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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad som utmärker mer avancerade
manliga skrivare på mellanstadiet. Genom en enkätundersökning av pojkars attityder till
skrivande samt observationer av pojkars skrivpraktiker före och under ett längre
skrivprojekt studerades aspekter som utmärker dessa skrivare gentemot övriga elever.
Studien fann att de mer avancerade manliga skrivarna kommer från högutbildade familjer
samt att de avancerade skrivarnas positiva attityder till skrivandet var väl förankrade i
hemmet. Studien fann också att dessa pojkar i högre uträckning anstränger sig för sin
egen, lärarens och sina vårdnadshavares skull än deras klasskamrater. Slutsatsen är att
vårdnadshavares värderingar samt att läraren har höga förväntningar på pojkarna
avspeglar sig i en vilja att anstränga sig för att lära – vilket i studien visade sig vara
nyckeln till att bli en mer avancerad skrivare

Nyckelord: Mellanstadiet, attityder, skrivpraktiker, avancerade skrivare.
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1. Inledning
Den här uppsatsen riktar sig till lärare, pedagoger och forskare som är intresserade av vad
som är utmärkande för mer avancerade manliga skrivare, det vill säga skrivare som
genom sin förståelse av genrestrukturen, med ett rikt ordförråd kan skapa menings- och
satskonstruktioner som är sammanhängande och som drar in läsaren i mer avancerade
mentala textvärldar (Lidberg, 2008). Mer specifikt undersöks vilka strategier och
skrivpraktiker dessa pojkar i mellanstadiet använder och uppvisar när de skriver längre
texter, samt pojkars attityder till skrivandet. Ambitionen är att med en ökad kunskap
om de mer avancerade manliga skrivarna bidra till pedagogiska diskussioner om hur
lärare kan stödja och inspirera alla pojkar att erövra skrivandets konst.
Genom att skriva öppnas möjligheter att analysera, tänka mer abstrakt, reflektera, komma
ihåg samt att befästa kunskap (Dyste, 1996) eller som Strömqvist uttryckt sig “Skrivandet
är viktigt för både kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling” (Strömqvist 2007s15).
Ett resonemang som Lorentzen (2009) vidareutvecklar och menar att skrivandet inte bara
stärker nyckelkompetensen att kunna skriva, utan skriva gynnar eleverna att i högre grad
uppnå skolmålen i alla ämnen (2009). Skrivandet betydelse är även tydlig i EU:s åtta
nyckelkompetenser. Kompetenser som medborgare bör utveckla för ett livslångt lärande,
att nå sin fulla potential samt för att vara demokratiskt delaktig (Skolverket, 2014) och att
kunna använda skrift i olika sammanhang borde vara en självklar demokratisk rättighet,
enligt Strömqvist (2007). Skrivandet är ett viktigt verktyg för att göra sin röst hörd, för
att kunna kritisera och diskutera vad som sker och pågår runt om oss i samhället.
Skrivandet är extra viktigt i och med att dagens elever växer upp i en snabbt föränderlig
kunskaps-, informations-, och skriftspråk baserat samhälle (Skolverket, 2011) och som
Lidberg (2008) menar, ett samhälle där allt fler avancerade skrivare behövs. Men det blir
problematiskt när forskning visar att pojkar som grupp generellt presterar sämre i skolan
(SOU, 2010:53), och att detta är tydligt i läsförståelse, men som Scheiber, Reynolds,
Hajovsky och Kaufmans studie, med flera visar, även tydligt i skrivandet (2015).
Att acceptera att denna kunskaps och kompetens skillnad som oföränderligt är
problematiskt i och med skolans roll att ge en likvärdig utbildning oberoende av elevens
bakgrund och kön (Skolverket, 2011, 2017). Samtidigt som denna syn bidrar till att det
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ställs lägre förväntningar på pojkarnas resultat, enligt Molloy (2007), en attityd till
problemet som leder till att pojkarna anstränger sig mindre och skriver kortare (ibid), samt
att lägre ställda förväntningar, enligt Hattie (2008), innebär att det leder till en
självuppfyllande profetia. Olika ställda förväntningar på grupper i samhället bidrar även
till jämlikhetsproblematiska aspekter, något som kan befästa könsnormer och attityder
som negativt laddade skillnader mellan könen (Styrke & Wiklund, 2012).
Men bland pojkar som grupp finns det även de som får höga betyg samt även bedöms
prestera högt under skolans skrivuppgifter. Det är denna grupp pojkar denna studie valt
att studera, de mer avancerade manliga skrivarnas attityder samt praktik under
skrivsituationer. Ett område som är intressant när det saknas studier om yngre elevers
attityder, i och med att det är lättare att studera äldre elever som har lättare kan uttrycka
sig om sin relation till att skriva, till skillnad från yngre elever i början av sin
skrivutveckling (Hamilton & Jones, 2016). Med attityd menas, “en inlärd benägenhet att
reagera på ett genomgående positiv eller negativ sätt med avseende på ett givet objekt”
(Fishbein & Ajzen 1975s6). Vilket innebär en definitionsskillnad i förhållande till elevens
motivation, som kan skifta flera gånger per dag. Begreppet praktik (Bourdieu, 1984) eller
i denna studie, skrivpraktik, betyder hur elevens beteende, kroppshållning, ansiktsuttryck,
gester under skrivandet i klassrummet påverkas av hur eleven värderar att skriva.
Skrivforskning är ett relativt nytt forskningsfält, jämfört med till exempel läsforskning,
och det saknas därmed kunskap. Det är även ett relativt outforskat område om vad som
påverkar och utmärker att avancerade skrivare blir framgångsrika och skriver väl. Ett
kunskapsglapp som gör studier om avancerade skrivare viktigt och värt att undersöka,
enligt Crossley, Roscoe och McNamara (2014). Sedan har studier om mer avancerade
skrivare sällan skett ur ett elevperspektiv. Argument, som alla tillsammans, bidragit till
intresset för pojkars skrivande samt ett behov av att försöka förstå vad skillnaderna i
skrivresultat och skrivprodukt beror på. Orsaker som gör det värt arbetsinsatsen, samt
försöka utöka kunskapen i ämnet som i förlängningen kan bidra till möjliga pedagogiska
diskussioner om hur lärare kan stödja alla pojkar att erövra skrivkonsten.
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1.1

Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att öka kunskapen om vad som utmärker mer avancerade manliga
skrivare på mellanstadiet. Mer specifikt riktas ett fokus mot dessa pojkars attityder till
skrivandet, samt deras beteende under textskapandet genom följande forskningsfrågor:
Vilka attityder har de mer avancerade manliga skrivarna till skrivande?
Vad gör de mer avancerade manliga skrivarna när de skriver i klassrummet?
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2. Forskningsbakgrund
För att ge en förförståelse av problemet med pojkars skrivande, vilket denna studie
adresserar, kommer först belägg för pojkars sämre skrivresultat, skrivkompetens och
skrivförmåga att presenteras. Följt av en traditionell kunskapssyn och skolpraxis som
förkastas, och sedan ta avstamp i en teori som ger möjliga förklaringar till problemet.
Sedan sätts denna teori i relation till vad forskningen säger påverkar elevernas resultat
samt visa vad som förenar högpresterande elever.

2.1

Pojkar och skrivandet

Nationell och internationell forskning visar att pojkar får lägre resultat i skrivande än
flickor (Andersson, 2014; Skolverket, 2006). Scheiber, Reynolds, Hajovsky och
Kaufmans (2015) studie visar att flickor presterar bättre i stavning och i skrift än pojkarna.
I deras studie (ibid) drogs även slutsatser om att denna skillnad (i stavning och skrift) kan
vara ett av undantagen i teorin om Gender Similarity Hypotheis (Hyde, 2005), en teori
som hävdar att män och kvinnor är mer lika än olika varandra inom så gott som alla
möjliga psykologiska variabler.
Men om skolan och samhället accepterar att pojkar skriver sämre som något självklart
och oföränderligt, något som beror på biologi eller psykologiska skillnader stängs genast
dörren för förändring. Den franske sociologen Pierre Bourdieu benämner detta det
självklara och odiskutabla som doxa (Moi, 1994). Doxa är ett fenomen eller tradition som
inte kan kritiseras i och med att det bara är som det är, av gud givet, naturligt eller
biologiskt ofrånkomligt (ibid). Riktigt så illa är det inte med att pojkar skriver sämre.
Men för att förändra något som av många, även lärare, ses som oföränderligt så måste det
lyftas upp i ljuset. För det är genom att möta det oreflekterade och det självklara, som det
odiskutabelt självklara måste försvaras och därmed inte längre är självklart (ibid).

2.1.1 Olika sätt att förstå varför pojkar skriver sämre
Ett sätt att närma sig frågan om varför pojkar som grupp är sämre skrivare än flickor är
att förstå frågan i relation till tankar kring vad kunskap är. Kunskap kan förstås som en
allmän accepterad sanning, ett något som utifrån ett behavioristiskt perspektiv kan
förmedlas och överföras (Hwang och Nilsson, 2011). Eleven kan i dessa sammanhang
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beskrivas som ett tomt ark, eller ett tomt kärl, som kan fyllas ut eller på med etablerad,
sann och auktoriserad kunskap. Detta är en syn på kunskap som historiskt legat som grund
till traditionell skolpraxis om hur elever lär sig (Dyste, 1996). Den förklarar dock inte
orsakerna till att pojkar presterar och skriver sämre än flickorna i grundskolan utan öppnar
istället upp för kritik, då en allmän accepterad sanning, som att pojkar skriver sämre än
flickor inte alltid behöver vara sann.

Ett annat

sätt

att

förstå varför

pojkar

skriver

sämre

än

flickor

är

att ta

utgångpunkt i Bourdieus teorier kring social och kulturell reproduktion. Genom
Bourdieus glasögon kan bokstavligen allt ses som ett sociologiskt projekt där det till
synes oviktiga tillskrivs en betydelse (Moi, 1994). Vänner, intressen, frukostvalet,
tandborsten, ansiktsuttryck och musiksmaken kan tolkas och skapa en bild av elevens
sociala status, relationer, maktförhållanden, roll i samhället och i klassrummet. Detta
teorival ger därmed möjligheten att analysera vad som utmärker de mer avancerade
manliga skrivarna, deras bakgrund, attityder och beteende under skrivpraktiken i
klassrummet och samtidigt sätta detta i relation till påståendet ”pojkar skriver sämre” i ett
större övergripande sammanhang.

2.3

Teori: (Habitus)(Kapital) + Fält = Praktik

Denna studie har och tar sin teoretiska utgångspunkt i den franske sociologen Pierre
Bourdieus tankar kring habitus, fält och kapital, i ett försöka att förstå vad som utmärker
pojkar som skrivare. Tankar som innefattar begrepp som måste förklaras samt sättas i ett
sammanhang för att förstås.
Ett viktigt centralt begrepp är fält och kan beskrivas som ett övergripande system av
konkurrerande sociala relationer (Bourdieu, 1984). En plats eller ett socialt rum, där det
finns förutbestämda regler och normer som fungerar och följer sin egen logik (ibid). En
plats där personer och även institutioner finns representerade och konkurrerar om samma
belöningar (ibid). Ett fält kan till exempel vara ett klassrum, där de sociala förhållanden
mellan allt och alla som finns i ett klassrum påverkas av förutbestämda regler och normer.
Regler som påverkar vad som är önskvärt beteende och vad som ger sociala fördelar för
individernas möjligheter att nå belöningen. Vilket kan i det här exemplet ses i hur eleverna
beter sig i klassrummet i den sociala konkurrensen om kunskap och betyg, klasskompisars
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och lärarens uppmärksamhet eller för att använda mer Bourdieu terminologi, införskaffa
makt och inflytande över fältet (1984), som i det här fallet är klassrummet.

Men de beteenden som ger individen relationsmässiga fördelar i ett klassrum, behöver
inte vara exakt samma i ett annat klassrum. Olika fält har alltså sina egna regler och följer
sin egen specifika logik som påverkar deltagarnas beteende olika. En elev är inte bara
deltagare i klassrummets fält utan även i hemmets och fotbollslagets fält. Detta innebär
att de olika fältens regler om vad som är fördelaktigt beteende packas ner i elevens
kappsäck och påverkar vad och hur eleven tänker och beter sig.
Bourdieu menar att deltagarnas mål i ett fält innebär att skaffa sig fördelar för att härska,
styra och kontrollera fältet. Att bli den dominerande och mest inflytelserika deltagaren i
det sociala spelet (1984). Ett skolnära exempel skulle kunna vara när en lärare förlorar
kontrollen över klassrummet till eleverna. En situation där läraren måste kämpa för att
återta och legitimera sin maktställning i fältet. Med största sannolikhet återtar läraren
kontrollen från eleverna och åter “härskar” i fältet/klassrummet. De förvärvade eller
nedärvda maktmedel som ger läraren dessa fördelar i förhållande till eleverna kallar
Bourdieu för kapital.
Bourdieu menar även att det finns olika kapital som är beroende av olika faktorer, samt
ger olika sorters fördelar för deltagarna i fältet. Fördelar som innebär att en elev vars
skrivförmåga bedömts som hög kommer indirekt ges fördelar i ämnen där skrivandet
används. Ett utbildningskapital som reproducerar maktstrukturerna i klassrummet och
ökar den mer avancerat skrivande elevens möjligheter, att i konkurrensen i fältet, erhålla
höga betyg i fler ämnen. Men även andra kapital påverkar samspelet i klassrummet. Ett
socialt kapital beskriver den relationella makten, det antal ekonomiska, politiska och
kulturella kontakter en person eller personens släkt har att tillgå (Bourdieu, 1996). Som
exempel kan en aktiv skrivare, vårdnadshavare och deltagare i skoldebatten jämföras med
en vårdnadshavare med skrivsvårigheter. Samhällsdebattören har troligen fler relationer
till andra inflytelserika personer, organisationer eller institutioner som har makt att
påverka vad som sker i klassrummet än vårdnadshavaren. Ett kapital som införskaffats
genom sin skrivförmåga och social interaktion med de inflytelserika genom åren. Men
även det kulturella kapitalet påverkar relationen till andra. Ett kapital som innefattas av
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vilken värdering som uppvisade kulturella objekt och aktiviteter som en person utför och
som ger signaler om personen status i samhället (Bourdieu, 1984). Abstrakt konst eller
affischer på pokémons hemma hos en elev lämnar olika intryck av elevens familjs status
och värderingar. Likaså om familjen går på teater, val av tv-program, musiksmak i
förhållande till andra identifierar samt särskiljer familjens status i samhället i förhållande
till andra familjer med en annan smak.
Kapital är alltså maktmedel som ger fördelar gentemot andra personer som har mindre
mängd av detta. Ett symboliskt våld (Moi, 1994) som lämnar olika avtryck och olika
bemötanden av individer beroende av kläder, smycken eller genom ett utbildningsdiplom
på väggen. Diplomets symboliska värde beror på utbildningen men även den specifika
skolans prestige. En examen från Harvard eller Umeå universitet ger olika signaler och
värderingar av personens status och hur denna person bemöts av andra.
Men för att ett fält överhuvudtaget ska fungera så behövs deltagare som vill spela om
vinsten. Utan elever eller läraren finns inget klassrumsfält och skolsalarna skulle eka tomt
om ingen såg en möjlig belöning. En belöning i form av ett utökande av utbildningskapital
som skapar möjligheter att påverka sin framtid genom att samla på sig nödvändig
kunskap. Dessa deltagare behöver, för att lyckas, förstå och vara rustade med det habitus
som gör det möjligt att känna till spelreglerna och vilka belöningarna är. “Habitus kan
således ses som ett system av dispositioner, d.v.s. tanke-, uttrycks- och beteendevanors,
som man förvärvar genom praktiskt erfarenhet av fältet” (Moi, 1994s6). Alltså att de
attityder, normer, värderingar som genom att själva deltagandet och genom den form
samspelet sker i hemmet senare i klassrummet påverkar vad eleven har med sig i
ryggsäcken, präntas in i eller ristas in i elevens själva kropp (Bourdieu, 1984). Detta, den
ansamling av vad eleven har med för tidigare erfarenheter, kan alltså observeras under
skrivpraktiken och den uttrycks genom elevens ansiktsuttryck, gester, kroppshållning och
blickar.
Så vad har denna teori med skrivkonsten, att pojkar skriver sämre, med arbetets syfte och
frågeställningar om de mer avancerade manliga skrivarna att göra? För att göra detta krävs
en bakgrund om vad som påverkar elevernas resultat och lyfta in Bourdieus teori i
förhållande till dem.
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2.4

Mognad och kön

I kontrast till habitus som förklaringen av pojkars sämre skrivförmåga, finns ett klassiskt
allmänt accepterat svar: könsskillnader i skolmognad. Utvecklingspsykologen Jean
Piaget är en företrädare för den tanken. Piaget menar att kunskap inte kan överföras, utan
att den konstrueras genom en självinitierad inlärningsaktivitet som bygger på universella
strukturer i mänskliga utvecklingsstadier (Hwang & Nilsson, 2011). Piaget hävdar att
pojkar mognar senare än flickor och har därmed inte samma möjligheter att lära sig att
till exempel skriva (1976/2008). Skillnaden i skolmognad är även vad Delegationen för
jämställdhet i skolan (SOU, 2010:53) ser som en orsak till skillnader i skolprestationer i
grundskolan. Men mognad är inget som kan påskyndas eller läras ut, förklaringen gör
bara att problemet måste accepteras som naturligt och inte förändringsbart.

2.5

Pojkars identitet – aktiva eller inaktiva kunskapssökare.

Enligt E.H. Eriksons utvecklingsteori befinner sig pojkarna i den latenta fasen. En fas där
elever är vetgiriga, flitiga och aktiva men skapar sin identitet genom omgivningens
reaktioner av deras prestationer (Hwang & Nilsson, 2011). En period när föräldrar,
kompisar och skolan spelar en central roll hur elever och pojkar ser sig själva. Men om
pojkarnas prestationer värderas lågt skapas en negativ identitetskrislösning, där
identiteten baseras på känslor av otillräcklighet och inkompetens. Något som Erikson
menar leder till att eleven avstår från att aktivt söka ny kunskap, till skillnad från positiv
krislösning som leder till en tilltro av sin egen förmåga (ibid). Två identitetskrislösningar
som påverkar pojkars motivation till att anstränga sig att lära sig skriva och enligt
Strömqvist (2007) betyder skrivutvecklingen mycket för den enskildes självförtroende.
Denna teori liknar Bourdieus teorier genom att samspelet med andra påverkar individens
reaktioner och beteenden men Erikson fokuserar på hur individen påverkas i olika
utvecklingsfaser och inte av samhället.

2.6

Anpassas skolan efter pojkars behov och förutsättningar?

Ur ett sociokulturellt dialektiskt sätt att se på inlärning och utveckling påverkas pojkars
möjligheter till inlärning och kognitiva utveckling genom det sociala samspelet, språket
och den kulturella kontext de befinner sig i (Hwang & Nilsson, 2011). Pojkar kan inte
lära sig utan att utvecklas och inte utvecklas utan att lära sig (ibid). Ett angreppssätt som
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resulterar, likt Bourdieus tankar, i förklaringar utanför individen. Tankar och resonemang
som i relation till pojkarnas lägre skrivförmåga, leder till möjligheten att skolan inte är
anpassad efter eller möter pojkars behov. En icke-anpassning som i förlängningen
genererar i att pojkarna har en generellt lägre skriftspråklig utveckling och resultat
(Skolverket, 2009,2012). Något som kan tolkas som att pojkarna som grupp varken möter
uppnåeliga mål, utmaningar eller krav, och därmed inte befinner sig i den proximala
utvecklingszonen (Vygotskij, 1978)
Eller är denna prestationsskillnad mellan könen beroende på att eleverna i samma klass
ligger på olika utvecklingsnivåer som Piaget (1976/2008), (Hwang & Nilsson, 2011,
SOU, 2010:53) beskrev, eller handlar det om klassiska könsroller? Könsroller som
reproduceras genom uttryck och attityder som “pojkar är pojkar” och “pojkar gör som
pojkar gör” (Molloy, 2007). Men även genom pojkars identitetsskapande i ett försök att
distansera sig ifrån kvinnodominansen i skolans lägre åldrar (SOU, 2010:53). Ett försök
att hitta sin (pojkarnas) identitet i kontrast till flickornas i klassen samt andra kvinnor som
vistas i grundskolemiljö (Molloy, 2007). Ett resonemang som liknar Bourdieus om hur
olika grupper ur sitt habitus identifierar sig själva i kontrast till andra, men även hur
maktstrukturer reproduceras i klassrummet och i samhället.
Men trots att skolan inte tycks vara anpassad efter pojkars behov, så lyckas vissa pojkar
ändå prestera eller skriva avancerat och, tyvärr, även en del flickor som inte lyckas i
skolan eller kommer lyckas skriva mer avancerat. Orsaker till varför vissa pojkar lyckas
kan vara att de och andra högpresterande pojkar, kommer från hemförhållanden som
kompenserar för skolans brister.

2.7

Socioekonomisk bakgrund

Trots ett utbildningspolitiskt mål att ge elever en likvärdig utbildning har
resultatskillnader mellan skolor och elevgrupper blivit större, framförallt utifrån social
bakgrund (Skolverket, 2009). Skolverket tillskriver “Hemmets läroplan” en stor betydelse
för elevers resultat (2009). “Hemmets läroplan” innefattar föräldrars förväntningar och
ambitioner och dess påverkan på barnens resultat, bland annat genom hur involverade
föräldrarna är i skolarbetet och har kännedom om skolans språk (ibid). Bourdieus
teoretiska ramverk kring habitus kan därmed vara ett sätt att förstå varför dessa faktorer
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påverkar pojkar olika. Pojkarnas beteenden, tanke- och värdering av vikten av att kunna
skriva och skolan skiljer sig åt i olika socioekonomiska samhällsgrupper liksom att
lärarens bedömning av elevens begåvningsnivå nästan helt överensstämmer med elevens
socioekonomiska status (Bourdieu, 1996).
Skolverket (2009) visar att föräldrar till högpresterande yngre elever är ett exempel på
hur skolan och språket värderas högre i en samhällsgrupp än andra grupper. Dessa
föräldrar värderar sina barns språkliga förmågor högt både innan och efter skolstart samt
har språkutvecklande aktiviteter för sina barn i hemmet, något som föräldrar till
medelpresterande yngre elever inte gör.

2.8

Kännetecken för högpresterande elever

Nationella och internationella studier visar alltså att högpresterande elever i stor
utsträckning kommer från en högre socioekonomisk bakgrund (Skolverket, 2009).
Internationell forskning visar att det som förenar högpresterande elever är så kallade ickekognitiva kompetenser (Skolverket, 2012). Kompetenser som innefattar elevernas
ambitioner, attityd, tilltro på sin egen förmåga, motivation samt uthållighet och
förutsättningar för att prestera på hög nivå (ibid), vilket därmed även innefattar
förutsättningar för att kunna skriva avancerat. Dessa högpresterande elever har även en
bättre relation till läraren, en positivare bild av lärarens stöd genom en större förförståelse
av hur uppgifterna ska utföras och varför (Skolverket, 2012). Högpresterande elever har
i skrivandet automatiserat ”lågnivåprocesserna”, som till exempel stavning, vilket gör att
mer krut kan läggas på planering, där sambandet mellan textens längd och betyg minskat,
vilket annars kännetecknar yngre elever i början av sin skrivutveckling (Wengelin &
Nilholm, 2013).
De icke-kognitiva kompetenserna, som beskrivs i stycket ovan, har lett till att synen på
begåvning har omvärderats och inte längre ses som något medfött eller statiskt, utan till
största delen inlärda kompetenser som oftast kommer från hemmet och kräver
ansträngning för att utvecklas (Skolverket, 2012). Därmed kan dessa icke-kognitiva
kompetenser nästan likställas med den samling av dispositioner som högpresterande
eleverna är bärare av genom sitt habitus. Det vill säga att de värderingar, prioriteringar,
attityder som gör dem högpresterande är något de delar med andra individer som kommer
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från samhällsgrupper med liknande bakgrund, i detta fall oftast från en högre
socioekonomisk bakgrund (Skolverket, 2009, 2012) med familjer som i större grad har
högre utbildnings-, socialt- och kulturellt kapital.
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3. Forskningsmetod
För att besvara syftet och på djupet analysera vad som utmärker de mer avancerade
manliga skrivarna, behövs ett vetenskapligt tillvägagångssätt som skapar rätt
förutsättning. En möjlighet till att uppnå dessa förutsättningar är vad Descombe (2016)
benämner som en metodkombination, där flera insamlingsmetoder används vilket leder
till att materialet kan jämföras eller komplettera varandra, vilket ökar möjligheten för att
nå trovärdiga forskningsresultat.

3.1

Datainsamlingsmetoder

Studiens två frågeställningar skapade förutsättningar att kombinera två metoder. Vilket
innebar frågan “Vilka attityder har de mer avancerade manliga skrivarna till skrivande?”,
söktes genom att använda en enkätundersökning (se Trost & Hultåker, 2016). Fördelarna
med enkäter är att svarsalternativen kan utformas efter linjära skalor, genom påståenden,
färdiga kategorier och svarsalternativ (ibid). Fördelen med enkäter som insamlingsmetod
är även att de färdiga kategorierna kan gör bearbetningen av materialet mindre
tidskrävande. Dessutom ger enkäter möjligheter att samla in material från fler elever än
de mer avancerade manliga skrivarna och därmed göra möjliga jämförelser mellan dessa
grupper för att tydligare urskilja vad som utmärker pojkarnas attityder. Men även använda
flickorna som en kontrollgrupp för att resultaten, trotts att de ej delas upp i mer
avancerade kvinnliga skrivare och resterande flickor (se Kvale & Brinkmann, 2014).
Den andra frågeställningen “Vad gör de mer avancerade manliga skrivarna när de
skriver?” undersökte de mer avancerade skrivarna under skrivandets utförande, vilket
gör observationer till den mest praktiska och logiska metoden till primärkällan (se
Anderberg, 2016).

För att snabbt få en överblick av hur syftet, teori, frågeställningar och insamlingsmetoder
håller ihop samt leder till kapitel 4, resultat och analys, kommer Figur 1 att sedan
återknytas till vid olika tillfällen. i uppsatsen.
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till skrivande?

Enkät

Observation

Resultat

Figur 1.

Analys

I ovanstående figur kan två förenklingar av frågeställningarna utläsas. De studerade elevernas attityder
söks genom enkätfrågor, där elevens bakgrund och värderingar (habitus och kapital) jämförs med andra
elever. Dessa värderingar och attityder till skrivandet är enligt Bourdieu inpräglade i elevens beteende
(skrivpraktiken) och kan därigenom genom observation iakttas vid utfarandet skrivuppgifter i
klassrummet (fältet). Metodvalens resultat kan därefter analyseras genom att använda Bourdieus teori.

3.2

Urval och avgränsningar

Studien är genomförd vid två mellanstadieklasser i åk 5 i Umeå kommun, nedan
namngivna som skola 1 och skola 2. Arbetet inleddes med att fyra rektorer i
närhetsområdet kontaktades via telefon, vilket Trost och Hultåker (2016) beskriver som
ett klusterurval med en tydlig koppling till närhetsprincipen eller areaurval.
De rektorer som ställde sig positiva till studien, vidarebefordrade sedan kontakten till två
årkurs fem lärare i två olika skolor. Dessa två lärare fick sedan uppgiften att med stöd av
betygskriterierna i läroplanen och gällande styrdokument bedöma vilka pojkar som
skriver mer avancerat samt i slutet av årskurs 6 kommer erhålla B och A betyg i
svenskämnet. Urvalet är därför icke-slumpmässigt eller strategiskt urval (Trost &
Hultåker, 2016).
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3.3

Urvalsgrupp

Urvalsgruppen utgörs av fyra studieobjekt, de mer avancerade manliga skrivarna som
stämmer överens med bedömningskriterierna. Dessa fyra pojkar jämförs sedan med
resterande 30 elever i de två skolornas klasser.
Skola 1 utgörs av totalt 16st elever, 8st pojkar och 8st flickor. I denna grupp finns 1 av
informanterna, vidare nämnd som elev A.
Skola 2 utgörs av totalt 18st elever, 9st pojkar och 9st flickor. I denna grupp finns 3 av
informanterna, vidare nämnda som elev B, C och D.

3.4

Forskningsetiska överväganden

Detta arbete har skrivits i enlighet med de forskningsetiska övervägandena som gäller för
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Vilket
innebär att de riktlinjer som vetenskapsrådet har ställt om samtycke, information-,
nyttjande- och konfidentialitetskrav tagits på stort allvar under arbetsprocessen av denna
studie. Vilket var en orsak till valet av enkäter, att det möjliggjorde att de mer avancerade
manliga skrivarna inte blev specifikt utpekade. De fyra pojkarnas namn anonymiserades
genom att bokstavsnamn, vårdnadshavares samtycke i och med att eleverna är
minderåriga och eleverna hade möjligheten att hoppa av och lämna studien.
Först kontaktades skolornas rektorer som vidarebefordrade informationen till berörda
lärare. Lärarna fick muntlig information om studiens syfte och en övergripande
beskrivning av hur arbetet skulle gå till och ett möte med klasserna bokades. Under mötet
beskrevs studien och dess syfte och information om hur det insamlade materialet kommer
användas tillsammans med medgivandetalonger delades ut till berörda parter (se bilaga 1
& 2) för påskrift. Var av alla berörda elever, 34 stycken sammanlagt, skrev på och
lämnade in medgivandetalongerna.

3.5

Elevenkät och dess genomförande

För att undersöka elevernas attityder till skrivandet utformades en enkät där frågorna
speglade olika teman. Dessa teman blev motivation, självbild, förväntningar och
strategier, som utkristalliserats från läst litteratur. Enkäten skapades i Google Formulär
(se bilaga 3) och många frågor och påståenden utformades efter en fyrgradig skala där
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ytterligheter som ”instämmer helt” och ”stämmer inte alls” ställs mot varandra. Enkäten
delades upp i fem delar, 1) Bakgrundsfrågor, 2) Vilka påståenden stämmer in, 3) Varför
anstränger jag mig, 4) Arbetsro och miljö, samt, 5) Dina strategier för att skapa en text.
Uppdelningen skapades för att underlätta utförandet, vara mer överskådligt och tydligt
för eleverna.
Bakgrundsfrågor, innefattar information om elevens hemförhållanden och förebilder för
att ge en bild av elevens bakgrund. Dessa frågor innehåller tre till fyra svarsalternativ
samt en fråga som besvaras i löpande text som handlar om elevens vårdnadshavares
försörjning och utbildningsnivå.
Vilka påståenden stämmer in?, innefattar aspekter om elevens attityd till skrivande och
innehåller frågor om inre och yttre motivation. Denna del består av påståenden som
besvaras genom en fyrgradig skala från Stämmer helt till Stämmer inte alls.
Varför anstränger jag mig?, innefattar aspekter av elevens arbetsinsats vid skrivandet
men även vilken typ av text eleven senast skrivit. Denna del besvaras genom en fyrgradig
skala där alternativet kryssas i för hur väl påståendet stämmer in. Delen följs sedan av två
frågor som besvaras i löptext, varav en är uppdelad i A-,B- och C-delar.
Arbetsro och miljö, innefattar aspekter av arbetssätt, och klassrumsklimat vid skrivandet.
Frågorna besvaras genom att eleven tar ställning till ett påstående i en fyrgradig skala,
genom löptext och genom att kryssa i förvalda svarsalternativ.
Dina strategier för att skapa en text, innefattar aspekter av hur eleven går tillväga vid
skrivandet samt vilken återkoppling eleven helst söker. Frågorna besvaras genom
förvalda svarsalternativ samt vid några tillfällen ges ett ”övrigt eller annat” som val med
möjlighet för eleven att svara i löptext.
Enkäten pilottestades av en elev i årskurs 5, från en annan skola i Umeå kommun, varefter
några enskilda frågor och enkätens utformning bearbetades och reviderades.
Revideringen handlade mest om att precisera och göra de enskilda frågorna mer
lättförstådda. Först informerades klassläraren i ett kort samtal om genomförandet och
därefter delades enkäten ut i pappersform i båda klasserna. Sedan bads eleverna att
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besvara en fråga åt gången innan nästa fråga läses upp muntligt. Syftet med detta var att
alla elever skulle förstå hur enkäten skulle fyllas i samt att ingen elev skulle behöva sitta
sysslolös. Detta möjliggjorde att utelämnade svar eller misstolkningar av enkätens frågor
reducerades. Genom att utföra enkäten i pappersform och inte digitalt öppnade detta för
att fler än ett svar angavs av eleverna. Enkäten tog vid genomförandet ca 30 min vardera
att besvara vid de två skolorna.

3.5.1

Bearbetning av enkätdata

Elevernas svar fördes sedan in digitalt i Google Formulär för att enkelt sammanställa
resultatet, vilket var ursprungplanen och orsaken till Google Formulär valdes som
verktyg, tillsammans med dess funktioner att med ett knapptryck skapa stapeldiagram
från svar och i frågor där diagram var ett möjligt alternativ. Men även för att få en
överblick och gruppera i fyra kategorier, de mer avancerade manliga skrivarnas, alla
resterande elever, resterande pojkars och flickors svar för att förenkla senare jämförelser.
De fyra pojkarnas svar ställdes först mot resterande elevers resultat för att jämföra och
undersöka vad som skiljer, liknar och utmärker de fyra pojkarnas attityder till skrivandet.
Sedan jämfördes de fyra mot resterande pojkar medan flickorna användes som en
kontrollgrupp, även de vid något enstaka fall tas med för att beskriva utmärkande drag
hos de fyra mer avancerade skrivarna. Valet av fyrgradiga skalor, i många av enkätens
påståenden och frågor där ytterligheter ställs emot varandra, förenklade att jämföra de
olika elevkategorier samt att utläsa var majoriteten av kategorins elever befann sig. Vid
frågor som eleverna fick besvara genom fri text, kategoriserades dessa efter innehållet
och likheter med varandra. Enkätsvaren sammanställdes sedan i olika teman, som
utkristalliserats allt mer genom inläst litteratur. Dessa fyra teman blev:
1. Motivation och attityder
2. Förväntningar på och hos eleven
3. Självbild
4. Strategier
Motivation och attityder innefattar aspekter kring varför och hur eleverna anstränger sig
i genomförandet av uppgiften, hur de uppfattar skrivandet samt om de gillar att skriva på
fritiden. Vidare innefattas även vilken återkoppling eleven anser vara viktigast för att
skrivandet ska utvecklas.
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Förväntningar på och hos eleven innefattar aspekter kring vad eleverna uppfattar som
förväntningar hemifrån, från läraren, andra överförda förväntningar eller hos dem själva.
Självbild innefattas av aspekter som: hur duktig eleverna känner sig, hur svårt eleven
uppfattar utförandet samt en självskattning som innefattar vilka betyg eleverna strävar
mot.
Strategier innefattar aspekter av arbetsformer, eller verktyg som eleverna använder sig
av vid skrivandet.

3.6

Observation och dess genomförande

För att studera de mer avancerade manliga skrivarnas skrivpraktik, genomfördes tre
observationstillfällen i varje klass. Detta resulterade i sex observationstillfällen som
varierade i tid mellan 40 till80 minuter. I samråd med lärarna samt efter att studerat
lärarnas lektionsplaneringar utfördes dessa observationer vid uppstarten, mitten och
avslutningen av skrivprojektet. Före observationerna skaffades information kring hur
eleverna var placerade och var i klassrummet berörda avancerade skrivare satt. Därefter
placerade vi oss för att optimera möjligheterna att studera dessa fyra elevers skrivpraktik.
Elev A, observerades snett bakifrån samt rakt framifrån, en möjlighet som skapades
genom att eleven var den ende berörde av studien och därmed kunde båda observera
honom samtidigt. Elev B och C satt med en elev mellan de båda och observerades
framifrån till största delen, men under en allt ökad medvetenhet om vad som var av
intresse gavs öppnade möjligheter för att röra sig i klassrummet. Detta för att byta
positioner. Elev D observerades på nära håll och i en vinkel som gav möjligheten att även
se vad eleven skrev, även om skrivpraktiken var det primära som antecknades. Dessa
fältanteckningar skrevs för hand i ett skrivhäfte, där möjligheten att använda hela
uppslaget fanns för att så detaljerat som möjligt anteckna pojkarnas gester, blickar,
kroppsspråk samt kommunikation med lärare och klasskamrater.

3.6.1

Bearbetning av observationsanteckningarna

Bearbetningen och analysen av det insamlade observationsmaterialet skedde parallellt
eller i direkt anslutning till observationerna, vad Hammersley och Atkinson kallar en
”rekursiv process” (2007). Direkt efter varje observationstillfälle transkriberades
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fältanteckningarna och vid behov förtydligades vissa anteckningar. Detta skedde i de två
skolornas olika lediga utrymmen. Dessutom skrev vi ner våra reflektioner och spontana
tolkningar och därmed startades en bearbetning och precisering av informationen. Denna
process förenklade kommande observationsanteckningar då vi allt mer såg teman och
kategorier som hjälpte oss att precisera observationspunkter som var relevanta till syfte
och frågeställningar. Det transkriberade materialet från olika observationstillfällen
bearbetades genom att skriva kommentarer om vad det var vi såg och hur vi tolkade olika
perioder och händelser som observerats. Dessa kommentarer uppvisade allt eftersom som
tydliga gemensamma drag och sammanställdes senare i olika allt mer utarbetade
kategorier i åtskilda dokument. I ett senare skede av analysprocessen hjälpte dessa
kategorier oss att jämföra, belysa samband samt utesluta eller upptäcka eventuella
avvikelser i materialet.
Bearbetningen av enkätdata, som tidigare ledde till en gradvis revidering av de tidigare
nämnda och utkristalliserade temana, förädlades allt mer samt i samspel och i relation av
vad observationsbearbetningens olika kategorier visade. Detta resulterade i följande
teman:
1. Motivation
2. Självbild
3. Strategier
4. Strategier i samspelet med andra
5. Förväntningar på eleven
Motivation innefattar aspekter som kan observeras kring hur motiverad eleven är genom
sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester. Har eleven roligt under skrivandet? Visar
eleven upp en uthållighet och en vilja att anstränga sig även när eleven är trött? Visar
eleven ett intresse och ett engagemang för uppgiften?
Självbild innefattar aspekter som visar hur eleven bedömer sin egen arbetsinsats och sin
produkt. Ser eleven uppgiven, nöjd eller less ut under skrivarbetet? Hur hanterar eleven
eventuella motgångar?
Strategier innefattar aspekter kring elevens metoder att upprätthålla fokus och
koncentration under skrivandet. Även hur eleven bearbetar sin text under skrivprocessen.
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Strategier i samspelet med andra innefattar av aspekter kring hur eleven interagerar med
andra i klassrummet. Hur söker eleven uppmärksamhet och uppskattning av sitt arbete
och sin arbetsinsats? På vilket sätt söks återkoppling från klasskompisar och lärare? Hur
väl förstår eleven klassrummets regler och ger deras beteende möjliga fördelar?
Förväntningar på eleven liknar ovanstående tema samspelet med andra men innefattar
aspekter kring lärarens förmedlade förväntningar av arbetsinsatsen och textprodukten,
uttalat eller outtalat, och hur eleven reagerar eller påverkas av dem.

3.7

Analys av enkäter och observationer

Analysprocessen kan beskrivas som en rekursiv process (Hammersley och Atkinson,
2007) som började redan vid skapandet av en förförståelse för ämnet och vid skapandet
av kategorier för att förenkla och besvara studiens frågeställningar. Därefter under
insamlandet av empiriskdata och information skedde en bearbetning, tolkning samt
analys av materialet genom en meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2014) där
datamaterialet allt mer preciserades i sökandet av vad som var av intresse. Nackdelarna
med en rekursiv process och meningskoncentrering är genom att precisera och fokusera
på vad som antas vara intressant kan annan relevant information försvinna (ibid). Detta
tillvägagångssätt att analysera är dock, enligt Hammersley och Atkinson (2007),
fördelaktig vid etnografiska studier av mänskligt beteende. Detta var även en av orsakerna
till att Bourdieus sociologiska teorier om habitus, kapital, fält och praktik samverkar
användes under analys och tolkning av materialet.
Rent praktiskt har detta inneburit att de teman som tidigare nämnts i bearbetning av enkät
och observationsanteckningarnas information återigen bearbetades, preciserades och
förädlades och grupperades för att med tydliga rubriker göra resultatdelen mer
överskådlig för läsaren.

19

4. Resultat och analys
Enkätresultat om de mer avancerade manliga skrivarnas attityder samt bakgrund
presenteras först i teman som var och en återföljs av en analys. Därefter följer
observationsresultat om vad de mer avancerade manliga skrivarna gör när de skriver samt
analys.

Avslutningsvis

sammandrag

av

resultatet

i

punktform

från

båda

insamlingsmetoderna samt en sammanfattad analys.

4.1

Enkätresultat och analys

I denna del jämförs de mer avancerade manliga skrivarnas attityder med de resterande
eleverna. I första hand jämförs de fyra pojkarna med alla klasskompisars enkätresultat,
men även resterande pojkars och flickors resultat har använts för att undersöka vad som
utmärker de mer avancerade manliga skrivarna. Under vissa teman och frågor har dessa
jämförelser tydligare åskådliggjort skillnader och likheter och flickor som grupp har
används som kontrollgrupp.
Resultaten presenteras efter närbesläktade teman för att tydligare förstå och bilda en
uppfattning av de mer avancerade manliga skrivarnas attityder och habitus. Temana är:
”Utbildningsnivå av elevernas vårdnadshavare och värderingar om skrivandet”,
”Inställning och ansträngning”, ”Elevens självbild” samt ”Elevens strategier och
förståelse av skrivandet”.

4.1.1

Familjens utbildningsnivå och värdering av att skriva väl

Alla av de mer avancerade
manliga

skrivarna

har

åtminstone en vårdnadshavare

Högre utbildning

eller en vårdnadshavare med

Ej högre utbildning

ett arbete som kräver högre

Totalt antal elever

De mer avancerade
manliga skrivarna

Resterande
pojkar

Alla elever

4

7

21

5

9

4

12

30

Vårdnadshavares uppskattade utbildningsnivå

utbildning på högskole- eller
universitetsnivå. Detta gäller
även en klar majoritet av de
andra eleverna från de två
undersökta klasserna.

Tabellen ovan visar hur många elever bland tre elevkategorier
som har minst har en vårdnadshavare med högre utbildning.
Informationen skapades genom en tolkning om vilken
utbildning vårdnadshavarens yrke kräver. Butikschef eller
kontorsjobb har inte tolkats som yrken med högre
utbildningskrav.
Tabell 1.
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De mer avancerade
manliga skrivarna

Resterande pojkar

Totalt antal: 4

Flickorna

12

16

Hemmets värdering av att skriva bra
Att skriva bra är viktigt

Skriva bra är inte så viktigt

Skriva är inte viktigt

Vet inte

I pratbubblorna vid de tre cirkeldiagram, som var och en representerar en elevkategori, är det angivet
det totala antalet som angav det hänvisade svaret. Ur diagrammet kan utläsas att majoriteten av de mer
avancerade manliga skrivarna anser att skriva väl är viktigt medan 2 av 12 gör det bland de resterande
pojkarna och 3 av 16 bland flickorna.
Diagram 1,2 och 3.

De mer avancerade manliga skrivarna anser majoriteten att skrivförmågan är viktig i deras
familjer, vilket är utmärkande för, samt särskiljer de fyra pojkarna, jämfört med de övriga
eleverna. Av flickorna tror hälften att denna förmåga och kompetens av att skriva inte är
så betydande, medan pojkarna tillsammans med de mer avancerade skrivarna i mycket
stor utsträckning inte vet hur familjen ser på frågan samt en pojke som inte anser alls att
skriva bra är nödvändigt.
Analys av vårdnadshavares utbildningsnivå samt värderingar om skrivandet
De mer avancerade manliga skrivarna kommer från familjer med ett högre
utbildningskapital, samt med en trolig relativt hög socioekonomisk bakgrund. Detta är en
bakgrund som enligt nationella och internationella studier visar sig i hög grad påverka
elevernas skolresultat, (Skolverket, 2009) samt att det även påverkar lärares bedömningar
av dessa elevers intellektuella begåvning (Bourdieu, 1996).
De avancerade manliga skrivarna i studien uppvisar även en uppfattning om vikten av att
prestera och lära sig väl, i detta fall i skrift, en värdering de förvärvat genom praktisk
erfarenhet från fältet (Bourdieu, 1984) samt lärt sig i hemmet (Skolverket, 2012). Detta
är en värdering, inställning och attityd till att prestera högt, något som dessa pojkar även
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delar med andra högpresterande elever (ibid), vilket skiljer dem från majoriteten av
eleverna i klasserna som inte lika tydligt uppvisar dessa värderingar, uppfattningar eller
tankar om vikten av skrivandet i skolan. Det vill säga att denna värdering av skrivandets
vikt, inte finns lika starkt förankrade i klasskamraternas tankevärld och habitus som hos
de mer avancerade manliga skrivarnas.
Detta innebär även att majoritet av eleverna i de båda klasserna, trots högskoleutbildade
vårdnadshavare, inte vet om eller inte tror att skriva bra är en viktig förmåga. Detta kan
dock förhålla sig så att dessa vårdnadshavare och familjer värderar andra kompetenser
och förmågor högre eller kanske även andra ämnen än svenska såsom matematik och
naturvetenskap. Om så är fallet, finns det ingen empirisk data att jämföra med när detta
inte är studiens syfte. Pojkar som grupp är dock generellt mer omedvetna om hur familjen
värderar skrivandets betydelse, enligt enkätsvaren, vilket gör att de mer avancerade
manliga skrivarnas positiva attityder till skrivandet utmärker sig tydligt.
Inställning och ansträngning
En mycket stor majoritet av dessa 100%
två klassers elever uppskattar och

80%

finner ett nöje av skrivuppgifter i

60%

skolan. Könsskillnader är dock
tydliga och pojkarna är generellt
mindre roade av dessa uppgifter än

40%
20%
0%

sina klasskamrater och de mer

Stämmer inte Lite granna Till stor del Stämmer helt

avancerade

Inställning till skrivande

skrivarna

är

mest

positivt inställda. Ett liknande
förhållande

mellan

de

avancerade

manliga

skrivarna,

mer

pojkar samt flickor återfinns även i
elevernas attityder till att skriva på
fritiden.

Pojkar

De mer avancerade manliga skrivarna (4st)
Resterande elever (30st)
I diagrammet går det att utläsa att de fyra pojkarna
gillar att skriva i hög utsträckning. De 3 av 30
resterande elever som likt de avancerade skrivarna
har angett svaret ”stämmer helt” är alla flickor.
Diagram 4.

generellt,

information som inte finns med i diagram 4 eller 5, visar en mer negativ attityd än
flickorna medan de mer avancerade manliga skrivarna är de som är klart positivast till att
skriva.
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De fyra pojkarna anstränger
sig alla fyra i mycket hög

80%

utsträckning

under

60%

skrivuppgifter. Detta gör även

40%

majoriteten av de resterande

20%

pojkarna

men

anstränger

5

sig

av

inte

12

med flickornas attityd till att
sig

under

skrivuppgifter.

7 av 12

5 av 12

2 av 16

Anstränger sig till stor del

lika

pojkarna uppvisar mer likhet

14 av 16

0%

Anstränger sig totalt

Ansträngningsnivå under skrivuppgifter

mycket. Vilket gör att de fyra

anstränga

4 av 4

100%

De mer avancerade manliga skrivarna
Resterande pojkar
Flickorna
I diagrammet kan utläsas att alla fyra pojkar anser sig
anstränga sig mycket under skrivande i skolan.
Talbubblorna vid varje stapel anger hur många i varje i varje
elevkategori som gett svaret i relation till det totala antalet
elever i varje grupp.
Diagram 5

De mer avancerade manliga
skrivarna anstränger sig alla fyra

för deras egen skull i skolan, vilket också majoriteten av pojkarna gör. De fyra pojkarna
anstränger sig även för att göra sina vårdnadshavare nöjda i större utsträckning än de
resterande pojkar och liknar i detta mer flickorna. De utmärker sig även genom att som
Stämmer helt

Till stor del

Till liten del
Inte alls
0

1

antal elever

2

3

4

0

1

2

3

antal elever

De avancerade skrivarna

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Resterande pojkar

Pojkarnas arbetsinsats i skolan.
För sin egen skull.

För vårdnadshavarens skull.

För lärarens skull.

Ovanstående två diagram visar hur mycket de mer avancerade skrivarna, längst till höger, och resterande
pojkar, längst till vänster, anser att deras arbetsinsats i skolan sker för att göra deras vårdnadshavare,
deras lärare eller sig själva nöjda. I båda diagrammen visar den vågräta axeln antalet elever i de två
elevkategorierna och den lodrätta anger till vilken grad pojkarna tycker deras ansträngningsnivå är
grundade i de olika faktorerna.
Diagram 6 & 7
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grupp där hälften anstränga sig helt för att göra läraren nöjd. Inga av de resterande
pojkarna anstränger sig helt för lärarens skull och majoriteten av dem, 7 av 12, menar att
läraren endast påverkar deras ansträngningar till en liten del eller inte alls. De mer
avancerade manliga skrivarna skiljer sig även ifrån flickorna i de båda klasserna i hur
mycket läraren påverkar deras ansträngning i skolan. 7 av 16 flickor anser att detta in
påverkar dem alls. En flicka menar att det påverkar henne till en del, sju flickor att det
påverkar dem till stor del och slutligen en flicka vars ansträngning påverkas helt av
läraren. Detta innebär att hälften av flickorna, 8 av 16, anstränger sig för lärarens skull
till stor del eller helt medan den andra hälften inte påverkas av läraren i någon större
mängd.
Det är även tydligt i resultatet att de fyra pojkarna är mindre tävlingsinriktade jämfört
med sina klasskompisar, då de inte anstränger sig för att bli eller vara bättre än sina
klasskamrater eller sina syskon. De fyra pojkarna skiljer sig på denna punkt mot de
resterande pojkarna vars attityder visar en högre tävlingsmotivation generellt och mot
flickorna som inte jämför sig med klasskamrater men däremot vill vara bättre än sina
syskon.

Analys av inställning och ansträngning
Bourdieus teori innebär att dessa fyra pojkars attityder är en del av samt kan åskådliggöra
deras habitus, med de normer och värderingar som inpräntats i pojkarna och som de i
hemmet lärt sig vara viktiga. Det betyder att när denna teori tillämpas i analysen av
enkätresultatet från de fyra mer avancerade skrivarna att de kommer från en bakgrund där
värderingen av att ansträngning för sin egen skull, göra sitt bästa för vårdnadshavare och
lärare nöjda är betydelsefulla. Att de fyra pojkarna sedan anstränger sig i större
utsträckning än resterande pojkar att göra vårdnadshavarna nöjda ger en bild av hur
mycket hemmets värderingar influerar och motiverar dessa fyra pojkarnas attityder till
skrivandet. De mer avancerade manliga skrivarna anser att det är värt mödan att anstränga
sig för att lära sig, men att de inte gör detta genom att tävla eller jämföra sig med andra,
utan för sin egen skull, för vårdnadshavarnas skull och även hälften av dem för läraren.
Det sista, för läraren skull, kan tolkas som om de fyra pojkarna som grupp har till stor del
insett och förstått vem som är den mest inflytelserika deltagaren i fältet, det vill säga
läraren. Detta blir tydligare när elevernas attityder till återkoppling tas upp i 4.1.4.
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Dessa värderingar delas av elever/individer med högre socioekonomisk bakgrund och
liknar även de icke-kognitiva kompetenserna som förenar högpresterande elever
(Skolverket, 2012). Detta utmärker de mer avancerade manliga skrivarnas attityder från
de resterande pojkarnas.

4.1.2

Självbild samt betygsmål

I denna del presenteras resultatet av frågor berörande de mer avancerade manliga
skrivarnas självbild och med detta menas hur eleven ser på och uppfattar sig själv och
sina förmågor som skrivare. Deras självuppfattning kan även skönjas i vilka betygsmål
eleven strävar emot och skapa en möjlig inblick i hur de värderar sig själva och vad de
tror sig klara av.
De mer avancerade manliga
skrivarna tycker att de är bra

4 av 4

100%
20 av 30

80%

2 av 4

14 av 30

skrivare och anser sig alla

60%

vara duktiga på att följa olika

40%

skrivregler.

ett

20%

stämmer

0%

resultat

Detta
som

är

överens med kontrollfrågan
om

eleverna

tycker

att

skrivuppgifter är svårt. Deras
klasskamrater delar till stor
del samma uppfattning och
uppskattning av hur väl de
skriver.

De

8 av 30

2 av 4
1 av 30
3 av 30

Stämmer
inte alls

1 av 30

12 av 30

Stämmer lite Stämmer till
granna
stor del

Stämmer
helt

Följer skrivregler och är bra på att skriva
Följer
De mer avancerade skrivarna
skrivregler
Resterande elever
I diagrammet kan utläsas att de mer avancerade skrivare
anser sig vara bra är eller rätt bra på att skriva samt alla kan
skrivreglerna och att de i stort liknar sina klasskompisar i
dessa frågor. I pratbubblorna anges elevsvar i förhållande
till totala antalet i elevkategorin.
Diagram 8
Bra på
att skriva

resterande

eleverna, 22 av 30, är rätt jämnt fördelade mellan att värdera sitt skrivande som hyfsat
eller bra. Att följa skrivregler var något som en klar majoritet, 28 av 30, deras
klasskompisar ansåg sig vara till stor del eller mer. Ett liknade förhållande ses även i
vilket betyg eleverna siktar mot, där de mer avancerade manliga skrivarna strävar mot
betyg A och B i svenskämnet likt klar majoriteten av övriga elever. Vilket
sammanfattningsvis innebär att de mer avancerade manliga skrivarna i stort inte utmärker
sig ifrån sina klasskamrater i hur väl de tror sig kunna skriva eller vilket betyg i svenska
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de strävar emot. De fyra pojkarna utmärker sig dock när det gäller att sin bedömning att
kunna följa skrivregler, där alla fyra pojkar anser sig kunna detta.
Analys av självbild samt betygsmål
De mer avancerade manliga skrivarna tror på sig själva och sin förmåga. De har hög
ambitionsnivå samt att deras förväntningar kommer att mötas och belönas med höga
betyg, vilket var urvalskriteriet (Se: Urval och avgränsningar). Att ha en hög
ambitionsnivå, att tro på sig själv samt vara motiverad stämmer överens med de ickekognitiva kompetenserna och vad som kännetecknar högpresterande elever (Skolverket,
2012). Detta överensstämmer även med Bourdieus teori om hur habitus påverkar
möjligheterna att förstå spelets regler och vad som krävs för att nå den belöning som fältet
erbjuder. Dessa pojkar bär inom sig attityder som tyder på de icke-kognitiva kompetenser
som forskning visar påverkar elevernas resultat positivt.
Väldigt många elever i dessa två klasser har dock mycket höga ambitioner och
förhoppningar. Detta kan möjligen bero på att eleverna inte har den kunskap eller
förmågan att utvärdera vad som är rimligt betygsmål för dem. Detta särskiljer därmed de
mer avancerade skrivarnas betygsmål i förhållande till resterande elever. De fyra
pojkarnas lärare har bedömt att de fyra pojkarna kommer att nå betyg B eller A i
svenskämnet i årskurs 6 samt bedömts skriva avancerat, enligt sina lärare, och detta
utmärker de mer avancerade manliga skrivarnas eftersom de har en mer korrekt
självbedömning av sin skrivförmåga.
Sammanfattningsvis visar resultatet att de mer avancerade manliga skrivarnas resultat om
attityder att de är ambitiösa, motiverade, tror på sig själva, och verkar kunna bedöma sin
egen förmåga samt att de har förstått vad belöningen i fältet är. De utmärker sig i sin
positiva bedömning av deras förmåga att följa skrivregler samt att de förmodligen
kommer nå sina betygsmål.

4.1.3

Strategier, förståelse och återkoppling.

Strategier beskriver i en del hur medveten eleven är om vilka metoder som gör skrivandet
lättare för eleven själv. Detta innebär elevens medvetenhet kring vad som avgör om en
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text är bra och vem som läser vad som skrivits, samt hur de vill ha återkoppling eller får
inspiration före och under arbetet.
De mer avancerade manliga skrivarna skiljer markant från majoriteten av sina
klasskamrater när, 21 av 30 av dem ser ett samband mellan textens längd och vilket betyg
texten ger.
Pojkarna, som helgrupp, i dessa två
klasserna

anser

att

muntlig

återkoppling till sina texter är mest
givande för dem men de mer
avancerade manliga skrivarna vill
hellre att återkopplingen kommer
från läraren. Detta skiljer de fyra mer
avancerade

skrivarna

från

de

resterande pojkarna, vilka föredrar
att

få

kompisar.

återkoppling
I

från

jämförelse

sina
med

De mer avancerade manliga skrivarna
Resterande pojkar
Flickorna
I diagrammet kan utläsas att de fyra pojkarna, tillskillnad
från majoriteten av resterande pojkar samt flickor inte ser
ett större samband mellan längre text och högre betyg.
Diagram 9

flickorna som grupp skiljer sig även
de

fyra

pojkarna

i

frågan

om

återkoppling, där flickorna är mer positivare inställd till skriftlig återkoppling, även
flickorna likt pojkarna framförallt föredrar muntlig feedback.
De mer avancerade manliga skrivarna skiljer sig även jämfört med flickorna när det gäller
användandet av tankekartor inför skrivarbeten och de fyra är även mindre benägna att
använda dessa metoder för att bestämma eller inspireras under och före arbetet. De fyra
pojkarna skiljer sig från flickorna även när det gäller att använda musik som inspiration
och liknar de resterande pojkarna i denna fråga. Men de mer avancerade manliga
skrivarna utmärker sig från de resterande pojkarna när det gäller huruvida att rita bilder
underlättar textskrivandet, vilket de resterande pojkarna menar medan de fyra pojkarna
inte anser att det underlättar.
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Analys av strategier, förståelse och återkoppling
De mer avancerade manliga skrivarna är mer mån om lärarens åsikter kring deras texter
än de andra pojkarna. Detta kan tolkas som att de fyra pojkarna återigen (se diagram 6 &
7) förstått vems åsikter samt vem som är den mest inflytelserik i klassrummet/fältet. Detta
utmärker de fyra pojkarna i jämförelse med sina manliga klasskamrater som hellre får
återkoppling av andra utomstående som inte deltar i klassrummets fält. Att anstränga sig
för lärarens skull samt värdera lärarens åsikter i ämnet högt korrelerar även med att
högpresterande elever, enligt skolverkets rapport (2012), oftare har en positivare bild av
läraren, tydligare ser lärarens pedagogiska metoder och roll i deras inlärning.
De fyra pojkarna uppvisar även en större förståelse och mognad kring hur texter värderas
än sina klasskamrater, ett samband som yngre elever ofta annars ser mellan textens längd
och betyg (Wengelin & Nilholm, 2013). Detta är något som kan ge de mer avancerade
manliga skrivarna fördelar under skrivprocessen i och med att de har automatiserat
skrivandets ”lågnivåprocesser” (ibid) så som att följa skrivregler och därmed kan
koncentrera sig på innehållet, istället för att försöka skriva så långt som möjligt.
Sammanfattningsvis uppvisar alltså de mer avancerade manliga skrivarna en större
medvetenhet kring hur text värderas, vad belöningen är i klassrummet och hur de fyra
pojkarna kan nå detta genom att följa fältets regler.

4.2

Observationsresultat och analys

Resultatet av observationerna inleds med vad lärarna ger uttryck för under skrivprojektet
men med fokus på de mer avancerade manliga skrivarna. Det vill säga hur läraren genom
uttalade och outtalade förväntningar bemöter de fyra pojkarna i klassrummet. Därefter
beskrivs gemensamma drag som de mer avancerade manliga skrivarna delar med
varandra, deras beteende, vad de fyra pojkarna värderar som viktigt under själva
skrivande samt deras samspel med klasskamrater och läraren.
Till grund för analysen står Bourdieus teori, vilket ger möjligheter att tolka de mer
avancerade skrivarnas habitus genom observation av deras skrivpraktik i den sociala
konkurrensen i klassrummet (Se figur 1 med tillhörande förklaring). De fyra pojkarnas
habitus består bland annat av den ansamlingen av dispositioner (Bourdieu, 1984), det vill
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säga de observerade pojkarna tankar och deras värdering av skrivandet. Dessa tankar och
värderingar är, enligt Bourdieu, formade av tidigare erfarenheter och har gett upphov till
beteendevanor, inpräntade i deras kroppar, som kan tolkas och tydas. Detta betyder att
genom att observera de mer avancerade manliga skrivarnas kroppsspråk, studera på vad
och hur de lägger sina blickar, notera deras gester och ansiktsuttryck kan en bild av deras
förståelse av fältets spelregler, förståelse om vilken belöningen de konkurrerar om samt
hur de värderar skrivandet skönjas.

4.2.1

Lärarens förväntningar på de mer avancerade skrivarna

De mer avancerade manliga skrivarna har alla olika personligheter och enligt lärarna får
de fyra observerade pojkarna friare tyglar under skrivuppgifter i svenska än andra elever.
”Friare tyglar är något dessa pojkarna behöver för att kunna flyga”, som en av lärarna
uttryckte sig. De behöver därför inte följa instruktionerna exakt eller följa de
begränsningar och ramar som de andra eleverna fått under skrivprojektet. Detta är något
som lärarna förmedlar till de fyra pojkarna vid flera tillfällen, både direkt och indirekt,
under skrivprojektet och pojkarna är medvetna om.
“- Det här är en modelltext och vissa vill ha den som stöd medan andra vill skriva mer fritt… säger
läraren till klassen.
Elev B och C:s blickar möts, de nickar och ler mot varandra. “

De båda pojkarna vet vilka läraren talar om men samtidigt tar lärarens förväntningar och
friare tyglar även andra uttryck i klassrummet.
“Elev B rör sig mer runt i klassrummet än någon annan elev. Det är något han får göra för läraren
så länge han inte stör andra elever.”

När andra pojkar och flickor får en tillsägning för att de drömmer sig bort eller bedöms
prata för mycket med klasskompisar låter lärarna de mer avancerade manliga skrivarna
fortsätta eller frågar vad de funderar på i sin berättelse.
“Elev C:s bänk är flera gånger en samlingspunkt där andra pojkar kommer för att kolla vad han gör.
C visar bilder och ger kompisarna sin fulla uppmärksamhet. Ingen av dem får någon tillsägelse att
vara tysta eller gå och sätta sig som två andra elever fått samma lektion.”

Dessa fyra pojkar används även som positiva exempel för klassen där de får stå för
alternativa strategier i arbetsprocessen.
“- Det är inte alla som blir inspirerade av den här bilden som jag visade för några dagar sedan, säger
läraren under instruktionen av skrivuppgiften. Elev B kände direkt att han behövde ett annat. Att
han måste ha ett annat.
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- Mmm, svarar elev B och kalkylerar fokuserat vidare på sin medhavda bild med blicken fast på
pappret som han håller upp mot fönstret.”

Men de utnyttjas även som exempel kring hur och på vilket sätt de andra kan inspireras i
och under skrivandet.
Analys av lärarens förväntningar på de mer avancerade skrivarna
De mer avancerade manliga skrivarna är medvetna om spelets regler och vet vad de får
och inte får i klassrummet. Lärarna, de mest inflytelserika deltagarna i klassrummet som
fält, belönar de mer avancerade manliga skrivarna med bland annat mer frihet i
arbetsprocessen än andra elever. Denna belöning förmedlas både direkt och indirekt, där
lärarna både muntligt och genom deras beteende visar sina höga förväntningar på de mer
avancerade manliga skrivarna förmågor att följa klassrumsreglerna, utföra uppgiften
genom att skriva. Detta är något som stämmer överens med Hatties motivationsteori, att
höga förväntningar ofta genererar höga prestationer (2008), förutsatt att pojkarna utmanas
på lagom hög nivå inom den proximala utvecklingszonen (Skolverket, 2012).

4.2.2

Avancerade skrivares uttryck för skrivandet

En gemensam nämnare för de mer avancerade manliga skrivarna är att de har sett fram
emot att skriva längre berättelser. Ovan använda exempel när elev B innan skrivprojektets
börjat redan på fritiden sökt en bild av ett hus för att få inspiration bekräftar detta. Vidare
är det tydligt under hela skrivarbetet att de fyra pojkarna är ivriga och vill börja skriva så
fort som möjligt.
“Elev A är snabbare tillbaka med en dator till klassrummet än många av sina klasskompisar som
gått tidigare. Han nynnar för sig själv och loggar snabbt in på datorn. Sitter sedan på sin stol och
blickar runt i klassrummet och ler medan klassen gör sig i ordning.”

De mer avancerade manliga skrivarna njuter och gillar själva skrivarbetet under
skrivprocessen. De ler, skrattar och fnissar under förberedelser med research eller när de
läser och skriver i sina berättelser.
“Elev A ler finurligt och myser när han tittar mot skärmen. Lutar sig tillbaka i stolen för att läsa vad
han skrivit. Skrattar tyst för sig själv för att sedan falla framemot datorn med över kroppen och
attackera tangenterna. “

De fyra pojkarna anstränger sig och arbetar till sista minuten av lektionen och uttrycker
både genom kroppsspråket och muntligt att de är nöjda över sin arbetsinsats.
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“De andra pojkarna rör sig runt i klassrummet. Många är trötta efter en lång 70 min lektion. Elev A
sätter sig tillrätta och skriver lite mera. Lutar sig tillbaka och kollar upp mot sin bänkklasskompis
som gått fram till läraren.
- Nu är det två minuter till att ni ska lägga ner och lämna in datorerna, säger läraren.
- Vilken tur! utbrister elev A, och så spännande! Jag flyr just från en stor demon som vill förstöra
hela universum. Vilket inkluderar mig. Cliffhanger!
Elev A packar ihop sina saker med ett leende. Uppenbart nöjd med sig själv.”

Ett utmärkande drag för dessa de mer avancerade manliga skrivarna är att de anstränger
sig under det egna arbetet. Även om störande element dyker upp så försöker de fokusera
på sin research, sitt ritande och sitt skrivande och. de rycker uppmärksamhet fysiskt ifrån
distraktionen för att åter koncentrerar sig på sin uppgift.
“Blicken kastas från skärmen mot klassrummets ena dörr. En man kliver in i klassrummet följt av
det högljudda sorlet från en annan klass. Ljudet ser ut att irritera elev D. Men han rätar på sig i
stolen, läpparna pressas ihop. Ser ut att aktivt försöka koncentrera sig på uppgiften och ignorerar
sedan mannens samtal med klassläraren. Elev D:s mungipor rör sig långsamt uppåt och han ler sedan
stort. Elev D börjar tyst nynna för sig själv medan ögonen skiner under sin vandring fram och tillbaka
över dataskärmen.”

Ofta är de mer avancerade manliga skrivarna så inne i processen att de inte märker vad
andra gör eller har aktivt valt att stänga ute distraktioner. Samtidigt är de medvetna om
vad de behöver för att kunna fokusera, hur de enklast kommer igång under skrivprocessen
eller vad de borde ha gjort istället.
“- Det är alltid enklare att skriva ju mer man skriver, säger elev B. Men det är så många personer
man måste komma ihåg. Jag skulle ha skrivit ner dem.”
“Klassen går för att hämta datorerna efter att läraren sagt till. Elev A har redan innan lektionen
hämtat en och loggar in. Han läser sedan allvarligt sin text medan klassen kommer tillbaka.
- Ta hörselkåpor om ni vill fokusera och verkligen krypa in i berättelsen, tipsar läraren klassen.
Elev A skakar på huvudet medan han läser vidare.”

Deras koncentration, förmåga att fokusera, iver att börja samt uppenbara njutning av att
skriva observerade vid alla observationstillfällen.
Analys av avancerade skrivares uttryck för skrivandet
De mer avancerade manliga skrivarna gillar att skriva, vilket syns på deras aktivitet och
leenden. De visar och uttrycker ofta hur nöjda de själva är över sina texter och sin
arbetsinsats i slutet av lektionerna. De fyra pojkarna är motiverade, har en positiv självbild
och en tilltro på sin skrivförmåga, samt har förmågan att anstränga sig för att kunna
prestera. Det är mycket tydligt att de fyra pojkarna är fokuserade under sitt skrivande,
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även om deras förberedelser och strategier skiljer sig åt. Detta fokus och valet att val
anstränga sig blir extra tydligt under lektionernas avslutande minuter, där de fyra pojkarna
fortsätter skriva medan andra elever uppenbart har tröttnat. De fyra pojkarna är även
medvetna om vad som behövs för att både kunna koncentrera sig samt skriva på bästa
sätt.
I dessa fyra pojkars skrivpraktik ses positiva värderingar och attityder till skrivandet. De
är motiverade, visar prov på uthållighet, anstränger sig och har en tilltro på sin egen
förmåga. Pojkarnas beteende visar därmed nästan alla de icke-kognitiva kompetenser som
förenar

högpresterande

elever

(Skolverket,

2012).

Dessa

kompetenser

som

högpresterande elever har utvecklat och lärt sig värdera högt på grund av deras bakgrund,
deras habitus.

4.2.3

Avancerade skrivares samspel med klasskamrater och lärare

Även om de mer avancerade manliga skrivarna anstränger sig under det egna skrivarbetet
så finns det alltid tid över för sina vänner i klassen. De fyra pojkarna ger av sin
uppmärksamhet, ger tips, läser kompisarnas berättelser, hjälper till eller försvarar dem
mot andra i klassrummet om de känner att det behövs.
“Elev C:s bänkgranne visar elev C sitt rithäfte och medan grannen snabbt bläddrar sidorna skapas
en illusion av en tecknad film.
- Coolt! säger han med en uppskattande nick.”

Även om de fyra pojkarna ger av sin tid till kompisarna så undviker de dock att störa
under skrivandet.
“Elev D flyttar blicken till sin kompis skärm.
Läser intresserat med huvudet på sned i cirka 15 sec utan att varken störa eller kommentera. Han
flyttar sedan tillbaka sin uppmärksamhet på sin egen skärm och berättelse.”

De mer avancerade manliga skrivarna har en aktiv fantasi. Vid flera tillfällen berättar de
fyra pojkarna olika idéer under lektionerna. De hjälper även aktiva sina klasskamrater och
bollar idéer under de lärarledda helklassdiskussionerna kring elevernas olika berättelser.
“En elev berättar för klassen om sin karaktär Leif. En person som inte vill åka någonstans utan alltid
vill vara hemma. Leif har ingen dörr men det finns stegar utanför fönstren och i hans sovrum finns
en stor väckarklocka.
- Varför har han en väckarklocka om han inte ska gå någonstans? frågar elev B nyfiket och tittar upp
från sitt arbete.
Klassen och eleven skrattar till.
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- I stället för stegar så kanske du skulle kunna ha en hiss. En kylskåpshiss, där mat kan hissas upp
till lägenheten, säger elev C.
- Ja det var smart fyller elev B i, då behöver han aldrig lämna lägenheten.”

De mer avancerade manliga skrivarna är engagerade och räcker ofta upp sina händer när
läraren ställer frågor till klassen.
“Elev B ritar på sitt hus när läraren frågar klassen om vilka färger huset i deras berättelser kan ha. B
lyfter inte blicken från pappret men räcker upp handen direkt frågan kommer. Sänker handen när en
annan elev svarar.
- Du räckte upp handen elev B. Vilken färg har du tänkt dig?, frågar läraren.
- Rött och vitt, svarar B fortfarande med blicken koncentrerat mot pappret på fönstret.
Han vänder sig om till hälften och berättar vidare.
- Hittade inget bättre hus men det ska nog bli coolt tillslut! säger B och visar upp bilden på huset för
läraren i någon sekund och flyttar sedan tillbaka den mot fönstret.”

De fyra pojkarna är även snabba att själva ställa frågor. Detta är något de gör både om
sina egna berättelser samt som beskrivits under de lärarledda helklassaktiviteterna. De
mer avancerade manliga pojkarna uppvisar dock ofta ett ofokuserat, oengagerat, trött eller
rent av uttråkat kroppsspråk samt uppsyn under de lärarledda delarna i lektionerna.
“Elev D lägger huvudet på sina armar som vilar på bänken. Läraren poängterar att det är viktigt att
de följer med i instruktionerna. Elev D stirrar genom sin lugg över rubikskub rakt in i väggen.”

Detta beteende sker endast de under delar av lektionerna där läraren har en envägs
kommunikation med klassen, exempelvis när läraren berättar hur lektionen är upplagd
eller vid instruktioner om skrivuppgiften.
“Elev B kollar vad som händer på skolgården med hakan vilande i sin hand. Elev C:s blick vandrar
mellan sin bänk och väggen. Elev B flyttar sin blick från skolgården till läraren och genomgången
av dagens lektion med först läsning, genomgång och sedan skrivande. Elev B tittar ner mot sina
händer och flätar ihop fingrarna medan elev C trummar sina lätt mot bänken med blicken nedsänkt.”

Vid dessa tillfällena pillar de oftast på innebandybollar, rubikskub, tar fram ett rithäfte,
ligger med överkroppen över sin bänk eller tittar ut genom fönstren. Detta sker tills
lektionen går in i en ny fas eller när för dem ny kunskap om till exempel dialogskrivning
tas upp.
”När läraren ger exempel på hur dialoger skrivs sätter sig elev B och C rakt i sina stolar. Elev C låter
sin uppmärksamhet samt överkropp mot läraren längst fram i klassrummet. Elev B:s kropp är totalt
stilla med blicken fastnaglad på tavlan. Läraren fortsätter sina exempel och skriver – Hej!,
utropade… när elev B plötsligt frågar.
-

Är det inte stor bokstav efter utropstecknet?

-

Nej, för meningen är inte avslutat. Ni måste kolla det här när ni skriver för datorn brukar ändra
det här automatiskt, säger läraren.

Elev C lyfter på ögonbrynen och elev B ser fundersam ut medan han lägger hakan i handen.”
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Analys av samspelet i klassrummet
De mer avancerade manliga skrivarna visar alltid att de värderar sina kompisar högt. De
ger av sin tid och låter ofta bli att störa dem om de är upptagna med att skriva. Enligt
Eriksons utvecklingsteori (Hwang & Nilsson, 2011) är dessa elever i den latenta
identitetsfasen, en fas när kompisar är mycket viktiga för identitetsskapandet. Detta är
värderingar som dessa fyra pojkar ger uttryck för genom att ge av deras tid och
uppmärksamhet. Detta kan vara en omedveten strategi och ett beteende som leder till
fördelar i den sociala konkurrensen i klassrummets fält. Att de fyra pojkarna är aktiva och
engagerade när de får möjligheten att delta under lektionerna kan även ses som ett tecken
på positiv krislösning i Eriksons latenta fas (Hwang & Nilsson, 2011). De fyra pojkarnas
visar även att de värderar ny kunskap och vill lära sig för att skriva bättre. Detta är ett
uttryck av pojkarnas ansamling av dispositioner, och som visar vad som värderas i
pojkarnas hem och som fysisk tar form i deras beteende under deras skrivpraktik.

Av de fyra pojkarnas ointresserade och uttråkade kroppshållning vid de lärarledda delarna
av lektionerna gav allt efter som mer ett intryck av att pojkarna kände sig
understimulerade eller att de redan förstått vad som skulle göras. En förförståelse av vad
läraren förväntar sig av eleverna under lektionen är även det ett kännetecken för
högpresterande elever (Skolverket, 2012). Detta beteende och attityd till instruktioner gör
ibland dock att de mer avancerade manliga skrivarna inte tar till sig viktig information
om uppgiften. Däremot gör strategi att fråga läraren direkt vid behov gör att de mer
avancerade manliga skrivarna snabbt får denna information. Detta uppvisade ointresse
eller uttråkade beteende kan ha uppkommit genom att läraren tillåter detta genom att ge
de fyra pojkarna mer frihet samt att läraren alltid svarar på deras muntligt ställda frågor.

4.3

Resultatsammanfattning

Enkäten har sammanställts i punktform följt av en sammanfattning från observationerna,
även den i punktform, under rubriker kopplade till begrepp från Bourdieus teori samt
frågeställningarna (se: Figur 1).
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4.3.1

Enkät: attityder som relaterar till habitus och kapital

Familjens utbildningsnivå och värdering av skrivande
•

Alla av de fyra pojkarna har en eller flera vårdnadshavare vars yrke kräver
högskole- eller universitetsutbildning.

•

I pojkarnas hem värderas förmågan att skriva högt.

Inställning till ansträngning.
•

De fyra pojkarna gillar att skriva i högre utsträckning än sina klasskompisar.

•

Under skrivuppgifter anstränger sig alla de fyra pojkarna i stor utsträckning, och
liknar i mycket flickorna i denna fråga, även om majoriteten av de resterande
pojkar menar att de också anstränger sig om ej inte till lika hög grad.

•

Alla de fyra pojkarna anstränger sig i skolan för sin egen skull

•

De fyra pojkarna anstränger sig mer för sina vårdnadshavare skull än de
resterande pojkarna och liknar i detta flickorna i klassen.

•

De fyra anstränger sig i större andel för lärarens skull än klasskompisarna.

Självbild samt betygsmål.
•

De fyra pojkarna siktar på B eller A betyg samt anser sig skriva bra och vara
duktiga på att följa olika skrivregler, vilket även nästan alla resterande elever
också gör.

Strategier, förståelse och återkoppling.
•

Tillskillnad från nästan alla sina klasskompisar ser de fyra pojkarna inget större
samband mellan textens längd och hur bra den är.

•

De fyra pojkarna vill få muntlig återkoppling likt de resterande pojkarna men till
skillnad från de resterande pojkarna vill de fyra avancerade skrivarna få
återkopplingen från läraren.

•

Till skillnad från de resterande pojkarna anser de fyra pojkarna inte att rita bilder
underlättar skrivandet och de använder inte heller tankekartor inför skrivandet
som en del flickor gör.
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4.3.2
•

Observation: beteende under skrivpraktik i klassrummet (fältet).

De fyra pojkarna har sett fram emot att skriva att skriva en längre berättelse och
är ivriga att börja.

•

De fyra pojkarna njuter av att skriva och är nöjda över deras arbetsinsatser efter
lektionerna.

•

De fyra är fokuserade, koncentrerade och anstränger sig under det egna
skrivandet även när de är trötta eller när distraktioner sker.

•

Men de fyra pojkarna har däremot alltid tid över för sina vänner i klassrummet
och undviker att störa kompisarna när de skriver.

•

De fyra pojkarna är engagerade, räcker upp handen vid frågor och ställer frågor
när de inte förstår.

•

De fyra pojkarna delar med sig av sina idéer och hjälper sina kompisar.

•

Läraren ger de fyra större frihet att skriva som de själva vill och har höga
förväntningar på deras skrivinsatser.

•

De fyra pojkarna är medvetna om sin särställning i klassrummet samt hur de
enklast arbetar under skrivprocessen.

4.4

Sammanfattande analys

De mer avancerade manliga skrivarnas habitus, pojkarnas ansamling av dispositioner,
reflekteras i de fyra pojkarnas attityder till skrivandet och kommer till uttryck i deras
skrivpraktik (Se figur 1) i klassrummet. De fyra pojkarnas vårdnadshavares högre
utbildning (och förmodat relativt höga socioekonomiska bakgrund) är en av många
faktorer som enligt internationell och nationell forskning påverkar elevers resultat
(Skolverket, 2009, 2012). Detta ses genom de fyra pojkarnas positiva attityder, deras
motivation, engagemang samt värdering av skrivandet genom att anstränga sig under de
båda klassernas skrivprojekt. Dessa positiva attityder som de fyra pojkarna har motsvarar
nästan exakt de icke-kognitiva kompetenser som andra högpresterande elever delar.
Dessa icke-kognitiva kompetenser, som enligt forskning (Skolverket, 2012) är inlärda
kompetenser sprungna ur hemmets läroplan och kan därmed kopplas till Bourdieus teori
om habitus, kapital, fält och praktik.
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Att dessa pojkar visar att de värderar sina kompisar högt samt inte ser klasskompisarna
som konkurrenter kan ge dem fördelar i fältets sociala samspel. Vilket innebär att de fyra
pojkarna kan lägga sin energi och fokus på det eget arbete och inte på jämföra sig med
andra. Detta är något som i förlängningen, tillsammans med att de fyra pojkarna både
anstränger sig för lärarens skull, samt deras förståelse om vad läraren förväntar sig av
dem, tyder på att de förstått spelets regler och vilken belöning tiden i klassrummet
erbjuder, i enlighet med Bourdieus teori om social reproduktion.
Tanken om den sociala reproduktionen innebär även att de mer avancerade manliga
skrivarnas habitus tillsammans med deras vårdnadshavares utbildnings-, socialt-,
kulturella kapital (se: Teori i Forskningsbakgrund) påverka lärarens värderingar samt
förväntningar på de fyra pojkarna förmågor. Detta är något som Bourdieu bestämt hävdar
(1996) samtidigt som att höga förväntningar, enligt Hattie (2008), är fördelaktiga för
elevers resultat.
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5. Diskussionen
Att försöka öka kunskapen som finns om mer avancerade skrivare i mellanstadiet är i sig
en av denna studies syfte och förtjänster. Detta även om studiens resultat och den
insamlade materialet och information inte är mer än ett blygsamt litet ifyllande av det
kunskapsgap som finns kring mer avancerade manliga skrivarna i mellanstadiet. Denna
lilla ifyllnad kring vad som utmärker mer avancerade skrivare kan dock i sin tur ge en
annan infallsvinkel eller ett annat perspektiv till problemet kring pojkars skrivande, ett
problem som till viss mån accepterats av lärare och andra i samhället som
oförändringsbart. Kunskap och perspektiv som kan skapa en större förståelse, samt
möjligen öppna upp förutsättningar för pedagogiska diskussioner som kan leda till att fler
pojkar erövrar skrivandets konst.
Diskussionen är upplagd på följande sätt. Att resultat och analys sammanfattas och sedan
följs en metoddiskussion. I metoddiskussionen diskutera först generella fördelar med
metodvalen och det kvalitativa rekursiva analysförfarandet tillsammans med val av teori.
Detta följt av nackdelar som dessa val medför både generellt och mer specifikt. Sedan
problematiseras urvalsprocessen för att sedan genom en diskussion om resultaten är
rimliga. Detta följs av en diskussion och egna reflektioner kring studiens resultat för att
slutligen följas av vidare forskning.

5.1

Resultatsammanfattning

Det som är utmärkande för de mer avancerade manliga skrivarna är deras högre värdering
av skrivandet än andra pojkar och många flickor i deras två klasser. Detta observerades
genom att de fyra pojkarna var motiverade, engagerade, aktiva, ambitiösa, hyser en tilltro
till sin skrivförmåga samt ansträngde sig under de observerade skrivlektionerna. De mer
avancerade manliga skrivarna vill skriva och det syns att de gillar att göra detta. Det är
dock även tydligt i de fyra pojkarnas enkätsvar att alla av dem anstränger sig för deras
egen skull och att de gillar samt anser sig duktiga att skriva. Det var även tydligt att de
mer avancerade manliga skrivarna hög grad än de resterande pojkar anstränger sig för
deras vårdnadshavares skull Men även för deras lärare skull, vars åsikter de fyra pojkarna
helst söker genom muntlig återkoppling.
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5.2

Analyssammanfattning

De fyra pojkarnas habitus har genom erfarenheter i klassrummet och hemmet fått en
ansamling av dispositioner där skrivandet värderas högt. Detta medför att de fyra pojkarna
är motiverade, engagerade samt anstränger sig under skrivandet, att de har förstått fältets
normer, regler och belöning, på grund av de attityder och beteenden som värderas högt i
deras hem. Denna erfarenhet gör att de fyra pojkarna gillar, vill lära sig, tror på sig själva
och sin skrivförmåga, vilket även deras lärare gör.
Dessa attityder har tillsammans med deras bakgrund möjliggjort utvecklandet av ickekognitiva kompetenser samt inpräntat en vilja i de fyra pojkarna om värdet att anstränga
sig och därmed erövra skrivandets konst. Förutsättningar som har genererat i fyra mer
avancerad skrivare, trotts förutfattade meningar om pojkars generella lägre
skrivförmågor.

5.3

Metoddiskussion

Studiens metoder valdes utifrån syftet, frågeställningar och de tidsramar ett
examensarbete har. Detta avgjorde tidigt valet av enkäter, istället för att intervjuer, ett val
som även möjliggjorde jämförelser med de pojkar som inte ansågs att skriver mer
avancerat för att se vad som utmärker de fyra pojkarna. Valet togs även på grund av att
klassrumsobservationer, likt intervjuer, är tidskrävande att utföra samt kräver mycket
efterarbete för att kunna analyseras, medan enkäter kan förberedas i ett tidigare skedde
och därmed fördelen sprida ut arbetsbördan över tid. Till alla dessa val kan beslutet att
använda Bourdieus sociologiska teorier om social och kulturell reproduktion, med
begrepp som habitus, kapital, fält och praktik tilläggas. Detta teorival skapade ett
teoretiskt sammanhang, där studiens frågeställningar kunde undersökas genom att lägga
ihop de fyra pojkarnas bakgrund, deras attityder och skrivpraktik och därigenom
analysera vad som utmärker de mer avancerade manliga skrivarna

Det kvalitativa rekursiva analysförfarandet och meningskoncentrering möjliggjorde, å
ena sidan, att den stora mängd data och anteckningar kunde bli mer hanterbar och
begriplig. Detta analysförfarandes fördel, att med allt större precision och fokusering av
vad som var intressant i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, kan även öka
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resultatets trovärdighet, enligt Trost och Hultåker, (2016). Å andra sidan tar den rekursiva
processen mycket tid och är ett ständigt ombearbetande av den stora insamlade
datamängden. vilket kräver erfarenhet och en förförståelse av ämnet samt problemet.
Utan denna tidigare erfarenhet skapar rekursiva processer möjliga problem som bland
annat syns i enkätens frågor. Kategorier och frågorna skapades innan en djupare förståelse
av tidigare forskning samt teori var möjlig. Detta ledde bland annat till att delar av enkäten
inte blev relevant, vissa frågor saknade även den precision som behövs för att kunna göra
vetenskapligt grundade och helt rimliga tolkningar, tillsammans med en stor avsaknad av
kontrollfrågor. Det är även möjligt att enkätsvaren ger en bild av elevers mer tillfälliga
motivation och inte deras mer djupgående attityder. Detta kunde ha undvikits om
tidsramen för studien varit längre och att det därmed funnits en möjlighet att genomföra
en andra och mer precis och genomarbetad enkät för att kontrollera och jämföra
enkäternas resultat. Metodernas stora tidsåtgång, samt studiens tidsramar, minskade
samtidigt möjligheterna att en pilottest i större skala och därmed kunna förbättra och
precisera frågorna ytterligare. Detta medförde även att tolkningen av enkätsvaren kan ha
svagheter.

Ett oförutsett problem skapades genom ett sent val, beroende av elevers datortillgång, att
utföra enkäten i pappersform och ledde till att fler än ett svar angavs av samma elever om
möjligheten fanns. Det försvårade både bearbetningen och jämförelserna i vissa frågor.
Frågor som därmed inte tagits med i resultatet om detta innebar att tolkningen blev för
problematisk eller frågan bedömdes irrelevant i förhållandet till studiens syfte (se Bilaga
3, fråga 21, 22 och 24). Ett exempel som togs med, trotts att många elever i de två
klasserna angivet flera svarsalternativ är frågan om återkoppling och vars resultat är mer
generell beskrivet av vad som utmärker de fyra pojkarna. En annan problematisk fråga
var att utröna om att de mer avancerade manliga skrivarna kommer ifrån en hög
socioekonomisk bakgrund, vilket inte var möjlig på det sättet som behövts med material
enkäten gav. Detta innebar även att en subjektiv tolkning av elevernas vårdnadshavares
utbildningsnivå genom elevernas ibland rätt diffusa svar, såsom jobbar med datorer, inte
är helt vetenskapligt. Det finns även en problematik i tolkningen av relationen mellan
elevernas attityder till deras syskon, orsakat av inga data samlades in om hur många elever
som innefattas av detta. Alltså hur många av eleverna som svarat på enkäten som har
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syskon eller inte. En annan faktor som kan ha en påverkan på resultatet är att
kontrollgruppen (flickorna) inte delades upp i mer avancerade skrivare och övriga.
Orsaken till detta var bland annat att enligt de två lärarna fanns många fler avancerade
kvinnliga skrivare i de två klasserna samt studiens tidsramar. Men även att studiens syfte
är att beskriva vad som utmärkte de mer avancerade manliga skrivarna genom att jämföra
dem med alla deras klasskompisar. Slutligen kan en möjlig övertolkning i analyserandet
av resultatet om de fyra pojkarnas självbild nämnas. En fråga där de resterande elevernas
har i stort liknande svar som de mer avancerade skrivarna och därmed inte kan sägas
utröna att resultatet visar vad som utmärker de mer avancerade skrivarna, även om
analysen är grundad i liknade forskningsresultat.

Att utföra observationer är även det problematiskt. Observatören påverkar de
observerades beteende, samt att observatörens förkunskaper kan färga deras uppfattningar
om vad som sker. Denna färgning blir även problematiskt med rekursiva processer som
analysförfarande, i och med att en ständig precisering och fokusering kan leda till att
viktig information utesluts och därmed inte samlas in. Slutligen kan observatörens eget
habitus påverka resultatet samt analysen. Det vill säga, observerades det som
observerades för att det eftersöktes, för att det borde förekomma eller för det var ett tydligt
observerat beteende och på vilket sätt påverkades analysen av vad studiens utförare har
för värderingar hemifrån?
Urvalsprocessen var inte heller helt oproblematisk. Fördelen med att genom lärarna få
snabbt tillgång till de mer avancerade manliga skrivarna måste vägas mot nackdelarna av
att låta andra gör urvalet. Detta blir problematiskt i och med att läraren är påverkad av de
fyra pojkarnas socioekonomiska bakgrund, deras vårdnadshavares sociala-, kulturella
samt utbildningskapital (Bourdieu, 1996) i deras bedömning av de mer avancerade
manliga skrivarnas skrivförmåga och möjligheter att nå urvalskriteriet relaterat till
kunskapskraven för årskurs 6. En faktor som därigenom kan påverkat både vilka som
studerades samt resultatet.
Det största problemet med denna studies resultat är dock grundade i en allt för liten
mängd empiriskt insamlat material för att dra generella slutsatser om andra pojkar än de
fyra mer avancerade manliga skrivarna som valt att studerats. Trotts ett relativt litet
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material är dock studiens resultat rimliga och relativt trovärdiga, bland annat på grund
av de likheter med tidigare studier om pojkars skrivande (Andersson, 2014) och
högpresterande elever (Skolverket, 2012).
Trots studiens brister går resultatet att tolkas och diskutera utifrån de tendenser kring vad
som utmärker de mer avancerade manliga skrivarnas attityder och skrivpraktik jämfört
med sina klasskamrater tillsammans med tidigare forskning. Vilket innebär att studies
resultat och analys kan diskuteras ur ett pedagogiskt, ett större utbildnings och ett
demokratiskt perspektiv.

5.4

Diskussion av resultat

Det som utmärker de mer avancerade manliga skrivarna är deras inställning till
skrivandet. Detta är en inställning som tydligt visas i de fyra pojkarnas attityder om att
anstränga sig i skolan för sin egen skull och genom att se ett nöje i att skriva. Dessa
attityder som i jämförelse med resterande klasskamrater (se: Diagram 1–7) skiljer dem
från resterande pojkar och flickorna. De utmärkande dragen som finns i de fyra pojkarnas
attityder visar att de är mycket motiverade och vill lära sig. Detta medför att attityderna
om att vilja lära sig och som genom ansträngning i klassrummet har bidragit till ett mer
avancerat skrivande hos de fyra pojkarna. En slutsats som korrelerar med lärarens
bedömning av pojkarnas förmågor och framtida höga betyg i svenskämnet efter sista
terminen i årskurs 6 (se Urval och begränsningar).
Denna slutsats om att pojkarnas inställning till att skriva är den bidragande orsak och
nyckeln till varför de skriver mer avancerat, blir problematiska i jämförelse med Scheiber,
Reynolds, Hajovsky och Kaufman (2015) slutsatser om att flickor och pojkar i de flesta
andra områden än skrivandet är likvärdiga, men i prestationsskillnader i skrivandet beror
på ett få tal psykologiska variabler. Förutsatt att inte dessa fåtal psykologiska variabler,
som enligt Scheiber, Reynolds, Hajovsky och Kaufman ger flickor, som grupp, fördelar i
skrivandet under grundskoleåren (2015), kan förklaras i de erfarenheter som gett flickor
deras attityder till skolan och utvecklande av inlärda icke-kognitiva kompetenser. Detta
är en tanke som är sprungen ur vad som kännetecknar högpresterande elever i skolverkets
rapport (Skolverket, 2012) och att de utmärkande attityderna hos de mer avancerade
manliga skrivarna liknar mer flickors attityder än de resterande pojkar i de båda klasserna.
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Samma tanke skulle även kunna förklara både Piagets (1976/2008) och Delegation om
jämställdhet i skolans (SOU, 2009) slutsatser om resultatskillnader mellan könen på
grund av skolmognad. För Piaget undersökte individen och Kaufman med fler, jämförde
pojkar och flickors skrivprodukter (2015), men ingen av dem inkluderade i deras
forskning hemmets inverkan av elevers prestationer i skolan. Det är en variabel som vår
studie har med i analyseringen av resultatet, och är en av många bidragande orsaker till
studiens val av teori, detta eftersom hemmets påverkan har starkt stöd i forskning
(Skolverket, 2009; 2012).

Vår slutsats innebär dock att det som tydligast utmärker de mer avancerade manliga
skrivarna är deras positiva värdering till att skriva. Denna syn på skrivandet har de fått
med sig hemifrån, och gett de fyra pojkarna möjligheter att lära sig samt utveckla deras
icke-kognitiva kompetenser. Detta är enligt denna studie nyckeln till att de fyra pojkarna
skriver mer avancerat och som därmed leder till en slutledning om att skolan inte sköter
sitt kompensatoriska uppdrag att minska hemmets betydelse. Detta resonemang blir
tydligt i och med att resterande pojkar i studien saknar de avancerade skrivarnas attityder
och inställning till skrivandet. Skolan bör därför fokusera mer på att lära ut och utveckla
dessa icke-kognitiva kompetenser hos pojkar som grupp. Hur kan annars skolans
kompensatoriska uppdrag samt, erbjuda en likvärdig utbildning? Om skolan vill minska
hemmets betydelse för elevers resultat samt ge alla elever förutsättningar att utvecklas
oberoende av kön, etnicitet, sexualitet och socioekonomisk bakgrund (Skolverket, 2011)
måste detta förändras. Frågan är bara hur detta kan göras?
Ur ett pedagogiskt perspektiv är en bra start att sluta tala om att ”pojkar gör som pojkar
gör”. Detta bör följaktligen leda till att ställa högre förväntningar på vad pojkar kan klarar
i skolan och i skrivandet, i enlighet med Hatties tankar (2009) och därigenom öka
pojkarnas motivation och ambitionsnivå. Men framför allt att arbeta med att utveckla de
icke-kognitiva kompetenser som gör det möjligt för pojkarna att anstränga sig under
skrivandet, skapa utmaningar inom rätt nivå för att öka pojkarnas tilltro till deras
skrivförmåga samt tydligt förmedla fördelarna med att erövra skrivandets konst.
En annan aspekt av samma diskussion är skolväsendets reproducerande av samhällets
maktstrukturer (Bourdieu, 1996). Detta reproducerande som innebär att familjer med
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högre utbildning och socioekonomisk status och som värderar till exempel skrivandet
högt har och ges de förutsättningarna som är nödvändiga för att lyckas i skolan. Medan
mindre ekonomisk och socialt starka familjer kämpar i uppförsbacke som till exempel att
lärarens bedömning av elevens begåvningsnivå nästan totalt korrelerar med deras
vårdnadshavares status i samhället (Bourdieu, 1996). Detta innebär i förlängningen att
utbildning inte ger alla elever samma möjligheter att utvecklas i förhållande till sin
potential. Därmed ges inte heller samma förutsättningar att förbättra sina framtidsutsikter
genom högre studier. Strukturer inbäddade i skolan som både påverkar och motverkar
individers tilltro till sin egen förmåga beroende av socioekonomisk bakgrund. En social
och kulturell reproduktion som skall motarbetas av skolans kompensatoriska uppdrag.

Ett annat utmärkande drag hos de mer avancerade manliga skrivarna är deras attityder till
att anstränga sig för deras vårdnadshavares, men framför allt för läraren skull samt söka
lärarens åsikter om sina texter mer än sina klasskamrater. Det här är intressant ur flera
perspektiv, var av hemmets påverkan tidigare diskuterats, men det är dock attityder och
en inställning till läraren som i ett demokratiskt perspektiv är problematiskt. Detta på
grund av att det är dessa elever med de icke-kognitiva kompetenserna som gjort det
möjligt att skriva mer avancerat och bedömts av läraren att nå de kunskapskrav som krävs
anstränger sig för att följa den mest inflytelserika personen i klassrummet. Även om de
fyra eleverna fått mer frihet under skrivuppgifter och beskrivs som elever som går en egen
väg enligt lärarna så gör eleverna det läraren vill. Det demokratiska uppdraget är tydligt
i Lgr 11 (Skolverket, 2011) och skrivandet är ett kraftfullt demokratiskt verktyg och som
Strömqvist (2007) menar en förmåga som borde vara en självklar demokratisk rättighet.
Men att genom att alltid utgå från skrivandet som en förmåga, vilket är en av de tre
vanligtvis diskuterade formerna om skrivandet, tillsammans med process och genrer
(Gillblad & Lindgren, 2017) missas viktiga poänger kring skrivandets funktioner. Detta
utelämnar bland annat skrivandet som en social aktivitet, och det som är viktigare i denna
diskussion, som en sociopolitisk handling. Enligt Skolinspektionen är lärare generellt
mindre medvetna och uppmärksammade på de delar i det demokratisk uppdraget som
innefattas av att fostra kritiska medborgare (Skolinspektionen, 2012:9) samtidigt som
eleverna även borde ges förutsättningar att starta ett utvecklandet av en egen röst i deras
skrivande.
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De brister skolinspektionen fann i att fostra kritiska medborgare beror enligt rapporten att
fokus flyttats från kunskapsuppdraget till spridda uppgifter och aktiviteter för att pricka
av kunskapskraven. Detta förhållandet mellan ett bristande demokratiska kritiskt
fostrande och att de fyra pojkarna anstränger sig i större utsträckning för lärarens skull än
sina klasskompisar blir problematiskt. Frågan är, till vilken grad dessa i skrift
högpresterande pojkar förbereds att kritiskt ta del av det textbaserad informations- och
kunskapssamhälle där i sociala medier bombarderas elever av information och texter som
försöker påverka läsarens åsikter och värderingar. Läraren är visserligen en viktig förebild
(Skolverket, 2011) och enligt Eriksons latenta fas (Hwang & Nilsson, 2011) är detta extra
tydlig i de fyra pojkarnas åldersspann. Detta innebär dock inte att de fyra pojkarna bör
lära sig att agera som tomma kärl som ska fyllas upp av förenklade uppgifter och
snuttifierad kunskap utan en större förståelse, kritik eller större sammanhang. Dessa
attityder till läraren är även problematiska i förhållande till EU:s åtta nyckelkompetenser
om det livslånga lärandet, vilket inkluderar skrift, men även kompetenser som eleven
behöver för att bli en aktiv delaktig samhällsmedborgare (se Skolverket, 2014) om de
avancerade skrivarna är högpresterande för att de lärt sig att anstränga sig för ledaren och
”maktens” skull. Visserligen är det bara två av de fyra pojkarna vars ansträngning i högsta
grad beror på läraren, en som till en liten del gör detta och den sista som inte gör det alls,
till ett resultat och diskussion om ett fåtal pojkars attityder i ett större samhällsperspektiv.
Men för att förtydliga resultatet så även om det är 2 av 4 som helt anstränger sig för
lärarens skull, skiljer sig de sig som grupp mot resterande pojkars resultat och även i
relation till flickornas angivna svar där en flicka anstränger sig helt och fullt för lärarens
skull.
Ur denna studies resultat anser vi att skolan måste förändra attityden till pojkars
skrivförmågor. Även att skolan mer aktivt måste kompensera hemmets och samhällets
mer negativa reproducerande inverkan på skrivsvaga elever samt andra resultatsvaga
elevgrupper. Detta genom att utveckla dessa elevers icke-kognitiva kompetenser med
högre ställda förväntningar samtidigt som utmaningar ges på en rimlig nivå. Framför allt
borde lärare och skolan sluta vara förmedlare av negativt laddade könsstereotypa attityder
som “pojkar är som pojkar är” (Molloy, 2007; Stryke & Wiklund, 2012) samt att sluta
förvänta sig och acceptera skillnader mellan pojkars och flickors ansträngningsnivå och
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resultat. Samtidigt är det problematiskt att nästan uteslutande diskutera skrivandet i
skolan som en förmåga, som en process eller en ur olika genrers. Det leder till en
förenklad syn av skrivandet som utesluter dess sociala funktioner, som en sociopolitisk
handling och som ett demokratiskt verktyg. En förenkling av skrivandet där skolans
ansvar att fostra kritiska medborgare förloras och inte heller verkar gynna pojkar som
grupps möjligheter att se nyttan i samt erövra skrivkonsten.

5.5

Förslag till vidare forskning

Vad som utmärker mer avancerade skrivare, (Crossley, Roscoe & McNamara, 2014)
behöver utforskas än mera med ett större empiriskt insamlat material än denna studie
har haft möjligheter att införskaffa. Även vidare forskning kring yngre elevers attityder
till skrivandet är även det viktigt att det studeras med mer djup (Hamilton & Jones,
2016), detta då attitydforskning generellt studerat äldre elever, vilka har lättare att sätta
ord på sina tankar.
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Bilaga 1 – Information till elever och vårdnadshavare

Information till dig som elev samt vårdnadshavare!

Hej elever i åk 5
och era vårdnadshavare!
Vi heter David Karlsson och Andreas Abramsson och är två lärarstudenter vid
Umeå universitet. Under det sista året som lärarstudenter skriver vi ett
examensarbete på avancerad nivå för att tillslut bli lärare.
Vi är intresserade av skrivandet av längre texter i skolan.
För att lära oss mer om vad man som elev gör när man skriver kommer vi att vara
med i klassrummet vid tre till fyra tillfällen. Vi kommer vid vissa tillfällen fråga er
om ert arbete och er text. Vi kommer också be er att svara på ett frågeformulär,
en så kallad enkät, för att få mer information till vår uppsats.
Deltagandet är frivilligt och bygger på att du, men även era vårdnadshavare, ger
ert tillstånd, det vill säga att ni vill delta eller inte vill delta i vår observationsstudie
och enkät. Allt detta görs för att vi, David och Andreas, ska bli bättre lärare och
kunna hjälpa de elever vi i framtiden kommer att möta.
Vi vore tacksamma om du fyller i nedanstående talong tillsammans med din
vårdnadshavare och tar med den till skolan och er lärare senast 2017-02-17.
Tack på förhand!
David Karlsson och Andreas Abramsson,
Studenter vid Umeå Universitet, Grundlärarprogrammet åk 4-6
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Bilaga 2 – Talong för samtycke

Talong för samtycke!
Hej vårdnadshavare för elever i åk 5!
Vi heter David Karlsson och Andreas Abramsson och är två lärarstudenter vid Umeå
universitet. Sista året som lärarstudent skriver vi ett examensarbete på avancerad
nivå. Vi har valt ett arbete om skrivande i skolan. Det vi främst vill ta reda på är elevernas
attityder till skrivande av längre texter i skolan. Konkret innebär det att vi kommer att
vara med i klassrummet vid tre tillfällen. Vi kommer att dokumentera olika aktiviteter där
barnen skriver under sin skoldag samt vid tillfällen samtala kring aktiviteten. Vi kommer
att föra anteckningar kring vad barnen gör när de skriver en text, ensam eller tillsammans
med andra samt dela ut en enkät till eleverna.
Deltagandet är frivilligt och bygger på att ni som vårdnadshavare ger tillstånd till att ert
barn deltar i studien och enkäten. De uppgifter som samlas in kommer att behandlas
enligt de riktlinjer för studier av detta slag som gäller för deltagarnas anonymitet.
Vi vore tacksamma om ni tillsammans med era barn fyller i denna talong och skickar
med barnen tillbaka till skolan senast 2017-02-17.
Tack på förhand!
David Karlsson och Andreas Abramsson,
Studenter vid Umeå Universitet, Grundlärarprogrammet åk 4-6

……….

……….

……….

……….

……….

……… ……….

……….

Jag/Vi ger mitt samtycke till att:
JA

NEJ

- Lärarstuderande får ta del av texter mitt barn skrivit
- Lärarstuderande observerar undervisning där mitt barn deltar
- Mitt barn fyller i en enkät om attityder till skrivande
________________________________
Underskrift vårdnadshavare

___________________________
Underskrift elev

________________________________
Namnförtydligande

___________________________
Namnförtydligande
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Bilaga 3 – elevenkät

Elevenkät, skrivande i skolan
Bakgrundsfrågor
Skriv ditt namn på denna rad: _______________
1. Vilket språk skriver du helst på?

Markera med ett kryss i rutan till höger

Svenska
Engelska
Annat? I så fall vilket språk

2. Vad arbetar eller vilken utbildning har de vuxna som du bor med?
Finns fler än en så skriv även vad den personen jobbar med.
Exempel, gymnasiestudier, universitetsstudier (psykolog, lärare,
tekniker, biolog, snickare, städare, bilmekaniker, lastbilschaufför),
jobbar inte, arbetslös
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Är det viktigt i din familj att kunna skriva bra?
Markera med ett kryss

Ja
Nej
Inte så viktigt
Jag vet inte
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Vilka påståenden stämmer in?
Sätt ett kryss över den ruta som bäst stämmer in
Vilka

påståenden Stämmer

stämmer?

inte alls

4. Det är roligt med
skrivuppgifter i
skolan
5. Det är svårt med
skrivuppgifter i
skolan
6. Jag är duktig på
skrivuppgifter i
skolan
7. Jag gillar att
skriva på fritiden
8. Jag är duktig på
att följa
skrivregler som
t.ex. att stava rätt
9. Jag anstränger mig
för att klara de
skrivuppgifter som
jag har i skolan
10. Det är lättare att
skriva om jag får
använda eller rita
en bild till min text
11. Texten blir bättre
om den är lång

2

Stämmer
helt

Sätt ett kryss över den ruta som bäst stämmer in
Vilka

påståenden Stämmer

stämmer?

inte alls

Stämmer
helt

12. Jag anstränger mig
under
skrivuppgifter för
att göra läraren
nöjd?
13. Jag vill vara bättre
än mina
klasskompisar
14. Jag vill göra mina
föräldrar/
vårdnadshavare
nöjda
15. Jag vill vara bättre
än mina syskon
16. Jag anstränger mig
för min egen skull

17.Vilka var de senaste texterna du skrev i skolan och på
fritiden?
A) Vilken sorts text? Saga, dikt, dagbok, bokrecension, handlingslapp, blogginlägg, sms,
chatt

________________________________________________________
________________________________________________________
B) Hur skrev du texten, t.ex. på dator (i vilket program), med penna och
papper, mobiltelefon eller annat.?
________________________________________________________
________________________________________________________
C) På vilket språk skrev du?
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18. Ser du någon förbättring i ditt skrivande nu sedan början av åk 5?
Vad har du i så fall blivit bättre på?
Jag har blivit bättre på att…

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

Arbetsro och miljö
Här kommer lite frågor om arbetsmiljön och klassrumsklimatet när du
skriver!
Markera med ett kryss hur väl påståendet stämmer in

Hur

bra

stämmer Stämmer

påståendet?

inte alls

Stämmer
helt

19. Jag har möjlighet
att påverka var
jag arbetar när
jag skriver

Om du får välja placering när du skriver, var i skolan arbetar du
helst?
Jag skriver/arbetar helst…
________________________________________________________
________________________________________________________
20.

21.

Vilken arbetsform tycker du bäst om när du skriver längre texter?
om du kryssar i alternativet annat, skriv i så fall vilken arbetsform i rutan

Själv vid min egen bänk
Par/mindre grupp
Skriver tillsammans i helklass med läraren
Annat? I så fall vad, skriv ditt svar i rutan
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Här kommer lite frågor om dina strategier för
att skapa en text
22.

Vad är det första du gör när du skriver en längre text?

(om du kryssat i alternativet annat, skriv i så fall vad du gör i rutan)
Jag börjar skriva direkt
Jag gör en tankekarta/mind map
Jag tar hjälp av klasskompisar om idéer
för vad och hur jag ska skriva innan jag
sätter igång
Jag frågar läraren vad jag ska börja med
Annat? skriv ditt svar här i rutan

23. Tänker du på vem som kommer att läsa din text?

Markera med ett kryss

Ja
Nej
Ibland
Det beror på textgenren och vad texten
kommer att handla om
24. Vilken återkoppling på en skriven text tycker du bäst om att få?

Markera med ett kryss

Muntlig återkoppling från klasskamrater
Muntlig återkoppling från läraren
Skriftlig

återkoppling

från

klasskamrater
Skriftlig återkoppling från läraren
Återkoppling

från

annan

vuxen,

familjemedlem, släkting eller kompis
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25. Brukar ni arbeta vidare/skriva om era texter efter ni fått respons
från klasskompisar eller lärare?
Ja
Nej
Om nej, skriv kort varför här i rutan

26. Slutligen, vilket betyg siktar du på att nå i svenska?
Jag siktar på att nå betyget:

______

TACK FÖR ATT DU SVARADE PÅ ENKÄTEN!

//Andreas & David
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