren berättar att detta är det 
sista tillfället att förbereda sig inför de muntliga nationella proven 
som följer veckan därefter. 18 elever varav 8 pojkar närvarande. 

Ahmed sitter i hörnet under tv:n som vanligt. Han väntar tyst 
och lugnt. Läraren delar ut stenciler. Ahmed sätter på sin musik-
spelare. Han räknar uppgifterna på stencilen. Ahmed kollar mobi-
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len men skriver inget. Han återgår därefter till att räkna. Ahmed 
får ett sms. Han kollar snabbt mobilen och stoppar sedan undan 
den direkt. Ahmed håller sitt häfte mot knäet och räknar under 
bänken. Han har frågorna på det andra knäet. Ahmed tittar upp 
och lyssnar på vad kamraterna säger, men återgår därefter till 
matten.  

Skrivhändelser 13.45–14.40 
Ahmeds skrivande under denna lektion består, liksom under den tid-
igare matematiklektionen, av att han skriver i sitt räknehäfte. 

Sammanfattning 2010-05-11 
Det skolskrivande som Ahmed ägnar sig åt under denna skoldag är 
räkning i sitt häfte vid två lektionstillfällen, en gång på förmiddagen 
och en gång på eftermiddagen. Vidare skriver Ahmed ett prov i SO 
om andra världskriget.  

När det gäller privatskrivande gör Ahmed vid nio tillfällen under 
den observerade delen av skoldagen något med sin mobiltelefon, då 
han bland annat läser och skriver sms. Han skriver dessutom under 
den första av matematiklektionerna en förteckning över spelare i FC 
Barcelona. För sms och spelarförteckning se 6.3.4 respektive 6.3.6. 

I det närmaste genomgående under denna skoldag håller Ahmed 
isär sitt skol- och sitt privatskrivande. Under lektionstid ägnar han sig 
åt skolskrivande och under rasterna skriver han privata texter. Detta 
blir ännu tydligare av det faktum att Ahmed under lektionstid är väl 
medveten om att han får flera sms, men att han ändå väntar till rasten 
med att besvara dem. Vidare är Ahmed inte intresserad när en flicka 
under rasten vill ha sällskap med att plugga inför SO-provet, eftersom 
han då uppenbarligen inte ägnar sig åt skoltexter. De två observerade 
undantagen till denna strikta uppdelning i skolarbete under lektionstid 
och privatskrivande på raster är för det första det sms som Ahmed 
sannolikt skriver under bildlektionen och för det andra den spelar-
förteckning som Ahmed skriver under den första matematiklektionen. 
När det gäller sms-meddelandet skrivs detta dock innan lektionen 
riktigt har kommit igång för Ahmeds del. Spelarförteckningen skrivs 
å andra sidan i smyg och är inget jag observerar under lektionstid. 
Ahmed visar mig den i efterhand när jag frågar honom om vad han 
skrev under lektionen. Sannolikt ansåg Ahmed (med rätta) att skriv-
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andet av denna förteckning inte kunde störa någons skolarbete i klass-
rummet.  

Det är av observationerna att döma tydligt att Ahmed åtnjuter en 
stark integritet i förhållande till sina klasskamrater. Han dras inte med 
när någon elev försöker sätta fart på klassen och han låter sig heller 
inte påverkas när hans kamrater försöker göra sig lustiga över att han 
köper hårgelé. Ahmed följer vidare i stor utsträckning skolkulturens 
normer om att ägna sig åt skolarbete under lektionstid och privata 
förehavanden under raster.  

5.2.2 Måndag 2010-05-31 
10.45–11.00 Rast  

Sju pojkar som smågnabbas i korridoren, däribland Ahmed som är 
lugn i förhållande till de övriga. Stämningen är uppenbart vän-
skaplig. Tre flickor finns i utkanten, men de är inte engagerade i 
diskussionen. Mycket av pojkarnas diskussion handlar om lands-
kampen i fotboll mellan Sverige och Bosnien. Några var där och 
berättar om hur det var. Ingen av pojkarna (nu är de fem) har 
hållit på med sina telefoner alls under tiden som de diskuterar.  

Skrivhändelser 10.45–11.00 
Ahmed tittar vid ett tillfälle på sin telefon, gör något med den och 
stoppar sedan undan den igen.  

11.00–12.00 Svenska 
Nio flickor och åtta pojkar. Filmvisning av Romeo och Julia med 
bl.a. Leonardo Di Caprio. Det är en våldsam och moderniserad 
version av pjäsen och eleverna tittar uppmärksamt på filmen trots 
blankversen, men när det blir mer ord än handling tappar de i upp-
märksamhet. Ahmed sitter längst ner i hörnet vid fönstret denna 
gång, eftersom det här är ett annat klassrum än det som klassen 
brukar vara i under flera av sina andra lektioner och tv:n står 
längst fram i det här rummet. 

Skrivhändelser 11.00–12.00 
Ahmed gör något med sin telefon vid två tillfällen. Vid det senare av 
dessa tillfällen håller han på med telefonen i skydd av bänken, sanno-
likt på grund av att läraren innan filmen började sa att eleverna inte 
skulle sms:a under lektionen. 
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12.00–12.45 Lunchrast 
Lunch på olika håll. 

12.45–13.30 Matematik 
Ahmed sitter på sin vanliga plats under tv:n. Lektionen börjar med 
att studie- och yrkesvägledaren (SYV) informerar om antagningen 
till gymnasiet. SYV berättar för eleverna om hur antagningen går 
till under sommaren. Alla lyssnar uppmärksamt, även Ahmed. 18 
elever varav 7 pojkar närvarande. Efter 20 minuter är SYV-infor-
mationen slut och matematiklektionen börjar. Läraren delar ut ett 
stencilhäfte. Flera elever går ut för att hämta saker i sina skåp. 
Stencilhäftet heter ”Problemlösning” och är på åtta sidor. Ahmed 
sitter bredvid pojken R som har börjat arbeta för ovanlighetens 
skull. R tittar på Ahmeds stencil och verkar både få hjälp och 
inspiration av Ahmed. Därefter sker bland annat följande: Ahmed 
vill ha och får hjälp av läraren. Ahmed arbetar och samtalar om 
uppgifterna med R. Ahmed går ut ur klassrummet. Ahmed och R 
återkommer till sina platser.  

Skrivhändelser 12.45–13.30 
Ahmeds skrivande under denna matematiklektion består av att han 
skriver och räknar i det utdelade stencilhäftet. 

13.30–13.40 Rast 
17 elever vistas i den breda delen av korridoren utanför klass-
rummet. Stämningen verkar god men klassuppdelad. En klass på 
den ena och en annan klass på den andra sidan av borden. Sex 
elever varav tre flickor i Ahmeds hörna. Ahmed pratar både rätt 
mycket och uppsluppet. De tre pojkarna knuffar och kramar var-
andra kärvänligt.  

Skrivhändelser 13.30–13.40 
Inget som kan relateras till skrift där Ahmed är aktiv sker under 
denna rast. 

13.40–14.40 Engelska 
16 elever varav 9 flickor närvarande. Filmen om Romeo och Julia 
återupptas under denna lektion. Klassen har samma lärare i sven-
ska och engelska och därför har denna lärare beslutat att utnyttja 
båda sina lektioner denna dag till filmvisning. På detta sätt hinner 
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klassen se hela filmen på en skoldag. Ahmed skriver på sin mobil 
och har även en musikspelare på bänken med en sladd till sina 
hörlurar. Filmen återupptas och alla tittar och sitter dessutom 
närmare nu än under den förra filmlektionen, dock inte Ahmed 
och R. 

Skrivhändelser 13.40–14.40 
Ahmed skriver på sin mobil vid ett tillfälle under lektionen. 

Sammanfattning 2010-05-31 
Ahmeds observerade skolskrivande under denna skoldag består av att 
han räknar i ett stencilerat häfte vid namn Problemlösning. Under de 
två övriga observerade lektionerna tittar klassen på filmen Romeo och 
Julia och under denna tid gör Ahmed något med sin mobiltelefon vid 
fyra tillfällen då han bland annat läser och skriver sms. Även vid den 
första observerade rasten gör Ahmed något med sin telefon. Se 6.3.5 
för sms-texter. 

Denna skoldag ägnar sig Ahmed åt skolskrivande enbart under 
matematiklektionen. Under de två övriga lektionerna och rasterna 
skriver Ahmed inget skolrelaterat alls. Däremot privatskriver Ahmed 
under den första rasten samt under de två filmlektionerna. Det är 
tydligt att det sms-skrivande som Ahmed ägnar sig åt under dessa 
filmlektioner utgör ett brott mot den uppdelning i skolskrivande under 
lektionstid och privatskrivande under ledig tid som Ahmed vid-
makthöll under den tidigare observerade skoldagen (se 5.2.1). Möj-
ligen kan detta förklaras med att Ahmed, i likhet med flera andra 
elever, kan ha svårigheter med att förstå att även en spelfilm kan ha 
ett för skolundervisningen relevant innehåll. Det är således möjligt att 
Ahmed inte helt kan göra klart inför sig själv vad som är lektion och 
vad som är fritidsaktivitet. Det mörker som råder i klassrummet under 
filmvisningen underlättar sannolikt också sms-skrivande utan risk för 
upptäckt.  

5.2.3 Tisdag 2010-06-01 
9.45–10.45 SO 

15 elever varav 7 pojkar närvarande. SO-läraren börjar lektionen 
med att introducera det kalla kriget. Läraren gör med hjälp av en 
utdelad stencil några nerslag i denna tidsperiod och berättar kort 
om dessa. Läraren berättar vidare att lektionen kommer att gå ut 
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på att gå till datorsalen och skriva var sitt bidrag till en tidslinje 
om det kalla kriget. Eleverna får var sin av de 13 punkterna på 
stencilen att först ta reda på mer fakta om och därefter presentera i 
skrift. Ahmed ska skriva om NATO och Warszawapakten. Några 
punkter läggs till på stencilen, t.ex. Korea- och Vietnamkrigen. 

I datorsalen: Ahmed sitter längst bak till vänster och söker på 
internet via Google för att få reda på fakta om Warszawapakten 
och NATO. Han använder sig snart av Wikipedias uppgifter. 
Wikipedia om Warszawapakten syns på datorskärmen. Ahmed 
skriver på ett word-dokument baserat på Wikipedias uppgifter om 
Warszawapakten och NATO. 

Läraren kommer och säger att de elever som är klara ska 
skriva ut sina texter och gå tillbaka till klassrummet och hänga 
upp texterna på väggen så att dessa sedan bildar en tidslinje. 

Ahmed och jag går till klassrummet där han sätter upp sina två 
texter på väggen. Eftersom han blir färdig tidigt går vi tillbaka till 
datorsalen igen där han av läraren får två nya uppgifter som hand-
lar om att ta reda på fakta om Malcolm X och Martin Luther 
King. Ahmed tittar återigen i Wikipedia, läser och klistrar in en 
text i ett word-dokument. Ahmed skriver efter en stund ut sin text 
om Malcolm X. Han hinner bara med denna första uppgift innan 
lektionen är slut. 

Skrivhändelser 9.45–10.45 
Ahmed skriver under denna lektion enbart med hjälp av dator. Allt 
hans skrivande sker dessutom på uppdrag av läraren. Han tar vidare 
hjälp av text skriven av andra människor för att producera egen skol-
text. 

Sammanfattning 2010-06-01 
Skuggningen denna dag inskränker sig till en enda lektion i SO. 
Skuggningen är egentligen planerad att fortsätta även efter SO-
lektionen, men på grund av en annan händelse som inträffar i skolan 
efter denna lektion, blir det bara en skuggad lektion denna dag. 

Ahmeds observerade skrivande denna skoldag äger rum med hjälp 
av dator i datorsalen. Han tar där hjälp av Wikipedia för att ta reda på 
fakta för sin skriftliga presentation. Han arbetar snabbt och är uppen-
bart bekant med att hitta faktauppgifter på internet. Han behärskar 
även hantverket med att skriva i word och hur man går tillväga för att 
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föra över en text från internet till ett word-dokument och där redigera 
detsamma. Ahmeds texter är följaktligen produkter av både Wiki-
pedia och av honom själv. Dessa texter återfinns i 6.3.3. 

5.3 Sammanfattning av skuggningsresultaten 
Ahmeds skrivande i skolan under dessa tre observerade skoldagar 
kännetecknas av en tydlig uppdelning i skolskrivande under lektions-
tid och privatskrivande under raster. Denna åtskillnad kan kategori-
seras som en uppdelning i två olika skrivkulturer. Dessa skrivkulturer 
möts nästan inte alls i Ahmeds fall i skolan; de förekommer parallellt 
utan att de påverkar varandra. Det är iögonenfallande att Ahmed ald-
rig ägnar sig åt skoltexter under sin observerade fritid och tämligen 
sällan åt privattexter under lektionstid. Ahmed kan således sägas vara 
insocialiserad i den skolkultur som står för att skolan ska ha tydliga 
scheman med likaledes tydliga gränser mellan skolans ämnen och 
mellan arbetstid och fritid. 

När Ahmed ägnar sig åt skolskrivande under skoltid är det genom-
gående på lärarens uppmaning. Matematikuppgifter, SO-prov och SO-
uppgifter i datorsalen är samtliga exempel på uppgifter som lärarna 
uttryckligen förväntar sig att eleverna ska arbeta med. De privattexter 
som Ahmed skriver under de observerade skoldagarna skrivs däremot 
antingen på hans eget initiativ eller som svar på mottagna sms. De två 
skrivkulturerna kännetecknas följaktligen av att skolskrivandet är 
initierat av en person med makt över Ahmeds skrivande, medan 
privatskrivandet tillkommer på initiativ av Ahmed själv eller personer 
utan officiellt sanktionerad makt över Ahmeds skrivande. 
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6 Ahmeds texter eller den språkutveck-
lande fotbollen 

6.1 Syfte, material och metoder  
Syftet med dessa textanalyser är att synliggöra Ahmed som skribent, 
och att därigenom försöka besvara forskningsfrågan om vilka skill-
nader som finns i de texter som ungdomar skriver i skolan respektive 
privat vad det gäller innehåll och textmängd. Skuggningen av Ahmed 
redovisas i kapitel 5, och i detta sjätte kapitel redovisas nästan alla 
texter han skriver under denna skuggning samt ytterligare några texter 
han skrivit vid andra tillfällen. De elva texter, eller textsamlingar, 
som redovisas i detta kapitel är insamlade på i huvudsak två olika 
sätt. De tre skoltexterna Siddharta, skyttegravsliv samt det nationella 
provet i svenska som andraspråk har jag fått tillgång till av Ahmeds 
respektive lärare. Jag har därefter frågat Ahmed och fått hans till-
låtelse att använda dessa texter. De övriga åtta texterna har jag fått 
tillgång till direkt av Ahmed själv. 

Vid analysen av texterna har jag bland annat låtit mig inspireras 
av det mindre styrda sätt att analysera ungdomars texter som Theres 
Bellander (2010:181 ff.) använt sig av i sin avhandling. Eftersom 
Bellander så tydligt eftersträvar att synliggöra de roller som hennes 
informant påtar sig, är det dock närmast hennes friare förhållningssätt 
till textanalys som jag har anammat. Även Anna-Malin Karlsson 
(2006:168) förespråkar en friare analysmetod: ”Det finns alltså ingen 
standardmodell för textanalys med etnografisk inramning, men den 
vägledande principen bör vara att analysen ska förankra texterna i den 
konkreta användningen och ytterligare fördjupa förståelsen för hur 
texterna fungerar i det sammanhang de förekommer i.” Utöver att jag 
således ansluter mig till de friare förhållningssätt till textanalys som 
Bellander och Karlsson använder sig av respektive förespråkar, tar 
jag dessutom även upp några i sammanhanget intressanta avvikelser 
från gängse språkliga normer och konventioner som förekommer i 
Ahmeds texter. 
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6.2 Förteckning av texter 
De texter som redovisas i den följande framställningen är: 

− 2009-12-02 Siddharta 
− 2010-02-03 Skyttegravsliv 
− 2010-05-11 Sms och spelarförteckning 
− 2010-05-31 Sms 
− 2010-06-01 Nato, Warszawapakten och Malcolm X 
− Två fotbollskrönikor 
− Nationellt prov i svenska som andraspråk 

Man kan dela in dessa texter i fyra olika kategorier (se Tabell 6). 

Tabell 6. Ahmeds texter 

Skoltexter Privattexter 

Handskrivna texter Siddharta 
Skyttegravsliv 
Nationellt prov 

Spelarförteckning 

Digitala texter Nato 
Warszawapakten 
Malcolm X 

Sms 2010-05-11 
Sms 2010-05-31 
Två fotbollskrönikor 

6.3 Textresultat 
Alla de sex skoltexterna är skrivna på uppmaning av någon. Fem av 
dem är skrivna på uppmaning av SO-läraren och det nationella provet 
är obligatoriskt för alla elever i skolår nio.  

Lika många av de i skolan skrivna skoltexterna är handskrivna 
som digitalt skrivna. Detta beror på att klassrummet där tre av text-
erna skrevs inte har några datorer. I datorsalen där de tre andra 
texterna skrevs finns det däremot naturligtvis datorer. En enda privat-
text är handskriven i klassrummet under lektionstid, medan sms-
meddelandena ofta också är skrivna i klassrummet under lektionstid 
men självklart då med hjälp av mobiltelefon. De två fotbolls-
krönikorna slutligen är digitalt skrivna utanför skolan.  

Utifrån denna redogörelse av skrivmiljöer är det sannolikt möjligt 
att dra slutsatsen att Ahmed skrev sina skol- och privattexter med 
hjälp av de skrivverktyg som stod till buds, men om det fanns ett val 
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mellan att skriva för hand eller att skriva digitalt, så valde han att 
skriva med hjälp av digitala hjälpmedel. 

Skoltexterna presenteras före privattexterna med det nationella 
provet som enda undantag till denna ordning. Anledningen till detta 
undantag är att det nationella provet så tydligt på flera sätt hör sam-
man med de två fotbollstexterna. Efter presentationen av de första 
fem skoltexterna görs en sammanfattning av analyserna av dessa 
texter, innan redovisningen fortsätter med privattexterna. 

6.3.1 Siddharta 2009-12-02 
Efter att ha repeterat det gamla ämnesområdet om hinduismen, på-
börjar läraren det nya arbetet om buddismen genom att klassen först 
får lyssna till en inläst uppläsning av läroboken om Buddha/Siddharta 
och hans liv. Eleverna får efter detta femton minuter på sig att skriva 
en sammanfattning. Lärarens instruktioner och råd till eleverna lyder: 
”Ni får titta på texten, men inte skriva av.” Syftet med denna skriv-
övning får antas vara rent kognitivt med avsikten att befästa textens 
innehåll genom att få eleverna att själva försöka sammanfatta detta i 
skrift. Läraren samlar efter lektionen in de färdiga texterna för att läsa 
och eventuellt kommentera dem. Eleverna får samtidigt reda på att de 
ska få tillbaka sina texter tämligen snart, så att de ska kunna ta hjälp 
av det som de skrivit i sina förberedelser inför det skriftliga provet 
om buddismen längre fram i tiden. De kursiverade delarna av texten 
är kopierade från läroboken (Högberg & Sundqvist 2008:128). 

Ahmeds text: 
sammanfattning 
Siddharta lämnade allting bakom sig, sin fru och deras nyfödde 
son. 
Han hade bestämt sig för att leva som tiggare resten av livet. 
De buddhistiska skrifterna berättar att siddharta [Siddhartas far] 
blev spådd vid sin sons födsel. 
Kungen ville att siddharta en dag skulle ta över det lilla kunga-
riket.  
Han försökte skydda honom från allt obehagligt och sorgligt i 
livet. 
Därför fick siddharta allt en förnäm prins kan önska sig. 
Under sina utflykter mötte siddharta vanliga människor och fick 
se hur de lever. 
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Textanalys 
En stor del av Ahmeds text är som synes tagen direkt ur förlagan. Det 
finns dock några företeelser som tyder på att Ahmed ändå till viss del 
gör en medveten redigering av lärobokstexten.12 Först och främst är 
tempus ändrat. I läroboken berättas historien om Siddharta i presens, 
men Ahmed ändrar genomgående verbformerna till förfluten tid. 
Detta gör han med grammatisk insikt som framgår till exempel i läro-
bokens mening: ”Kungen, som vill att Siddharta en dag ska ta över 
det lilla kungariket, försöker skydda honom från allt obehagligt och 
sorgligt i livet.” som Ahmed skriver om till de två meningarna: 
”Kungen ville att siddharta en dag skulle ta över det lilla kungariket.” 
och ”Han försökte skydda honom från allt obehagligt och sorgligt i 
livet.” Ahmed gör här om lärobokens relativsats till huvudsats i sin 
första mening och lärobokens huvudsats får fortsätta vara huvudsats i 
Ahmeds andra mening samtidigt som han ändrar tempus i mening-
arna.  

Vidare så ändrar Ahmed lärobokens: ”Han lämnar allt; sin fru, 
deras nyfödde son och sitt liv i lyx.” till: ”Siddharta lämnade allting 
bakom sig, sin fru och deras nyfödde son.” Här tillfogar Ahmed, bort-
sett från tempusförändringen, frasen ”allting bakom sig” samt kortar 
av uppräkningen på slutet. 

Slutligen skriver Ahmed, i motsats till läroboken, namnet ”sidd-
harta” genomgående med liten bokstav vid de fyra tillfällen namnet 
förekommer inne i meningar.  

Sammantaget antyder detta att Ahmed, trots att han ordagrant 
använder mycket av lärobokens text och bortsett från användningen 
av liten bokstav i ”siddharta”, genomför medvetna och idiomatiska 
förändringar av originaltexten. 

6.3.2 Skyttegravsliv 2010-02-03 
När ungefär halva SO-lektionen återstår säger läraren att eleverna ska 
göra en skrivuppgift som de förväntas lämna in när lektionen är slut. 
Elevernas skrivtid blir då ungefär 30 minuter och mottagare av texten 
är således läraren. Skrivuppgiften går ut på att eleverna ska leva sig in 
i skyttegravslivet och presenteras med lärarens ord här nedan. Dessa 

                                                      
12 Detta är enligt Nils-Erik Nilssons (2002:76) terminologi ett exempel på en 
”omskapad text”.  
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instruktioner får alla elever var sitt exemplar av på ett papper som 
delas ut när skrivuppgiften introduceras. Numreringen av raderna i 
lärarens instruktion och Ahmeds text är min egen.  

Lärarens instruktioner: 
Föreställ dig! 

Denna uppgift är till för att du ska försöka föreställa dig hur livet 
vid fronten i Första världskriget kunde vara för en vanlig soldat. 
Detta må vara i princip omöjligt men väl värt ett försök. Sätt dig 
in i var och en av följande punkter och skriv ner dina funderingar. 
Du befinner dig i ett skyttegravsområde på västfronten runt 1917. 
1 Hur ser det ut på platsen? (Vägen dit, landskapet, sovplatser.) 
2 Hur gör man för att: äta? Sova? Gå på toa? Vapenvård? Hålla 

kontakt med hemmet? 
3 Hur fungerar transport av mat, ammunition, brev, kläder? 
4 Hur luktar det? Vad finns det som luktar i omgivningen? 
5 Hur låter det? Vad finns det som låter i omgivningen? 
6 Hur känns det? Vilka rädslor finns? Hur får man stöd och av 

vem? Hur är stämningen i gruppen? Hur känns det att sova? 
Hur känns det att sitta vakt nattetid? 

Ahmeds text: 
1 Platsen är smutsig, vägarna är helt förstörda P.g.a alla bomber. 

När vi väl kommer fram så försöker vi hitta bästa stället att 
sova på, dvs som i en skyttegrav. Jag får inte så mycket sömn 
när vi väl får chansen att göra det. 

2 Skyttegravarna har blivit vårt ”andra” hem, vi gör i stort sett 
allting här. Vi sover här, ”går” på toa och äter mat.  

3 Våra vapen kan inte användas i fem långa år, vi behöver nya 
av vårt land. (Ryssland). 

4 Jag försöker få fram tillståndet av min hälsa hem till byn där 
jag kommer ifrån. 

5 Vi har inte bytt kläder på flera veckor, månader you name it. 
6 Vår ammo tar slut väldigt fort, vi befinner oss i verdun där det 

är action i allra högsta grad. 
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7 Det finns döda kroppar som ligger överallt, det stinker oerhört 
mycket. 

8 Kan vara tyst i några min, men plötsligt kan helvetet braka 
loss. enda man hör är skott som oläsligt sårade soldater/vänner 
som oläsligt. 

9 Skriker, är en plåga. 

Textanalys 
Lärarens två första frågor besvarar Ahmed i stort sett i sina två första 
korta stycken. Därefter besvarar Ahmed i sitt stycke 4 frågan som står 
sist i lärarens fråga 2 om hur man bär sig åt för att hålla kontakt med 
hemmet. Lärarens fråga 3 om hur transporterna fungerar kan tänkas 
vara indirekt besvarade i Ahmeds stycken 3, 5 och 6. Ahmed redogör 
i dessa stycken för att det råder brist på vapen, kläder och ammunition 
och utifrån dessa faktum kan man följaktligen dra slutsatsen att trans-
porterna fungerar dåligt. Vidare kan Ahmeds stycken 5 och 7 tänkas 
utgöra svar på lärarens fråga 4. Slutligen är Ahmeds stycken 7, 8 och 
9 sannolikt svar på lärarens frågor 5 och 6. Den andra syntaktiska 
meningen i Ahmeds stycke 6, där han redogör för att det är ”action” i 
Verdun, är det enda av Ahmeds svar som inte utgör något svar på en 
direkt fråga av läraren. Den del av lärarens fråga 6 som behandlar 
kamratskapet i skyttegraven besvarar inte Ahmed heller, med reser-
vation för det oläsliga ord som finns i Ahmeds stycke 8.  

Sammantaget besvarar Ahmed således de flesta av lärarens frågor 
en i taget, nästan utan att skriva någon överflödig svarstext alls, och 
utan att försöka göra om svaren till en löpande text. Detta sätt att 
svara på frågorna kan då sägas ha lett till att Ahmeds text lyckas med 
att på ett knapphändigt och telegramstilsmässigt sätt förmedla känslor 
och intryck från skyttegravarna, och att det skriftliga presentations-
sättet med ministycken, som ofta består av en grafisk mening per 
stycke, förstärker intrycket av en splittrad, oförutsägbar och hotfull 
tillvaro. Det är i det här fallet dock svårt att veta vad som är en med-
veten stilistisk tanke och vad som skrivs utan stilistisk planering. Vid-
are förekommer tydlig satsradning i flera av de grafiska meningarna. 
Styckena 6 och 7 är exempel på detta fenomen. Det är kanske möjligt 
att även tolka dessa syntaktiska meningar som ställs bredvid varandra 
utan något stort skiljetecken dem emellan som exempel på det slags 
tankeflöde som den fiktiva personen i skyttegraven upplever. Det är 
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då dock svårare att förklara varför stycke 8 är uppdelat i två men-
ingar, fastän innehållet är präglat av samma känslor som i styckena 6 
och 7. 

Det finns ett antal ord och fraser i Ahmeds text som tyder på att 
han befinner sig på en förhållandevis hög språklig nivå och att han 
dessutom är i färd med att utveckla sitt skriftspråk ännu mer. Fras-
erna: ”Jag får inte så mycket sömn”, ”i allra högsta grad” och ”plöts-
ligt kan helvetet braka loss” indikerar en god fraseologisk förmåga, 
medan frasen ”Jag försöker få fram tillståndet av min hälsa” antyder 
att Ahmed med tiden är på väg att bemästra en annan likaledes avan-
cerad språklig konstruktion.  

Det finns tre fraser/ord som kan tyckas utgöra brott mot den 
språkliga stilen i texten i övrigt och de är ”you name it”, ”ammo” och 
”action” Dessa fraser/ord kan dock Ahmed tänkas ha lärt sig genom 
amerikansk actionfilm och de får alltså ändå anses passa in i sam-
manhanget. Även ordet ”toa” skulle kunna betraktas som ett stilbrott, 
men detta ord kommer från lärarens instruktioner. Vad det gäller de 
skriftspråkliga konventionerna i övrigt är det främst bruket av stor 
och liten bokstav samt interpunktionen som inte alltid följer norm-
erna. Att Ahmed kan interpunktera bättre än i denna text framgår ju 
till exempel av texterna i 6.3.7 och 6.3.8, men kanske är det så att 
Ahmed inte alltid anser att användning av skiljetecken är nödvändig 
(jfr 6.3.4 och 6.3.5) och därför inte heller lägger ner ett lika stort 
arbete på att lära sig interpunktion som han till exempel verkar lägga 
ner på att lära sig stavning.  

6.3.3 Nato, Warszawapakten och Malcolm X 2010-06-01 
Läraren inleder lektionen med att berätta kort om det kalla kriget. 
Elevernas uppgift är därefter att i datorsalen söka fakta och skriva om 
olika händelser, företeelser och personer under denna historiska 
period. När eleverna har skrivit färdigt sina texter ska dessa sättas upp 
på väggen i klassrummet och där bilda en tidslinje, så att alla ska 
kunna läsa och lära sig mer om denna tid. Ahmeds uppgift blir att 
skriva om NATO och Warszawapakten. När Ahmed har skrivit klart 
om sina två ämnen, får han två nya uppgifter av läraren. Han hinner 
dock bara med den första av dessa uppgifter som handlar om att 
skriva om Malcolm X. Ahmed använder sig enbart av Wikipedia för 
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att skapa sina texter (se 5.2.3). Kursiv stil innebär att denna text i 
huvudsak är kopierad från Wikipedia. 

Ahmeds texter: 
Nato 
Nato bildas 1949 av bl.a USA, Kanada och Storbritannien. Nato 
är en millitär allians som fastställdes genom undertecknandet av 
det nordatlantiska fördraget den 4:e april 1949. Syftet med orga-
nisationen är att försvara ett land som blir attackerad av ett annat.  

Warszawapakten 
Warszawapakten var en militär allians som existerade 1955–
1991. Den bestod av länder från östblocket. Syftet med organisa-
tionen var att sätta motvikt västmakternas organisation Nato. 

Malcolm X 
Han föddes 19 maj 1925 i Omaha, Nebraska. Han blev senare 
mördad i New York 1965. Han var en medborgarrättskämpe och 
muslim. Efter sin pilgrimsfärd [till Mecka] tog han namnet El-
Hajj Malik El-Shabazz. Han är mest känd som en av de mest 
framträdande och kända medlemmarna i organisationen Nation 
of Islam där han företrädde den radikala falangen. Han hamnade 
senare i en svår konflikt med organisationens ledare Elijah 
Muhammad. Efter att ha lämnat Nation Of Islam mördades han 
under ett anförande inför några anhängare.  

Textanalys 
Den förlaga som Ahmed har till hands vid sitt skrivande är det 
internetbaserade uppslagsverket Wikipedia. Eftersom Wikipedia är ett 
uppslagsverk som oupphörligen förändras, lämnas här ingen gängse 
litteraturhänvisning. De tre artiklar som Ahmed använder sig av är de 
artiklar som stod att läsa 2010-06-01 och det är dessa artiklar som 
nedanstående textanalys grundar sig på. De aktuella Wikipedia-
artiklarna kan mycket väl ha förändrats sedan dess. 

De kursiverade delarna av texterna är som nämnts ovan de delar 
som i huvudsak är kopierade från Wikipedia. Det finns dock tecken 
som tyder på att dessa kopierade textdelar inte är kopierade utan av-
skrivna.  
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I den första texten om NATO är ordet ”millitär” felstavat och 
datumet för undertecknandet skrivs ”4:e april” och inte ”4 april” som 
i originaltexten.  

I den andra texten om Warszawapakten skriver Ahmed ”militär 
allians” som två ord när originaltexten har ordet ”militärallians”. 
Vidare skriver Ahmed ”från östblocket” när originaltexten har ”i öst-
blocket” och han utelämnar även originaltextens ”till” efter ordet 
”motvikt”. 

I den tredje och sista texten om Malcolm X utelämnar Ahmed 
originaltextens ”till Mecka” och skriver ut originaltextens förkortning 
”NOI” till ”Nation of Islam” i den sista meningen.  

Sammantaget kan dessa förändringar som Ahmed gör av Wiki-
pedias originaltexter tolkas som i huvudsak medvetna redigeringar.  

I texten om NATO tyder både stavfelet av ordet ”millitär” och det 
annorlunda skrivsättet av datumet på att Ahmed inte har kopierat 
texten utan skrivit av densamma. Vidare använder Ahmed orden 
”bildas” och ”syftet” som inte förekommer i sammanhanget i fråga i 
originaltexten. Originalets ”försvara varandra vid attack” ändrar 
Ahmed till ”försvara ett land som blir attackerad av ett annat”. 

I texten om Warszawapakten är redigeringstendenserna ännu tyd-
ligare. Ahmed ändrar här till särskrivningen ”militär allians”, och han 
ändrar också en preposition och tar bort en annan, sannolikt med 
utgångspunkt i sin egen språkkänsla. Det är dock enbart i det sista 
fallet där prepositionen ”till” utelämnas efter ordet ”motvikt” som 
Ahmeds förändring leder till att meningen inte blir idiomatisk. På 
samma sätt som i texten om NATO ovan lägger Ahmed själv till 
ordet ”syftet” och använder sig även sannolikt av hela frasen ”syftet 
med organisationen” från NATO-texten. Verbfrasen ”sätta motvikt” i 
Ahmeds text motsvaras av ”en motvikt till” i Wikipediatexten. Här 
använder Ahmed verbet ”sätta” på ett nyskapande men fullt för-
ståeligt sätt.  

I den sista texten om Malcolm X är texten längre och föränd-
ringarna förhållandevis färre. Det är i det här fallet mer sannolikt, än i 
de två tidigare exemplen, att Ahmed kopierar texten i sin helhet och 
därefter gör de två textuella förändringarna. Denna tolkning finner 
också stöd i det faktum att denna text skrivs under större tidspress än 
de två övriga texterna. Förlagetexten i Wikipedia inleds med ”Mal-
colm X …” medan Ahmeds text inleds med ”Han …” Troligen vill 
Ahmed undvika att upprepa rubriken i inledningen. De tre första men-
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ingarna som inleds med ”Han” motsvaras i förlagan av en enda 
mening. Ahmed önskar här möjligen av tydlighetsskäl dela upp för-
lagans längre text i tre meningar. 

Ahmed behärskar tämligen väl denna genre som kanske skulle 
kunna benämnas wikipediska. Det finns inga stilbrott i de ord och 
fraser som Ahmed tillfogar ursprungstexten och han följer förlagans 
språkbruk förhållandevis troget.  

Sammanfattning av skoltexterna 
De fem ovan redovisade skoltexterna har framför allt en uppenbar 
ordknapphet gemensam. I texten om Siddharta har Ahmed skrivit 21 
egna ord och i de tre texterna om efterkrigstiden har Ahmed samman-
lagt skrivit 40 egna ord. Texten om skyttegravslivet innehåller inte 
kopierat material på samma vis som de övriga texterna och därför har 
Ahmed här skrivit med fler egna ord. Det är dock tydligt att Ahmed 
inte i någon av dessa texter har skrivit en helt egen text, utan att han 
har använt förlagor och uppgiftsformuleringar i något olika men ändå 
betydande utsträckning för att lösa sina skrivuppgifter. Med Nils-Erik 
Nilssons (2002) terminologi är det uppenbart att Ahmed har omskapat 
originaltexterna både i 6.3.1 och 6.3.3.  

6.3.4 Sms 2010-05-11  
De nedanstående sms-meddelandena fick jag tillgång till av Ahmed 
när skoldagen var slut. De åtta meddelandena är numrerade och märk-
ta med R eller L för rast respektive lektion och är indelade i grupper 
om fyra olika konversationer. Samtliga Ahmeds sms denna skoldag 
togs emot och skickades under raster. 

Ahmeds sms:  
1R 9.20  Flicka  Kom t stan på torsdag   
2R 9.32  Ahmed  Okej :) 

3R 9.32  Pojke   Va händer 

4R  10.33 ?  Kan du skriva till mig vilka länder  
                                   hitler attackerade först 
5R 10.34  ?  Kom igen hjälp mig 

6R 10.37  Ahmed   (som svar på 1R) Ok bebis :) 
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7R 12.13  Pojke  Kom till planen vi ligger här 
8R 12.24  Ahmed  Okej 

Laddningen till Ahmeds mobiltelefon tog därefter slut.  

Textanalys 
De åtta meddelandena utgör fyra konversationer eller i två fall försök 
till konversationer. Ahmed besvarar inte pojkens fråga 9.32 och inte 
heller den vädjan om hjälp som kommer en timme senare, direkt efter 
det att Ahmed själv har lämnat in sitt prov och en annan elev som 
sitter kvar i klassrummet desperat försöker få Ahmeds hjälp med att 
besvara en provfråga. Till de två övriga konversationerna är det inte 
heller Ahmed som tar initiativet, utan han besvarar i båda fallen upp-
maningar från två andra personer med jakande svar. 

De tre sms-meddelanden som redovisas ovan och som Ahmed 
skriver under denna skuggningsdag innehåller inte mer än två ”okej”, 
ett ”ok”, två ”:)” och ett ”bebis”. Det är dock värt att notera att 
Ahmed använder sig av svensk och inte engelsk stavning av ”okej” 
och ”bebis”. Några skiljetecken förekommer inte och den enda graf-
iska symbol som Ahmed använder sig av är symbolen :) som betyder 
att man är glad.  

6.3.5 Sms 2010-05-31 
Av Ahmeds 19 mottagna och skickade sms-meddelandena denna 
skoldag mottogs och skickades tolv meddelanden under lektionstid 
och sju under raster, se numreringen nedan. De tolv meddelanden 
som mottogs och skickades under lektionstid ombesörjdes alla under 
de två lektioner då en lärare visade film (se 5.2.2). Meddelandena är 
indelade i grupper om fem olika konversationer. Ahmed gav mig 
tillgång till samtliga dessa meddelanden i anslutning till skoldagens 
slut. 

Ahmeds sms: 
1L 11.15  Flicka  Va ska du ha på dig  
2L 11.16  Ahmed  Jeans och en snygg tshirt  
3L 11.19  Flicka          Okej  
4L 11.19  Ahmed  Du? :p 
5L 11.20  Flicka  Jag vet inte :p 
6L 11.21  Ahmed  :)  
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7R 12.00  Flicka    Omg          bästa (Felskickat sms) 
8R 12.01  Ahmed   Vadå haha? 

9R 12.15  Ahmed   Vill ha sommar nu!!! 
10R 12.37  ?   Aa jag också  
11R 12.40  Ahmed 

12R 13.38  Pojke   Ska vi spela bror kom 
13R 13.39  Ahmed   När 
14L 13.43  Pojke   Typ när vi slutar typ Kom 
15L 13.45  Ahmed   Tror nte att alla spelar 
16L 13.46  Pojke   Fråga alla kom vi spelar fottboll 

17L 13.47  Ahmed    Vad sa X t dig? -.- 
18L 13.47 Flicka    Att ja har ansikte :-P 
19L 13.48  Ahmed   Haha  

Textanalys 
De nio sms-meddelanden som Ahmed skriver under skoltid denna 
dag finns redovisade ovan. Dessa sms-meddelanden utgör, som de 
tidigare redovisade sms-meddelandena, delar av en kontext som ock-
så redovisas. Meddelandena utgör i sin tur fem olika sms-konversa-
tioner varav Ahmed tar initiativ till två och själv blir kontaktad i de 
övriga tre. I några av dessa sms-konversationer är det lättare att förstå 
hur textsamtalet förflyter än vad det är i några av de andra konversa-
tionerna. 

Språkligt sett är det inte svårt att förstå vad Ahmed skriver. Med 
något undantag är det inte svårt att förstå vad de andra sms-skribent-
erna skriver heller. Ahmeds icke-vedertagna stavningar inskränker sig 
till ”nte” i stället för inte och ”t” i stället för till. Ahmed använder sig 
vidare av både färdiga och egentillverkade smilisar. De tecken som 
Ahmed använder är        :)  :p och -.- där de två första står för att man 
är glad, det tredje för att man retas vänligt och det fjärde för att man 
är irriterad. De skiljetecken som Ahmed använder i dessa meddelan-
den är frågetecken och utropstecken. Punkt eller komma förekommer 
inte alls. Utropstecken förekommer bara en gång och då tre stycken 
efter varandra för att ge eftertryck åt känslan av sommarlängtan. 
Frågetecken finns i tre av Ahmeds meddelanden och markerar tydligt 
att de är genuina frågor som bör besvaras. Det finns ytterligare en 
fråga som Ahmed ställer i ettordsmeddelandet ”När”, där det sanno-
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likt är så att förekomsten av frågeordet ”När” i sig gör användningen 
av frågetecken överflödig.  

6.3.6 Spelarförteckning 2010-05-11 
Under den första matematiklektionen 8.45–9.15 denna skoldag, skriv-
er Ahmed en förteckning över namn på fotbollsspelare. Han gör detta 
under samma tid som han räknar i sitt räknehäfte. Spelarförteck-
ningen är skriven i räknehäftet på ett eget blad med ett namn per rad. 

Ahmeds spelarförteckning:  
Ronaldinho 
Kluivert 
Saviola 
Reiziger 
Bonano 
Rüstü 
Overmars 
Simao 

quaresma 
Christianval 
Coco 
Cocu 
Lucho Enrique 
Gabri 
Oleguer 
Dutruel 

Ronaldo 
Koeman 
Xavi 
Puyol 
Reina 
Rivaldo 
Gio

Textanalys 
Spelarförteckningen innehåller 23 namn på fotbollsspelare som har 
spelat i FC Barcelona. Endast ett av dessa namn ”quaresma” är 
skrivet med inledande liten bokstav; ett bruk som Ahmed annars an-
vänder sig av i flera av de övriga texterna i detta kapitel, och som är 
tämligen vanligt bland ungdomar. Stavningen av dessa 23 namn har 
dessutom vid en kontroll med FC Barcelonas hemsida <www. 
fcbarcelona.com> visat sig vara helt korrekt. Det är bara vid ett namn 
som Ahmed först skriver fel och därefter sannolikt korrigerar sig 
själv, och det är när han först skriver ”Coco” och sedan ”Cocu”. Den 
spelare som med största sannolikhet åsyftas heter nämligen ”Cocu” 
och inget annat. 

6.3.7 Två fotbollskrönikor 
Dessa två krönikor om fotboll och FC Barcelona är skrivna av Ahmed 
och publicerade på en sajt för fotbollsintresserade på internet.13 

                                                      
13 Av anonymitetsskäl nämns inte på vilken internetsajt texterna är publicerade. 
Detta utgör enligt Ahmed ett tillräckligt anonymitetsskydd för hans del.   
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Ahmed tog under gruppintervjun spontant upp att han ibland skrev 
krönikor om fotboll som han också fick betalt för. Jag frågade då om 
jag kunde få läsa några av dessa krönikor och han berättade för mig 
var de stod att läsa. Jag fick därefter hans tillåtelse att använda mig av 
dem i min forskning.  

Ahmeds texter: 
Text 1: 

Gästkrönika: Vi glömmer inte dig, Samuel Eto’o 

”Han har varit med i bra och dåliga tider. Det var han som 
drog oss upp ur varenda formsvacka med sina underbara 
mål, hans underbara kärlek till varenda spelare runt omkring 
sig, inte bara till sina lagkamrater utan även spelare på andra 
sidan planhalvan.” 

Det är enkelt att stirra sig blind på de två sista åren med Eto’o när 
man ska betygsätta hans tid i Barcelona. Innan Eto’o kom till 
Barca så var vi ett lag i flera bitar. Ingen tog ansvar i sitt spel och 
det var absolut ingen glädjefotboll som visades. Utan vi fick se 
Gaspart leda Barcelona till skiten, han fick den fina symbolen för 
Barca (märket) att åka rakt ner i smutsen. Hans äckliga stil 
räddades dock tack vare en viss man vid Joan Laporta. En klok 
man med en väldigt klok idé. Han köpte spelare som Ronaldinho, 
Samuel Eto’o, Rafael Marquez m.fl. Men det var en person som 
fångade mitt hjärta efter en ynka match. Han heter inte Ronal-
dinho eller Deco utan han heter Samuel Eto’o. Hans kämparvilja, 
han spelstil och den glädjen han visar på planen går inte att 
beskriva. Har ni någonsin sett en spelare visa upp tummen när han 
inte fått bollen där han vill ha den? Om ni inte har gjort det så 
råder jag er att titta på Samuel Eto’o. Han har varit med i bra och 
dåliga tider. Det var han som drog oss upp ur varenda formsvacka 
med sina underbara mål, hans underbara kärlek till varenda spel-
are runt omkring sig, inte bara till sina lagkamrater utan även 
spelare på andra sidan planhalvan. 

Jag har aldrig i mitt liv sett en sådan ödmjuk spelare som Eto’o. 
Han visar en stor mängd kärlek till alla på planen och det är precis 
vad dagens fotboll behöver, vi behöver inte fler Mexes typer. 
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Samuel kommer bli saknad för hans spel, hans ödmjukhet och 
hans stora kärlek till klubben. 

Jag vet att många culés runt om i världen är väldigt ledsna över 
denna övergång. Jag menar varför måste denna resa avslutas på 
detta sätt? Varför är det så svårt för Eto’o att skriva på ett nytt 
kontrakt med Blaugrana så vi kan gå vidare och fokusera oss på 
annat? Mitt hjärta gråter, precis som när Ronaldinho lämnade så 
känns det otroligt tråkigt nu när Samuel också är på väg bort. Den 
enda som finns kvar av ”REM” är Messi, som jag uppskattar 
väldigt mycket. 

Samuel är inte bara en stjärna för det katalanska folket utan en 
idol hemma i Kamerun, det finns nog många där som vill att han 
stannar i FCB. Men man får inte alltid som man vill. Så är det 
bara. 

Som ett litet plåster på såret får vi nog Zlatan Ibrahimovic i en 
bytesaffär, något som jag verkligen vill just nu. Vill Samuel läm-
na så är det hans beslut. Det finns ingen mening i att hålla honom 
kvar. Han är en vuxen man och han kan ta sina egna beslut. 

Många av er som skriver i Les Rambles vill behålla Samuel OM 
han skulle vilja skriva på ett nytt kontrakt, men så är inte fallet 
just nu. Så min fråga till er är, varför göra Laporta till the bad 
guy? 

Jag önskar Samuel Eto’o all lycka i framtiden, hans skicklighet 
kommer gynna Inter, det är jag säker på. 

Tack för allting Samuel, vi glömmer inte dig. 

Vill avsluta denna krönika med ett citat som jag fått lite hjälp 
ifrån:  

”Spelare kommer och spelare går, men kärleken för klubben, den 
består.” 

Text 2: 

Ibrahimovic på väg bort? 

Säsongen är nu slut, Zlatan har gjort allt han kunde. Räcker 
det för att vara kvar i Barcelona? 
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Ni vet hur det ligger till, hela fotbollsvärlden vet nu vad som 
inträffade måndagen den 17 maj. Det var nämligen dagen då 
samtliga chefer i FCB satte sig ner för att diskutera om vilka som 
ska stanna och vilka som ska lämna. Inte bara det utan hur det har 
gått för FCB den här säsongen, vilka som har gjort det bra m.m. 

Barcelonas generaldirektör Joan Oliver har sagt under presskonfe-
rensen igår att laget har påbörjat tre slags operationer, d.v.s över-
gångar. Han hintade även att Zlatan kommer att spela för FCB 
nästa säsong och att T.Henry troligtvis kommer att lämna Blau-
grana under sommaren. Fransmannen har inte fått så många 
matcher på sig den här säsongen för att visa upp sig, man kan 
nästan säga att de första matcherna under hösten var hans sista 
under tiden i FCB, så lite speltid har han fått på sistone. Pedro 
kom in i bilden och raderade bort en av fjolårets bästa spelare. 

Men nu koncentrerar vi oss på Zlatan Ibrahimovic. Sveriges i 
särklass bästa fotbollspelare genom tiderna spelar i FCB. Han 
startade bra under hösten, boll efter boll pumpades in mot mot-
ståndarlaget där ett av motståndarna var R.Madrid. Men, under 
vårsäsongen så har det inte gått så bra för Zlatan som många hade 
tänkt sig. Matchen mot Arsenal var den sista matchen vi såg 
Zlatan vid liv. Skadan som han drog på sig efter den matchen satte 
sina spår djupt in i Zlatans fotbollshjärta. Pep Guardiola försvar-
ade Zlatan gång efter gång under hösten och våren. Men man kan 
nästan se på Guardiola att han har tröttnat på Zlatans spel på 
sistone. Zlatan petades till förmån för Bojan Krkic. 

Säsongen är nu slut, Zlatan har gjort allt han kunde. Räcker det? 
Juan Laporta, Txiki, och en massa chefer till satte sig ner igår 
kväll i styrelserummet för att diskutera om bl.a. Zlatan Ibra-
himovic. Eller, i alla fall om man ska tro på vad som skrivs i 
tidningarna. 

Zlatans agent, Mino Raiola, blev kontaktad av Fotbollskanalen 
tidigt idag för att få en kommentar om vad han har o säga om de 
senaste ryktena. Idag publicerade Sport en artikel med rubriken 
”Zlatan är till salu”. Så här svarade Raiola på det: 

Jag bryr mig inte om vad direktörerna i Barcelona säger. Jag bryr 
mig inte om vad Laporta säger. Jag bryr mig inte om vad Pep 
Guardiola säger. 
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Tycker synd om Zlatan, verkligen. Finns det verkligen inte några 
andra agenter som kan hålla sin mun stängd när hans klient går 
igenom en svår tid? Varför ska han göra allting värre? Nolla. Det 
är vad Raiola är. Han har tur att pengarna han får ser till att han 
har ett eget kök i hemmet, om jag vore Zlatan så skulle jag inte ge 
pizza bagaren fem öre. 

Hur man än vrider och vänder på det, så kan ingen förneka att 
Zlatan har gjort en helt okej insats under hela säsongen. Den sista 
delen är den som alla kritiserar just nu, även jag. Men man kan 
inte blunda och förneka att Zlatan har varit en flopp. Det som är 
komiskt är hur ni culés dag efter dag kritiserar madridistas för att 
vara pengakåta personer som söker efter en ny värvning varje dag. 
Det är sant, det gör dom. Men det gör även ni. Ni måste(!) visa 
respekt och att ni tror på spelarna som spelar för dagens FCB. Det 
är fan fel att kritisera någon så hårt att man får en känsla av att 
FM-affischerna hänger på taket ovanför sängen 

Det har varit upp och ner, Zlatans vara eller icke vara har disku-
terats runt om i världen. Men ingenting är officiellt förrän huvud-
personen han själv säger något, eller tränaren Guardiola. En sak är 
säker i alla fall, cirkusen rullar vidare och det lär säkerligen 
svensk media också göra. 

Textanalys 
Båda dessa texter kallas krönikor och krönikan som genre har genom-
gått tämligen stora förändringar under de senaste åren. Enligt Birgitta 
Garme (2005:363) ökade krönikeskrivandet överlag kraftigt kring 
millennieskiftet och i och med detta tillkom naturligtvis nya sätt att se 
på vad som kan tänkas utgöra en krönika. 

Det är svårt att finna en heltäckande definition av vad en text 
måste innehålla för att få kallas en krönika. Enligt Garme (2005:369) 
ingår bland annat aktualitet, personlig ton och läsartilltal i krönikan, 
vilka samtliga är drag som Ahmeds texter tydligt innehåller. Hans 
texter innehåller dock även många redogörelser och analyser och rör 
sig därför också i gränslandet mellan fotbollskrönikan och nyhets-
artikeln. Krönikan är uppenbart en komplicerad genre som kräver trä-
ning och detta faktum i kombination med att titeln krönikör har fått 
en betydligt höjd status i flera sammanhang har lett till att många 
skriver krönikor, men att det ändå råder en viss osäkerhet om hur en 
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krönika ska se ut. Även etablerade krönikörer skriver ibland texter 
som formmässigt sannolikt borde kallas något annat än krönikor. En 
av Kristina Kappelins (2010) fotbollskrönikor i Aftonbladet har till 
exempel mer karaktären av en alfabetiskt ordnad lista, än av den 
sammanhängande text som en krönika oftast utgör.  

De två fotbollstexterna är tydligt skrivna av en person med ett 
stort fotbollsintresse som också skriver för andra med ett lika stort 
fotbollsintresse. Många namn och händelser förutsätts vara bekanta 
för läsaren. Texterna är också skrivna med ett uppenbart engagemang 
och ord som ”kärlek” och ”hjärta” förekommer flera gånger. De två 
texterna är vidare både redogörelser för faktiska skeenden, som vad 
som händer med olika spelare, och för personliga åsikter och ställ-
ningstaganden. Sannolikt har Ahmed bland annat haft de numera 
ganska vanliga sport- och fotbollskrönikorna i kvällspressen som 
förebild för sitt skrivande. 

Den första texten om Eto’o är disponerad som en historisk till-
bakablick föranledd av en trolig kommande förändring i spelar-
truppen. Den andra texten om Zlatan är snarlik den första i sin dispo-
sition, men medan texten om Eto’o mer verkar vara skriven av en 
person som har förlikat sig med faktum, innehåller texten om Zlatan 
mer osäkra spekulationer inför framtiden. Båda texterna vänder sig 
tydligt till en grupp läsare med stort intresse för FC Barcelona, och 
dessa läsare tilltalas både med ”ni” och med ordet ”culé” som an-
vänds i båda texterna och som betyder Barcelonasupporter. I texterna 
används vidare både retoriska och verkliga frågor som stilgrepp för 
att hålla läsartilltalet och den underförstådda dialogen vid liv. Skrib-
enten Ahmed växlar själv mellan att skriva i jag- och i vi-form, något 
som också tydligt visar hans starka identifikation med övriga Barce-
lonasupportrar. Dock visar Ahmed även sin självständighet som 
skribent när han både ifrågasätter och kritiserar vissa av dessa sup-
portrar. 

Stilistiskt blandar Ahmed högt och lågt i sina två texter som de 
båda orden ”ödmjukhet” och ”pengakåta” tydligt visar. Ahmed visar 
även att han behärskar något ovanligare ord som hans bruk av ”fjol-
årets” och ”en ynka” ger bevis på. Även vad det gäller fraseologin, 
idiomatiska uttryck och berömda citat visar Ahmed prov på god 
språkkänsla som i: ”att stirra sig blind på”, ”på sistone” och ”vara 
eller icke vara”. Vidare använder sig Ahmed av retoriska grepp som 
upprepningar i ”En klok man med en väldigt klok idé”, tretal i ”hans 
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spel, hans ödmjukhet och hans stora kärlek” och alliteration i ”vrider 
och vänder” och ”fan fel”. 

Några ord och uttryck är dock inte helt idiomatiska som ”kämpar-
vilja” och ”fokusera oss på”. Med tanke på Ahmeds övriga behand-
ling av mer avancerade uttryckssätt, anser jag att det är högst sanno-
likt att Ahmed oftast befinner sig i en fas av tillägnande när han 
skriver något som inte är helt idiomatiskt. Under förutsättning att 
någon påpekar för honom vilka ord och uttryck som han behöver för-
ändra något, är det troligtvis enbart en tidsfråga innan han behärskar 
uttryckssätten i fråga.  

I början av den första texten använder sig Ahmed av några tydligt 
negativt laddade känslouttryck när han beskriver en ledare för FC 
Barcelona som han inte sympatiserar med. Uttrycken är: ”till skiten”, 
”att åka rakt ner i smutsen” och ”Hans äckliga stil”. Ahmed låter 
genom detta språkbruk inte läsaren sväva i något som helst tvivelsmål 
om vad han anser om personen i fråga, och han visar även med dessa 
stilmedel tydligt var hans sympatier ligger.  

Det finns även två engelska uttryck i texterna: ”the bad guy” och 
”hintade”. Under förutsättning att läsaren förstår engelska passar 
dessa uttryck dock väl i texten och utgör snarast exempel på kodbyte i 
skrift.  

I meningen ”Samuel kommer bli saknad för hans spel, hans öd-
mjukhet och hans stora kärlek till klubben.” borde det i stället för 
”hans” stå sitt, sin och sin. Detta fel förekommer även på några andra 
ställen i texten. Denna distinktion är ofta svår för många andraspråks-
talare av svenska, men det är även möjligt att en förstaspråkstalare av 
svenska gör samma fel. Det finns ytterligare några få exempel på 
möjliga andraspråksfel i texterna. Ett av dessa exempel är ”… har 
sagt under presskonferensen igår” där adverbet igår alltid innebär att 
verbet ska stå i preteritum och inte i perfekt. Ett annat exempel på 
detta är ”… hänger på taket ovanför sängen” där rätt preposition ska 
vara i taket.  

6.3.8 Nationellt prov i svenska som andraspråk 2010-
02-11 
Denna text är skriven inom ramen för delprov C i det nationella prov-
et i svenska/svenska som andraspråk 11 februari 2010. Vid dessa prov 
får man bland annat ha med sig ett texthäfte som inspirationskälla till 
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sitt skrivande. Detta texthäfte kommer i en ny upplaga med ett nytt 
tema varje år och består av texter av flera skilda slag. Texterna för-
söker ofta spegla årets tema utifrån olika texttyper genom till exempel 
dikter, berättelser och artiklar ur tidningar och tidskrifter samt bilder. 
Temat 2010 var I gränslandet. Skrivtiden var tre timmar och tio min-
uter och både svensk-svenska ordböcker samt lexikon till övriga 
språk var tillåtna hjälpmedel. Det fanns fyra provuppgifter att välja 
mellan och anvisningarna till provuppgift 2 som Ahmed valde lydde 
som följer:14  

2 Allt är möjligt! 
Ibland lyckas man med något man inte trodde var möjligt. Det kan 
vara allt från att springa en mil till att utmana sin rädsla att göra 
bort sig. 

 Ett förlag vill ge ut en antologi med barns och tonåringars 
upplevelser av att tänja på sina gränser. Du bestämmer dig för att 
bidra. 

 Skriv ditt bidrag till antologin. Beskriv en situation där du 
tänjde på dina gränser. Förklara vad det var som fick dig att klara 
det du inte trodde var möjligt. 
Rubrik: Allt är möjligt! 

Ahmeds text: 
Allt är möjligt! – krönika 

Jag trodde inte att det var möjligt, att spela inför en storpublik 
som på Ullevi i Göteborg. Jag hade precis fått det samtalet jag 
längtat efter i stort sett hela mitt liv. Coach, som jag kallar honom 
ringde mig. Det var en dålig dag med tanke på vädret. Regnet 
störtade ner som små stenar, moder natur gäspade vilket resul-
terade sig i flera blixtnedslag. Samtalet med min tränare var allt 
annat än dåligt. Jag visste att om jag skulle på det jag verkligen 
älskar så skulle det löna sig. Uttagningen var ett faktum, jag var 
med i truppen som skulle få åka till Gothia cup 2009. Det var den 
känslan jag strävat efter, den känslan som får en känslomässig 
människan med en tuff bakgrund som mig att brista ut i glädje-
tårar. Det här var inte på riktigt, en ung grabb skulle få sin dröm 
uppfylld, i alla fall fotbollsmässigt här i Sverige. Mitt varma 

                                                      
14 Skrivuppgiftsanvisningarna publiceras enligt Skolverkets tillstånd 2009:656. 
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hjärta pumpar för fotbollsvärlden. Den sekunden jag träder in på 
gräsmattan, spelar ingen roll vilken fotbollsplan det är, eller om 
jag spelar eller med en hel nation. Jag har de bästa stunderna av 
mitt liv på planen. % Resan till Gbg var en plåga, flygplanet var 
försenat och mitt tålamod rann ut. Benen darrade, hjärtat slog ett 
extra slag medans hjärnan fokuserade på för och nackdelarna med 
att spela i Gothia. Men när man väl kommer så långt, så finns det 
inget som kan stoppa mig. Jag oroade mig för att domarna skulle 
vara på en låg nivå precis som det är i spanien. Rena kalle Anka 
nivån på spanska domare. Var jag modig nog att visa alla vad jag 
går för inför en massa scouter som har rest hit från hela världen? 
Redan när jag var en liten knatte så tittade jag på Gothia. Den 
turneringen har lyft fram en massa spelare som Mutumba, Ade-
bayor och Michael owen. Jag vågade inte riktigt ta det steget 
ännu, även om jag hade all support som jag behövde. % Vi åt en 
underbar och grym ”fotbollsmiddag” innan vi skulle lägga oss. 
Coachen hade enskilda med oss. Han sa till mig att inte vara 
nervös. ”Du har din chans nu, ta den” Det han sa till mig var guld 
värt, det fick mig att glömma bort det enorma trycket på mig och 
grabbarna. Precis innan matchstart sa coachen följande: ”hjärtat 
visar vägen”. Tråkigt nog blev den sk uppvärmningen inte så 
lyckad, jag var tvungen att kliva åt sidan pga smärtor i vaden. 
Coachen satte mig på bänken med hopp om ett eventuellt inhopp. 
Laget spelade uselt, tempot var alldeles för trögt. Tur att Bush inte 
är här, han skulle nog skicka den amerikanska styrkan på oss för 
det tråkiga spelet. 

Under halvtid var jag frustrerad över hur de spelade, tappade helt 
enkelt kontrollen och skällde ut varenda en. Coachen frågade mig 
om jag kunde spela, jag tvekade inte en sekund utan jag var fullt 
medveten om att den här chansen får jag bara en gång. Innan vi 
lämnade båset sa jag till alla ”nu visar vi de vad vi går för, nu får 
vi chansen att väcka fansen fortare än Bill Clinton innan han blir 
tagen på bar gärning av Hillary. Nivån på matchen höjdes, vilket 
var bra. Vi visade alla vilka vi är och vad vi spelar för. 

Vi lyckades med att vända på resultatet, det resultera sig i en 
vinst. Det är fel av fansen att bua ut motståndarna eftersom de 
gjorde en bra match. I slutändan är det bara kärlek, glädje och 
vänskap som räknas. Turneringen borde heta Peace cup istället för 
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Gothia. Jag lyckades. Jag spelade utan att bli störd av glåporden 
från läktaren. Ett kapitel i mitt liv var färdigt. Det som var en 
dröm från början blev verklighet.  

Textanalys 
Ahmed har själv lagt till ordet ”krönika” efter rubriken. Detta beror 
antagligen på att han sedan tidigare är bekant med krönikegenren (se 
6.3.7). Denna text är dock inte en krönika utan en berättelse. 

Historien om fotbollsdrömmen som går i uppfyllelse berättas 
kronologiskt i jag-form. De tre inledande meningarna ger förförstå-
else inför vad texten kommer att handla om, och vi får därefter följa 
huvudpersonens både inre och yttre resa fram till dess att segern på 
fotbollsplanen är ett faktum. Texten avslutas med ett stycke som sum-
merar både huvudpersonens insatser och hans inställning till tur-
neringen. I textens sista mening framgår det att den första meningens 
overklighetskänsla nu har blivit till sanning. Om man vidare utgår 
från att de två procenttecken som förekommer i texten markerar 
början på nya stycken, kan man sammanfattningsvis hävda att texten 
är väl disponerad. 

Stilistiskt finns det flera fraser och formuleringar i texten som 
antyder att Ahmed har haft sportjournalistiken som förebild i skriv-
andet. Exempel på detta är: ”brista ut i glädjetårar”, ”få sin dröm upp-
fylld”, ”kliva åt sidan”, och ”tvekade inte en sekund”. Det finns även 
exempel på nyskapande bildspråk i ”Regnet störtade ner som små 
stenar” och ”moder natur gäspade”. Vidare finns det i texten två 
humoristiska hänvisningar till tidigare amerikanska presidenter som 
också är uppenbart nyskapade och fantasifullt använda. De retoriska 
greppen är inte lika framträdande i denna text som i de två tidigare 
fotbollstexterna, men de förekommer. Det finns exempel på retoriska 
frågor som i ”Var jag modig nog att visa alla vad jag går för inför en 
massa scouter som har rest hit från hela världen?”, upprepningar som 
i ”den känslan jag strävat efter, den känslan” och tretal som i ”kärlek, 
glädje och vänskap”. 

På samma sätt som i 6.3.7 visar Ahmed i denna text att han kan 
skriva med säkerhet inom den innehållsliga genren fotbollstext. Han 
har tydligt tillägnat sig många uttryckssätt som förekommer i idrotts-
text i allmänhet och fotbollstext i synnerhet. Dessutom ägnar sig 
Ahmed åt att skapa nya språkliga uttryck och oväntade jämförelser. 
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Sammantaget pekar detta på ett levande intresse för att formulera sig 
både väl och intresseväckande inom denna genre. 

6.4 Sammanfattning av textresultaten 
I de analyserade texterna i detta kapitel framträder en skribent som 
kan anpassa sitt skrivande förhållandevis väl till den aktuella skriv-
praktiken. Ahmed kan sannolikt kategoriseras som en person som har 
insett flera av skrivandets möjligheter. Detta är dock inte lika tydligt i 
skoltexterna som det är i de tre fotbollstexterna, där både hans enga-
gemang och hans genrekunskap leder till goda resultat.  

Forskningsfrågan om vilka skillnader som finns i de texter som 
ungdomarna skriver i skolan respektive privat vad det gäller innehåll 
och textmängd, blir tydligt belyst med hjälp av Ahmeds skol- och 
privattexter. Texterna skiljer sig tydligt åt på några punkter. För det 
första är de fem skoltexter som redovisas i 6.3.1, 6.3.2 och 6.3.3 
mycket kortfattat formulerade, framför allt till skillnad från fotbolls-
krönikorna i 6.3.7. Sms-texter är ju dock till sin natur oftast tämligen 
korta, och texterna i 6.3.4 och 6.3.5 kan därför inte jämföras med de 
andra texterna på samma vis. För det andra innehåller de flesta skol-
texterna, till skillnad från de privata texterna, mycket kopierat mate-
rial. Det nationella provet i 6.3.8 utgör däremot ett tydligt undantag 
bland skoltexterna, eftersom denna text både är mycket längre än 
övriga skoltexter och dessutom formulerad utan hjälp av konkreta för-
lagor. Det är i denna text som Ahmed skriver till det nationella provet 
som det sker ett uppenbart möte mellan privatskrivandekulturen och 
skolskrivandekulturen. 

Det är utifrån analysen av dessa texter tydligt att Ahmed har lagt 
ner det allra största arbetet på de tre fotbollstexterna, och att det i det 
sammanhanget har varit betydelselöst att två av dessa texter var 
privata och en text var en skoluppgift. Till saken hör självklart att 
tiden var betydligt knappare vid skrivandet av de fem korta skoltext-
erna än då de tre fotbollstexterna skrevs, men faktum kvarstår att det 
är de tre fotbollstexterna som tydligt förefaller vara skrivna av en 
engagerad skribent. 

Ahmed gör inte många formellt språkliga fel i de analyserade text-
erna. Han stavar i stort sett nästan alltid rätt och han interpunkterar 
också förhållandevis väl i de texter där han verkar lägga sig vinn om 
sin användning av skiljetecken. Skribenten Ahmed är också tämligen 
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genresäker i dessa texter. Sms-meddelanden och skol- och privat-
texter av skilda slag följer oftast dessa olika genrers uttalade eller 
outtalade regelverk. Det är dock i fotbollstexterna som Ahmed tyd-
ligast uppvisar hur väl han behärskar en genre. Det är i dessa texter 
han visar en tydlig säkerhet i sitt ordval, i sitt användande av fasta 
fraser och idiomatiska uttryck samt i sin användning av olika reto-
riska stilgrepp. Detta sammantaget leder till slutsatsen att Ahmed 
sannolikt känner sig tämligen säker när han uttrycker sig i skrift. Det 
finns dock tecken i Ahmeds texter som även tyder på att han vill och 
kommer att utvecklas vidare i sitt skrivande. För det första är det 
naturligtvis så att en person som skriver fotbollskrönikor på sin fritid 
oftast har ett positivt förhållande till att uttrycka sig i skrift. För det 
andra finns det i texterna exempel på nyskapande språkbruk som 
tyder på språklig kreativitet. För det tredje använder sig Ahmed 
ibland av ord och fraser där man kan se att han ännu inte helt be-
härskar dem, men att han däremot befinner sig i en inlärningsfas och 
med största sannolikhet kommer att kunna använda uttrycken idio-
matiskt med tiden.  

Det faktum att Ahmed är andraspråkstalare av svenska märks för-
hållandevis lite i hans texter. Endast på några få ställen i texterna kan 
man med någon större säkerhet hävda att hans språkbruk uppvisar 
kända andraspråkskonstruktioner. 

Som har framgått av tidigare kapitel i denna studie har flera pojkar 
intagit en mer avståndstagande attityd gentemot skrivande än vad 
många flickor har gjort. Det finns dock, som framgår av exemplet 
Ahmed, även pojkar som skriver både i skolan och privat. I Ahmeds 
fall är det sannolikt hans fotbollsintresse som har fått honom att inse 
fördelarna med att själv kunna ta del av andras skrivande och även 
skriva egna texter, för att på så sätt ha möjlighet att vara delaktig i en 
hela tiden pågående diskussion om fotboll. Sedan tidigare är det 
många gånger omvittnat hur andra pojkar har blivit läsande och skriv-
ande vuxna tack vare något tidigt specialintresse som rymden eller 
dinosaurier. Troligen är det så i många av dessa fall att den insikt som 
man kan få tack vare sitt specialintresse om de vinster man kan göra 
genom att läsa och skriva, kan fungera som en motvikt mot den norm 
om skrivandet som en omanlig verksamhet som kan börja göra sig 
gällande mot slutet av högstadieåldern.  
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7 Resultatsammanfattning och 
diskussion  

Detta avslutande kapitel inleds i 7.1 med en sammanfattning av de 
viktigaste resultaten i de fem föregående empiriska kapitlen utifrån de 
sex forskningsfrågorna. Därefter vidtar en diskussion under fem olika 
rubriker i 7.2 om dessa resultat i förhållande till tidigare forskning (se 
1.5) och undersökningens teoretiska utgångspunkter (se 1.4). Slutlig-
en förs också en diskussion om möjliga didaktiska konsekvenser av 
studiens resultat. 

7.1 Resultatsammanfattning 
Sex forskningsfrågor (se 1.6) har legat till grund för de empiriska 
undersökningarna.  

1. Hur använder studiens ungdomar skrivande i skolarbetet?  
De skolskrivpraktiker som på olika sätt framkommer i studien är:  

− Lektionsanteckningar på lärarens uppmaning 
− Egna lektionsanteckningar 
− Skrivuppgifter under lektionstid 
− Skriftliga prov 
− Anteckningar under läxläsningen i hemmet 

Det framgår på flera vis av materialet att många av ungdomarna oftast 
inte antecknar något under lektionstid om inte läraren uppmanar dem 
att göra det. Det är likaså uppenbart att osäkerheten är stor hos ung-
domarna om vad de ska anteckna om inte läraren klargör detta tydligt. 
Det är vidare flera av ungdomarna som berättar att när de antecknar 
så kopierar de texterna som läraren skriver på tavlan eller visar med 
hjälp av overhead.  

Det finns i enkätundersökningen ett starkt signifikant samband 
mellan att göra lektionsanteckningar i skolan och att göra läxanteck-
ningar hemma. Det är också så många som 120 av 194 ungdomar som 
svarar att de både gör lektions- och läxanteckningar. Möjligen är 
dessa uppgifter något i överkant beroende på att ett antal ungdomar 
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sannolikt vill framstå som flitigare skolskrivare än vad de i själva 
verket är. Det som talar för att uppgifterna är överdrivna är framför 
allt det faktum att så få ungdomar faktiskt antecknar under de obser-
verade SO-lektionerna.  

En klar majoritet av samtliga ungdomar som uppger att de gör lek-
tionsanteckningar uppger också att de ämnen som de antecknar mest i 
är i SO- och/eller NO-ämnen.  

Vid skuggningen av Ahmed, som är en flitigt privatskrivande poj-
ke, framkommer det att han under de observerade lektionerna skriver 
det som läraren ålägger eleverna att skriva men inte mer.  

Det blir vid klassrumsobservationerna tydligt att de flesta ung-
domar skriver de skriftliga proven, de ålagda skrivuppgifterna och de 
likaledes ålagda lektionsanteckningarna. De två ytterlighetsgrupper 
som dock finns utgörs av å ena sidan de pojkar som protesterar mot 
skrivuppgifter och även vägrar skriftliga prov, och å andra sidan de 
ungdomar som skriver lektionsanteckningar utan uppmaning.  

2. Vilka skrivmedier använder ungdomarna i skolan respektive 
privat? 
Förutom de ovannämnda skolskrivpraktikerna förekommer eller nämns 
i min studie även bl.a. följande privatskrivpraktiker: 

− Dagboksskrivande 
− Papperslappsskrivande 
− Brev- och kortskrivande 
− Bloggskrivande 
− Krönikeskrivande 
− Sms-skrivande 
− Chattskrivande 
− Mejlskrivande 

Flertalet ungdomar hävdar att de skriver med penna och papper när 
det gäller skolskrivande men företrädesvis digitalt när de skriver 
privat. Det är dock värt att notera att en knapp tredjedel av ungdom-
arna uppger att de även skriver privat med penna och papper. De 
privatskrivpraktiker detta framför allt gäller är naturligtvis pappers-
lapps- samt brev- och kortskrivande. Nästan samtliga av de 30 flickor 
som uppger att de skriver dagbok, hävdar också att de gör sina dag-
boksanteckningar med penna och papper.  
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Under klassrumsobservationerna är det tydligt att ungdomarna 
skriver sina skolrelaterade anteckningar med papper och penna i sina 
skrivhäften, medan det enda observerade privatskrivande som de 
ägnar sig åt är sms-skrivande, som ju självfallet är digitalt baserat. 

Skuggningen av Ahmed visar att han använder papper och penna i 
sitt skolarbete förutom vid det tillfälle då hela klassen går till 
datorsalen för att skriva. Hans privatskrivande är å andra sidan helt 
digitalt, eftersom det nästan enbart handlar om att skriva sms. Det 
finns dock ett undantag och det är den handskrivna spelarförteck-
ningen (se 6.3.6). 

3. Vilka skillnader finns det mellan de tre skolåren i högstadiet 
samt mellan pojkar och flickor när det gäller skrivande? 
Det är enbart i enkätundersökningen som det är möjligt att se för-
ändringar under de tre skolåren. Dessa skillnader är tydligt köns-
bundna. Av enkäterna framgår det tydligt att det sker förändringar 
under dessa tre år. I skolår sju finns det inga signifikanta skillnader 
mellan könen alls, i skolår åtta tre skrivpraktiker som utgör skillnader 
och i skolår nio hela sex sådana skillnader. De sex skrivpraktiker där 
flickor i år nio signifikant uppger att de skriver mer än pojkar är:  

− Dagboksskrivande 
− Papperslappsskrivande 
− Brev- och kortskrivande 
− Lektionsanteckningar 
− Läxanteckningar 
− Mejlskrivande 

Detta kan sammanfattas med att de äldre flickorna privatskriver mer 
med papper och penna och gör fler skolrelaterade anteckningar än 
vad de äldre pojkarna gör. Den enda skillnad som hänför sig till digi-
talt skrivande är att flickorna i skolår nio skriver mejl i något högre 
utsträckning än pojkarna. Denna skillnad är dock förhållandevis liten 
i jämförelse med de skillnader i pappersbaserat skrivande mellan 
könen som blir tydliga i skolår nio.  

Flickorna uppger att de både antecknar mer under lektionerna och 
antecknar mer under läxläsning hemma än vad pojkarna gör. Flickor 
och pojkar förhåller sig också olika till skolskrivande i klassrummet. 
Pojkarna ägnar sig märkbart mindre åt skolrelaterat skrivande än 
flickorna. Detta förhållande blir också tydligt vid de skriftliga proven 
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då en mindre grupp pojkar inte verkar ta proven på allvar utan avstår 
från att skriva dem. 

I intervjuerna hävdar en pojke att det är omanligt att skriva vissa 
sorters texter och en flicka håller med honom om detta. Skillnaden 
mellan pojkens och flickans ståndpunkter kan beskrivas som att poj-
ken anser att pojkar inte behöver skriva bloggtexter, medan flickan 
anser att pojkar faktiskt inte heller kan skriva sådana texter. 

En annan pojke anser att han inte alls skriver privat, trots det fak-
tum att han tidigare under samma intervju redogjorde för sitt digitala 
privatskrivande. 

Ytterligare en pojke berättar att han tror att pojkar skriver kortare 
och färre meddelanden än flickor. I denna analys instämmer även 
flickorna i intervjun.  

4. Vilka skillnader finns det i de texter som ungdomarna skriver i 
skolan respektive privat vad det gäller innehåll och textmängd?  
De flesta av ungdomarna i studien hävdar att de skriver mer på fri-
tiden än vad de gör i skolan. Den skrivpraktik de flesta av de inter-
vjuade anser att de ägnar sig mest åt är sms-skrivande, följt av chatt-
skrivande och först därefter skolskrivande.  

Det som framför allt kännetecknar ungdomarnas skolskrivande är 
att det antingen är tänkt att fylla en renodlat kognitivt funktion som 
minnesstöd, eller att det skrivs till läraren för att bli bedömt. Ung-
domarnas privata skrivande fyller däremot oftast kommunikativa 
behov.  

Bortsett från Ahmeds text i det nationella provet är hans skoltexter 
påfallande kortfattat formulerade. De två privata fotbollstexterna är 
däremot längre och inte formulerade med tanke på att de ska vara så 
korta som möjligt.  

5. Vad finns det i resultaten som kan hänföras till det faktum att i 
det närmaste samtliga i studien medverkande ungdomar är fler-
språkiga?  
Det finns sammanlagt 27 olika modersmål representerade i enkät-
undersökningen som utfördes i en skola med 358 elever varav 199 
besvarade enkäten. De tre största av dessa modersmål är arabiska, 
turkiska och somali.  

Många ungdomar hävdar att de oftast privatskriver på svenska och 
att svenska används som ett gemensamt språk över språkgränserna. 
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Ungdomarna skriver på svenska till dem som kan svenska, ibland till 
och med om de har ett annat gemensamt modersmål. De skriver på 
sina respektive modersmål till dem som inte kan svenska. Vissa ord 
från dessa olika modersmål blir också med tiden upptagna i den 
gemensamma svenskan och blir därefter förstådda och använda av 
många ungdomar i området.  

En grupp som enligt enkätsvaren antecknar mer än övriga elever 
är de ungdomar som följer den frivilliga modersmålsundervisningen. 
Att delta i denna undervisning verkar innebära att man antecknar mer 
än andra elever även i övriga ämnen. 

Den skuggade pojken Ahmed har ett annat modersmål än svenska 
och talar svenska som andraspråk. I de texter som Ahmed skriver är 
detta dock inte uppenbart i mer än i några få konstruktioner i vilka 
han skriver på ett sådant sätt som en person med svenska som 
modersmål sannolikt inte skulle göra. 

6. Vad anser ungdomarna själva om sitt skrivande i skolan och 
privat? 
Många ungdomar tycker att det skrivande som de själva bestämmer 
över och tar initiativ till är roligast. Skiljelinjen mellan detta skriv-
ande och det skrivande som de inte bestämmer över och inte tar ini-
tiativ till går genomgående mellan privatskrivande och skolskrivande.  

Följande exempel ur intervjuerna illustrerar denna skillnad. En 
flicka förklarar att skolskrivande i bästa fall är att betrakta som 
”normalt”. Om hon inte förstår meningen med skolskrivandet är det 
”onödigt”, medan hennes privatskrivande är ”jätteroligt”. Hennes in-
ställning till sitt skrivande är följaktligen tydligt kopplad till om hon 
känner att hon har inflytande över det hon skriver eller inte.  

En annan flicka beskriver sin inställning till skrivande som om 
själva ordet skrivande är ett skolord och att ordet i sig är laddat med 
ett visst tvång. 

7.2 Diskussion  
7.2.1 Två skrivkulturer  
En fullt möjlig tolkning av denna studies resultat är att många av 
högstadieeleverna i undersökningen förefaller vara delaktiga i två 
skrivkulturer. Dessa skrivkulturer utövas i och utanför skolan men de 
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förekommer också parallellt. Ömsom möts dessa kulturer i skolan, 
ömsom existerar de sida vid sida. Skillnaderna i skrivpraktiker, atti-
tyder gentemot skrivande och sätt att tala om olika skrivpraktiker gör 
det befogat att tala om två skrivkulturer. Dessa två skrivkulturer 
består i sin tur av olika grupper av skrivpraktiker inom vilka det finns 
en likartad skrivpraxis och likartade attityder gentemot skrivande (se 
1.4). Den ena av dessa två skrivkulturer utgörs av det skrivande som 
på olika vis initieras av skolan och lärarna, och den andra kulturen 
består av det privata skrivande som ungdomarna ägnar sig åt under 
både skol- och fritid. Några tydliga skillnader mellan dessa skriv-
kulturer är som följer:  

− Inom skolans skrivkultur sker den största delen av skrivandet 
med papper och penna, medan det privata skrivandet mycket 
oftare är digitalt baserat. 

− Skolskrivandet utförs av många ungdomar mestadels under ett 
visst motstånd, medan det privata skrivandet oftast rapporteras 
som lustfyllt. 

− Skolskrivandet är oftast lärarinitierat, medan ungdomarnas 
privatskrivande är tillkommet på deras eget initiativ.  

− Många ungdomar uppger själva att de skriver mer på fritiden 
än i skolan.  

− Skolskrivandet är antingen avsett som minnesstöd eller som 
underlag för lärarbedömning, medan privatskrivandet i huvud-
sak fyller kommunikativa funktioner. 

− Privatskrivandet tenderar att benämnas med andra verb än 
skriva. 

Skolskrivandets kultur kännetecknas i denna studie främst av de 
observerade skrivpraktikerna minnesanteckningar, provsvar och svar 
på skriftliga uppgifter, medan privatskrivandets kultur tydligast känne-
tecknas av den observerade skrivpraktiken sms-skrivande. Privat-
skrivandets kultur kategoriseras också av ett antal uppgivna skriv-
praktiker som blogg-, chatt- och dagboksskrivande. Skolskrivandets 
kultur omfattas vidare ofta av motvilliga attityder från ungdomarnas 
sida, en motvillighet som ibland sannolikt är viktig att visa upp inför 
kamraterna. Privatskrivandets kultur omges å andra sidan oftast av 
ungdomarnas positiva attityder.  

För att belysa liknande skillnader mellan olika skrivkulturer som 
de ovan nämnda, använder sig Barton (2007:38 f.) av dikotomin på-
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tvingade (imposed) och självvalda (self-generated) literacies. Det är 
tydligt att skolskrivandet i denna studie med Bartons begreppsapparat 
oftast skulle kunna benämnas påtvingat, medan privatskrivandet lika 
tydligt är självvalt. Barton (2007:37 ff.) definierar vidare begreppet 
literacies som: ”a stable, coherent, identifiable configuration of prac-
tices”, (se 1.4). Det är, enligt mig, tydliggjort i min studies delunder-
sökningar att de två skrivkulturerna är just både stabila och koherenta 
samt innehåller identifierbara grupper av skrivpraktiker. 

Föreställningen att det finns flera skrivkulturer närvarande i sko-
lan framförs även av Catharina Nyström (2000:235). Hon skriver: 
”Den svenska gymnasieskolan är alltså knappast en enda skrivkultur”. 
De skrivkulturskillnader som Nyström främst åsyftar är skillnaderna 
mellan elever och lärare på yrkes- respektive studieförberedande pro-
gram. Dessa skillnader går dock att bl.a. hänföra till elevernas varier-
ande privata skrivkulturer (a.s.). Mötena mellan de två skrivkultur-
erna i skolan sker på olika sätt. Ett exempel på ett möte är att ung-
domarna i så stor omfattning använder sina mobiltelefoner i skolans 
lokaler till att skriva sms med. Ibland blir mobiltelefonerna även syn-
liggjorda av lärare i klassrummen, men oftast önskar dock lärarna 
telefonerna osynliga. Ett annat exempel på ett kulturmöte är Ahmeds 
fotbollstexter, eftersom det är tydligt hur Ahmed utnyttjar sin privat 
förvärvade skrivförmåga när han skriver sitt nationella prov. 

Det är slutligen dock värt att notera att ungdomarna själva inte 
någon gång under intervjuerna talar om att det skulle vara fråga om 
två olika skrivkulturer. För dem är det mestadels en fråga om olika 
skrivpraktiker som de värdesätter helt olika beroende på om de är 
initierade av skolan eller av dem själva.  

7.2.2 Skol- och privatskrivande 
Det är ett för skolan utmanande resultat av denna studie att ung-
domarna skolskriver med ett så tydligt motstånd och med en så passiv 
inställning till skrivandet. Detta motstånd och denna inställning mani-
festerar sig både i en aktiv vägran att skriva och i en önskan om att få 
kopiera färdiga förlagor. I motsats till skolskrivandet möter ungdom-
arnas privatskrivande varken motstånd eller passivitet. Denna skillnad 
mellan dessa två skrivkulturer är dessutom iögonenfallande då de 
förekommer sida vid sida i klassrummet, när ungdomarna med helt 
olika entusiasm i samma miljö skolskriver eller skriver sms. De atti-
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tyder som framkommer under intervjuerna ger dessutom stöd åt 
observationsresultaten; ungdomarna beskriver skolskrivandet som 
något påtvingat och mindre roligt, medan privatskrivandet beskrivs 
som otvunget och lustfyllt. 

Tidigare forskning har också lagt märke till att det finns tydliga 
skillnader mellan ungdomars skol- och privatskrivande och att både 
barn och ungdomar oftast är medvetna om dessa skillnader (jfr t.ex. 
Karlsson 1997b; Hård af Segerstad 2005; Bellander 2006 och Sof-
kova Hashemi 2008). Möjligen blir det i föreliggande intervju- och 
klassrumsstudier ännu tydligare hur stora dessa skillnader kan vara. 
Ungdomarnas kommunikativa privatskrivande upplevs ju av dem 
själva som något som är både stimulerande och mycket väsentligt. 
Några pojkar hävdar visserligen att de inte skriver alls eller inte tyck-
er att privatskrivande är viktigt, men detta stämmer många gånger 
inte med deras praktik. Skolskrivande upplevs däremot av många av 
dessa ungdomar som mödosamt och ibland till och med obegripligt.  

Resultaten i denna studie kan sägas stämma överens med Annette 
Kronholm-Cederbergs (2007) slutsats att skolans skrivkultur är alltför 
instrumentellt präglad och att ett kännetecken för detta instrumentella 
skrivande är att det inte är initierat av skribenterna själva. Det som 
Kronholm-Cederberg kallar ”skrivande som ett vardagligt projekt” 
(2007:325), är däremot ofta kommunikativt och digitalt baserat.  

Om man tar fasta på de olika funktioner som skol- och privat-
skrivande ser ut att fylla, är det både utifrån min undersökning och 
Kronholm-Cederbergs artikel tydligt att skolskrivandet inte alls är 
lika kommunikativt som ungdomarnas privatskrivande. Om man vid-
are uppmärksammar det faktum att privatskrivandet oftast sker digi-
talt medan skolskrivandet många gånger är pappers- och pennbaserat, 
är det möjligt att hävda att ett mer kommunikativt och digitalt baserat 
skolskrivande kanske skulle få fler ungdomar att mer aktivt ägna sig 
åt skrivande i skolan.  

7.2.3 Flickors och pojkars skrivande 
I de tre första resultatkapitlen framgår det tydligt att det både finns 
klara skillnader och uppenbara likheter mellan pojkar och flickor i 
deras respektive attityder till skrivande och i deras faktiskt observe-
rade skrivande i klassrummet. Könsskillnaderna som framkommer i 
kapitel 2 kan tolkas som att många flickor under de tre högstadieåren 
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mer och mer konstruerar sina framtida identiteter som skrivande 
människor. Flera pojkar utvecklas å andra sidan under dessa år åt 
motsatt håll och verkar konstruera sina framtida identiteter som icke-
skrivare. En grov uppdelning av flickor och pojkar grundad i de fem 
empiriska kapitlen i min studie leder till följande fyra grupper.15 

− En minoritet flickor som skriver mycket både privat och i 
skolan. 

− En majoritet flickor som skriver både privat och i skolan. 
− En majoritet pojkar som skriver både privat och i skolan. 
− En minoritet pojkar som skriver ytterst lite i skolan men en del 

privat. 

Detta överensstämmer med både Kimmel (2010) och Wernersson 
(2010) som hävdar att vissa pojkars konstruerade manlighet innebär 
tydliga problem för dem själva i skolan. Resultaten från min enkät-
undersökning bekräftas senare i kapitel 3, där flera av de intervjuade 
pojkarna i skolår nio berättar att de inte ser sig själva som människor 
som privatskriver något alls. Denna självbild sitter så djupt att exem-
pelvis en av dessa pojkar måste påminnas om att han själv alldeles 
nyligen berättat om att han skriver en hel del digital text. Det är också 
i detta digitala privatskrivande som de flesta likheterna mellan flickor 
och pojkar återfinns. 

Under klassrumsobservationerna bekräftas bilden av flera pojkars 
motstånd mot skolskrivande ytterligare. Dessa resultat ligger i linje 
med den senaste PISA-undersökningen Rustad att möta framtiden? 
(2010) som fastslår att svenska pojkars läsförståelse fortsätter att för-
sämras. Resultaten överensstämmer även med norsk, brittisk och 
amerikansk forskning om skolskrivande där pojkar också rapporteras 
prestera fortlöpande sämre (se Vagle 2005; Taylor 2003 och Newkirk 
2000). Som framgår av Kent Larssons (1984) avhandling är denna 
försämringstendens bland pojkar långtifrån ny. Det är dock mycket 
viktigt att notera att detta inte alls gäller alla pojkar (Nordberg & Saar 
2005). Det rör sig sannolikt i min studie om en iögonenfallande 
minoritet som gör aktivt motstånd mot skolskrivande. Ahmed är i 
motsats till denna minoritet ett tydligt exempel på en pojke som 
skriver det som förväntas av honom i skolan. Det är även lika viktigt 

                                                      
15 Denna uppdelning skulle självfallet kunna nyanseras med ytterligare grupper. 
Jag anser dock inte att det skulle tillföra något väsentligt till denna diskussion. 
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att lägga märke till de övriga ungdomar som inte stämmer överens 
med de många gånger stereotypa föreställningarna om hur flickor och 
pojkar förväntas bete sig i skolan (Nordberg & Saar 2008). Det finns 
vissa könsrelaterade mönster bland ungdomarna i min undersökning, 
men det finns också ett antal undantag till dessa mönster bland både 
flickor och pojkar. De könsrelaterade mönstren är dock tillräckligt 
iögonenfallande för att kräva att uppmärksammas.  

I det statistiska materialet i kapitel 2 framgår det att det uppstår 
stora skillnaderna mellan flickors och pojkars skrivande under de tre 
högstadieåren. Någonting verkar då ske under den intensiva delen av 
puberteten med vissa pojkar som gör att de mer och mer tar avstånd 
från i synnerhet skolskrivande. Den iögonenfallande omständigheten 
att flera av dessa pojkar också förnekar att de privatskriver, trots att 
de bevisligen gör detta, talar för att skrivande över huvud taget inte är 
något som dessa pojkar aktivt eftersträvar att införliva i sin identitet.  

Både Vagle (2005) och Bellander (2007) hävdar att flickor privat-
skriver mer än pojkar på sin fritid, med den begränsningen att kom-
munikation med hjälp av datorer är i det närmaste jämnt fördelad 
mellan könen. Dessa forskares resultat bekräftas i min undersökning 
där det visar sig att flickor privatskriver mer med papper och penna, 
medan både dator- och sms-kommunikation är lika utbredd bland 
pojkar som bland flickor.  

När Rickard Jonsson (2007) följde några pojkar med invandrar-
bakgrund i en högstadieskola, observerade han hur dessa pojkar rörde 
sig i ett spänningsfält där ytterligheterna å ena sidan utgjordes av 
åsikten att man kan riskera sin maskulinitet om man tar skolarbetet på 
allvar, och å andra sidan åsikten att misslyckade skolresultat utgör 
problem för individen i framtiden (2007:219 f.). Pojkarna i Jonssons 
studie verkade snarast omfatta den senare åsikten, samtidigt som de 
också tog avstånd från skolans och lärarnas språkbruk i sina egna 
identitetsbyggen.  

Det finns i många stycken tydliga likheter mellan pojkarna i Jons-
sons avhandling och några av de pojkar som uttalar sig och figurerar i 
min undersökning. För det första är det till det yttre mycket som för-
enar dessa två grupper av pojkar, som deras invandrarbakgrund och 
deras skolgång i högstadieskolor i Stockholmsförorter. För det andra 
kan man ana sig till en likartad ambivalens i inställningen till skolan 
och till skrivande i deras handlingar och uttalanden.  
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Flera av de i 1.5 nämnda forskarna, Larsson (1984), Westerberg 
(1990), Trondman (1991) och Epstein m.fl. (1998) har hävdat att 
elevers klassbakgrund är en av de viktigaste faktorerna bakom deras 
framgång eller misslyckande i skolarbetet. När det dessutom handlar 
om pojkar från arbetarklassen verkar faktorerna klassbakgrund och 
kön förstärka varandra och ytterligare försvåra en del av dessa poj-
kars möjligheter till skolframgång (jfr Willis 1977 och Trondman 
1991). Medelinkomsten bland vuxna invånare i den förort där denna 
undersökning utfördes är låg, och utgör sannolikt, utifrån diskus-
sionen om klassbakgrund ovan, en bidragande faktor till att vissa av 
både pojkarnas och flickornas skolresultat i de observerade skolklass-
erna inte når upp till en godkänd nivå. 

7.2.4 Flerspråkiga ungdomars skrivande 
En mycket stor majoritet av eleverna i den undersökta skolan har fler-
språkig bakgrund. Detta innebär att de ofta talar ett annat språk än 
svenska i familjen eller med släktingar och vänner. Drygt två tredje-
delar av de 199 ungdomarna i enkätundersökningen uppger vidare att 
de följer den frivilliga modersmålsundervisningen i skolan.  

Det är betydligt fler ungdomar som hävdar att de brukar skriva på 
svenska än som uppger att de brukar tala på svenska. Ett sjuttiotal 
ungdomar hävdar till och med att de enbart skriver på svenska. Att så 
många ungdomar har valt att använda svenska i skrift, trots att de kan 
tala flera andra språk, kan ha flera delförklaringar. Många av ung-
domarna i studien är födda i Sverige och har bara erfarenhet av det 
svenska skolsystemet. Det är sannolikt att dessa ungdomars identitet 
som skribenter företrädesvis är knuten till det svenska språket. Vidare 
är det ofta i skolans modersmålsundervisning som många lär sig att 
skriva och inte bara tala sitt modersmål. Om man således inte följer 
denna undervisning är det inte ovanligt att man inte heller lär sig att 
skriva sitt modersmål. Slutligen talar ett antal ungdomar språk som 
skrivs med ett annat alfabet än det latinska. Det är då ofta komplicerat 
att skriva sms på t.ex. arabiska om man inte använder en mobiltelefon 
från ett arabisktalande land.  

Ett tydligt resultat av denna studie är, att de elever med ett annat 
modersmål än svenska som följer den frivilliga undervisningen i sitt 
modersmål, skriver mer skoltext även i andra ämnen. Trots att det kan 
finnas flera olika förklaringar till detta (se 2.2.1.3), vore det utifrån 
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denna undersöknings resultat sannolikt betydelsefullt om fler elever 
kunde fås att följa denna modersmålsundervisning, och om statusen 
på ämnet kunde höjas bland ungdomar, lärare, allmänhet och besluts-
fattare. Flera ungdomar anser ju redan att flerspråkighet är en tillgång 
(Otterup 2005). Eftersom det är i modersmålsundervisningen som 
många ungdomar lär sig att skriva på sitt modersmål, finns det så-
ledes flera skäl till att så många ungdomar som möjligt med fler-
språkig bakgrund ska följa skolans modersmålsundervisning. 

7.2.5 Didaktiska reflektioner 
Naturligtvis är det av yttersta vikt att elever även fortsättningsvis får 
ha sitt privata skrivande i fred, utan att detta blir offentligt i skolan. 
Eftersom min studie visar att flera ungdomar inte ens ser sitt privata 
skrivande som ett skrivande över huvud taget, anser jag dock att det 
finns anledning för skolan och dess lärare att tillsammans med sina 
elever vidga begreppet skrivande. I mångt och mycket innebär detta 
att anamma den syn på läsande och skrivande som förespråkas av 
många litteracitetsforskare t.ex. Street (1993), Barton (2007), Karls-
son (2006) och Fast (2007), för att nämna några av dessa forskare. I 
skolsammanhang har en kanske något snävare syn på läs- och skriv-
förmåga varit vanligt förekommande (Sofkova Hashemi 2008); en 
syn som kanske inte heller alltid uppmärksammat alla kunskaper och 
färdigheter i läsning och skrivning som unga människor idag besitter.  

I den föreliggande undersökningen framgår det att det torde finnas 
möjligheter att stödja högstadieungdomars skrivutveckling i allmän-
het och pojkars skrivande i synnerhet med hjälp av deras redan befint-
liga digitala skrivande. Det finns dock anledning att vara försiktig i 
synen på det digitala skrivandets förtjänster, och inte tro att enbart ett 
byte av skrivmedium i skolan leder till väsentliga förbättringar av 
samtliga elevers skolresultat. Mark Warschauer (2009) varnar för en 
övertro på nya tekniska skrivverktyg. Han skriver att det finns en lång 
historia av tro på att teknologin ska lösa alla problem, men att han tar 
avstånd från denna tro när det gäller litteracitet. De problem som 
finns med ojämlikt fördelad litteracitetskompetens, kommer enligt 
Warschauer (2009:136) inte att lösas om man inte också tar hänsyn 
till den sociala kontexten. 

I det skol- och privatskrivande som beskrivs i min undersökning 
är det tydligt att skoltexternas huvudsakliga funktioner är att utgöra 
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kognitiva minnesanteckningar eller underlag för lärares bedömningar. 
Ungdomarnas privattexter fyller däremot mestadels kommunikativa 
funktioner. En möjlighet att undvika en fixering vid tekniska lös-
ningar är därför att se på ungdomars litteracitetskompetens med ett 
vidgat synsätt och mer försöka utnyttja skrivandets kommunikativa 
funktioner i skolskrivandet. Det torde då vara möjligt att tillsammans 
med eleverna diskutera och synliggöra både flickors och pojkars för 
skolan ofta dolda skrivförmågor. Kanske kan man på så sätt både 
vidga synen på vad som utgör skolskrivande, och stärka självför-
troendet vad det gäller skrivande hos fler ungdomar av båda könen i 
framtiden.  
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Summary 

Chapter 1 consists of an introduction. The aim of the study is to shed 
light on and describe a number of secondary school students’ writing 
practices and their attitudes to these practices. The study comprises 
both quantitative and qualitative material. The theoretical basis of the 
study is rooted in research in the field of literacy. An overview of 
some earlier research relevant for the study is also presented using the 
following categories: young people’s spoken and written language, 
digital writing, gendered language, multi-lingualism and living within 
different cultures. The material for the study comes from a secondary 
school in a Stockholm suburb where most of the students and in-
habitants are bilingual. The entire study comprises five different 
smaller studies, each of which is presented in separate chapters: a 
questionnaire in chapter 2, a number of interviews in chapter 3, class-
room observations in chapter 4, observations of one particular boy’s 
writing practices in chapter 5 and studies of the same boy’s texts in 
chapter 6. 

In chapter 2 the results of a questionnaire are presented. These 
results consist of the compilation of response sheets filled out by 199 
secondary school students in a suburbian school in Stockholm. The 
answers given by the students indicate that it is possible to talk about 
an encounter between two writing cultures in school. In addition, the 
responses show that the difference between these writing cultures is 
also to some extent a gender difference. In their reported use of 
writing there are no differences between boys and girls in the seventh 
form. There are three significant differences in the eighth form and 
six significant differences in the ninth form. It is obvious, therefore, 
that the reported differences between girls and boys increase with 
age. These gender-related differences are furthermore mostly con-
cerned with school writing and the use of pen and paper. The 
differences between girls and boys are much smaller when it comes to 
digital private writing. 

Chapter 3 presents an interview study. This is based on six 
different interview occasions with 24 students, 13 girls and 11 boys, 
in the ninth form. The results from these interviews show that the 
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students differentiate greatly between school writing and private 
writing. Many of the students view their school-related writing as 
something that is forced upon them, whereas they often consider their 
private writing enjoyable. Both girls and boys often share this view 
on school writing, but they differ in their reported attitudes towards 
private writing. Many of the girls want to be seen as private writers, 
whereas a number of boys claim not to write privately at all. These 
boys are not aware of the fact that earlier in the same interview they 
have said, for example, that they write a lot of text-messages. It seems 
as though they do not view digital writing as writing at all.  

In chapter 4 the results from an observation study are presented. 
This study consists of field notes made during 17 hour-long lessons in 
social studies in three different classes. These observations suggest 
that it is possible to claim that the students experience an obvious 
resistance towards school writing as well as uncertainty about it. This 
resistance and this uncertainty is apparent among both girls and boys 
but considerably more prominent among the boys. When it comes to 
writing text-messages during lesson-time there was, however, no 
visible difference at all between boys and girls.  

Chapter 5 presents an observation study of a single student. The 
boy, who is called Ahmed, is observed in school on three different 
occasions. It is obvious from these observations that Ahmed makes a 
clear difference between what he does during the lessons and what he 
does in his leisure time. He does not read or write anything that is 
concerned with school subjects when he is outside the classrooms and 
not involved in lessons, and, moreover, he composes only a few 
pieces of private writing when occupied with school work during 
lesson time.  

In chapter 6 a number of texts written by the student Ahmed from 
chapter 5 are presented. These include both schoolwork and private 
texts written for different purposes. One tendency is obvious, which 
is that Ahmed’s school texts often are much shorter than his private 
texts. Furthermore, the school texts do not make the impression that 
any great effort has been devoted to them, unlike the texts on football 
written in Ahmed’s leisure time. These football texts, published on 
the internet, are obviously written with both linguistic aspirations and 
creativity. 

Chapter 7 comprises a summary of the study and it concludes with 
a comparative discussion of the prior research accounted for in chap-
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ter 1 and the results of this study. The general conclusion drawn is 
that two writing cultures do meet and even co-exist in school, 
although the positive aspects of the students’ private writing seldom 
influence the same students’ school writing. It is therefore argued that 
one possible solution to this problem could be to widen the concept of 
writing in school, and to try to make school writing more commu-
nicative. 
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Bilaga 1. Enkät om skrivande till elever i 
X-skolan 

Din medverkan är helt anonym. Det kommer inte att vara möjligt för 
någon att se vem det är som har svarat. Enkäterna kommer att användas 
till ett forskningsprojekt om ungdomars skrivande på Stockholms uni-
versitet. 

Ringa in det som stämmer på dig: 

Jag går i:   År 7   År 8  År 9 

Jag är:    Flicka  Pojke 

Försök svara så bra du kan på följande frågor. En del frågor är JA/NEJ-
frågor; till de andra frågorna får du skriva några egna ord som svar. 

Vilket är ditt förstaspråk/ditt modersmål? 

Vilka fler språk brukar du tala på? 

Vilka språk brukar du skriva på? 

Går du på modersmålsundervisning?         
 JA  NEJ 

Skolskrivande 
Brukar du skriva anteckningar på lektionerna i skolan?    

 JA  NEJ 

I vilka ämnen skriver du anteckningar i så fall? 

Brukar du anteckna när du läser läxor?         
 JA  NEJ 

Använder du papper och penna eller dator om du behöver skriva  
      något i läxa hemma? 
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Fritidsskrivande 
Skriver du någon gång pappersbrev och vykort?      

 JA  NEJ 

Skriver du papperslappar om du vill komma ihåg något?   
 JA  NEJ 

Skriver du dagbok?               
 JA  NEJ 

Om du skriver dagbok använder du då penna och papper eller dator? 

Skriver du något annat med penna och papper på din fritid? 

Har du tillgång till dator?            
 JA  NEJ 

Vad gör du mest vid datorn i så fall? 

Skriver du e-mail?              
 JA  NEJ 

Till vilka skriver du i så fall e-mail? Till kompisar eller lärare eller? 

Mobiltelefon 
Har du egen mobil?              

 JA  NEJ 

Vad gör du i så fall mest med mobilen? 

Skriver du SMS?               
 JA  NEJ 

Om du skriver SMS – hur många SMS tror du att du skriver en vanlig 
dag? 

Till ungefär hur många olika personer skriver du SMS? 

Chatt 
Chattar du?                

 JA  NEJ 

 



 142

Med hur många olika människor brukar du i så fall chatta? 

Hur ofta och hur länge brukar du chatta? 

Vilka chattforum brukar du vara på (t.ex. MSN, Playahead, Lunar  
      storm …)? 

 
Stort tack för din medverkan! 
Nils Larsson 
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Bilaga 2. Brev till föräldrar och målsmän 
i X-skolan 
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