
2009:029 

D - U P P S A T S

Sköldpaddstänk och harpraktik

 Lena Andersson

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Svenska och lärande 

Institutionen för Språk och kultur

2009:029  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/029--SE



Förord 
I denna uppsats redovisas mitt arbete med två gymnasieklasser från två väldigt olika, 

ibland rakt motsatta, programkulturer. Det som varit den största lärdomen från denna 

forskning är hur svårt det är med denna typ av forskning, men också hur givande den kan 

vara. 

Att forska praktiknära är ett måste i skolan, men man stöter ständigt på problem med 

distans och relevans i det man gör. Man kan lätt fastna vid det udda och privata som saknar 

allt allmänintresse. Det är också lätt att dra mer långtgående slutsatser än materialet ger 

anledning till på grundval av en förförståelse som inte helt redovisats i undersökningen, eller 

bara pga att man har en nära relation till dem man forskar på. Man glömmer att redovisa fakta 

som är självklara för mig själv men omöjliga för en utomstående att ha reda på. Man drar 

slutsatser av saker som inte förekommer i undersökningen eller bara på grund av sina 

fördomar, bland mycket annat. 

 Sådana tankevurpor och informationsglapp är omöjliga att upptäcka på egen hand. 

Därför är det så värdefullt med respons från kurskamrater och handledning. Att göra en 

praktiknära forskningsinsats helt utan denna hjälp är omöjligt. Därför har det varit så 

nödvändigt med den grupp av medstudenter som vänligen läst och granskat min text och gett 

mig värdefulla kommentarer för att göra denna textmassa mer stringent och vetenskaplig. 

Tack till er alla, men speciellt till min opponent Lena. 

Utan min kloka och tålmodiga handledare Stefan Lundström hade dessa medstudenter 

inte haft något alls att läsa. Det var Stefan Lundström som hittade ut ur återvändsgränden att 

eleverna i den ena gruppen, i skydd av anonymiteten, inte lämnade in några texter. Tack 

Stefan, ditt stöd har gjort mig till en mer reflekterande lärare. 

Hade jag inte haft hjälp med dokumentation och lektionsutvärdering av mina 

lärarpraktikanter Inga och Lena, hade detta arbete förblivit ogjort. Ni är också ett enastående 

stöd på alla plan i mitt liv sedan dess, all kärlek och respekt till er! 

Mina härliga elever får mitt djupt kända tack för att ni ställde upp på er lärares påfund 

och alltid har varit så inspirerande att möta. Inte en tråkig minut har jag haft i ert sällskap. Nu 

lämnar ni snart gymnasiet för nya äventyr, jag önskar er många berikande möten och trofast 

vänskap där ute i verkligheten. 

 

Björkfors 2007–05–26 

Alma-Lena Andersson  



 
 
 

Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur sociokulturella förhållanden i hem och 
skola påverkar elevers skrivande i gymnasieskolan, samt hur skolan kan påverka 
gruppkulturer så alla elever får ut mesta möjliga av sin utbildning i svenskämnet. 
 
 Metoden var aktionsforskningens hermeneutiska metod. Den gick ut på att jag lät eleverna i 
två elevgrupper där jag är lärare, göra samma skrivuppgift och samma lektionsserie och 
därefter utvärdera detta samt låta utvärderingen styra förändringar i lärarpraktiken. 
 
 Informanterna läste den andra av tre terminer av svenska B. De gick i dels mediaprogrammet 
och estetprogrammet som samläste kärnämnen och teknikprogrammets elever som inte 
samläste kärnämnen med någon annan grupp. Syftet att undersöka skillnader i hemmens 
sociokultur besvarades tydligt bara i fråga om familjestorleken. En enkätundersökning visade 
att i ES/MP var alla elever från familjer med fler än ett barn, den största familjen hade sju 
barn. I TE – klassen fanns två ensambarn och ingen elev hade fler än två syskon. I övrigt 
verkade eleverna komma från sociokulturellt ganska likartade hemförhållanden.  
 
Resultatet blev att två olika gruppkulturer framträdde: En filosofisk grupp som gjorde alla 
uppgifter i så lugn takt att de blev klara mycket sent. En snabb och effektiv grupp som gjorde 
uppgifter i tid, men då hade missförstått dem. Ingen av grupperna går i mål, men av helt olika 
orsaker. 
 
Aktionsforskningsinsatsen visade vidare hur programkulturerna präglade elevernas sätt att 
strukturera sitt skolarbete och det är också i det rent organisatoriska som skolan kan påverka 
gruppkulturerna mest. Anonymiteten visade sig vara avgörande för resultatet av 
textinlämningen. Därför bör lärarpraktiken undvika alla liknande förhållanden där ansvaret 
sprids på för många elever och uppgiften upplevs som om den görs för lärarens eller skolans 
skull inte för elevernas egen skull. 
 
Syftet att undersöka vad skolan kan göra för att överbrygga dessa skillnader så elevernas 
utbildning blir likvärdig blev några förslag: skolan bör balansera gruppkulturers fördelar och 
nackdelar. I de fall man blandar program i kärnämnena, bör man sätta ihop grupper från så 
olika programkulturer som möjligt, inte så lika som möjligt. I grupper med mer ostrukturerade 
karaktärsämnen bör strukturen i kärnämnena vara extra tydlig.  
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Inledning 
Som lärare i svenskämnet finns rika möjligheter att läsa och analysera elevtexter.  Min C-

uppsats undersökte hur läraren påverkar hur eleverna läser texter i gymnasieskolan. Då fann 

jag att viktigare än lärarens attityd och inställning var elevernas sociokulturella miljö. Därför 

vill jag nu undersöka hur elevernas sociokulturella miljö både hemma och i skolan påverkar 

elevtexters utförande och innehåll.  

          Ett förhållande som ofta diskuteras i skolor är programkulturer, medan man sällan vågar 

diskutera elevernas sociokulturella status. Det är visserligen inte så enkelt att avgöra vilken 

sociokulturell status elevernas familjer har eftersom även eleverna själva ofta har vaga 

uppfattningar om den saken. Jag tror ändå inte att vi kan förtränga och förneka att elever 

påverkas av sociokulturen även utanför skolan. Om vi gör det försämrar vi våra möjligheter 

att ge eleverna tillgång till en demokratiserande bildning. Därför vill jag ta reda på hur elevers 

sociokultur och programkultur påverkar deras lärande, samt om, och i så fall vad, skolan kan 

göra för att de olika programmens elever ska få en likvärdig utbildning. 

         Jag undervisar i svenska och engelska på en gymnasieskola i östra Sverige. Svenska B 

läses av två av mina grupper. Den ena gruppen består av elever från Teknikprogrammet med 

dess två valbara inriktningar: design och industri. Den andra gruppen är en samläsning mellan 

Medieprogrammets elever och Estetprogrammet indelat i två inriktningar: bild och musik.  

         Dessa grupper är på många sätt väldigt olika och de angriper sina skrivuppgifter på helt 

olika sätt. Jag vill därför försöka ta reda på om dessa olikheter beror på skillnader i hemmiljö, 

gruppkulturen eller båda delarna. Jag vill också se hur och om dessa skillnader märks i deras 

texter. Vanligtvis gör vi lite olika saker i grupperna eftersom jag är noggrann med att 

infärgningen av programmens karaktärsämnen ska märkas och eleverna styr ganska detaljerat 

över hur vi ska nå kursmålen. Men nu har de fått samma skrivuppgift för att det ska vara 

möjligt att göra en jämförelse mellan gruppernas sätt att ta sig an uppgiften. 

         Vidare hoppas jag kunna se hur skolan i svenskämnet ska kunna få det bästa i de olika 

grupperna att utvecklas och, eftersom de som grupper betraktade kan sägas ha direkt motsatta 

svagheter och förtjänster, hur skolan kan möta detta inom ramen för svenskämnet och 

uppmuntra dem att träna också på det som de inte är så bra på . Metoden är alltså även att 

följa upp mina resultat och söka vägar att få dessa båda grupper att få ut lika mycket av sin 

utbildning och lyckas lika bra i skolan. 
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Skrivandet i svenska B 
I gymnasieskolan ska alla elever lära sig att skriva så att de kan använda sitt skrivande i 

många skilda sammanhang. Skrivandet ska också utvecklas till ett verktyg för tänkandet. Alla 

elever ska också ha en möjlighet att läsa på högskola och universitet efter genomgången kurs i 

svenska B. I de nationella proven, som eleverna gör efter genomgången B-kurs, bedöms 

förmågan att skriva texter med källanvändning och korrekta källhänvisningar i olika texttyper 

som exempelvis krönika, debattartikel, essä och radiomanus. Alla texttyper, utom möjligen 

bloggkrönikan, representerar texter som eleverna sällan läser eller skriver frivilligt, utanför 

skoltid. 

       I styrdokumenten för svenska B framhålls dessutom inte textproduktion på samma sätt 

som i svenska C; muntlig och skriftlig produktion. Egentligen testar det nationella provet 

alltså kunskaper som inte betonas i svenska B utan bör inhämtas i kursen svenska C. Ändå 

tillmäts nationella provet stor dignitet i gymnasieskolan, bland annat genom att skolverket gör 

sina betygskontroller genom att jämföra betyget på svenska B med resultatet på det nationella 

provet (http://www3.skolverket.se 2007). Nu aviseras dessutom från regeringshåll att skolan 

ska ha fler nationella prov som ska betyda mer i betygssättningen i framtiden (SOU 2007: 28). 

        I Skolverkets genomgångar av betygen kritiseras förhållandet att betyg och resultat på 

Nationella prov inte alltid stämmer. Speciellt kritiseras förhållandet att fler flickor än pojkar 

får högre betyg på hela kursen än de har fått på det nationella provet (http://siris.skolverket.se 

2008). Detta föranledde mig att jämföra de två klasser jag undervisar i svenska B med 

avseende på hur de skriver i skolsammanhang i denna uppsats. Den ena klassen läser 

teknikprogrammet och har enbart manliga elever och den andra läser estet- och 

medieprogrammen och har en stor majoritet kvinnliga elever. 

Disposition 
Först beskrivs syfte och metod, metoden redovisas även i punktform. De två 

gymnasieklasserna presenteras. Sedan redovisas den tidigare forskning jag inspirerats av. 

Mina teoretiska utgångspunkter redovisas med Jan Einarssons artikel om sociokulturellt 

lärande som inledning. Resultatdelen redovisar de olika gruppkulturerna som beskrivs med 

hjälp av metaforer från Aisopos då den ena gruppen påminner om sköldpaddan och den andra 

om haren i fabeln om sköldpaddan och haren som sprang ikapp. Resultatdelen inleds med 

textanalyser av fem elevtexter. Observationer och reflektioner från uppföljande 

”Upplysningssalonger”, där livets mening diskuterades, redovisas. I slutdiskussionen beskrivs 

hur studien påverkat det fortsatta arbetet i klasserna.  
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Syfte 
Syftet är att i elevtexter utläsa påverkan från elevens sociokulturella miljö i och utanför 

skolan.  

• Märks skillnaden mellan två olika programkulturer i elevtexter och 

klassrumssamtal i kursen svenska B och i så fall hur? 

• Finns ett samband, och i så fall, hur ser det ut, mellan elevens sociokulturella 

förhållanden i hem och skola och elevens vilja och förmåga att utföra givna 

övningsuppgifter på utsatt tid? 

•  Hur kan skolan påverka gruppkulturen så att elever får ut det allra bästa av sin 

sociokulturella miljö i, och utanför, skolan i sin utbildning? 
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Metod 
Min metod har mycket att tacka Fanny Ambjörnssons avhandling I en klass för sig-genus, 

klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) för. Hon har samma sociokulturella 

infallsvinkel på programkulturer och hennes metod, med observationer och intervjuer följer 

en kvalitativ forskningstradition som också jag ansluter mig till (Ambjörnsson 2004:43). 

Att forska på hemmaplan 
 Jag forskar med mina egna elever och därmed på min egen lärarpraktik. En lärare utvärderar 

förstås ständigt sin undervisning, men nu blir dokumentationen mer avancerad än vanligt.          

Ambjörnsson beskriver den prekära situation som forskaren i en kvalitativ 

observationsbaserad forskningsuppgift befinner sig i med orden: 

Som många forskare före mig erfarit är deltagandeobservation en inställsam metod. Själva 

poängen är just att skapa förutsättningar för att få ta del av människors vardagliga 

sammanhang och privata spörsmål. Man blir alltså lätt förtrolig och får lätt 

förtroenden.(Ambjörnsson 2004:45) 

Jag har ju detta problem i ännu större utsträckning eftersom jag arbetar med elever som jag 

redan är i högsta grad förtrolig med. Vi har arbetat tillsammans under en längre tid innan 

denna undersökning tog sin början. Här har mina lärarpraktikanter därför varit ovärderliga 

eftersom de kunnat hjälpa mig med observationer. Men även de har samma 

förtrolighetsproblematik, om än i lägre grad än jag. 

          Att forska på sin egen lärarpraktik tycks alltså vara omöjligt. Man kan lika lite lämna 

sig själv och betrakta sig utifrån, som man kan lyfta sig i håret. Ändå måste det vara möjligt, 

hur ska vi annars kunna utvecklas som lärare? Hur ska skolan kunna växa med sina elever om 

inte kontinuerlig utvärdering och förändring av undervisningen sker? Vi har ett paradoxalt 

arbete och måste acceptera att arbeta utifrån paradoxala och ”omöjliga” förutsättningar. 

Kvalitativ forskningsmetodik och aktionsforskning 
Enligt Margot Elys Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken kännetecknas den kvalitativa 

forskningsansatsen av att händelser måste begripas och studeras i sitt naturliga sammanhang. 

Kvalitativ forskning är ett samspel mellan forskaren och informanterna som informerar 

forskaren om sina liv (Ely 1991:10). Därför har jag först låtit eleverna svara på en enkät om 

vissa familjeförhållanden och sedan låtit texter, observationer och gruppsamtal, som är en del 

av deras svenska B-kurs, utgöra grundmaterialet i denna undersökning.  

Den kvalitativa metodiken indelas i tre forskningstraditioner: hermeneutiken, 

fenomenologin och etnografin. Hermeneutik betyder tolkning, ofta med ett historiskt 
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perspektiv. Den hermeneutiska metoden beskrivs som en spiral som börjar med en viss 

förförståelse för en forskningsuppgift, utforskandet är nästa steg, det nya materialet tolkas och 

en ny förförståelse uppnås som blir utgångspunkt för ett nytt varv i spiralen. Fenomenologins 

mål är att åstadkomma otvetydig kunskap om en upplevd erfarenhet. Liksom i hermeneutiken 

vill man anlägga ett livsvärldsperspektiv på forskningen, vilket innebär att man vill utforska 

hela den värld som personer lever i. Etnografin tar speciellt hänsyn till det sociala samspelet i 

denna livsvärld (Olsson & Sörensen 2004:98f). 

      Min metod är en blandning av dessa perspektiv. Den hermeneutiska spiralen utgör 

grundläggande struktur. Metoden är etnografisk då jag vill observera elevernas sociokulturella 

verklighet. Metoden är inspirerad av den fenomenologiska teorin Grounded Theory. Det 

innebär att undersökningsresultatet styr vilka teorier jag kommer fram till. Men jag följer inte 

Grounded Theory så slaviskt att jag inte har någon teoretisk förförståelse alls. 

Den hermeneutiska aktionsforskningsspiralen 
Vanligen leder en kvalitativ forskningsprocess till en utvärdering (Ely 1991:10). Forskarens 

roll är inte den passive observatörens utan snarare katalysatorns och inspiratörens. Därför är 

den kvalitativa aktionsforskningsmetodiken så användbar i skolforskning. Aktionsforskning 

kan beskrivas som en: ”forskningsansats som tar sin utgångspunkt i praktiken, verkar för ett 

samarbete mellan forskare och praktiker och verkar för en forskning som leder till 

förändring” (Ibid.). Jean McNiff (2001) beskriver aktionsforskningens hermeneutiska spiral i 

Teaching as Learning- an Action Research Approach: 

• Identifiera ett problem. 

• Föreställa sig en lösning på problemet. 

• Implementera den lösningen. 

• Utvärdera åtgärderna. 

• Förändra praktiken i ljuset av denna utvärdering (McNiff 2001:15). 

Aktionsforskning syftar till att länka ihop individen med sociala strukturer och ge teoretiskt 

stöd för önskvärda förändringar, genom att individer i små grupper börjar en förändring i liten 

skala:”the only way that systematic change does occur is through the committed action of 

small groups of people.” (Reason & Bradbury 2001: preface). Aktionsforskning passar alltså 

som metod för denna forskning på min egen praktik eftersom jag inte är intresserad av att bara 

konstatera förhållanden utan också vill uppnå en mer ändamålsenlig lärarpraktik.  
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Praktiskt genomförande 
 
Informanter 

Informanterna är elever från den rena pojkgruppen TE2 och de flickdominerade MP2/ES2, 

som samläser svenska och engelska. I TE2 går 17 relativt studiemotiverade pojkar. I 

MP2/ES2 går 23 elever med blandad inställning till skolarbete. Fyra av dessa elever är pojkar, 

fördelade på två mediastudenter och två musikesteter.   

               Teknikprogrammet har två inriktningar; design och industri. Esteterna är uppdelade i 

musik- och bildinriktningar. Fyra elever läser musikinriktningen och resten är ”bildare”. I 

mediagruppen är två elever inriktade på film och rörlig bild, två elever vill bli journalister. Av 

resterande 9 elever vill de flesta arbeta med foto. På denna skola är medieprogrammet 

utformat så att engelska B, historia A och B och matematik B ingår som lokala tillägg till 

grundkursen och programmet ger därför 2 800 poäng i stället för 2 500 poäng. 

 

Den hermeneutiska spiralen i praktiskt genomförande 

• Enkäter delades först ut till var och en av grupperna vid ett ordinarie 

lektionstillfälle efter att jag förklarat att jag forskar om elevtexter på svenska B och 

eleverna sagt att de ville medverka. 

• Eleverna fyllde i och lämnade in enkäterna på en lektion. Alla närvarande elever 

ville svara. De fick dra ett nummer, för att göra enkäterna, och senare texterna, 

anonyma. 

• Vid samma lektionstillfälle fick de bekanta läsa texten ”Goterna går igen” av Maja 

Hagerman. Den svenska stormaktstiden diskuterades. Detta kopplades till 

folkmordet i filmen The Mission, som de sett en vecka tidigare. Båda grupperna 

hade i stort sett likadana lektioner. 

• Vid nästa lektionstillfälle fick de skrivuppgiften och började arbeta med den, först 

genom diskussion i klassrummet och sedan började de jobba enskilt. De fick veta 

att den färdiga texten skulle vara inlämnad ca tre veckor senare, vi bestämde 

gemensamt ett passande datum, ett datum som blev två veckor tidigare för TE än 

för ES/MP eftersom det var projektveckor och liknande i sistnämnda grupp. 

• I TE-klassen användes två lektioner om 90 respektive 80 minuter helt till texten. 

Efter dessa två lektioner började många vara klara och några arbetade med annat 

medan en liten grupp jobbade med texten två lektioner till. 
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• I ES/MP användes 4 lektionstillfällen till texten för var och en av grupperna vid 

olika tillfällen, pga av att de inte alla var närvarande samtidigt.  

• De flesta i TE lämnade in sina texter i tid. ES/MP lämnade inte in någon text i tid. 

• För att följa upp de resultat jag börjat få i klasserna och för få något att redovisa 

från ES/MP, gjorde jag en ny gemensam aktivitet i grupperna: 

”Upplysningssalonger”. Där fick de tala om vad som gör livet värt att leva utifrån 

slutet på Voltaires Candide och presentera svenska visor. Observationer från 

upplysningssalongerna dokumenterades skriftligt under och direkt efter 

lektionerna av mig och mina lärarpraktikanter. 

• Sista varvet innan denna undersökning kunde kännas avslutad är att vi arbetat med 

helt olika aktiviteter i grupperna som ska stärka det som grupperna har som sina 

respektive svagheter. I ES/MP har vi arbetat med språk, tänkande, läsande och 

skrivande utifrån Vygotskijs teorier och teaterpjäsen Amadeus. TE har fått arbeta 

med fadersrollen för att öva sig i textförståelse och reflektion utan att tänka på 

prestationen. 

        Att just papparollen problematiserades beror på att gruppen är en enkönad 

pojkgrupp och klassrumssamtalet har då och då handlat om att få barn, både 

skämtsamt, retfullt och seriöst. Inspirationen fick jag från Fanny Ambjörnsson då 

hon studerade flickors kvinnoblivande(Ambjörnsson 2004:13ff). Tanken var även 

att balansera det faktum att modersrollen ständigt problematiseras och kritiseras, 

medan fadersrollen sällan tas upp i skolsammanhang som om endast flickor blir 

föräldrar. 

Material 
 
Enkätundersökning 

För att få en bild av elevernas sociokulturella miljö har de besvarat en enkät som försöker 

ringa in vissa aspekter av deras familjeförhållanden. Enkäten valde jag eftersom jag ville öka 

distansen till eleven och få även tysta elever att uttrycka sig på samma villkor som de mer 

talföra. Enkäterna har delats ut under ordinarie lektionstid och de har också besvarats och 

lämnats in vid samma tillfälle. Eleverna har fått delta helt frivilligt och anonymt med en siffra 

i stället för namn på enkäterna. Det är den siffran som de märkt sina texter med. Alla som var 

närvarande har valt att besvara enkäten. 
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 Frågorna i enkäten handlar om antal syskon, hemspråk, föräldrarnas sysselsättning och 

utbildning. Den frågar även efter hur mycket arbete i hushållet som eleven bidrar med och 

deras bostadsförhållanden. Avståndet till skolan och pendling undersöks i den sista frågan 

eftersom denna gymnasieskola har ett stort geografiskt upptagningsområde och skoldagens 

längd är en viktig faktor i elevens skolsituation.  

Utifrån dessa enkäter valde jag ut elever som representerade både sin grupp väl, men 

också hade en ”like” i den andra gruppen, detta för att kunna se om programkultur eller 

hemkultur påverkade mest. Likheten låg i föräldrarnas utbildningsnivå och familjestorleken. 

 Så valdes Tim ut som en representativ TE-elev och en sociokulturell like till Emil i 

ES/MP. Tage är ett av ensambarnen i TE och representerar sin grupps små familjer med 

många högskoleutbildade förälder. Esmeralda fick komma med eftersom hon var en av de två 

från ES/MP som lämnade in en text i tid för att hinna analyseras för detta arbete. Hon kan 

också sägas motsvara Tage eftersom hon bara har ett syskon(Tage är ensambarn) och har en 

högskoleutbildad förälder, liksom Tage. Ture är mest typisk för TE-gruppen stilistiskt och 

fick vara kvar även om någon motsvarighet i ES/MP inte lämnade in någon text i tid. 

 

Teoretisk bakgrund till enkätens frågor 

Enkätfrågorna försöker täcka in några sociokulturella markörer som 

bostadsförhållanden, antal syskon och föräldrarnas sysselsättning och utbildning. Eftersom 

jag är deras lärare fick jag ta väldigt neutrala frågeställningar, som jag senare såg kanske inte 

gav så mycket information. 

Här kunde jag eventuellt ha gjort som Ambjörnsson bara struntat i dessa alltför neutrala 

frågor och bara förutsatt ett visst sociokulturellt mönster i vardera klassen beroende på det 

program de valt. Ambjörnsson väljer att jämföra unga kvinnor på samhällsprogrammet med 

unga kvinnor på Barn och fritidsprogrammet, med förutsättningen att de tillhör olika 

samhällsklasser utifrån sitt programval. Det hade varit en lösning för mig också, eftersom jag 

till en del ansluter mig till Bourdieus teorier om ett omedvetet valt habitus som signalerar den 

klass man känner sig tillhöra genom exempelvis utbildningsval (Ambjörnsson 2004:35). Men 

jag ville ta reda på om dessa antaganden stämmer, om programkulturer kommer sig av en 

sociokulturell hemvist också utanför skolan. Jag ville pröva om Ambjörnssons antagande att 

programval signalerar sociokulturell hemvist stämde med verkligheten i mina grupper. 
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 Bostaden 

 Bostadsyta kan visa på ekonomiska förhållanden, men behöver inte göra det. En familj med 

liten inkomst kan bo i ett stort hus om det ligger långt ifrån centralorten. Trots det kan 

bostadsförhållanden tillsammans med eventuellt pendlingsavstånd till skolan berätta något om 

elevens sociokulturella förhållanden och en del om vad tiden och energin går åt till.  

 

Syskon 

Antal syskon och plats i syskonskaran har under senare år uppmärksammats i mer eller 

mindre seriösa sammanhang. Platsen i syskonskaran sägs förklara allt ifrån utbildningslängd 

och hälsa till hur lyckliga äktenskap man får (SvD 2004-06-23). Enligt en studie har 

förstabarn i genomsnitt 1 år längre utbildning än tredje och fjärde barnet i syskonskaran 

(Black, Devareaux, Salvanes 2004 & Salvanes 2005:7). 

     Jag har inte med frågan för att undersöka om sådana samband finns, utan för att en familj 

med fler än ett barn blir en större social enhet än en familj med få barn. Det blir också fler 

som ska leva på föräldrarnas inkomster och därför kan man anta att elever med många syskon 

har en något snävare ekonomisk ram än ensambarn. Det blir antagligen livligare i ett hem med 

flera barn, vilket kan innebära mindre lugn och ro för skolarbete. Å andra sidan kan den 

livliga miljön och syskonsamvaron befrämja kreativitet och social mognad. Är man ett äldsta 

syskon lär man sig också att ta ansvar för sina småsyskon och kanske går en del av tiden 

utanför skolan till barnpassning.  

         Enligt Shirley Brice – Heath lär sig barn att tala och utveckla sitt språk på ett annat sätt i 

en stor och varierad social omgivning än om den sociala miljön kring det lilla barnet är 

begränsad till några få vuxna aktörer och kanske något syskon. I den lilla familjen talar de 

vuxna med barnet och språket blir hos barnet mer standardnära. I de stora familjer Shirley 

Brice – Heath beskriver i Ways With Words är det vanligt att barnen får sin viktigaste 

språkträning av äldre barn, vilket påverkar språket i en mindre standardiserad men mer kreativ 

riktning (Brice–Heath 1996:75, 121, 246). Även om hennes undersökning inte helt kan 

appliceras på svenska familjer kan det ändå vara av intresse att veta hur stora familjer 

eleverna kommer ifrån, även i fråga om språkutvecklingen. 

 

Föräldrarnas yrken och utbildning 

Parametrar som brukar nämnas i alla sammanhang där den sociokulturella miljön undersöks 

avseende utbildning och skola är föräldrarnas utbildning och yrkesverksamhet (Einarsson 

2003:50). Dessa faktorer påverkar, enligt många studier, elevernas möjlighet till framgång i 
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postgymnasiala studier (Ask 2005:13). Därför är dessa parametrar också intressanta för hur 

studierna bedrivs under gymnasieåren. 

 

Eget rum och hushållsarbete 

 Texten eleverna ska skriva kräver inte hemarbete, men dessa elever har naturligtvis inte bara 

svenska på schemat och i många ämnen tillämpas hemarbete, det kan därför hända att tid som 

egentligen avsatts för skrivande på svensktimmarna går till dessa hemarbeten eller annat som 

anses angeläget för stunden, så svenskskrivandet får vänta. Många elever anser också att de 

skriver bäst i hemmets ensamma vrå och inte i klassrummet, där alla kompisar sitter omkring, 

även om det råder en koncentrerad tystnad där. Därför kan en sådan sak som tillgång till eget 

rum och antal timmar som går till hemarbete eventuellt påverka hur mycket tid som kan 

läggas på skrivandet i svenskämnet. 

 

Hemspråk 

Kanske inte behöver förklaras, men det är naturligtvis en intressant faktor eftersom 

flerspråkighet påverkar svenskämnet i hög grad. Enligt min erfarenhet är det en stor tillgång 

med flerspråkiga elever i klassrummet och de har ofta lätt att lära sig ytterligare språk. Ibland 

hamnar de dock lite efter sina enspråkiga kurskamrater eftersom de ibland har lärt sig svenska 

senare i livet än dem med svenska som modersmål. 

 

Texter 

Texterna som ska analyseras är elevtexter från dessa två grupper på gymnasiets andra år, 

alltså svenska B-kursare. Texten är en argumenterande text som bygger på ett tema de har 

arbetat med: ”Sveriges stormaktstid och krig”. Krig, erövring, kolonialism och folkmord har 

belysts på olika sätt. Strax innan de fick börja med denna textuppgift har eleverna sett filmen 

The Mission och de har uppmanats att ta med tankar från den filmreflektion de skrivit, i 

tänkandet kring denna argumenterande text. 

Eleverna har sedan fått läsa ett kapitel ur Maja Hagermans bok Det rena landet. Om 

konsten att uppfinna sina förfäder (2006). För att förutsättningarna ska vara så lika som 

möjligt för klasserna har de läst texterna på lektionstid. Innan genomläsningen har vi haft en 

serie lektioner om Sveriges stormaktstid. Jag har påmint båda grupperna om de viktigaste 

slutsatserna kring Sveriges föreställning om en ärorik historia som gav riket rätten att erövra 

sitt närområde i norra Europa. De har därefter fått fråga om eventuella oklarheter. Jag har 
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använt samma material och lektionsanteckningar för båda klasserna, men i ES/MP antecknade 

och frågade eleverna mer än i TE så samtalet blev annorlunda. 

Därefter har de fått frågeställningar som påminner om formuleringar som kan uppträda i 

de nationella proven i svenska B (Se bil.5). Sedan har de fått skriva en debatterande text med 

uppmaning att på fastställt datum lämna in texten med en siffra i stället för sitt namn. Siffran 

fick de slumpvis dra ur en ask med lappar för att skriva på den enkät de har besvarat innan jag 

valde ut vilka texter som skulle analyseras, samma nummer blev deras på texten för att de 

skulle vara anonyma. Texterna skrevs på dator. Detta för att jag inte ska färgas av vilken elev 

som skrivit texten i min textanalys. När min analys var klar fick eleverna skriva sina namn på 

texten som därefter betygsattes som en vanlig inlämningsuppgift i svenskkursen. 

 

Upplysningssalonger 

Efter att texterna skulle ha varit inlämnade har grupperna en annan gemensam aktivitet och 

det är upplysningssalonger, eftersom jag ville undersöka gruppernas kulturer mer ingående än 

att bara konstatera att ES/MP inte lämnar in uppgifter i tid medan TE gör det. Muntligen 

deltar ES/MP med liv och lust i svenskämnets aktiviteter, därför gav upplysningssalongerna 

en fördjupad bild av gruppkulturerna som enbart texterna aldrig skulle kunna ge. Där har vi 

utifrån text eller musik diskuterat vad som är viktigt i livet. Den första salongen handlade om 

vad som gör livet värt att leva med utgångspunkt från slutet av Voltaires Candide. Nästa 

upplysningssalong handlade om svenska visor, där eleverna har fått ta med sig visor för att 

diskutera de frågor visorna tar upp. 

 

Det nya varvet i den hermeneutiska spiralen 

Avslutningsledet i denna undersökning är att jag försökt ta till mig de resultat som jag fått av 

de enkäter, texter och upplysningssalonger som genomförts och presenterats, genom att 

anpassa undervisningen i de olika grupperna till vad just den gruppen behöver för att stärkas 

där de har visat sig vara svagare. Samtidigt som undervisningen också ska sträva efter att 

uppmuntra och ta till vara de områden där de är riktigt starka. 
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Textanalys 
För att analysera elevtexterna vill jag använda Hellspong & Ledins Vägar genom texten 

(1997) och Hellspongs Metoder för brukstextanalys (2001). Jag analyserar texterna som den 

lärare jag är och inte ur språkvetenskaplig synvinkel. Eftersom jag i min lärarpraktik redan 

använder en modifierad version av Hellspongs brukstextanalys, som finns sammanfattad i 

Metoder för brukstextanalys (2001) när jag bedömer elevtexter använder jag den också här     

( bilaga 6). Hellspong & Ledin indelar sin textmodell i fem komponenter:  

1. Kontexten 

2. Den textuella komponenten, hur orden används i texten 

3. Den ideationella komponenten, som innebär att texten har ett ärende och innehåll 

4. Den interpersonella komponenten som tar hänsyn till textens kommunikativa funktion 

5. Den stilistiska komponenten (Hellspong & Ledin 1997:47) 

Den interpersonella komponenten är väl utredd i boken och eftersom denna komponent har 

speciell vikt för min analys vill jag presentera några av deras användbara begrepp gällande 

den komponenten. 

 Interpersonella komponenter 
Språkhandlingar, attityder och ramar är tre grundstenar i den interpersonella 

komponenten av en textanalys. Relationen mellan textens sändare och mottagare presenteras i 

det sätt sändaren skriver. Genom direkta eller indirekta språkhandlingar avslöjas attityder. I en 

elevtext som primärt ska läsas av elevens lärare kan man inte nog poängtera det 

interpersonella samspelet. Elevens osäkerhet, eller trygghet, med läraren visar sig tydligt i 

texter av det slag som den här undersökningen gäller, där eleven ska argumentera för en åsikt. 

Eftersom jag är deras lärare fick jag ta väldigt neutrala frågeställningar, som jag senare såg 

kanske inte gav så mycket information. 

 Språkhandlingar som sociala strategier och textens kontextuella ramar blir ytterst påtagliga i 

detta sammanhang. Exempelvis kan försiktighetsstrategier märkas. En sådan strategi som 

återfinns i flera av texterna jag läst är den distanserande ironin och humorn där skribenten 

döljer sig själv och sina åsikter bakom skämtsamma argument. Attityder märks alltså tydligt i 

detta slags brukstext (Ibid:158 – 195) .   
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Urval och avgränsning 
Valde att se på inlämningstexter eftersom texter kan analyseras i lugn och ro. Elevtexter är 

dessutom en viktig indikator på den unges utveckling och tänkande, enligt 

Vygotskij(Vygotskij1934/1999:338) . Innehållet i texterna utvärderas med hjälp av teorierna 

hos Bourdieu, Fjord – Jensen, Einarsson och Vygotskij som presenteras nedan. Eftersom jag 

inte fick in texter från ES/MP kommer jag även att referera till vissa klassrumssituationer, 

främst de ”Upplysningssalonger” vi haft, men även de uppföljande lektioner vilka blev det 

konkreta undervisningsresultatet av dessa undersökningar. Dessa klassrumssituationer har jag 

haft hjälp med att registrera av mina lärarpraktikanter. 

 Metodproblem 
Det finns många fördelar med att undersöka något välbekant i en kvalitativ undersökning. Att 

slippa bekanta sig med helt obekanta människor är en fördel som inte ska underskattas. Men 

det finns också risker förknippade med utforskning av det välbekanta. Man kan tro att man 

redan förstår saker som man egentligen bara har felaktiga fördomar om (Ely 1991:134 ff). 

         I en kvalitativ forskningssituation finns ingen bekant rutin att vila sig mot, tvärtom är 

det som Ely skriver: ”Förmågan att uppfatta ”en labyrint av sanningar” kräver ett öppet sinne, 

en villighet att rättframt konfrontera sina egna trosuppfattningar, och den karaktärsstyrka och 

intellektuella ärlighet som är nödvändig för att man ska kunna släppa omhuldade 

föreställningar”(Ely 1991:140). Ely menar med ett uttryck hon hämtat från Deborah Lamb, att 

”all forskning är jagutforskning” (Ely 1991:136).                  

 I detta fall blir det jagutforskning, eftersom det är mina elever jag ska undersöka. 

Eleverna är människor som jag känner ganska väl i skolsituationen, men nästan inte alls 

utanför skolan. De är på samma gång nära och avlägsna. Jag har mina uppfattningar om dem 

och de har sina om mig. Därför har jag försökt anonymisera deras texter och enkäter så långt 

det är möjligt. Mig själv kan jag dock inte anonymisera. Därför krävs att jag är uppmärksam 

på mina värderingar i mycket hög grad. (Ely 1991:134 ff). I teoriavsnittet har jag vinnlagt mig 

om att spegla dessa värderingar. 

Nackdelar hos metoden 

Metodvalet är den stora stötestenen i forskning på den egna lärarpraktiken. Även små 

förändringar av praktiken, som anonymitet i textinlämningen, påverkar resultatet på ett sådant 

sätt att den vanliga vardagen skyms en aning. Så fick jag inte in alla texter från TE-gruppen 

medan ES/MP tog tillfället i akt att inte lämna in en enda text i tid.  
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En annan risk är att man lätt kan fastna vid det udda och privata som saknar allt 

allmänintresse. Det är också lätt att dra mer långtgående slutsatser än materialet ger anledning 

till på grundval av en förförståelse som inte helt redovisats i undersökningen. Sådana 

tankevurpor och informationsglapp är omöjliga att upptäcka på egen hand. Därför är det så 

värdefullt med respons från kurskamrater och handledning. Att göra en praktiknära 

forskningsinsats helt utan denna hjälp hade för mig varit omöjligt. 

Observationerna under lektionerna blir ju med nödvändighet subjektiva eftersom jag 

själv är aktiv under lektionerna. Dessa lektionsobservationer har jag fått hjälp av två 

lärarpraktikanter med, men i slutändan är det ändå av mig subjektivt registrerade och 

analyserade språkhandlingar i tal och skrift som bildar grunden för denna undersökning.  Jag 

är fullt medveten om att denna undersökning inte skulle resultera i samma sak om någon 

annan utfört den med andra elever, men vill ändå tro att man kan dra några slutsatser ur detta 

mycket begränsade material, hur skulle annars arbete med levande människor kunna studeras?  

 

Fördelar hos metoden 

Fördelar med detta arbetssätt är att jag har förmånen att inte bara registrera en skolverklighet 

utan också förändra och påverka den verklighet jag tycker mig se. Efter att ha slutfört detta 

arbete har jag också fått en större bild av lärande och programkulturer som påverkat 

skolvardagen för både mig och mina elever. Jag hoppas det kan inspirera till andra liknande 

projekt eftersom reflektion över lärarrollen och lärandets varför, vad och hur ständigt måste 

hållas levande. 

Därför har jag, precis som Fanny Ambjörnsson i sin studie om genuskonstruktion hos 

gymnasieelever; I en klass för sig (2004), valt att vara tydlig i denna undersökning och inte 

försöka skriva ut mig ur texten. Tvärtom skriver jag medvetet in mig i den för att förtydliga 

min mycket aktiva del i det arbete som jag också försöker studera och förstå (Ambjörnsson 

2004:47). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Skolkulturer och sociokulturell reproduktion 
Gun Malmgren (1994) Gymnasiekulturer. Lärare och elever om svenska och kultur. 

Malmgren har intervjuat elever från fyra av gymnasiets två- och treåriga linjer om kultur i 

skolan och på fritiden. Malmgren finner att olika gymnasielinjer bär på sin egen kultur där 

eleverna mer eller mindre dras in i och konformeras till den elevtyp man förväntar sig på 

linjen ifråga. Kulturen påverkas av den sociokulturella hemmiljön som Malmgren menar 

reproduceras mellan generationerna och förstärks av den sociokulturella miljön i skolan 

(Malmgren 1994:291, 297). Undersökningen är 14 år gammal, men ingen liknande 

undersökning har genomförts i den nya gymnasieskolan. Malmgrens resultat är därför, trots 

tidsavståndet, relevant, främst beroende på att så mycket känns igen i dagens gymnasieskola. 

Det är ett intressant fynd i sig att sociokulturella strukturer tycks vara så motståndskraftiga, 

trots stora förändringar i skola och samhälle de senaste 14 åren. 

        Shirley Brice-Heath (1996) Ways With Words. I USA råder mer extrema förhållanden 

när det gäller sociokulturell segregation i skola och samhälle. Även om den svenska 

gymnasieskolan inte är så uppdelad och polariserad som de skolor och samhällen Shirley 

Brice-Heath undersökte, finns det en viktig poäng i tydligheten som gör att också den 

hemtama, och luddigare, svenska sociala skiktningen blir synlig.  

Fanny Ambjörnsson(2004) I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer. Ett decennium efter Malmgrens undersökning gjorde Fanny Ambjörnsson en 

antropologisk studie av flickor på samhällsprogrammet respektive barn- och 

fritidsprogrammet. Hennes utgångspunkt var att samhällsprogrammets flickor tillhör den 

normerande ”medelklassen” medan barn- och fritidsflickorna tillhör ”arbetarklassen” men hon 

påpekar att klassbegreppet i dagens globaliserade värld har fått en ny innebörd. Det är inte 

enbart det materiella kapitalet som bestämmer en människas status i samhället. Jag vill därför 

inte oreflekterat använda sådana begrepp som arbetarklass och medelklass utan ansluter mig 

till Ambjörnsson som finner fransmannen Pierre Bourdieus analys av samhällsklasser som 

grupper med olika socialt och kulturellt kapital.  

        Sofia Ask (2005) Tillgång till framgång. I denna licentiatavhandling utreder Sofia Ask 

hur det går för de elever som efter gymnasiet slussats vidare in i universitetsstudier. Hon visar 

att det tyvärr inte är så väl beställt med förberedelserna för akademiskt skrivande på 

gymnasienivå. De elever som inte hade föräldrar med högskolestudier bakom sig, hade svårt 

att förstå och tillämpa det akademiska skrivsättet. Här bekräftas det man ofta hör ryktas i 
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skolvärlden, att elever har en stark känsla av att det är lättare att få höga betyg på 

yrkesprogram än på de studieförberedande programmen. Här finns alltså ytterligare belägg för 

att det utvecklas olika kulturer på de olika programmen i gymnasieskolan. Detta invaggar 

elever från yrkesprogram i en falsk trygghet och mötet med akademiskt skrivande blir mindre 

lyckat. Någon av Asks informanter hoppade till och med av sina studier innan avhandlingen 

avslutades.        

Sociokulturella skillnader i skola och samhälle 
För flera år sedan sattes jag på spåret till denna undersökning av Jan Einarssons artikel ”Jag 

hatar ordet privilegierad”. Einarsson menar att samhällsklasserna är lika viktiga nu som 

någonsin även om vi inte ser det lika tydligt i dag eftersom samhället är mer individualistiskt 

nu än för trettio år sedan. Individer ska ständigt göra svåra val, exempelvis till gymnasiet. I 

dessa val sker en ”automatisk” social sortering, därför är gymnasieprogrammen fortfarande 

klassindikatorer (Einarsson 2003:48). Detta är ett faktum som Ambjörnsson använder för att 

socialt placera sina informanter, då hon valt ut unga kvinnor från olikartade gymnasieprogram 

för att på så sätt få en ”färdigsorterad” grupp kvinnor att studera (Ambjörnsson 2004:35).  

Einarsson beskriver vad som kännetecknar ett socialt stratifierat samhälle: 

1. Människor är medvetna om att det finns olika klasser och sorterar in människor i 

samhällsklasser. 

2. En klass kännetecknas av en viss livsstil. 

3. Samspelsmönstren följer klasserna. Folk umgås mest med sina klassmässiga 

likar, framförallt privat (Einarsson 2003:49). 

I Sverige har skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste ökat sedan 1990 – talet. Fler och 

fler utbildar sig ända upp till högskolenivå och en akademisk utbildning blir mindre exklusiv 

och därmed mindre av en klassmarkör än tidigare (Ibid:53). Men fortfarande gäller att en 

individs identitet bygger på klass, genus och etnicitet. Dock menar Einarsson att klass är 

överordnat de två övriga. Om en chilensk läkardotter klarar skolan bättre än en turkisk 

arbetarpojke beror det inte på etnicitet utan klass, menar Einarsson (Ibid:56). 

Einarsson menar vidare att vi måste ta hänsyn till individernas kontaktnät. Olika 

gemenskaper har olika normer för exempelvis hur man ska förhålla sig till skolarbete. För att 

understryka samhörigheten talar vi också likadant inom gruppen. Vi samlar alltså på oss 

attribut och vanor som ger oss värdefulla markörer, socialt kapital, för att tillskansa oss 

inflytande och tillhörighet. Einarsson nämner ett språkligt drag som krångliga meningar och 

utslätad dialekt som förknippas med grupper med högt värderat socialt kapital (Ibid:58). 
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 Einarssons slutsats blir att skolan och eleverna mår väl av att vi rotar i elevernas 

bakgrund eftersom det är en verklighet vi alltid måste förhålla oss till. Han föreslår 

undersökningar som denna, där stilistiska drag i språket undersöks i förhållande till icke – 

språkliga variabler. I den direkta lärarpraktiken anser Einarsson att om vi ska kunna ge 

eleverna emancipatorisk kraft måste vi utgå från deras sociokulturella identitet (Ibid:59ff). 

Bourdieus teorier om sociala fält och olika habitus 
Det postmoderna samhället innebär att människors roller skiftar och förändras genom livet, 

mer än i det förindustriella eller det industrisamhälle vi just lämnat. Inte många stannar inom 

samma yrke livet igenom, vilket ger oss många olika yrkesroller genom livet. Inte många bor 

kvar på samma ställe hela livet och även om vi gör det förändras den platsen så mycket över tid 

att våra sociala roller påverkas. Med vår identitet är det annorlunda, även om den inte är 

oföränderlig, ändras den inte på samma sätt eller lika ofta som våra sociala roller (Andersson 

1999:108).  

           Hur vi skapar oss en social identitet och status har Bourdieu beskrivit som en kamp om 

habitus och kulturellt kapital. Sociala positioner byggs inte enbart på ekonomiskt kapital utan 

också av sådana saker som matvanor, dagstidning och klädstil. Allt detta kallar Bourdieu 

kulturellt kapital. Det är inte nödvändigtvis så att den som har mest kulturellt kapital är den 

med mest ekonomiskt kapital. Det är klart att pengar kan köpa socialt kapital, men bara i en 

viss utsträckning (Bourdieu 1991:286ff).  

       Bourdieu menar att de allra flesta människor ständigt är sysselsatta med att, helt 

omedvetet, definiera sitt habitus eller livsstilsrum, genom att öka sin förmåga att producera 

klassificerbara vanor och produkter. Därför sysslar människan ständigt med att finkalibrera sin 

smak, förmågan att särskilja och värdera dessa produkter och vanor, för ”önskvärt” livsstilsrum 

(Ibid:298). Att jag använder ett ord som önskvärt här, betyder inte att Bourdieu menar att vi 

aktivt väljer livsstilsrum, han menar att denna process är omedveten och därmed oundviklig. 

Däremot är inte allt kapital lika mycket värt i alla olika livsstilsrum så det önskvärda kapitalet 

blir det kapital som har högt värde på det sociala fält där jag rör mig. Detta har alltid 

förekommit, menar Bourdieu, men det är en allt mer accelererande trend i det postmoderna 

samhället där människor är mer geografiskt och socialt rörliga (Ibid:283f). 

     Bourdieu talar om den utbildningsinflation som vi upplever i västvärlden där 

arbetarklassens barn visserligen kan få en akademisk utbildning som förut var en nyckel till 

statusfyllda arbeten med hög lön och stort socialt kapital, men utan att ge den studerande något 

av det kapital som en dylik utbildning gav innan arbetarklassen hade tillgång till den. Unga 
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kommer därför alltid till korta eftersom deras utbildningstid blir längre och längre samtidigt 

som utbildningens värde devalveras (Ibid:94ff). 

           Bourdieus tankar om socialt kapital och habitus är inspirerade av bland andra Karl Marx 

och liksom marxismen är också Bourdieus idéer totalitära i den meningen att han anser att 

ingen kommer undan detta spel om habitus. Vi är alla med i spelet, omedvetet, men inte desto 

mindre är vi fångna i det (Bourdieu 1991:297).  

            Här kan jag inte helt hålla med Bourdieu. Det är tydligt att många människor är mycket 

medvetna om vilket livsstilsrum de vill tillhöra och att de medvetet skaffar sig de attribut som 

krävs för att platsa där. Det är också möjligt att välja en annan hållning till statusjakten. Där 

stöder jag mig på Johan Fjord – Jensens tankar om en femte kompetens som handlar om att ha 

kraft att stå emot det sociala spel som Bourdieu menar är oundvikligt. 

Johan Fjord – Jensen om subjektsskapande identitet i det postmoderna 
samhället  
Bourdieus teorier om socialt kapital, habitus och sociala fält motsägs i viss mån av Johan 

Fjord- Jensens tankar om de fem kompetenserna och identitetsskapande i det postmoderna 

samhället. Den mänskliga identiteten är inte statisk. Sin identitet omskapar människan under 

historiens gång och livet igenom. (Thavenius 1999:93). I detta identitetsskapande kan vi vara 

helt underkastade jakten på socialt kapital att fylla vårt habitus med, men Fjord – Jensens teori 

kring de fem kompetenserna föreslår ett annat sätt att ta sig an tidens utmaningar. 

       Fjord – Jensen menar att vår tid präglas av att en allt större del av befolkningen helt eller 

delvis saknar arbete, periodvis under livet. Detta gäller inte minst de små bruksorter till vilka 

min undersökningsskola hör. Den identitet som tidigare gavs av yrkesverksamheten måste 

därför ersättas med ett annat identitetsskapande. När dessutom allt större grupper får allt mer 

fritid, behövs andra kompetenser än rent yrkeskunnande för att leva ett rikt liv och skapa sig 

en hållbar identitet (Fjord Jensen 1987:50). Med dessa kompetenser, tycks Fjord – Jensen 

mena, kan vi stå emot det sociala spel som Bourdieu menar är oundvikligt. 

Fjord-Jensen menar att de snabba förändringar som präglar det postindustriella 

samhället kräver fem humanistiska kompetenser hos alla sina medborgare, oavsett hur dessa 

försörjer sig. Han kallar den viktigaste av dessa kompetenser ” Den femte kompetence”. 

Dessa fem definierar han som: 

1. Den historiska kompetensen som är själva grunden, men ändå lika viktig 

som de övriga kompetenserna.Med den historiska kompetensen uppfattar 

jag att Fjord-Jensen menar förmågan att sätta in sig själv och sin tid i ett 
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större sammanhang. Det handlar inte enbart om att känna till vad som hänt 

tidigare utan mer om att ha en förståelse av att jag är en produkt av en tid 

och en kultur som jag både är en del av och kan betrakta kritiskt på lite 

distans. 

2. Den kommunikativa kompetensen vilken är oundgänglig i vår tid som 

erbjuder möjligheter till kommunikation över enorma avstånd på näst intill 

ingen tid alls via olika media. 

3. Den kreativa kompetensen som behövs i det mer och mer fritidsinriktade 

postindustriella samhället. Den kreativa kompetensen är förmågan att 

skapa och utnyttja sina förutsättningar även om man inte har ett arbete som 

låter den kreativiteten komma till uttryck.  

       Kreativiteten uppfattar jag som en kompetens som gör människan 

mindre ”säljbar” i Bourdieus sociala spel genom att hon kan fylla sin tid 

med meningsfullt skapande även under perioder av arbetslöshet. Dessa 

perioder som kommer att bli fler och längre i framtidens samhälle, enligt 

Fjord – Jensen. 

4. Den kritiska kompetensen som ställs på hårda prov när vi nås av så mycket 

”information” som ska bedömas, ibland utan större betänketid. Denna 

kompetens innebär medvetenhet och ”myndiga medborgare”. 

   Den kommunikativa kompetensen och den kritiska kompetensen 

tycker jag hör ihop. Jag läser Fjord-Jensen här som att kommunikativ och 

kritisk kompetens är liktydiga med vad man brukar kalla literacy och 

critical literacy. I den nutida forskningen kring språk och lärande används 

begreppen literacy och critical literacy flitigt. 

     Begreppet literacy innebär mer än bara att kunna läsa och skriva, det 

handlar om att behärska olika språkliga genrer och sammanhang och inte 

minst den muntliga kommunikationen är en viktig del av begreppet. Critical 

literacy är förmågan att läsa och uttrycka sig i tal och skrift, men också att 

kritiskt kunna granska språket och det som vi möts av i kommunicerande 

bilder och texter i samhället (Lyngfelt 2006:108). 

     Brian Street har också introducerat begreppet literacies som innebär att 

det inte finns en enda literacy, utan flera olika, ideologiskt betingade, 

literacies. I skolan finns en speciell literacy, hemma hos eleverna en annan 

och ute i chatrummen på nätet ytterligare en ( Street 2003:83). 
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5. Den femte kompetensen som krävs är förmågan att binda samman de 

övriga fyra och den ger förmåga att träda in i samhällets olika förhållanden 

och situationer utan att enbart bli en spegel av det man möter. Den femte 

kompetensen ger förmåga att ”stå imod”, att inte ryckas hit och dit av tidens 

vindar. Den femte kompetensen är förmågan att stadigt se historien i ögonen 

och göra det den fordrar av oss och med kritisk och kreativ förmåga, samt 

kommunikativ kompetens, förmå se dessa krav i perspektiv som ”raekker ud 

over kravene selv” (Fjord Jensen 1987:54ff). 

   

Den femte kompetensen är kanske den mest problematiska att förstå och förklara, samtidigt 

som det är behovet av denna kompetens som Fjord-Jensen lyfter fram. Den kopplar ihop de 

övriga kompetenserna, men den är också något mer. Fjord – Jensens är inte heller glasklar på 

den här punkten. Jag tolkar det som att Fjord – Jensen talar om en integritet som växer fram 

genom kunskap om vår plats i det stora sammanhanget, vår kritiskt kommunikativa förmåga 

och kreativiteten. En väl utvecklad femte kompetens skapar sammanhang i tillvaron och den 

integritet och den självkänsla som den femte kompetensen innebär, gör människan mer 

”ointaglig” av politiska och kommersiella modesvängningar som skadar individer och bryter 

ned samhällsgemenskaper. Den femte kompetensen ger oss kraft att ”stå imod” jakten på det 

mest värdefulla sociala kapitalet (Fjord Jensen 1987:54ff). Som lärare vill jag stärka mina 

elever och bidraga till att de får en starkt utvecklad femte kompetens. 

Vygotskij om medierat lärande och språkutveckling 
För min undersökning vill jag också använda den sovjetiske pedagogen Lev S. Vygotskij 

eftersom han initierat pedagogiken som utgår från lärande i ett socialt samspel och hans 

inlärningspsykologiska teorier slutar inte med den unga tonåringen utan beskriver också fynd 

och teorier kring den åldersgrupp som jag undervisar. Han beskriver hur tankens och språkets 

utveckling följs åt hos den unga människan. Han vänder sig emot psykologiska teorier som 

menar att barnet lär sig i ett slags socialt vakuum efter ett förutbestämt utvecklingsschema i 

Piagets anda, utan att miljön kan påverka barnets mentala utveckling i någon större grad. 

Därför är de människor den växande människan möter viktiga för deras utveckling. Vygotskij 

uttrycker det så här:  

Hos barnet är det ett grundläggande faktum att utveckling genom samarbete med hjälp av 

imitation är källan till alla de specifikt mänskliga egenskaperna hos medvetandet och att 

utvecklingen sker genom inlärning. På så vis är det också barnets förmåga till att genom 

samarbete höja sig till en högre intellektuell nivå och dess förmåga att förflytta sig från 
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det som det kan till det som det inte kan med hjälp av imitation ett centralt moment i hela 

inlärningspsykologin (Vygotskij 1934/1999:332). 

 

Skriftspråket är enligt Vygotskij ett av de viktigaste skolämnena för att utveckla barnets språk 

och tänkande (Vygotskij 1934/1999:334). Han utvecklar också en teoretisk mall för hur 

barnets språk och tänkande utvecklas under den ungas tidiga år. Enligt Vygotskij är 

tonåringen inne i en språklig och mental kris. 

         Det språk och de mentala begrepp som ännu inte stabiliserats hos tonåringen, gör att den 

unges begreppsanvändning vacklar mellan mer och mindre utvecklade stadier. Allra störst 

problem har ungdomar med att definiera begrepp, även om de är välbekanta för tonåringen 

(Vygotskij 1934/1999: 241ff). Eftersom detta språkliga stadium är på väg mot en ny 

mognadsnivå menar Vygotskij att tonåringen behöver vägledning och föredömen att imitera 

för att hitta rätt och kunna utveckla sitt intellekt optimalt (Vygotskij 1934/1999:332). Därför 

låter jag alltid mina elever läsa en text i den genre de ska skriva i för varje skrivuppgift. 

Texten ska kunna inspirera till ett fungerande språk på rätt stilnivå. I det här fallet får de utgå 

från en text av Maja Hagerman som handlar om det tema ”Krig och stormaktstiden” som vi 

haft i dessa klassers svenskämne, som samverkar med esteternas övergripande tema: 

mångkulturalitet.  

Skriftspråk, tänkande och kreativitet 
Speciellt intressant för min studie, eftersom esteterna är elever som får stort utlopp för sin 

kreativitet i sin gymnasieutbildning, är de teorier Vygotskij utvecklade redan 1930 i boken 

Fantasi och kreativitet i barndomen. Där uppmanar han pedagoger att särskilt ge utrymme för 

barnets fantasi och kreativitet eftersom kreativiteten rustar barnet för framtiden, som 

Vygotskij såg den i det Sovjetiska projektet (Vygotskij 1930/1995:100).       

         Under tonåren, där mina elever befinner sig just nu, utvecklas den unga människan 

oerhört mycket. Vygotskij menar att skrivandet visar hur barnets tänkande förändras. 

Känslolivet är som starkast under tonårstiden, säger Vygotskij, och det gör att tonåringen 

behöver uttrycka sig kreativt. Detta skulle innebära att den grupp av mina elever som får 

tillfälle att på skoltid vara kreativa, har ett försprång. Det gäller då esteterna, teknisterna med 

designinriktning och i viss mån, mediaeleverna. Eftersom tonåringens begreppsvärld är mer 

komplicerad än barnets, räcker inte tecknandet för att uttrycka tonårens inre stormar. Eftersom 

det inre livet också är mer komplicerat, måste tonåringen uttrycka sig mer komplext och det 

gör tonåringen med skriftspråket, enligt Vygotskij (Ibid: 62f).  
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        Vidare beskriver Vygotskij den ambivalente tonåringen som egocentrisk i sitt skrivande. 

I texter skrivna av barn i 14 - till 17 - årsåldern är det i allmänhet mer eller mindre maskerade 

självbiografier man stöter på. Men just i den åldern börjar texterna vackla mellan det 

subjektiva och det objektiva skrivandet, vilket Vygotskij ser som ett tecken på det inre 

vacklandet hos tonåringen (Ibid: 77). Vygotskij avslutar kapitlet om det kreativa skrivandet 

med att förklara vad han anser vara meningen med ungas skrivande:                                                                 

Dess mening ligger däri att den fördjupar, vidgar och renar barnets 

emotionella liv när detta för första gången väcks och organiseras, och 

slutligen ligger dess betydelse däri att det tillåter barnet att, då det tränar sina 

skapande intressen och vanor, samtidigt lära sig att behärska det mänskliga 

språket, detta det allra mest förfinade och komplicerade redskapet att forma 

och överföra människans tanke, känsla och inre värld med (Ibid:78f). 

 

Vygotskij tar också upp annat skapande än det vi vanligen räknar dit, som exempelvis att 

bygga modeller av flygplan och bilar. Därför behöver inte heller hans tankar om skrivandet 

enbart vara möjliga att applicera på det skönlitterära skrivandet, utan också på kreerandet av 

akademisk text. Och teknisternas karaktärsämnen kan vara utvecklande för tänkandet, både 

industriinriktningen och designarna.  
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Resultatdiskussion 
Disposition 

Resultatdiskussionen inleds med en diskussion kring gruppernas tidspassning när det gäller 

inlämningsuppgifter. Där presenteras förklaringen till analogin med Aisopos fabel om 

kapplöpningen mellan haren och sköldpaddan. Därefter presenteras analyser av elevtexter från 

TE och ES/MP. För uppgiften hänvisas till bilaga 5. 

Filosofiska sköldpaddor och finurliga harar 
Vad gäller inlämning av uppgifter kan man konstatera att TE och ES/MP skiljer sig från 

varandra som sköldpaddan och haren i den kända Aisopos-fabeln. TE lämnar snabbt in sina 

texter, några innan utsatt datum, eftersom de är vana att få respons på texterna innan de 

lämnar in slutversionen som jag betygsbedömer. Denna gång löste jag responsen med att en 

lärarkandidat hjälpte mig med detta för att pojkarnas identitet inte skulle röjas. 

         I TE valde jag tre texter att analysera närmare. Jag valde dem innan texterna var skrivna 

utifrån enkäterna så de skulle ha en ”like” i ES/MP-gruppen. Det vill säga; jag ville att 

eleverna skulle ha liknande familjestorlek, fritids- och hemförhållanden och hemspråk relativt 

sett. I TE var familjerna överlag mindre än i ES/MP så en motsvarighet till ett ensambarn i TE 

blev ett barn med ett syskon i MP/ES. Ett barn med två syskon i TE motsvaras av elever med 

två – sju syskon i MP/ES eftersom det var de största familjerna i den gruppen. I TE fanns inga 

långpendlare och ingen av långpendlarna i ES/MP lämnade in en text i tid, därför är alla texter 

som analyseras här nedan skrivna av elever som bor nära skolan. 

           Som helhet kan man säga att TE-klassens texter kännetecknas av en ganska tydlig 

disposition, med ordentlig styckeindelning. De har också korrekta sidhuvuden. Flera av dem 

har också gjort vackert formgivna försättsblad med färgkopior av omslaget på Hagermans 

bok. Einarsson nämner ett språkligt drag som komplexa meningar och standardnära språk som 

förknippas med grupper med högt värderat socialt kapital (Einarsson 2003:58). De elevtexter 

från TE jag läser präglas i hög grad av försök till just detta. 

           Johan Fjord- Jensens femte kompetens är på många sätt ett undanglidande begrepp och 

textanalyserna här kan knappast sägas ge svar på om en sådan finns i vardande. Men spår av 

någon femte kompetens lyser, med några få undantag, med sin frånvaro eftersom så många av 

eleverna missförstått uppgiften och inte visar större prov på egensinnighet. Det är ändå lätt att 

se att dessa elever har en god möjlighet att bli godkända på ett nationellt prov, de följer alla 

formella krav på ett utmärkt sätt. Eftersom det ofta är i dessa programkulturer pojkarna 

dominerar till antalet, kan kanske detta förklara diskrepansen mellan pojkars betyg i svenska 
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och resultatet på nationella proven, som belönar god formell kompetens mer än kreativitet, 

analysförmåga och infallsrikedom. Missar man källor och klara kopplingar till texthäftet får 

man IG oavsett hur välskriven och genomtänkt texten i övrigt är. Omvänt kan texten vara 

ganska torftig språkligt och innehållsmässigt sett och ändå bli godkänd om vissa formella 

krav tillgodosetts, som exempelvis korrekta hänvisningar till texthäftet. 

          Innehållet i TE-klassens texter är ofta en slags argumentation för att germaner och goter 

härstammar från Sverige, gärna med en finurlig och humoristisk vinkel. Frågeställningarna i 

uppgiften har inte alls tagit upp den helt irrelevanta frågan om varifrån goterna härstammar, 

utan varför det ansågs viktigt att vara det land som goterna kom ifrån. Några av texterna 

diskuterar renässansfurstar och gör den kopplingen till Italiens renässans. 

          Teknisterna har alltså fastnat i och missförstått texten av Hagerman och glömt bort 

mina frågeställningar och kopplingen till folkmord och stormaktstid. Har de inte alls läst 

frågorna eller gjorde de det så fort att de inte hann förstå dem? De långsamma ES/MP då? Ja, 

två texter har kommit in därifrån, turligt nog är en av dem från en elev jag hade markerat i 

enkätsammanställningen. Den andra kom från en som inte var närvarande vid enkättillfället 

och därför är hon inte anonymiserad och har inget nummer. 

           De skriver båda engagerat om de frågeställningar de fått. Båda två har skrivit utifrån 

rasism och de diskuterar inte alls vilka goterna var. De har alltså inte missförstått 

frågeställningarna så som teknisterna gjort. Möjligen kan det bero på att deras gemensamma 

historielärare samarbetar med mig eftersom vi tillhör medieprogrammets arbetslag och vi 

arbetar utifrån skolans värdegrund på liknande vis. Teknisterna har historia endast som 

individuellt val–alternativ på sitt program så det är upp till vars och ens intresse hur mycket 

historia man läser och därmed hur mycket de kan ta till sig av svenskans mer summariska 

historiesammanfattningar som ingår i litteraturhistorien. 

Elevtexter  
Här nedan presenterar jag fem elevtexter. Tre av TE – klassens texter och de två ES/MP – 

texter som kom in i tid för att komma med i detta arbete. Jag har skrivit av texterna så precist 

som möjligt. Där man skulle kunna misstänka att jag bara slagit fel på tangentbordet, men det 

är en ren avskrift har jag markerat med sic!. Annars har jag inte markerat grammatiska fel, 

stavfel och liknande med sic! eftersom det skulle bli svårt att läsa vissa texter då. Texterna 

kan i sin helhet läsas i bilaga 1 till 4. Esmeraldas text finns inte där, eftersom hennes handstil 

kan identifieras, men den är i stort sett citerad i sin helhet. 
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Nr 1/Ture 

Ture är mellanbarn med två syskon. Han tillhör alltså dem i TE-klassen som har det största 

antalet syskon. Båda föräldrarna är lärare med universitetsutbildningar. Liksom alla, utom en, 

i klassen har han svenska som enda hemspråk och han hjälper till hemma med snöskottning 

och gräsklippning när det behövs, hans familj bor alltså i fristående hus eller radhus med 

trädgård. Han har eget rum, liksom alla hans klasskamrater. Han kortpendlar till skolan med 

buss. Hans text finns att läsa i sin helhet som bilaga 2. 

Nr 6/Tage 

Tage är ett av ensambarnen i klassen. Hans mamma arbetar som utbildare på ett universitet 

och är ”lärarutbildad”. Pappa arbetar på Svensk bilprovning och är utbildad ”elektrisk 

ingenjör”. Tage bor på studieorten och skottar snö och klipper gräs ca två timmar per vecka, 

alltså bor även hans familj i fristående hus eller radhus med trädgård. Se bilaga 3. 

Nr 15/Tim 

Tim är äldst av tre syskon. Hans mamma är lärare och hon är ”utbildad i länshuvudstaden”, 

innebär antagligen en högskoleutbildning, eftersom det finns en högskola där. ”Pappa slutade 

efter gymnasiet och är arbetslös”. Tim har hand om veden i hushållet, alltså bor de antagligen 

i fristående hus eller radhus. Han städar sitt rum en timme per vecka. Han bor på studieorten. 

Bilaga 4 är hans text. 

          ES/MP började lämna in sina uppgifter två månader efter utsatt datum. Som sävliga 

sköldpaddor masar de sig en efter en in med ”rester” från tidigt i höstas eller strax efter 

jullovet. Ibland får jag en hel bunt med osorterade papper från både engelskan och svenskan, 

när någon elev har samlat på sig gamla rester och äntligen kommer sig för att lämna in. Den 

första text jag fått in kom trots allt från en elev som jag prickat för i listan eftersom denna elev 

har en mamma som läser till lärare och en pappa som ”är lärd hemma” och har en familj som 

motsvarar Tures även i storlek. Den andra kom från en flicka som saknar nummer, men får 

vara med för att ES/MP ska representeras av fler än en text. 

Nr 11 Emil  är äldst med tre yngre syskon. Mor arbetslös och studerar till lärare på regionens 

högskola. Far är teknisk chef och ”lärd hemma”. Hemma talas svenska och där hjälper Emil 

till med allt i hushållet 1-2 timmar per dag. Emil har eget rum och bor på studieorten.  

Esmeralda har lämnat in en text utan att ha deltagit i enkätundersökningen. Hon har ett äldre 

syskon och de är båda adopterade från ett europeiskt land, hon talade redan landets språk när 

de kom till Sverige, så hon har fått lära sig svenska under de sena småbarnsåren. En av hennes 

föräldrar är universitetslärare. 
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Tre teknister skriver 
Ture 

Det första intrycket 

Hans text är kort och koncis, ca.2/3 A4-sida datorskrivet med Times New Roman, enkelt 

radavstånd. Rubriken han valt är ”Debattartikel”. Texten är grafiskt väl utformad. Inga stavfel 

förekommer. Han gör däremot fel på prepositioner: ”Vi är oerhört stolta i att vara(sic!)” och 

stavar konsekvent goterna med stort G, trots att övriga folkslag endast tilldelats små 

begynnelsebokstäver. Det enda direkta slarvfelet är att han skriver ”ursprungsbefolkning” när 

han menar ”ursprung” eller ”ursprungsort”. 

 

 Språket 

Ibland formulerar han sig tydligt som i inledningsmeningen: ”Jag tycker att Sverige har en 

skeptisk syn på mångkulturalitet”. Han blandar stilnivåer då han plötsligt sätter in ett ”massvis 

med länder” i den i övrigt lite stramt akademiska texten: 

Detta faktum är mycket påverkad av våran historia där Sverige under många år har varit 

en stormakt i världen och erövrat och plundrat massvis med andra länder. 

 

Meningslängden är något varierad men han hyser förkärlek för huvudsatser och när han 

använder bisatser glömmer han ibland kommatecken där de borde vara. Mitt i den höga stilen 

förekommer talspråkligt ”våran” och liknande missar i stilnivå finns här och var i den korta 

texten. Vad gäller textens ramar har han till det yttre följt reglerna. Texttypen, däremot, är 

snarare lite utredande essäistisk än argumenterande. Dessutom slutar texten ännu mer abrupt 

än den började, med ett långt citat från Hagermans text som Ture, av allt att döma, har 

missförstått: 

Jag tror att det finns en viss stolthet i det hela eftersom Goterna var ett renrasigt, starkt 

och aktat folk. […] Att Goterna skulle vara ett högre respekterat och renrasigare folk 

berättar Maja Hagerman i kapitlet ”Goterna går igen” i boken Det rena landet – om 

konsten att uppfinna sina förfäder. Där berättar hon följande: 

 

Den nya forskningen har på djupet förändrat förståelsen av hur människor bygger sina 

föreställningar om identitet, etnicitet, härstamning, raser, folk och ursprung, men det har 

inte satt spår i den senaste utgåvan av Tacitus. Skriften är fortfarande, på samma (sic!) 

som nazisternas 1930 – och 40 – tal, reducerad till en ”urkund” där passagen om 
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germanernas rasrenhet och oblandade ursprung, deras blondhet och blåögdhet står i 

tryck som om det vore en verklig biologisk iakttagelse – en sanning från forntiden som 

inte behöver kommenteras. 

Han har följt uppmaningen om källanvändning och källhänvisning, men utan eftertanke. 

Ideationellt är hans text alltså svag. Innehållet har en tendens att glida undan där det borde 

fördjupas och förklaras och texten är alltför kort för att kunna komma fram till någon slutsats 

eller ståndpunkt. Han underbygger argumenten dåligt, eftersom han skriver allt för 

summariskt och hugger av slutet utan någon egentlig slutsats och Hagerman–citatet är, som 

nämnts, missförstått. Men i övrigt underlättar Tures resonerande, lite korthuggna, stil för 

läsaren att följa med i texten: 

Men varifrån kommer myten att svenskarna är det bästa folket som står över alla andra? 

Jag tror att det beror mycket på att svenskarna anser att Sverige är den plats på Jorden där 

Goterna har sitt ursprung. 

Textbindningen fungerar och styckeindelningen är mestadels tydlig, ett exempel på 

hybridstycke finns. Ture har skrivit korrekta källhänvisningar efter själva texten där han delat 

upp tryckta och elektroniska källor. Det formella och skrivtekniska sitter alltså ganska bra och 

kan förmodligen hinna utvecklas fram till nationella proven så att han skriver en godkänd text 

där. 

 

Skriftspråklig mognad 

Vygotskij menar att tonåringen vacklar mellan subjektivitet och objektivitet och har svårt att 

nå en balans mellan dessa två förhållningssätt i sitt skapande. Det kan vara orsaken till att 

Ture inte drar in sig själv och sina åsikter alltför tydligt i texten. För att visa att han tycker så 

här själv skriver han: ”Jag tycker att Sverige har en skeptisk syn på mångkulturalitet.” och 

”Jag tror att det finns en viss stolthet i det hela […]”, men i övrigt talar han distanserat om 

”man”: ”Sedan kan man ju undra […]” och fördjupar aldrig argumentationen.  

         Att argumentera utifrån en annan människas text verkar vara svårt för Ture. Kanske för 

att det kräver en förmåga att kunna vara både subjektiv och objektiv på samma gång.  I valet 

och kvalet blir resultatet för Tures del varken hackat eller malet; en mycket kort text, som helt 

uppfyller kravet på det rent formella: sidhuvud, källor, grafisk utformning, inlämningstid och, 

till stor del, skriftspråkskonventioner. 

Detta iakttagande av det rent formella har gjort att innehåll och förståelse har glömts 

bort. Exempelvis har Ture missförstått både text och uppgift. Kanske läste han dem inte så 

noggrant? Borde han ha vågat fråga? Klassen läste texten under lektionstid i det tysta 
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klassrummet. Intrycket var att de läste koncenrerat, vad hindrar denna ambitiösa klass från att 

våga fråga? Finns det en rädsla att sticka ut som mindre kompetent? 

 

Socialt kapital och fem kompetenser  

När det gäller den femte kompetensen är Tures text svåranalyserad eftersom den är så kort. 

Tydligt är dock att Ture inte visar prov på någon kritisk kompetens. I texten saknas också 

historisk kompetens, som jag tolkar som att kunna sätta in sig själv och sina egna tankar i ett 

större historiskt sammanhang. Ture borde ha haft med sig en möjlighet att göra detta, 

eftersom detta är frågor vi diskuterat i klassen innan de började skriva och också under tiden 

de skrev på texterna. Speciellt stormaktstidens förhållanden i Sverige har varit i fokus, 

eftersom denna klass inte läser historia annat än i litteraturhistorien. När kritisk och historisk 

kompetens, som är en del av Fjord – Jensens femte kompetens, saknas är förstås avsaknaden 

av hela den femte kompetensen ett tydligt drag i denna korta text.  

 Ture har alltså gjort allt som plikten kräver och hållit sig innanför de givna ramarna 

utan att låta sig engageras, vilket kan bero på att han inte tycker att detta är så viktigt, svenska 

är inte ett ämne att prioritera i denna grupp. Den korta texten som inte hinner komma fram till 

något väsentligt tyder på att Ture delar denna attityd. Man kan kanske uttrycka det så att 

avsaknaden av språkhandlingar visar en attityd, snarare än språkhandlingarna i sig själva 

eftersom de är så få. 

           Samtidigt positionerar han sig med ett lingvistiskt kapital som en som vet hur det ska 

vara och fixar skolämnena utan att knota, något som kännetecknar dessa teknister i allmänhet. 

Han använder också ett lite stelt och högtravande språk som i sin tur positionerar honom 

socialt till standardspråkligt medveten grupp utanför skolmiljön, enligt den princip Einarsson 

och Bourdieu presenterar. Speciellt ordvalet ”mångkulturalitet” har högt värde på 

språkmarknaden i det politiskt korrekta habitus där svensk ”medelklass” befinner sig.  

          Antagligen är Ture inte alls medveten om detta ordvals betydelse, och Bourdieu menar 

ju också att spelet om kulturellt kapital är omedvetet och därmed oundvikligt. Valet av ordet 

”mångkulturalitet” kan vara en social strategi för att nå läsaren/läraren med budskapet att han 

trots den korthuggna texten vill samarbeta. Ordet mångkulturalitet kan alltså annonsera en 

speciell språkhandling ägnad att skapa förtrolighet och gemenskap (Ledin & Hellspong 

1997:166). Även om Fjord – Jensen delvis motsäger Bourdieus teser om oundvikligheten i det 

sociala spelet, finns i denna text fog för Bourdieus antaganden. Ture använder ett språkligt 

kapital som har högt värde på svenskämnets språkmarknad, antagligen utan att tänka på det 

(Bourdieu 1991:297).  
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         Ture är på så sätt en typisk representant för denna grupps gymnasiekultur. De flesta vill 

göra bra ifrån sig trots att de anser svenskämnet som ett skräpämne i jämförelse med den 

”viktiga” matematiken och det de kallar ”karaktären”. Gruppkulturen är ett fält där man 

samlar på sig ett allmänt accepterat kulturellt kapital. Det är ingen av samhällets subkulturer 

som florerar, varken i Tures text eller i gruppen. Det syns i hans försök till standarsvenska 

som tyder på en anpassning till det allmänt accepterade i Sverige. Ture är också typisk för 

gruppkulturen däri att han reproducerar sina föräldrars sociokulturella position i sitt 

skriftspråk. Föräldrarna tillhör en högutbildad och välbärgad grupp i samhället och det är den 

samhällsklassens språkbruk Ture verkar ha försökt reproducera i denna text. 

 

Tage 

Det första intrycket 

Texten är ca två sidor lång, skriven med Times New Roman 12 pt och enkelt radavstånd. Till 

texten finns ett försättsblad med rubriken: ”GOTERNA” och texten är indelad i flera stycken 

med egna underrubriker vilket ger ett intryck av rapport rent grafiskt. Texten börjar med 

underrubriken: ”Goternas inverkan på vår värld”. Inledningsmeningen gör det klart för läsaren 

vad texten handlar om: ”Den här uppsatsen handlar om hur Goterna har inverkat på vår 

värld.” 

 

Språket 

Tage har en personlig och ordrik stil. Missar som denna förekommer då och då: ”Trots att alla 

kanske inte har hört talas om Goterna så hör de till vår historia som både har bringat oss 

positivt men tyvärr även negativt saker.” Möjligen beror det på att lokalvarianten av svenska 

har en tendens till apokope1 som gör att man inte skulle höra adjektivändelserna om man till 

äventyrs skulle få för sig att använda denna mening i talspråk.  

Även om Tage skriver ordrikt så tappar han ändå nödvändiga ord i vissa sammanhang: 

”Dels så är ju svenskar och tyskar ganska lika i sitt språk så det är antagligen att vi kommer 

från samma ställe.” Sedan kommer inget andra ”dels”. Liknande fel är vanliga: ”Det är att 

Sverige blev som fixerad av sitt ursprung att det till och med var tvungen att göra det till mera 

än det egentligen var.” Syftningsfel förekommer också: ”Kanske var det inte bara det som var 

orsakerna till att vi behandlades bättre än andra länder som blev invaderade av tyskarna under 

                                                 
1  Apokope = bortfall av ljud eller stavelse i ordslut som betytt mycket för svenskans utveckling 
sedan urnordisk tid. Så försvinner pluraländelser i svagt böjda adjektiv, exempelvis när man säger: ”De var rädd. 
” i stället för ”de var rädda”.  

 292



andra världskriget men det kan säkerligen ha spelat en viss roll.” Tage har svårt för reflexiva 

pronomens användning och han gör återkommande fel i stavningen av det som han oftast 

stavar ”de”. Hans skriftspråk är alltså ännu ganska långt ifrån standardsvenska och följer inte 

skriftspråksstandarden i alla stycken. 

 Tages text har en essäistisk ton, den är inte alls argumenterande eller debatterande. Han 

verkar snarare ha ett pedagogiskt ärende, än en tes han vill plädera för. Tage tar upp 

frågeställningen om likheten mellan den italienska och svenska renässansen under rubriken: 

”Är vi mer lika än vi tror?” Han har en poäng i den inledande meningen: ”Sverige och Italien 

har kanske många saker gemensamma och en av dessa är att vi ser bakåt i tiden istället för att 

se framåt.” På samma sätt som i denna passage använder han förmildrande språkhandlingar 

som ”kanske” eller ”nog” i stället för ett frankt påstående, genomgående i texten: 

Världens syn på Goterna var nog säkerligen att de såg en blodtörstande barbar som anföll 

dem direkt utan att fråga. Det var nog det som blev världens första riktiga bild av 

Goterna. Dessutom blev Goterna säkerligen sedda som ett folk som dyrkade flera sorters 

gudar som tillexempel (sic!) Tor, Oden, Loke och så vidare. Men de var nog en av de få 

som någonsin lyckats slå romarriket, de(sic!) var säkert så de blev kända som stora 

krigare. 

 

 Detta lite tvekande skrivsätt bidrar i hög grad till den essäistiska känslan. Han håller sig alltså 

nästan helt utanför den argumenterande textens ramar. I denna essäistiska stil kan man också 

skönja en attityd till läsaren som en person som ska bjudas in i ett resonemang, snarare än en 

som ska övertygas av välgrundade argument. Det är lätt att fatta sympati för denna lite 

trevande text som ger intryck av självförglömmande inför texten Tage just läst: 

Det känns som om hon skriver lite för mycket lite för mycket(sic!) om hur Sverige 

försöker fixa till deras förflutna till något bättre än det var. Dock har jag väl inga tvivel 

om att det är sant som hon säger men jag tycker i alla fall att hon inriktade sig lite för 

mycket på den delen av texten. Men som jag ser det är det hennes ända del som hon inte 

riktigt har lyckats med. Det kan vara så att jag känner mig dragen mot den kritiken. Hon 

har jobbat mycket med fakta i texten tycker jag och det har gjorts med mycket passion 

eftersom det säkert var mycket svårt att få tag på allt detta. 

 Han verkar inte vara upptagen med att leta infallsvinklar som kan ge höga betyg, texten 

verkar tvärtom vara skriven utifrån ett genuint historieintresse. Ideationellt finns det en god 

substans i texten, även om Tage tillhör den majoritet i klassen som missförstått både text och 

uppgift på så sätt att goternas ursprung hamnar i fokus i stället för frågan om varför det ansågs 
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viktigt att vara goternas hemland. Tage har dock tagit upp fördelen av att anses som gotisk 

ättling: 

Italienska renässansforskare ansåg goternas byggnadsstil vara tysk och gav den namnet 

Gotisk. Eftersom de(sic!) tros att Goterna härstammade från Sverige fick svenskarna 

många fördelar som till exempel att vi inte blev lika illa behandlade av Tyskland under 

andra världskriget eftersom vi var ättlingar till Goterna. Kanske var det inte bara det som 

var orsakerna till att vi behandlades bättre än andra länder som blev invaderade av 

tyskarna under andra världskriget men det kan säkerligen ha spelat en viss roll. Eftersom 

Hitler ville ha en ”ren ras” så ville han säkert ha lite av Sveriges Gotiska ursprung i sitt 

nya rike på grund av deras triumf över romarna dels också att Sverige hade en ganska stor 

makt över Europa förr i tiden då Sverige ägde en stor del av Norden. 

 

 Tage delar upp texten med både fyra underrubriker och tydliga och logiskt uppdelade 

stycken. Textbindningen är lite lös med goterna som genomgående referent. Styckena är 

ganska långa och det korresponderar väl med hans ordrika, essäistiska stil. Tage nämner 

Hagerman två gånger i sin långa text och han har inte någon källhänvisning efter texten. Men 

där han citerar henne har han inte slarvat utan skriver (Maja Hagerman, 2006, s.106).  

 

Skriftspråklig mognad 

Tages tänkande är välutvecklat och i texten får man goda möjligheter att följa hans 

tankegångar eftersom han verkligen ”tänker med pennan”, som i detta kontrafaktiska 

resonemang: 

Det som kanske är Goternas största bedrift är att de var med om att förstöra det 

oövervinnliga romarriket, som var ett mycket mäktigt rike på sin tid. Det som kan ha 

varit positivt var att goterna kanske förstörde en så kallad stormakt som kunde ha haft en 

ilsken diktator med onda planer över sitt rike i värsta fall. Men det hade också kunnat 

stoppa en massa onödigt blodspill som till exempel första och andra världskriget med 

mera. Eftersom alla hade varit del i ett ända(sic!) stort rike kunde vi också ha levt i 

harmoni med varandra men det är bara en av många saker som ”kunde” ha hänt. 

 

Eller i denna filosoferande passus: 

Dels så är ju svenskar och tyskar ganska lika i sitt språk så det är ju antagligen att vi 

kommer från samma ställe. Men det Hitler ville var ju mest galenskap och det kvittar ju 

eftersom alla vi människor kommer från samma ursprung om vi går långt tillbaka så 

egentligen är vi ju redan nu en ”ren ras” eftersom vi människor alltid har varit människor. 
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Han använder alltså sitt skrivande som Vygotskij menar att skriftspråket ska användas: för att 

utveckla tänkandet och uppnå en större språklig medvetenhet.  Tage har ganska många saker 

att jobba med för att hans skrivande ska bli klara och genomskinliga, men han tänker fritt och 

är inte rädd för att spänna sin båge. Eftersom han tillhör denna klass där det är kutym att 

lämna in texter i så god tid att man hinner få respons flera gånger, kan man tänka sig att han 

kommer att utveckla sitt skrivande under svenska B–kursen till en skriftspråklig kompetens 

som motsvarar hans tänkande. 

 

 Socialt kapital och kompetenser 

Under rubriken ”Debattartikeln” tar Tage upp Hagermans text och nämner då hennes 

fullständiga namn: ”Det första jag blev mycket imponerad av är hur Maja Hagerman lyckats 

hålla balansen som rapportör mycket bra men hon har dock ett sorts budskap att framföra 

tycker jag.” Här kritiserar han också Hagerman:  

Det som hon skriver om ganska mycket är att Sverige var framgångsrika i krigen längre 

bakåt i tiden. Däremot skriver hon inte så mycket om hur vi har förändrats från förr i 

tiden tills idag då vi är ett neutralt land när det gäller krig. 

           Dock blev jag besviken över att hon inte riktigt gav en förklaring av vad 

Silverbibeln innehöll. Det som står i Silverbibeln är på gotiska skrivet av Sveriges gamla 

inbyggare goter. Det vet man men vad står det i den? Det är en av de saker som hon 

skulle ha tagit upp tycker jag. Det kändes lite poänglöst över att ta med den delen av 

texten om silverbibeln och inte berätta ett enda exempel av vad som står i den. 

 

Tage verkar kunna en del om historia och hans historieintresse märks tydligt i hela texten, 

fastän han inte stött på Silverbibeln tidigare. Han verkar också kunna sätta sig in i historien, så 

hans historiska kompetens finns där under utveckling. Han har också en viss kritisk 

kompetens och vågar sticka ut i texten. Hans femte kompetens ser ut att vara i vardande, 

vilket jag läser ut av hans kontrafaktiska resonerande och filosoferande kring rasrenhet.  

Tage avslutar sin text med orden: ”I det stora hela har hon (Hagerman) verkligen lyckats 

fånga hur vi människor ser upp till olika människor och hur vi försöker skapa den perfekta 

förebilden.” Detta avslut anser jag tyda på det jag tror att Fjord – Jensen menar med en femte 

kompetens. Denna text påminner ganska mycket om Emils, i estet–mediaklassen, stil och 

funderande, medan den är väldigt otypisk för teknistklassens texter.  
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       Tage har ett ganska standardnära språk som tydligt positionerar honom i teknisternas 

gemenskap. Han är ensambarn och sociokulturellt befinner sig hans familj i ett habitus där 

standardnära språk och boklig bildning har ett högt värde. I denna text är han väldigt 

undervisande, måhända ett förhållningssätt han fått hemifrån då hans ena förälder är 

universitetslärare? På så sätt kan man säga att han reproducerar sin sociokulturella bakgrund 

på det sätt Malmgren talar om(Malmgren 1993:297f).  

        Likaså kan man skönja en akademisk inställning till textläsning i hans resonerande 

hållning kring temat. Det interpersonella samspelet uttrycks textuellt mer som om Tage var 

läraren och läsaren är eleven. Detta märks i dispositionen och de upplysande underrubrikerna. 

Hela texten andas pedagogisk lust och även en strävan att utreda förhållanden för sin egen 

skull. Tage verkar vilja sätta sig in i historien kring goterna, vilket också hans kritiska fråga 

om Silverbibeln är ett tecken på. Attityden till läsaren är avslappnad, pedagogisk, resonerande 

och inbjudande. 

             Tage är inte medveten om, eller följer åtminstone inte, vissa språkliga konventioner, 

men dessa teknisters förkärlek för rubriker delar han. Detta kan vara ett sätt att med gångbart 

lingvistiskt kapital skriva in sig i det habitus han uppfattar som mer naturvetenskapligt än 

”estetiskt”. I denna grupp säger de ofta att de är naturvetenskapliga, inte språkmänniskor. 

Trots att Tage skriver essäistiskt ger rubrikerna ändå ett grafiskt intryck av rapport. Han 

använder också en del ord med vetenskapligt och formellt stilvärde vilket kan tyda på att 

texten är ägnad att ge social status i ett standardspråkligt habitus, enligt Einarsson. Tage 

verkar dock glömma sig själv och det lingvistiska positionerandet i gruppen sker nog 

omedvetet medan han skriver och texten i sin helhet ger intryck av engagemang.  

         Kanske är hans engagemang en produkt av hans historieintresse? Han verkar exempelvis 

vara genuint intresserad av vad Silverbibeln kan innehålla och han skäms inte för att inte veta 

vad den är. Han har också tagit till sig mer av frågeställningarna i uppgiften än övriga 

teknister. Han ger intryck av att vara intresserad av ämnet och han låter sig ryckas med, som 

inte är så vanligt i de texter jag fått in från TE. Också detta avvikande från gruppen kan tyda 

på en femte kompetens i vardande. 

         Detta kan också bero på en individualism som uppmuntrats genom att han är ensambarn. 

Man kan också tänka sig att en femte kompetens lättare utvecklas hos en individ som inte är 

så beroende av att följa ett flockbeteende. Han avslutar med några retoriska frågor och 

reflektioner som avslöjar att han trots allt är medveten om detta socialt positionerande spel 

som Bourdieu menar att vi ständigt spelar med i: 
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 Det som jag blev lite förvånad över var att Sverige försökte få deras historia att se bättre 

ut än den egentligen var. Men alla försöker väl alltid få det att vara mer glamoröst än vad 

det egentligen är så när man ser det på det viset så är det inte lika förvånande som man 

kunde tro. Men trots det har hon lyckats fånga att vi nästan alltid beundrar våra förfäder 

på ett sätt som framstår dem som odödliga hjältar i våra huvuden. Men har inte vi 

människor alltid sett upp till någon eller några sorts personer? Ligger inte det i vår natur? 

Det har hon verkligen lyckats fånga. I det stora hela har hon verkligen lyckats fånga hur 

vi människor ser upp till olika människor och hur vi försöker skapa den perfekta 

förebilden. 

 

Tim 

Det första intrycket 

Texten är den längsta av alla texter jag fått in, 5 sidor skrivna med Times New Roman, 12 pt 

och enkelt radavstånd. Sidorna har korrekta sidhuvuden med Tims nummer på namnets ställe. 

Han har gjort ett försättsblad där det står ”Germanerna/ Vi svenskars förfäder?/ Nr: 15” och 

han inleder, liksom Tage, med att förklara vad texten ska handla om: ”Detta är en utredande 

text om germanernas härkomst.” Dispositionen följer inte alls frågeställningarna i uppgiften. I 

stället handlar texten, med en humoristisk vinkling, om varifrån de ”äkta” germanerna kom; 

Sverige eller Tyskland, och Tyskland får i Tims text bita i gräset:”Vad mer finns det för 

argument som talar till oss svenskars fördel i denna landskamp mot Tyskland, där vi för en 

gångs skull har en god chans att vinna, till skillnad från om det hade handlat om fotboll.” 

 

Språket 

Tim skriver en ordrik, humoristisk, och infallsrik prosa i essäistisk anda: ”Med hjälp av 

Hagermans bok och mina tidigare kunskaper har jag försökt att reflektera över sanning och 

lögn.” Han har ett stort ordförråd och skriver med flyt, med endast smärre språkliga misstag 

och oklarheter. Han är inte helt säker på hur han ska använda skriftspråket, men drar sig inte 

för att testa sina gränser. Typiskt för hans språk är dessa meningar: ”Vi svenskar har sedan vi 

föddes fått höra vilka stora starka vikingar vi en gång i tiden varit. Generation på generation 

har våra föräldrar exalterat berättat för oss om vilka stora starka vikingar vi själva ska växa 

upp och bli.” 

              Tim skriver tydligt och klart att han skriver en utredande text, vilket inte var 

uppgiften. Ändå för han faktiskt fram en tes med många argument, nämligen den att 

svenskarna, och inte tyskarna, är germanernas förfäder: ”Varför stöder vi svenskar den läran 
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vi fått sedan nappflaskan om att vi är ättlingar till germanerna. Jag stöder den därför att alla 

fakta som jag har hittat pekar på Sverige.” Han håller sig alltså inom de formella ramarna 

även om han kallar sin text utredande.  

          Tim har en logisk styckeindelning, med en del lite väl långa stycken som liksom 

slingrar in sig i sig själva: 

Tilläggas kan att kastilierna är spanjorer och att Scandza är ett sydeuropeiskt namn för 

den skandinaviska halvön. Nå, var var jag då? Jo, efter att Alfonso de Cartagena lagt fram 

sin åsikt angående bordsplaceringen så var Nils Ragvaldsson tvungen att vara väldigt 

försiktig med vilka ord han lade på sin svensk – germanska tunga. Lyckligtvis så ledde 

detta bakslag inte till att försvaga tron till var germanerna kom ifrån, snarare tvärtom. 

Anledningen till detta var att då Nils Ragvaldsson tappade lite i rang så lade Alfonso de 

Cartagena fram så bra argument till att hans ”germanska blod” var bättre. Därför att det 

var hans förfäder som var modiga nog att lämna den Scandza och vandra iväg på 

erövringståg med den del av germanerna som var modiga. Vilket betyder att argumentet 

om vårat ursprung stärktes och det enda som försvagades var statusen för Nils 

Ragvaldsson. 

 

 Textbindningen fungerar och det är ganska lätt att läsa hans text. Ibland trasslar han dock in 

sig i satser och bisatser och hoppar över bindande ord: 

Det mest positiva efter detta möte som ägde rum år 1434 var att det nu fanns källor 

utspridda i Europa som sa att just de var ättlingar till germanerna från Scandza. Nu fanns 

det spanjorer och svenskar som påstod att de hade germanernas blod rinnande i 

deras(sic!) ådror. Vilka motargument tror du tyskarna har lagt fram angående mötet i 

Basel och sambanden mellan germanerna och vikingarna? Så här säger de; allt Nils 

Ragvaldsson sa var lögn och att Alfonso de Cartagena också ljög för att få en så stor del 

som möjligt av den kaka som Nils Ragvaldsson försökte sno åt sig. 

 

 Hans ironiska argumentation haltar då och då. Han tilltalar på ett sympativäckande sätt ”vi 

svenskar” rakt igenom texten. Det är den identitet han ger både sig själv och läsaren, hans text 

är starkt inkluderande. Den är också kontextbunden. Frågan är om någon som inte varit med i 

klassrumssamtalet skulle ha en chans att hänga med i hans halsbrytande och roande 

argumentation: 

Under denna tid var språket latin dessutom ett av de största språken i Europa. Detta 

betyder att det är väldigt troligt att min tes stämmer, att germanerna verkligen kommer 

från Sverige. Språket var dessutom det officiella språket i riket som föll, romarriket. Som 
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jag skrev tidigare var det ju germanerna som tog romarna till marken omkring år 410. 

Den beskrivning romarna har lämnat efter sig sedan dessa mörka år angående 

germanernas utseende stämmer överens med hur vi svenskar säger att de har sett ut. 

Vilket är väldigt positivt för de som hejar på Sverige i denna landskamp. 

 

 Hela detta argument verkar direkt sprunget ur att jag som lärare ofta påpekat latinets roll i 

Europas kulturhistoria. Hur detta förhållande blir ett bevis för svenskarnas släktskap med 

goterna är dock oklart. Dessutom framstår det som om landskampen nu står mellan svenskar 

och italienarna vilket inte är Tims mening. Det är fortfarande tyskarna han är ute efter. 

Tim ger korrekta källhänvisningar i texten och efter den. Men han redovisar inte alla 

källor överallt där han använder dem. Källförteckningen är inringad av bilder på Hitler, 

Machiavelli, en svensk karolin och omslaget till Hagermans bok.  

 

Skriftspråklig mognad 

Tim skriver mycket och, till synes, med nöje. Han visar prov på kunskaper på mångahanda 

områden. Han är finurlig och humoristisk, men behöver jobba på kritiskt tänkande, då han, 

trots uppmaning, inte ser speciellt kritiskt på Hagermans text.  Tim fick respons på denna text 

med hjälp av en lärarstudent, så han tillhör den stora del av klassen som alltid hinner få 

respons flera gånger på texterna innan de slutligen lämnas in. Man kan därför tänka sig att han 

kommer att utvecklas till en mycket god skribent med tiden. 

  

Socialt kapital och kompetenser 

Tim verkar ha en ganska god historiekunskap och verkar ha använt lektionsanteckningar och 

andra källor för en fyllig bakgrund. Han sätter också in sig själv, och sin far, i historien, så 

den historiska kompetensen börjar utvecklas. Ideationellt har texten mycket att komma med 

även om frågeställningen är totalt missförstådd. Kreativ kompetens visar han också prov på 

både när han illustrerar källförteckningen och när han avslutar: ”Tänk ändå om Adolf Hitler 

fått Hc Anderssens bok Den fula ankungen i handen istället för Tacitus hemska texter i boken 

”Germania”.” 

           Tim ger ett ambitiöst intryck. Attityden till läsaren är ett tydligt ”vi”. Tilltalet är 

ständigt inkluderande; ”vi svenskar”. Hans attityd till läsaren är alltså att försöka få denna att 

både tycka om texten och roas av den, samtidigt som läsaren ska känna sig inkluderad i en 

stor gemenskap där även skribenten ingår. 
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           I denna teknistgrupp spelar fotbollen en stor roll, många av dem spelar i skollaget och 

även de som inte spelar fotboll säger aldrig emot när någon använder fotbollen som ett 

exempel på konst eller något som gör livet värt att leva. Tims val av fotbollsmetaforer och 

liknelser kan tyda på ett försök att positionera sig i en grupp där fotbollskunnande är ett 

mycket värdefullt kulturellt kapital. Det är inte heller enbart i denna grupp eller på denna 

skola fotboll representerar ett värdefullt kapital i inredandet av en människas habitus. Hela 

vårt samhälle värdesätter fotbollen mycket högt, så här har Tim en verklig guldåder i 

kulturellt och socialt kapital att ösa ur. Det gör han också, då fotbollsmetaforerna återfinns 

rakt igenom hela texten. 

         Bourdieu skriver att den lingvistiska marknaden fungerar olika i olika situationer och 

vad som är gångbart kapital bestäms av sammanhanget (Bourdieu 1995: 78 – 93). Tim är nog 

den elev i denna undersökning som tydligast använder språket som ett kulturellt kapital. Tim 

verkar också vara en av dem som inte vill avslöja sig. Den ironiska humorn är en 

försiktighetsstrategi som döljer hans egna tankar.  Även hans allmänbildning är en del i det 

interpersonella samspelet, mer än något annat. Hans faktainpass är mer uppvisningar av 

kulturellt kapital än riktigt motiverade ibland: ”Det förklarar även lite av de likheter som 

funnits mellan Sveriges kungar under stormaktstiden, Adolf Hitler under andra världskriget 

och de texter som Machiavelli skrev om i boken Fursten. Boken skrevs år 1513 men kom inte 

ut förrän 1532, fem år efter hans död.” Förhoppningsvis kan Tim med hjälp av denna 

allmänbildning utveckla, inte bara sitt skriftspråk utan också sin femte kompetens för att bli 

mer säker på att hans åsikter är intressanta och relevanta. 
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Två ES/MP masar sig i mål 
Emil 

Det första intrycket 

Texten är lite mer än en A4-sida lång, skriven med Arial 10 pt och enkelt radavstånd. Skulle 

Emil ha hållit sig till det stipulerade Times New Roman, 12 pt och 1½ radavstånd hade texten 

varit ca 2,5 sidor lång. Rubriken är det lite trotsiga ”Goterna går igen, en text som inte hänger 

ihop med uppgiften – Men jag försökte i alla fall!” Denna text följer i dispositionen 

frågeställningarna i uppgiften och börjar därför tvärt med: 

 Stormaktstiden i Sverige liknar tenässansen (sic!) i Italine (sic!) på ett fåtal punkter i min 

åsikt. Italien strävade efter att få det stilrena och vackra från antiken, att återförskaffa det 

gamla. Man kan säga detsamma om Sveriges stormaktstid, man ville hålla kvar i det som 

var svea rike och allt som hörde därtill. Det vill säga traditioner och seder. 

Alltså har Emil grundat sin text mer på uppgiftens frågeställningar och diskussionen som 

redovisas i Hagermans text än på något annat, som i teknisternas fall; frågan om varifrån 

goterna kom. Dispositionen avslöjar att han har läst och förstått frågorna. 

 

Språket 

Texten verkar hopkommen i all hast, vilket de många korrekturfelen visar. Emil gör också 

många fel på prepositioner: ”i min åsikt”, ”man får se historien i många perspektiv”, ”dock 

inte till lika hög grad”. Där det borde stå ”detsamma” har Emil skrivit ”Samma gällde 

Sverige”. Engelskinspirerade uttryck förekommer i överflöd, exempelvis: ”Historien skrivs 

till favör mot vinnaren” Ibland blir andemeningen oklar: ”Om man blandar in ordet renrasad i 

något så väcker det starka nationalistiska känslor hod (sic!) de som har sådana, vilket nästan 

alla har mer eller mindre.” Ordförrådet är stort och omväxlande, men ibland är ordvalen 

märkliga: ”Renässansen ligger inte lika tätt över huvudet i dagens Sverige, även om 

nationalismen alltid varit stark.”  

          Emil uttrycker sig ofta lika nyskapat, träffande och oidiomatiskt, med en frispråkig stil 

som lämpar sig väl för den sorts argumenterande text han valt att skriva. Läsandet inbjuder till 

många skratt, liksom Tims om landskampen mot Tyskland:  

Maja Hagerman skriver om Goterna i ett rapporterande syfte, man får se historien i 

många perspektiv som är kritisk från olika vinklar. Detta är något som man skulle ha 

behövt se oftare under många delar av historien och säkerligen i framtiden. Historien 

skrivs till favör mot vinnaren då denne lever för att berätta. Självklart blir den versionen 

glorifierad och får alltid förloraren att se ut som skurken. Ett opartiskt parti borde därför 

alltid skriva historia. Fast vi vet alla att så enkelt kommer det aldrig att bli, man hittar för 

 383



det första sällan ett opartiskt parti och för det andra så kommer det ändå komma texter 

som ifrågasätter historian (sic!) och försöker böja sanningen litet för att någon sida ska få 

en liten spurt uppåt i läsarnas ögon. till (sic!) exempel att ”herr gösta (sic!) var en stor 

man, han må ha tagit livet av 140 människor men han gjorde det inte med vilja och 

tanken bakom var att skydda sitt land.” eller andra tankar som kan väckas när någon läser 

något. 

 

 Här kommer ytterligare ett exempel som visar hur han använder sin verbala humor i 

argumenterande syfte: 

Sverige har som sagt alltid varit väldigt nationalistiskt både i historia och nutid. Under 

lång tid så förnekades alla nya teorier om Sverige och vars befolkningen kom ifrån då det 

var fastslaget att vi var goter, att vi var renrasade krigsmaskiner som var bäst i allt. 

Självfallet ville man hålla kvar denna bild och därför nekades (sic!) andra teorier så gott 

det gick. Fast det är inte så lätt, hade det funkat på det sättet så hade man idag kunnat 

kalla Hitler och Stalin för hedersknyfflar som hjälpte sitt land och ingen utav de två 

dödade en fluga. Man måste inse och ta in lite sanning för att historin (sic!) ska stämma 

rätt, blir det fel så kan man inte lära utav sina misstag. Historiens misstag gör nog inte 

många om, nog för att napoleon (sic!) och hitler (sic!) begick samma misstag mot 

ryssland (sic!) men det behöver vi inte räkna in här. 

 

 Den tes Emil driver är: ”Sverige har en hög procent dold rasism och större delen nationalism 

(det senare nämnda är inte alltid negativt, endast en hög grad, fast då är vi inne på rasism 

igen.) och har därför svårt att ta till sig nya traditioner och seder från andra kulturer.” 

           Textbindningen är lite haltande ibland, men styckeindelningen fungerar bra. Stilen är 

enhetlig i den humoristiskt och pratsamt argumenterande anda som vi redan sett prov på. Här 

ekonomiseras inte språket, utan ord och infall flödar över papperet, ungefär som många av 

eleverna i denna grupp talar i klassrumsdiskussionerna. Anglicismer som ”lever för att 

berätta” och ”böja sanningen” överflödar i texten. Han har tydligen inte skrivit om texten utan 

har troligen lämnat in den första versionen. Eftersom texten kom in väldigt sent tycker man att 

han haft tid på sig till korrekturläsning, men intrycket är att han skrev ihop den vid ett enda 

tillfälle när det började brännas med inlämningar. Emil har inte skrivit några korrekta 

källhänvisningar efter texten. I texten nämns Maja Hagermans namn endast en gång, fast Emil 

tagit flera uppgifter från den texten. Det fattas alltså en del när det gäller den formella sidan 

av texten. 
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Skriftspråklig mognad 

Det målande språket och de drastiska exemplen i texten tyder på att Emil utnyttjat sin kreativa 

kompetens på ett sätt som Vygotskij skulle applådera. Här skriver en elev så att tankarna får 

ord, men begreppen är inte alltid de vedertagna och därför kan texten vara svårtillgänglig för 

den ovana läsaren. Dess kommunikativa syfte blir alltså lite förstört av allt för lite träning i att 

skriva klart och tydligt. Språkliga småfel, syftningsfel och misslyckade ordval är så frekventa 

att texten överlag blir något svårläst.  

 

Socialt kapital och kompetenser             

 Emil tillhör en grupp som förväntas tillägna sig ett stort kulturellt kapital under gymnasieåren 

för att sedan bli en del i den maktapparat som media och, i viss mån, konst och kultur utgör. 

Texten uppvisar inte många tecken på medvetenhet om detta.   Ord som ”rapporterande syfte” 

visar ändå att det finns en skriftspråklig medvetenhet om hur man ska uttrycka sig enligt 

normen. Han positionerar sig lingvistiskt i ett habitus för innovativa och okonventionella 

skribenter. Alltså vad man kan förvänta sig av en elev som går media- eller estetprogrammet. 

Man kunde dock förvänta sig en större skriftspråklig kompetens. Kanske beror det på att han 

helt enkelt inte kan skriva mer standardmässigt än så här? Eller är han bara så säker på sin 

position i livet att han inte ids anstränga sig? Detta tyder då på vad jag tror Fjord – Jensen 

menar med en femte kompetens i utveckling och därmed avsaknad av större behov till 

positionering enligt Bourdieus principer.   

 

Esmeralda  

Esmeralda kom in med sin text långt efter utsatt tid men före alla andra i ES/MP och har inte 

besvarat någon enkät.         

Det första intrycket 

Texten är handskriven på ömse sidor av ett kollegieblockspapper med kulspetspenna och stora 

tydliga tryckbokstäver. Den är inte lång, två A 4 – sidor som motsvarar ca en halv sida 

datorskriven text. Texten behandlar främst spåren från texterna Germania och Getica i dagens 

värld. Texten saknar rubrik. Hon inleder tvärt:  

Det finns många spår av texterna man hittade under stormaktstiden som nasisterna (sic!) 

tar efter idag. 

Som att Germanerna var blonda och blåögda. 

Och att dom var oövervinnliga. 
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Språket 

Esmeralda skriver enkelt med ett begränsat ordförråd och hon följer inte alltid 

skriftspråkskonventionerna, exempelvis särskriver hon ibland och ibland skriver hon ihop ord 

som inte ska vara hopskrivna: 

 Detta manusskript (sic!) fick många forskare att bli intresserade i av forntidensfolk (sic!) 

i Europa. 

 

Esmeralda har delat in styckena med blankrad. Oftast är ett stycke lika med en mening, men 

ibland förekommer hybridstycken. Texten ger alltså ett väldigt upphackat intryck. 

Textbindningen fungerar dåligt i textens första halva, men textens andra hälft är 

textbindningen tydlig och logisk. Texten är inte alls självständig utan mycket kontextbunden 

så den kräver kunskap om både uppgiften och Hagermans text. Källor hänvisas det till en 

enda gång då hon enbart nämner Hagermans namn: 

Jag själv tror att Maja Hagerman är en riktigt bra rapportör. Allt som hon försöker få 

fram i texten lyckas hon riktigt bra med. 

 

Esmeraldas svaghet är den skriftspråkliga kommunikativa kompetensen. Hennes text är inte 

lika snårig som Tims eller Emils, men hon har svårt för att hålla sig till 

skriftspråksstandarden, vilket gör texten bitvis svår att förstå, trots det enkla språket: 

Tyskarna ansåg att svenskarna hade härstammat från Tyskland. Men svenskarna 

kopplade man ihop Tacitus med Jordanes och föreställde sig motsatsen. 

 

Hon har dock en historisk kompetens som visar sig i att tyngdpunkten i texten vilar på dagens 

nynazister och rasister. Hon låter sig inte uppslukas av frågan om vem som härstammar ifrån 

Goterna, även om det också nämns i hennes text. Kan man spåra en femte kompetens i 

vardande, där hon sätter in sig själv och sina erfarenheter i ett större sammanhang? Eller tyder 

det på Vygotskijs tes att tonåringar lätt blir privata och subjektiva i sitt skriftspråk innan de 

hunnit gå över gränsen till den fas där klar och tydlig akademisk text med akribi är möjlig att 

åstadkomma? Antagligen är det lite av varje, men hennes skriftspråk är nog det som styr mest 

eftersom hon har så svårt för att skriva. 

           Esmeraldas text är argumenterande. Hon skriver ”jag tror” och ”jag tycker”, så även 

om stilnivån är enkel, argumenterar hon. Då argumenterar hon ibland i tydlig jag – form och 
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ibland i ett slags objektivare ”man-form” vilket visar att hon mestadels finns på det 

utvecklingsstadiet där yngre barn befinner sig enligt Vygotskij, men ändå rör sig mot ett mer 

objektivt skrivande liksom barn i 14-17 årsåldern gör (Vygotskij 1934/1999: 241ff). 

 Hon driver två huvudteser: den första är att Hagermans text är intresseväckande och den 

andra argumenterar emot nynazisternas rasideologi: 

Men annars var texten jätte intressant, hon skriver riktigt bra och man börjar fundera på 

hur allting egentligen ligger till. 

Om Germanerna egentligen kom från Sverige eller om det var som tyskarna trodde att 

dom kom från deras land. 

 

Jag tycker också att tex (sic!) nazisterna tar efter så mycket att dom är så mycket bättre än 

andra människor för att dom är renrasiga, blonda och blåögda 

 

Skriftspråklig mognad 

Esmeralda har en lång väg kvar till ett akademiskt och exakt språk, trots att en av hennes 

föräldrar är universitetslärare. Hon verkar inte heller ha så lätt för läsande: 

Hon hade kunnat skriva texten kanske lite mer lättläst det tog ett tag innan man började 

förstå vad allt verkligen handlade om. 

Innehållet är hos Esmeralda likt gruppens i övrigt, så där skymtar en gruppkultur, men den 

skriftspråkliga dräkten är inte typisk för gruppen. Skriftspråk är för henne så svårbemästrat att 

hon helt enkelt inte kan skriva som de övriga, även om hon skulle vilja positionera sig med 

språkligt estet/mediakapital. Den skriftspråkliga mognaden är också på den nivån att hon 

troligen inte ser vad som är gångbart kapital på samma sätt som den mer drivne läsaren och 

skribenten. Viktigt är att påpeka att hennes text är möjlig att förstå, trots en något hattig 

textbindning, och hennes analys handlar om rasism och nazism, inte om vem som vinner 

landskampen mellan Sverige och Tyskland i matchen om goternas ursprung. 

 Hon har alltså, efter flera genomläsningar, som det verkar, förstått mer av 

andemeningen i texten än de finurliga och snabba hararna, som sett Hagermans text som en 

slags argumentation för att svenskarna är goternas ursprung och eventuellt inte alls har läst 

igenom de frågeställningar de fått ta del av. Därför kan man säga att hennes kommunikativa 

kompetens är i vardande, för det handlar ju också om att kunna förstå texter, inte bara att 

kunna skriva dem förståeligt även om hon har långt kvar till den skriftliga kompetens som 

krävs i ett nationellt prov i svenska B. 
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Socialt kapital och kompetenser 

Esmeraldas språk verkar inte vara en uppvisning i kulturellt kapital och denna text är inte alls 

så typisk för hur gruppens texter brukar se ut som Emils text är. Sociokulturell reproduktion 

är det svårt att se prov på i denna text. Hon har långt till en akademisk nivå på skrivandet och 

texten är mycket kort. 

        Det är också svårt att utläsa ur texten hur Esmeraldas kulturella kapital uttrycks språkligt. 

Därtill är den för kort och tekniskt bristfällig. Däremot diskuterade hon med liv och lust livets 

mening på upplysningssalongen, så hon är inte ointresserad av svenskämnet och hon uttrycker 

sig nyanserat muntligen. Det är skriftspråket som kommit efter. Enligt Vygotskij är 

skriftspråket ett steg tillbaka i utvecklingen jämfört med den muntliga språkmognaden och i 

Esmeraldas fall är detta mycket tydligt (Vygotskij 1934/1999: 241ff). Esmeralda är också 

yngst i klassen eftersom hon började ett år tidigare än normalt i skolan samtidigt som hennes 

språkutveckling i svenska började senare än övrigas i klassen. Hennes skriftspråkliga mognad 

behöver kanske enbart mer tid. Det krävs mycket övning för att hennes skrivande ska komma 

ikapp hennes tänkande. 

Hennes femte kompetens kan vara under utveckling eftersom hon vågar skriva mycket 

om sina egna åsikter, trots brister i tekniskt kunnande. Jag tolkar den femte kompetensen som 

en identitetsskapande kompetens och att Esmeralda vågar utgå både från texten och sina egna 

tankar och erfarenheter kan tyda på en sådan begynnande femte kompetens.  
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   Upplysningssalonger 
För att studera båda gruppernas talade kommunikativa kompetens och karaktär ska vi nu 

besöka de ”Upplysningssalonger” vi hållit på temat livets mening, med utgångspunkt från 

slutet av Voltaires Candide. Dessa lektioner har dokumenterats som deltagande observationer 

i anteckningar av mig och den lärarpraktikant jag hade med mig under dessa veckor under och 

direkt efter lektionerna. 

           Lektionen innan vi satte igång dessa salonger hade jag gett en ”hemläxa”. Jag gör det 

sällan eller aldrig, så reaktionen på detta avslöjar en del. Teknisterna skrev noggrant ner 

frågan: Vad gör livet värt att leva? Medan den andra gruppen bara lyssnade, utan någon 

speciell reaktion. 

Teknisternas salong 
 Nästa lektion med teknisterna började med att några elever blev nervösa eftersom de glömt 

”läxan”. Det tog sedan en lång stund innan samtalet kom igång och då bara tvekande, som 

svar på mina direkta frågor. Då framkom att det som gör livet värt att leva enligt teknisterna 

är fritiden. Detta är lätt att koppla både till Bourdieus teorier om habitus, där fritidsintressen är 

viktiga för vårt livsstilsrum, och Fjord – Jensens teorier om det postmoderna samhället, där 

fritiden blir allt viktigare (Bourdieu 1991:290ff, Ibid. 1995: 117ff, Fjord – Jensen 1987:50). 

            När samtalet kom in på den valda studievägen framkom det att de visserligen själva 

hade valt program, men att de ju egentligen bara hade två alternativ, naturvetarprogrammet 

eller teknikprogrammet. Det var tydligt att hela gruppen hade valt studieväg av ungefär 

samma orsaker. Åtminstone vågade ingen uttrycka saken på något annat sätt. De ville gå 

något program som var studieförberedande och yrkesförberedande med mycket matematik 

och teknik och utan moderna språk.  

Utbildningen ska leda till statusfyllda utbildningar och välavlönade arbeten. Livet syntes 

helt utstakat för dem och de visste precis vad de skulle göra efter gymnasiet och att de hade 

jobb som väntade på dem efter avslutade studier. En tydlig programkultur utkristalliserade sig 

av ambitiösa elever med lättare för matematik än språk. Här har de valt matematiken och 

tekniken som i vårt samhälle har ett mycket stort kulturellt kapitalvärde och därmed också har 

givits ett stort värde på arbetsmarknaden (Bourdieu 1991:290f). De kommer därför att tillhöra 

en grupp med både stort kulturellt och ekonomiskt kapital i framtiden. De var också medvetna 

om att de tillhör en grupp som kommer att klara sig väl ekonomiskt och yrkesmässigt, 

framkom i samtalet. 
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         En av dem sa att han tyckte skolan gjorde livet värt att leva, men flera av de övriga 

eleverna uttryckte högljutt sin missaktning mot honom för denna åsikt. Vilket måhända 

bidrog till att detta var den enda udda åsikt som uttrycktes. Åsikten att skolan betyder något 

mer än förberedelse för ett bekvämt och ekonomiskt blomstrande yrkesliv saknade helt 

kulturellt kapitalvärde, i denna grupp. Gruppen var i övrigt enig om att livets mening är att ha 

kul på fritiden. Inte många konkreta exempel framkom på vad man kan göra på fritiden, mer 

än att vara med kompisar. Kanske hade missnöjesyttringen mot eleven som tyckte skolan 

gjorde livet värt att leva, nu gjort att ingen vågade ta ut svängarna. Att behålla sin position på 

det fält vars gränser ritades ut i samtalet, blev kanske viktigare än att uttrycka sin innersta 

mening. 

            De medgav att de även träffar kompisar på skolan, men då ”stör” ju lektionerna. Ingen 

kunde dock tänka sig att vara i skolan utan att gå på lektionerna. Eleverna som går det så 

kallade ”Café-programmet”, det vill säga kommer till skolan utan att gå på lektionerna, ansåg 

de vara obegripligt dumma. Meningen med skolan är att få höga betyg för att sedan få gå den 

utbildning man vill eller få en fast och välbetald anställning. ”Café-programmets” elever, 

däremot, har ingen framtid att se fram emot annat än i ett habitus med ytterst låg 

attraktionskraft på denna grupp. Tvärtom föraktas den elevgruppen av klassen, liksom de 

visar förakt mot motsvarande grupper i samhället utanför skolan. 

     En bristvara i vårt samhällssystem är tid och de som har tid att resa, spela golf och gå 

långa utbildningar har därför ett högt värderat kapital i sitt habitus. De som däremot har 

oändligt med fritid, eller snarare, ingen gräns mellan fritid och arbete har ett av tidens minst 

värderade kapital. ”Café – programmet” kan sägas tillhöra ett sådant föraktat fält där 

medlemmarnas habitus endast har värde i en begränsad krets av likar (Bourdieu 1991:286ff).  

            Teknikprogrammets elever hyser ingen skräck för att någonsin dela fält med dem som 

går ”café – programmet”, men de ryser över vad de uppfattar som dessa elevers brist på 

initiativkraft och låga förväntningar på livet. Även på detta område hyser de alltså typiska 

”medelklassvärderingar”, eller som Bourdieu uttrycker det; bourgeoisiens kapitalvärdering. 

Ur ett genusperspektiv kan man också förstå dess pojkars tillförsikt. Det är lätt för män med 

deras utbildning att få ett hyggligt arbete när de avslutar sin utbildning. 

 

Musikaliska salonger 

Nästa upplysningssalong ägnades åt musik som eleverna fick ta med sig och presentera själva. 

Denna uppgift fick de eftersom vi studerat Bellman och hans tid och eftersom jag ville infärga 

med musikesteternas ämnen. Jag ville också komma ifrån Stockholmsprägeln, som lätt färgar 
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undervisningen när man studerar Bellman Men musiktemat valdes också eftersom många fler 

än musikesteterna är musikintresserade i båda klasserna. Enda regeln var att det skulle vara en 

visa med svensk text. I teknikgruppen valde klassen att gemensamt dela på en skiva med 

samlade Lars Winnerbäck – visor. Temat i de två visorna som diskuterades var kärlek som tar 

slut i ”När elden falnar” och kärlek som börjar i ”Åt samma håll” med Stockholm som 

bakgrund. Återigen visade sig gruppens enhetskultur, nu i musikvalet. 

           Kanske är det ensidiga musikvalet en omedveten anpassning till en ungdomskultur där 

Lars Winnerbäck representerar det kulturella kapital alla kan vara överens om på det fält där 

dessa pojkar och eleverna i TE rör sig. Med Winnerbäck positionerar sig eleverna i en 

kulturell grupp som kan rubriceras lagom politiskt medveten svensk medelklass i 

huvudstaden, vilket stämmer överens med gruppens övriga sociala markörer.  

            En annan förklaring kanske har att göra med ren bekvämlighet. En elev tar med sig en 

skiva, så är det gjort, och då väljer man något som ingen protesterar mot. Kanske gäller båda 

förklaringarna. Men ingen av dessa förklaringar motsäger att TEs programkultur är väldigt 

enhetlig och orienterad mot ett slags kulturellt centrum i svensk medelklass. 

          Med tanke på denna enhetskultur är det viktigt att som lärare uppmuntra diversitet och 

försöka mana fram den femte kompetensen hos eleverna. Speciellt den femte kompetensens 

förmåga att ”stå imod” behöver utvecklas hos denna trevliga grupp unga män på väg ut i livet 

utanför skolan. Då denna grupp är en ”drömgrupp” för lärare, med sin lugna målmedvetenhet 

och arbetskapacitet kan det vara frestande att låta det vara vid det vanliga. 

          Det kan ändå inte vara skolans uppgift att satsa all demokratifostran bara på de elever 

som stör ordningen medan vi stillatigande låter en grupp elever som anpassar sig till 

skolvärlden förbli i en nästan militärt disciplinerad grupp, enbart för att gruppkulturen gör det 

lättarbetat för skolpersonalen.  

Med tanke på att världen inte är så förutsägbar som den var när elevernas föräldrar valde 

studieinriktning kan även dessa ambitiösa unga män bli arbetslösa, åtminstone tidvis. Även 

teknister kan få mycket mer fritid än de önskar och då krävs Fjord – Jensens femte kompetens 

för att deras liv ska upplevas som meningsfulla. 

Esteter och mediaelever upplysningsfilosoferar 
 Estet – mediaeleverna däremot hade många olika tankar om livets mening. Kärlek och 

relationer kom högt, andra menade att livets mening var att få göra det man önskade, en ansåg 

att konsten är livets mening eftersom ”konsten är evig”. En av eleverna ville leva sitt liv som 
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Gud vill, enligt den kristna tron. Här var alltså upplysningssalongen en ren demonstration av 

denna grupps polyfona programkultur som närmast är motsatsen till teknisternas enhetskultur. 

 Det fält där dessa elever positionerar sig kräver snarare originalitet än anpassning till en 

grupp. Man kan också säga att flera olika fält möts i klassen, fält där olika slags kulturellt 

kapital är gångbart. När dessa fält möts och blandas kan antingen en konfrontationskultur 

uppstå eller, som i det här fallet, en ganska tolerant mångkultur utvecklas. 

           Ser man på grupperna ur genusperspektiv kan vi se att media/esteterna inte visade 

några tydliga könsgränser. Teknisterna är ju enbart män. Alla medie/esteter uttryckte att 

relationer var viktigast i livet. Det var enbart kvinnor i gruppen som talade om yrkeslivet och 

den som talade om konsten som livets mening med orden Ars longa, vita brevis var också en 

av gruppens unga kvinnor. 

      Kanske den allmänt toleranta gruppkulturen gör att behovet av att positionera sig 

kulturellt är mindre i den här gruppen än i teknistgruppen? Exakt samma sak kan sägas om 

den unga kvinnan som vill leva sitt liv som Gud vill enligt den kristna tron. I många 

sammanhang skulle antagligen denna åsikt inte ge några högre positioner på det sociala fältet, 

men i denna grupp reagerar ingen negativt och eleven har en stark position i klassen, vad jag 

kan förstå. Är det just det originella och individuella som är högt värderat kapital på detta 

sociala fält? Eller är dessa flickor och pojkar faktiskt så fria och självständiga att det inte är 

något hotfullt i att vara olika(Ambjörnsson 2004:291)? En kombination av gruppkultur och 

genusskapande är vad jag tror är orsaken. Ambjörnsson fann i sin forskning att 

genuskonstruktion spelar stor roll för flickors uppfattning om tolerans gentemot avvikande: 

Den allmänna uppfattningen om tjejer, av såväl lärare som inom 

tjejgruppen, var att tjejer är mer toleranta gentemot marginaliserade 

grupper i samhället, såsom homosexuella, handikappade och 

invandrare. I klassrumsdiskussioner om exempelvis dödsstraff intog 

fler tjejer än killar en kritisk hållning, och när det gällde 

invandrarfrågor drev tjejerna oftare en flyktingvänlig linje. Men även i 

de fall tjejers åsikter mer liknade killarnas tenderade de att tala om sig 

själva som mer toleranta. Tjejer är ju, som man beskrev det, inte så 

hårda, medan "killar har råare attityd"; en åsikt som också var allmänt 

vedertagen bland flertalet lärare (Ibid:61) 

Ingen av eleverna i ES/MP blev skärrad av att jag frågade om ”hemläxan”. På detta 

sociala fält har läxläsning ett obefintligt kapitalvärde. Om någon tagit ”läxan” som ett 

allvarsamt och arbetsamt påbud, vågade denna elev i alla fall inte yttra det. Ingen nämnde 
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heller skolan annat än som en plats där de kan få utöva sina intressen vad gäller konst, musik 

och film. Mediaeleverna har tillgång till avancerad teknisk utrustning för film och foto och det 

är för många av dem en god anledning till att gå mediaprogrammet.  

          Alla hade valt sitt program med öppna ögon även om två av mediaeleverna sa sig 

”hata” mediaämnena. En elev hade valt estetprogrammets bildgren för att hon inte trodde sig 

kunna komma in på något annat. Alla övriga elever hade valt program av olika orsaker, men 

utan att känna att det inte fanns andra alternativ annat än i rent positiv mening; det var det 

alternativ de allra helst ville studera eftersom det stämde helt med deras intressen. 

            I övrigt blev ”Upplysningssalongen” betydligt mer filosofiskt inriktad på livets, och 

dödens, mening och verkan. De flesta eleverna uttryckte något som ingen annan sagt förut och 

ingen flinade eller uttryckte missaktning mot någon annans åsikt. Framtiden gällde inte yrke 

utan relationer. En drömde visserligen om att bli krigskorrespondent och en annan ville bli 

filmregissör, men övriga elever tog endast upp föräldrar, syskon, barn, barnbarn och vänner i 

sina framtidsprognoser. Redan är denna grupp av en stor majoritet kvinnor, inriktade på 

relationer och det som brukar kallas ”mjuka” frågor. Som Ambjörnsson skriver: 

Ett annat mönster som utan större svårighet kunde skönjas var hur S-

tjejerna, inför varandra, lärarna och killarna, förväntades stå för en 

mer tolerant, empatisk och känsloinriktad hållning till livsfrågor. 

Medan killarna antogs tänka mer på sig själva, förmodades tjejer vara 

mer inriktade på andra. "De kan typ gå ifrån lunchbordet", 

exemplifierar Elin om killarna, "medan vi sitter kvar och väntar [på 

varandra, min anm.]." (Ambjörnsson 2004:61) 
 

TE visade inte någon anmärkningsvärt intolerant hållning mot avvikare utanför gruppen. 

Däremot gav gruppkulturen inte stort utrymme för avvikelser inom gruppen, som i fallet med 

den pojke som tyckte skolan gav livet mening. En närmast militär disciplin upprätthölls av 

pojkarna själva. Ur genusperspektiv är dessa två olika grupper alltså nästan karikatyriskt 

välanpassade till varsin genuskonstruktion. I ES/MP är denna genuskonstruktion en del av 

gruppkulturen, en gruppkultur som också programmens fyra pojkar ansluter sig till. 

Musik som gruppkultursindikator 
 
När estet/mediagruppen skulle ha musikalisk salong tog det tre lektioner eftersom alla tog 

varsin, eller flera olika, visor. Att bara en tredjedel av eleverna ”kom ihåg” sin visa till 

anvisad lektion, bidrog också till det utdragna förloppet. Allt ifrån Cornelis Vreeswijk och 

 484



Bellman, till Håkan Hellström och Thomas Andersson–Wij presenterades. Klassiker som 

Barnatro blandades med mindre kända visor som Klimakteriehäxan ur 

enkvinnasföreställningen Ängelen med Cecilia Frode. En elev som aldrig hört visan, men 

fastnat för texten, läste Flickan och kråkan av Mikael Wiehe. En elev bad mig läsa en text då 

det inte fanns möjlighet att spela upp visan från USB–minnet, men de flesta spelade CD– 

skivor med visorna. 

         Variationen var alltså betydligt större än i TE. Det mest ensidiga var könsfördelningen 

på vissångarna och författarna, de allra flesta var män. Detta kanske är mer talande för svensk 

vistradition och ett allmänt samhällsklimat än elevernas egna preferenser. Könsfördelningen 

var ensidig men i övrigt var alltså mångfalden det mest iögonenfallande. Även här märks 

programkulturens individualism och strävan efter originalitet i jämförelse med teknisternas 

enhetskultur.  

Diskussionen uteblev i stort, i stället berättade var och en om sitt val av visa och några 

av dem berättade om visans kompositör, utan att övriga elever kommenterade. Carl Micael 

Bellman, Cornelis Vreeswijk och Cecilia Frode fanns bland dem som fick en ingående 

presentation. Eleven som valde Bellman, höll senare, på egen begäran, en hel lektion om 

Bellman eftersom hon är en stor beundrare av hans verk. Detta föreläsande var inte tanken 

med salongerna, men nu blev det så här, kanske för att det var så många olika visor som 

skulle hinna presenteras. 

          Musik är för många ungdomar en viktig positioneringsfaktor, eller identitetsskapare, 

om man vill uttrycka det så. Att lyssna till samma slags musik är att tillhöra en gemenskap. 

Var det därför så svårt för teknisterna, som i så mycket strävar mot kollektivets enhet, att välja 

olika visor? ES/MP å andra sidan vill visa sin individualism och att de lyssnar på musik på ett 

annorlunda sätt än ”vanliga” människor eftersom både media– och estetelever arbetar 

medvetet med musiken som uttrycksmedel i sina karaktärsämnen och svenskämnet.  

     Tilläggas bör att när teknisterna senare fick i uppdrag att leta upp musik som 

handlade om pappor fick de fram en hel mängd olika låtar, samtliga med engelsk text. Detta 

kan också vara en förklaring till ensidigheten på den svenska visfronten, de lyssnar helt enkelt 

mest på engelskspråkig listmusik.
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Slutdiskussion – Hur ett hundrameterslopp blev modern 
femkamp, slutsatser för lärarpraktiken 
Här behövs en påminnelse om hela arbetets syfte: 

”Syftet är att i elevtexter utläsa påverkan från elevens sociokulturella 

miljö i och utanför skolan.  

• Märks skillnaden mellan två olika programkulturer i elevtexter och 

klassrumssamtal i kursen svenska B och i så fall hur? 

• Finns ett samband, och i så fall, hur ser det ut, mellan elevens 

sociokulturella förhållanden i hem och skola och elevens vilja och 

förmåga att utföra givna övningsuppgifter på utsatt tid? 

•  Hur kan skolan påverka gruppkulturen så att elever får ut det allra 

bästa av sin sociokulturella miljö i, och utanför, skolan i sin 

utbildning?” 

 
 Då jag började med denna undersökning trodde jag att den skulle bli en prydligt avgränsad 

analys av elevtexter från vilka jag skulle dra tydliga slutsatser. Harar och sköldpaddor skulle 

springa samma 100-meterslopp. Mitt syfte innehöll endast ordet elevtexter eftersom det var 

min tanke att studera endast det. Jag skulle hitta lättframkomliga vägar in till elevernas 

sinnen. Vägar som skulle kunna kompensera för gruppernas särdrag för att de båda skulle 

kunna få ut det allra mesta av sin svenska B–kurs. Men snart insåg jag att det skulle bli något 

helt annat. Jag fick inte in en enda text från ES/MP och till och med de vanligtvis så flitiga 

teknisterna hade några elever som inte lämnade in sina texter i skydd av anonymitetens 

mörker. 

         Enkäten blev också mindre belysande än jag hade föreställt mig eftersom grupperna 

trots allt var ganska sociokulturellt lika när det gäller ytligare parametrar om bostad, yrke och 

utbildning. Den enda signifikanta skillnaden var familjestorleken. Mitt mest yvigt 

formulerade syfte gav allstå det magraste resultatet. För mer djupgående studier och frågor 

kändes det nödvändigt med föräldrarnas samtycke och det hade blivit ett alltför långtgående 

projekt för en tio-poängsuppsats. Här finns emellertid uppslag till vidare forskning på 

området. 

          Hur skulle detta hanteras? Skulle jag lägga ner hela projektet och börja om med något 

annat? Jag beslöt att fortsätta med det arbete jag redan påbörjat och lägga till elevsamtal i mitt 

strama syfte. Texterna blev bara det första varvet på den hermeneutiska spiralen. Jag blev 

tvungen att ta ett varv till i den hermeneutiska spiralen som ett resultat av en utvärdering av 

denna första, nedslående del.  
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         Nästa varv blev de ”upplysningssalonger” jag redogjort för ovan, där ytterligare 

ledtrådar till klasskulturerna kom fram. Ett mönster i hur grupperna fungerade började 

framträda och jag tyckte mig se att de båda skulle ha nytta av att ta till sig det som stödde 

lärandet mest i den andra gruppen. ES/MP skulle få vässa sin skriftspråkliga förmåga om de 

inte sölade med inlämningar och teknisterna skulle må bra av att reflektera mera, åtminstone 

så pass att de hinner läsa instruktioner och fundera på vad de själva tycker i en fråga.  

          Ett resultat jag tycker att jag fått är alltså att enbart skriftliga uppgifter inte räcker för att 

avgöra vilken kommunikativ kompetens en grupp elever besitter. Den skriftliga produktionen 

är ett stort och komplicerat steg, enligt Vygotskij, och därför har alla tonåringar ännu inte 

förmågan att kommunicera skriftligt så att det gör dem rättvisa. Svar har jag mestadels alltså 

fått på mitt tredje syfte och ett svar är alltså att uppmuntra motsatta saker hos klasserna utan 

att ta bort det som redan fungerar bra i grupperna. Bra svar! Men hur gör man? 

Sociokulturen 
  Jag har inte haft att göra med sociokulturellt ”färdigsorterade” elever som Fanny 

Ambjörnsson. Mina två undersökta grupper är båda av någon slags lägre medelklass, men 

gruppkulturerna är nästan komiskt olika. Detta faktum bekräftar Einarssons tes att samhället är 

mer individualiserat nu på 2000–talet (Einarsson 2003:48). Samtidigt som det visar hur 

beroende unga människor är av att skapa en identitet i den grupp man vill tillhöra (Andersson 

1999:108).  

             Detta faktum tillsammans med globaliseringen, gör att det blir fler och mer 

diversifierade subkulturer inom de större samhällsklasserna. De grupper som egentligen står 

varandra närmast sociokulturellt kan behöva distansera sig tydligare från varandra för att 

stärka gruppidentiteten och ta avstånd från den andra gruppens värderingar och beteende. I 

detta fall avviker ES/MP–eleverna mer från centrala medelklassbeteenden än vad TE–gruppen 

gör. Om de här grupperna skulle mötas skulle kanske något positivt hända. 

               Svaret på vad skolan kan göra kanske är helt organisatoriskt. Vid 

gruppsammanslagningar skulle blandning MP/TE kanske bli en mycket bättre fungerande 

grupp än de två grupper som har den mest lösligt organiserade karaktärsämnesverksamheten 

på skolan. Dessutom skulle könen blandas och det skulle bli lättare för elever som riskerar att 

bli ensam kille eller tjej på ett program att ändå välja efter sitt intresse. På små skolor måste 

grupper samläsa kärnämnen. Men varför alltid placera industriprogrammet med 

fordonsprogrammet och handelsprogrammet med hotell- och restaurang? Blanda olika 

program. Det blev ett svar på mitt tredje syfte. 
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Tillämpning – det nya varvet i den hermeneutiska spiralen 
Nu är ett nytt hermeneutiskt varv påbörjat där jag börjat arbeta målmedvetet på att försöka 

överbrygga skillnaderna i klasskulturer så att båda grupperna kan utveckla det de är bra på 

och bli bättre på det de hade problem med. Inspirerad av Brice – Heaths arbete i Trackton och 

Roadville där lärarna arbetade på att utifrån gruppernas styrkor stärka även det som behövde 

förstärkas, försöker jag coacha dessa harar och sköldpaddor till att slutligen spränga målsnöret 

samtidigt. 

         Det organisatoriska kan jag inte påverka i detta läge. Men min lärarpraktik har jag mer 

att säga till om. I ES/MP började vi jobba med disciplin och motivation till övning och 

disciplin i textskrivandet utifrån teaterpjäsen Amadeus och Vygotskijs tankar om språk och 

tänkande. Efter första lektionen fick jag in Esmeraldas text och efter den andra fick jag in 

Emils. De två som hann bli klara i tid för denna uppsats.  

         I TE började vi arbeta utifrån fritt utvalda musiktexter om pappor, en artikel om 

pappagrupper i Sydafrika, ”Vaggvisa till lille Charles” av C.M.Bellman och deras egna tankar 

kring att ha och vara en pappa. Detta eftersom pappor är ett hett ämne i klassen, både i samtal 

och texter. Ur genusperspektiv känns det angeläget att ge dem tid för reflektion kring detta 

eftersom de i samtalet om livet inte alls nämnde närmare relationer än kompisar. De finurliga 

hararna ska på så sätt ges möjligheten att stanna upp och filosofera mera. Därefter har de fått 

se filmen Döda poeters sällskap och utifrån den filmen har diskussionen om faderskap och 

livets mening fortsatt i gruppen. 

                  Filmen blev mycket omtyckt i klassen och ledde till frispråkiga diskussioner och 

till att gruppen gav skriftliga förslag på hur de ville fånga dagen. Att läsa poesi i en grotta var, 

den inte helt favorittippade, idén från en av dem. Ett annat förslag var att starta ”Döda 

fotbollslegenders sällskap”. Kanske har hararna börjat bli mer filosofiska och sköldpaddorna 

har börjat skynda på stegen för att stärka sin skriftliga kommunikationsförmåga. 

 Text, tänkande och tid 
I skolan råder en hård kamp om tiden. Det blir extra tydligt när man arbetar med elever i 

media–, estet–och teknikprogrammen eftersom de har många teoretiska kurser, som de rent 

studieförberedande programmen naturvetar– och samhällsprogrammen. Utöver dem har de 

studieresor, konserter, utställningar, praktik– och projektveckor i större utsträckning än NV 

och SP.  

       Speciellt påverkas ES/MP som samläser utan att ha samordnade tider för praktik/projekt. 

Konserter kan planeras in ”spontant” med så kort varsel som 10 minuter. På denna skola läser 
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MP fler poäng än övriga program vilket resulterar i en krävande studiesituation, med tidvis 

långa dagar och helg- och nattarbete som ger kompledigt även från kärnämnen. 

     Även i teknikprogrammet förekommer krockar då endast designgruppen kan fara iväg på 

en studieresa medan industridelen blir kvar. Industridelen har å andra sidan många kortare 

studiebesök och projekt på industrin, men inte samtidigt som designgruppen gör sina projekt. 

Här sker ändå en större samordning och de behöver aldrig kompensationsledigt efter en helg 

med dygnet - runt arbete för att hålla en given dead line. 

       Brice–Heath upptäckte att elever från Trackton hade svårt att få saker gjorda i tid (Brice–

Heath 1996:279). Hon fann stora skillnader mellan hur barn i Trackton å ena sidan och barn i 

Roadville och stadsbarn å den andra blev tidssocialiserade. I Roadville var tidspassning en 

viktig ingrediens i vardagen. Gudstjänsterna följde ett mönster som upprepades varje söndag 

och de slutade och började på bestämda tider. I Trackton var det tvärtom. Barn satt och sov i 

vuxenfamnar på kvällarna. Gudstjänster där deltagarna kom in i lokalen när det passade från 

tidiga morgonen till sen eftermiddag präglade söndagen. Gudstjänsterna följde inget givet 

program, de kunde pågå långt in på eftermiddagen med improviserad sång och bön. De flesta 

övriga aktiviteter, utom industriarbetet, hade samma gränslösa prägel. (Ibid:275). 

         På samma sätt är det med MP/ES under skoltid. De har ett fritt förhållande till tider. 

Egentligen är det endast deras kärnämnen som håller ett strikt schema. Karaktärsämnena kan 

breda ut sig och medan de arbetar i bildsalen, filmklippningsrummet, fotolabbet eller i 

musikrummet får de ta rast när det passar. De får även göra klart arbeten och behöver inte 

utrymma lokalen ett visst klockslag. De kan sitta och arbeta i klassrummet under 

svensklektionerna långt efter att den schemalagda tiden är slut. Ja, tills nästa lektion börjar i 

lokalen eller tills jag tvingas låsa för kvällen.  

         Trots att halva TE är designare och har samma lärare och lokaler som bildesteterna, 

råder en helt annan tidskultur i gruppen. På skoltid följer de schemat strikt och på företaget 

där industridelen återkommande praktiserar, är det likadant.  Brice – Heath rapporterar också 

att barn från Trackton och Roadville inte tycker om att avsluta påbörjade lekar för abrupt. På 

grund av vanan vid icke tidsbegränsade aktiviteter.  Medan stadsbarnen hade mer förståelse 

för att avbryta lekar när tiden var ute (Ibid: 280). Här kan man också spåra en mer central 

standardsvensk kultur hos TE än i ES/MP. 

        Det är mycket ovanligt att TE 2 inte går när lektionen är slut. ES/MP vill aldrig ha, vad 

de kallar ”fem minuter” mitt i lektionen, en närmast helig regel för industridelen av TE 2. De 

verkar alltså redan vara inkörda på industrins flitiga kafferastande. Designarna, däremot, sitter 

ofta kvar och arbetar under den där pausen. En av designarna kan också bli sittande i 
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klassrummet eller datasalen när han kommit igång med en uppgift, efter det att lektionen tagit 

slut. I övrigt håller TE 2 strikt på tiderna. De kommer sällan för sent och stannar aldrig över 

utsatt tid. De påpekar gärna att det är dags att sluta. 

        I ES/MP användes 4 lektionstillfällen till skrivuppgiften för var och en av klasserna, över 

en period av fem veckor. Klassen var delad när de arbetade med skrivuppgiften. Troligen 

arbetade många med andra ”rester”, de flesta har alltid en hög med sådana, eller gjorde 

uppgifter i andra ämnen. En elev, som bor inackorderad, erkände att han prioriterade historian 

för att de har prov i det ämnet. TE fick också läsa och skriva på lektionstid, även de fick fyra 

tillfällen fördelade på två veckor. 

         Teknisternas skol–(och industri–) anpassade enhetskultur och ES/MPs mer 

individualistiska kultur syns tydligt även när det gäller tidsanvändning. Därför kan det räknas 

som ett logiskt resultat att endast teknisterna lämnade in texterna i tid och att endast två 

ES/MP texter överhuvudtaget lämnades in, sent, men ändå i tid för denna uppsats. Vid 

terminens slut kom däremot en hel hoper kloka och välformulerade texter in från ES/MP. 

        Vad gäller inställningen till tid tycker jag mig se en tydlig påverkan från respektive 

program. Det skulle svara på syftets fråga: ” Hur kan skolan påverka gruppkulturen så att 

elever får ut det allra bästa av sin sociokulturella miljö i, och utanför, skolan i sin utbildning?” 

Svaret är att aktivt verka för att alla elever får stöd i att strukturera sina studier. 

Anonymitetens inverkan på inlämningen av texter 
Ständiga schemabrytande aktiviteter gjorde att textuppgiften blev försenad. Planen var att den 

skulle påbörjas redan före jullovet, men nu fick den uppgiften vänta till januari. När uppgiften 

sedan var utdelad lämnade i stort sett alla elever i teknikklassen in sina texter på eller före 

utsatt datum. Medan ES/MP inte lämnade in en enda text i tid. Vanligtvis dröjer inte hela 

klassen på detta sätt, även om många sitter länge på ”rester”. Teknikklassen brukar alltid 

lämna in uppgifter i tid. Men även denna klass var slöare än vanligt med att lämna in 

uppgiften i tid nu när de var anonyma. De elever som lämnat in texter så jag sett det (men inte 

vilken text de lämnat) har till övervägande delen varit designare. 

             Detta att skriva en text anonymt och utan möjlighet att få lärarrespons innan textens 

slutversion lämnas in, liknar inte skolans vardag. Denna lilla avvikelse från det normala 

visade sig alltså bli avgörande för undersökningen. Hade det då varit bättre att följa den 

kvalitativa forskningsprocessens etnografiska linje att studera något fenomen i vardagen, mer 

renodlat? Att verkligen studera det helt och hållet vardagliga i skolan? Då hade å andra sidan 
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jag haft svårt för att analysera texterna utan allt för mycket förförståelse och färdiga 

uppfattningar om skribenterna.  

              Man kan också hävda att resultatet blev att jag fick en god bild av de olika klassernas 

prioritering av tiden, där det tydligt framgår att stora delar av teknikklassen, där många ogillar 

svenskämnet sätter skolarbetet högt på agendan, medan ES/MP gillar svenska men prioriterar 

andra saker än att göra uppgifter i tid.  

               Som lärare blev jag påmind om hur viktigt det är att låta eleverna känna att de gör 

saker för sin egen skull och på eget ansvar. Denna anonymitet kan kanske jämföras med de 

tillfällen när en mängd människor inte ingriper vid en trafikolycka medan ingen åker förbi en 

havererad bil på en öde väg. Anonymitetens oansvarighet och känslan av att göra något som 

saknar relevans för mig och bara är viktigt för läraren/skolan gjorde engagemanget lägre. 

Efter att ES/MP börjat gå in på Vygotskijs utvecklingsteorier och hur Mozart blev en mästare 

fick tydligen uppgiften relevans. Där lärde jag mig att förbereda uppgifter mer och att våga 

använda teorier kring skrivutveckling även på detta sätt så mina elever kan ta ställning till 

dem. Inte bara ta del av dem ”färdigtuggade” av mig. 

Vygotskijs tankar om språkets och tankens utveckling. 
 När nu tonårens utveckling av förståelse och användning av begrepp i stället för komplex är 

så tydligt, enligt Vygotskij, och det dessutom är viktigt för unga att ha någon i sin närhet att 

lära sig av för att kunna utveckla sitt språk och tänkande, blir det sociokulturella sambandet 

tydligt i allt lärande. Naturligtvis kommer inte textproduktionen undan detta samband. För att 

eleven ska kunna utveckla genremedvetenhet och stilsäkerhet behövs enträgen övning och ett 

tätt samarbete med läraren.  

       Också här kommer tidsaspekten in; den som hinner få respons på sin text innan 

slutversionen lämnas in kommer också att i högre grad utveckla sitt skrivande än den som 

filar på sin text i ensamhet och alltid lämnar in arbeten i sista stund, eller för sent. Den elev 

som både har svårt med den disciplinära mognaden och lever för stunden, och har 

föräldrar/vårdnadshavare som inte kan stödja, har ett dubbelt handikapp. Kamratgruppen 

spelar en stor roll i tonåren och om också den sociokulturella gemenskapen stöder ett sådant 

beteende blir det svårt för eleven att uppnå akademisk skrivkompetens. Så förstärks en positiv 

eller negativ spiral i elevernas skrivutveckling, och därmed också, enligt Vygotskij, i ungas 

mentala utveckling. 

 Ser man det ur denna synvinkel är ES/MP en förlorande gruppkultur eftersom deras 

skrivande inte hinner bearbetas på samma sätt som teknisternas. Många elever i ES/MP är 
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förstås mycket drivna skribenter eftersom de har karaktärsämnet Textproduktion och ofta 

tycker om att skriva, speciellt skönlitteratur av olika slag.  Det lingvistiska kapital som 

förväntas redovisas i de nationella proven har ES/MP i mindre utsträckning än TE. ES/MP 

stretar ofta emot ”styrda” skrivuppgifter, medan TE aldrig ifrågasätter vad de gör. 

Betecknande nog lyckades TE mycket bra med att skriva hårt bundna sonetter när de 

fick den uppgiften i höstas, medan ES/MP lyckades, men inte utan klagomål, när de fick ett 

liknande uppdrag senare under vårterminen. Att skriva bunden vers är en sådan övning som 

jag upptäckt får de elever som ofta misslyckas i sitt skrivande att glänsa. Precis så blev det i 

ES/MP där gruppens eget ”Poetry Slam” vanns av en sonett författad av den elev som valde 

estet för att hon inte kom in någon annan stans. Hon strålade som en sol när röstningen i 

klassen var avslutad. Äntligen hade hon samlat på sig kulturellt kapital som räknas på det fält 

hennes klass befinner sig. 

             Visst är det underbart när en elev får stärka sin tro på sin förmåga på detta sätt men 

målet med min svenskundervisning är främst att eleven ska utveckla sin självkänsla och 

självkännedom. Med andra ord; den femte kompetensen som Fjord–Jensen menar blir 

oundgänglig i det postmoderna samhället (Fjord Jensen 1987:50). Då blir hon mindre sårbar 

och känslig för andras omdömen och strålar lika mycket oavsett vilken plats sonetten hamnar 

på i ”Poetry Slam”. 

Sammanfattande svar på tredje punkten i mitt syfte: 
1. Skolans organisation: Blanda grupper som är olika varandra inte grupper som är lika 

varandra.  

2. Undervisningens organisation: Ge alla elever tydliga strukturer i skolan. Om 

karaktärsämnet har lösa strukturer ska kärnämnen strukturera ännu mer än vanligt. 

3. Förbereda uppgifter ännu mer och våga presentera mer komplexa teorier kring 

exempelvis skrivutveckling så eleverna kan ta ställning till dem och inspireras.  

4. Anonymitetens oansvarighet och känslan av att göra något som saknar relevans för 

eleven gör engagemanget lågt.  Arbeta ännu mer med att göra undervisningen relevant 

för eleven.  
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Bilaga 5 
 
 
 
 
 

Uppgiften som eleverna fick till texten ”Goterna går igen”, Det rena landet – om konsten att 
uppfinna sina förfäder av Maja Hagerman. Inledningen är en kort sammanfattning som jag 
skrivit ihop om innehållet i Hagermans text för att förenkla läsningen för eleverna: 
 
Under renässansen började man trycka böcker så gemene man hade tillgång till litteraturen, 
vilken tidigare varit reserverad för kyrkan och de allra rikaste i samhället.  Renässansen ville 
återuppliva antiken och en av de antika skrifter som fick nytt liv var Tacitus Germania, om de 
germanska folken. Germania berättar om germanerna som ett vilt och obändigt naturfolk i 
norr. Tacitus beskrev germanerna på ett sådant sätt att man kan kalla Germania en av de 
första skildringarna av den ”gode vilden”. En annan antik ”historieskrivare” var Jordanes som 
på grundval av hörsägen skrev Getica om goternas/germanernas utvandring från ”Scandza”. 
 
Eftersom antiken var rättesnöre och sanningsvittne i allt för renässansmänniskan och dessa 
skrifter passade som hand i handske för den nyvakna stormakten Sverige, fick dessa 
historieskrivningar stort inflytande på den svenska självbilden. Censuren gjorde också att 
dessa skrifter fick stor spridning då stormaktsstidens censur förespråkade att allt som fick 
tryckas och spridas, med hjälp av Sveriges enda tryckpress, skulle ha ett patriotiskt innehåll. 
 
 På 1500 – talet började det protestantiska prästerskapet på Island att undersöka biblioteken i 
biskopssätet Skálholt. Där studerade man och aktualiserade Snorres Edda, Den poetiska 
Eddan, de isländska sagorna och lagsamlingen Grágás. 1697 översattes Snorres historik över 
de norska kungarna, Heimskringla, till svenska och det akademiska språket latin. 
 
Läs utdraget ur Maja Hagermans bok Det rena landet – om konsten att uppfinna sina förfäder 
(2006) och diskutera sedan: 

• På vilket sätt liknar stormaktstidens Sverige den renässans som började i Italien? 
• Vilka spår av denna renässansvurm för germanerna ser vi i dagens Sverige? 
• Hur skriver Maja Hagerman? Är hon en opartisk rapportör eller har hon ett budskap 

hon vill framföra? 
• Skriv en debattartikel med utgångspunkt från kapitlet ni läst och diskussionen ni fört i 

gruppen om den svenska synen på mångkulturalitet och hur den påverkas av synen på 
svensken som annorlunda och upphöjd över alla andra folkslag. Ta med lämpliga citat 
och/eller referat från Hagermans text med korrekta och smidiga källhänvisningar i din 
debattartikel. 
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Bilaga 6 
Språket 
8. Skriver författaren längre texter eller är de mycket korta? 
9. Hur klarar skribenten det skrivtekniska? 
10.Vilka stavningsregler känner skribenten till? 
11.Kan författaren säga allt med ord eller tar hon hjälp av bilder? 
12. Finner hon träffande ord för det hon talar om? 
13. Använder hon alla ordklasser, inte bara substantiv, verb och pronomen 

utan också adjektiv, adverb och konjunktioner? Brukar hon dem med 
omväxling och precision? 

14. Hur stort och varierat är ordförrådet i texterna? Finns där också mer 
avancerade ord, som fackord? 

15. Använder skribenten mest enkla ord, eller också sammansättningar och 
avledningar? Kan hon även nybilda ord enligt samma mönster? Utnyttjar 
hon dessa för att komprimera innehållet – säga mycket med få ord? 

16. Använder skribenten ord och vändningar från talspråket? Verkar hon 
okunnig om skriftspråkets normer? Eller bryter hon mot dem i med 
avsikt? 

17. Visar skribenten prov på språklig fantasi och uppfinningsförmåga? Hittar 
hon på egna ord? Hur är de bildade? Är de till exempel ljudhärmande? 

Meningar 
18. Har texten fullständiga meningar? Eller blir det ofta meningsfragment 

där något led saknas? Är det ett tecken på bristande förmåga? 
19. Har texten utbyggda meningar som inte bara består av enkla 

huvudsatser? Finns det prov på olika meningsstrukturer – det kan vara 
typer av bisatser eller vilken satsdel som står först? Varierar 
meningslängden? 

20. Har texten utbyggda fraser, alltså huvudord plus bestämningar – säg ett 
substantiv med ett adjektiv före eller en prepositionsfras eller bisats 
efteråt? 

21. Förekommer grammatiska fel? Hur allvarliga är de? 
Bindning 
22. Klarar skribenten av att binda samman texten? Framgår det alltså hur 

meningarna hör ihop? Förekommer konjunktioner och andra bindeord? 
23. Har pronomen en tydlig syftning bakåt eller framåt i texten? 
24. Markerar skribenten vad som är känd och vad som är ny information 

(genom ordföljd eller bestämd och obestämd form)? Utnyttjar hon vad 
läsaren redan känner till för att föra in nya referenter och upplysningar? 

Textform 
25. Vilka framställningssätt använder författaren: berättelse, beskrivning, 

utredning, argumentation? Förenar hon dem i samma text? 
26. Vilka genrer prövar författaren (som saga, instruktion, lärobok, 

reportage)? Hur väl behärskar hon deras konventioner? Vilka lästa texter 
hör man ekon av? 

27. Vilka dispositionsprinciper brukar författaren? Är det kanske tid, rum, 
orsak, jämförelse eller olika aspekter av samma ämne? Hur väl klarar 
hon av dem? 

28. Är det en välkomponerad text, där varje del har sin funktion i helheten? 
Behärskar skribenten flera kompositionssätt, eller upprepar hon ett och 
samma? 

29. Förmår hon ge det hon skriver en upptakt som för läsaren in i ämnet, 
klargör situationen, presenterar förutsättningarna och väcker intresse? 
Och lyckas hon avrunda det hon skrivit? Eller upphör det bara? 

Stilen 
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30. Vilka stilnivåer klarar skribenten av? Kan hon skriva både ledigt och mer 
formellt? Eller sitter hon fast i det ena stilläget? 

31. Har skribenten en vacker och verkningsfull stil? Utnyttjar hon stilfigurer, 
som bilder, stegringar och kontraster? Lyckas hon undvika klichéer – 
slitna fraser? 

32. Håller skribenten en jämn stil, när det gäller ordval, meningsbyggnad och 
annat? Eller blir det stilbrott? 

Innehållet 
33. Har författaren mycket att meddela – idéer, iakttagelser, insikter? Eller är 

innehållet torftigt? 
34. Använder hon sitt skrivande för att utreda någon fråga för sig själv, så att 

hon får ett klarare grepp om den? 
35. Förmår hon hålla fast vid en tanke och utveckla den, eller glider texten 

utan fördjupning vidare till nästa? 
36. Förmår skribenten hålla ihop tankarna till ett samlat helt, eller spretar 

texten åt olika håll? Kan hon hålla en huvudfråga i fokus? 
37. Kan hon behandla sitt ämne systematiskt? 
38. Skiljer texten huvudsak från bisak?, viktigt från oviktigt? Vilka medel 

används för det? 
39. Anlägger skribenten också mer abstrakta eller teoretiska synpunkter på 

sitt ämne? Klarar hon att resonera logiskt? 
40. Från vilka källor hämtar skribenten det som hon skriver: egen erfarenhet, 

hört av andra, läsning, fantasi? Utnyttjar hon olika källor eller bara en 
enda? a) Förmår hon generalisera sina erfarenheter och gå från det 
subjektiva till det objektiva? B) Kan hon kritiskt distansera sig till sina 
egna tankar – peka på svaga punkter i dem, problematiska sidor och 
möjliga invändningar? c) Förmår hon integrera idéer från andra med 
personlig reflektion, så att texten ger en dialog mellan läsestoff och eget 
tänkande? 

Det sociala 
41. Kan författaren skriva begripligt också till personer som hon inte känner 

och som inte delar hennes erfarenhetsvärld? Kan hon alltså tänka sig in i 
läsarens situation, uppfatta hans förkunskaper och intressen och använda 
ett läsaranpassat perspektiv? 

42. Urskiljer skribenten när påståenden är svårfattliga eller kontroversiella så 
att hon underbygger dem med förklaringar eller argument. 

43. Vilka sociala roller prövar författaren i texten? Finns där någon roll som 
hon ännu inte har på riktigt, som att vara lärare för andra (läsarna)? Är 
texten ett led i skribentens utvidgning av sin sociala repertoar? 

Sammanfattning 
44. Vad vill du allmänt säga om skribentens förmåga? Vad kan hon, och vad 

klarar hon ännu inte av? Vad bedömer du som ett rimligt nästa steg i 
hennes utveckling? 

45. Vilka slag av råd, stimulans och övningar tror du kan hjälpa skribenten 
att komma vidare (Hellspong2001:184ff). 

 

 Jag brukar kalla de första punkterna för struktur, språk, innehåll och avsluta med vad som 

kan förbättras och hur enligt punkt 44 och 45, under rubriken: ”För att nå högre mål”. 

Struktur motsvaras av Hellspongs diagnostiska analys. Språk motsvaras av det som också 

Hellspong benämner språket, samt stilen (Ibid:185f). Innehåll är detsamma som Hellspong 
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kallar innehåll (Ibid:187).”För att nå högre mål” är detsamma som Hellspong kallar 

sammanfattning (Ibid:188).  
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