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Abstrakt 
 
I denna uppsats behandlas pojkars skrivande i svenskämnet på industritekniska programmet. 

Kvalitativa intervjuer genomförs med fyra strategiskt utvalda pojkar (betyg IG–MVG) i 

årskurs 3. Pojkarna beskriver sig själva som skribenter och sin textproduktion, samt avgör 

skrivundervisningens relevans som förberedelse inför privat- och yrkeslivets skriftbruk. Deras 

texter analyseras utifrån Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005), varefter kopplingar mellan 

texterna och uppfattningarna om skrivande påvisas. Av intervjuerna framgår att tre pojkar 

betraktar sig som medelmåttiga skribenter. Tre pojkar uppger också att skrivande kan vara 

roligt, ibland beroende på ämnesvalet, vilket kan indikera en önskan om ökad elevanpassning. 

I svenskämnet menar pojkarna att de ofta skriver noveller, bokrecensioner eller analyser, och 

genomgår en allmän språkutveckling, men fritidens skrivande är mycket begränsat. Alla 

upplever dock att de är skriftligt rustade för framtiden, fastän tre av fyra inte ser skrivande 

som en stor del i praktiska yrken. Detta tyder på att pojkarnas bild av yrkeslivets skriftbruk 

inte helt motsvarar verkligheten. Elevtexterna uppvisar stora variationer, men kvaliteten tycks 

höra samman med kunskapsnivån, uttryckt i betyg. Pojkarna med lägre betyg skriver kortare 

och bristfälliga texter, medan pojkarna med högre betyg producerar mer välskrivna texter. 

Textanalyserna bekräftar exempelvis pojkarnas uttalanden om ett stort ordförråd, grammatisk 

behärskning eller oreflekterat skrivande. 

 

Nyckelord: skrivande, skrivundervisning, pojkar, yrkeselever, textanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
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Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar som har uppmuntrat mig och visat stor 
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1. Inledning 

 
Skriftlig kommunikation är idag en stor del av många människors vardag. Fritidens skrivande 

i exempelvis sociala medier blir alltmer omfattande, men behovet av skriftspråksanvändning 

ökar även i arbetslivet. Ökningen är mest påtaglig i praktiska yrken som traditionellt sett inte 

är betraktade som skriftliga (Karlsson, 2006, s. 11), och därför är det möjligt att tala om en 

teoretisering av dessa yrken. 

 

En sådan teoretisering är märkbar redan på gymnasieskolans yrkesförberedande program, där 

yrkeskunskapen tycks bli mer och mer införlivad med det traditionella utbildningssystemet 

(Karlsson, 2006, s. 11). Följden blir att yrkeselever är tvungna att tillägna sig praktiska 

kunskaper genom teoretiska och därmed skriftliga medel, det vill säga böcker (ibid.). Således 

är det uppenbart att både skola och samhälle ställer höga krav på elevernas, eller de framtida 

arbetstagarnas, skriftliga kompetens. Denna ska de givetvis få möjlighet att utveckla och 

stärka framför allt inom svenskämnet. 

 

Trots vikten av skriftlig kompetens möter många svensklärare gymnasieelever som motsätter 

sig skrivande i alla former. En vanlig uppfattning är att dessa motvilliga elever studerar på ett 

yrkesförberedande program och dessutom är av manligt kön. Detta är ett antagande som äger 

viss giltighet: i sin undersökning visar Bergman (2007) bland annat hur manliga yrkeselever 

använder en strategi som går ut på att ”snacka bort en lektion” för att undkomma skrivandet 

(s. 158). Svensklärare beklagar sig också över hur svårt det är att engagera och intressera 

mansdominerade klasser, till exempel på industriprogrammet
1
, där svenskundervisningen 

består av ständiga kompromisser (Bergman, 2007, s. 49). 

 

Stereotypen om den skriftligt oengagerade pojken bekräftades under en av mina VFU-

perioder på just industritekniska programmet (I-Tek). Samtidigt fick jag uppfattningen att 

många pojkar presterar bättre på skriftliga uppgifter än vad de själva, och kanske deras 

svensklärare, inser och förväntar sig. Dessa iakttagelser väckte intresset för att utöka 

kunskapen om pojkars skrivande, genom att studera relationen mellan deras uppfattningar om 

skrivande och texterna de producerar i svenskämnet. 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra manliga yrkeselevers skrivande i årskurs 3 på 

industritekniska programmet. Fokus kommer att ligga på målgruppens reflektioner kring 

skrivande samt deras upplevelser av skrivundervisningen i svenskämnet. Därtill kommer 

deras texter att analyseras utifrån Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs (2005) modell för 

elevtextanalys. 

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras i studien: 

 

 Hur beskriver eleverna den egna textproduktionen, i svenskämnet såväl som på 

fritiden, och sig själva som skribenter? 

 

                                                 
1
 I den här texten kan både ’industriprogrammet’ och ’industritekniska programmet’ förekomma, beroende på att 

olika författare använder olika benämningar. 
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 I vilken grad upplever eleverna att skrivundervisningen är relevant som förberedelse 

inför den framtida skriftanvändningen i privat- och yrkeslivet? 

 

 Vilken är relationen mellan elevernas uppfattningar om skrivande och deras faktiska 

texter? 

 

2. Teoretisk bakgrund 
 

I följande avsnitt presenteras forskning som rör skrivundervisning samt yrkeselevers och 

pojkars skrivande. Denna forskning behandlar främst svenskämnet, men det förekommer 

enstaka referenser till avhandlingar om elevers skrivande i andra ämnen. Avsnittet avslutas 

med en genomgång av Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs (2005) analysmodell som tillämpas 

på elevtexterna i denna uppsats. 

2.1 Skrivundervisning på yrkesprogram 

 

Ovanstående rubrik kan tyckas antyda att elever på olika gymnasieprogram får olika slags 

skrivundervisning, vilket det finns forskning som bekräftar. Nedan ges en grundligare bild av 

hur svenskämnets innehåll kan variera mellan yrkes- och studieförberedande program, men 

fokus behålls huvudsakligen på yrkeseleverna och deras skrivande. 

2.1.1 Svenskämne eller svenskämnen? 

 

Gymnasieskolans nationella program är uppdelade i studie- respektive yrkesförberedande 

program, och denna uppdelning formar svenskundervisningens karaktär. Bergman (2007, s. 

129) noterar att det i praktiken förekommer ett högt och ett lågt svenskämne, även efter 

gymnasiereformen 1994. Det höga svenskämnet är till för elever på studieförberedande 

program och det låga för elever på yrkesförberedande program som inte anses behöva lika 

mycket bildning och språklig kompetens (ibid.). Både elever och i viss utsträckning lärare 

visar i Bergman (2007) medvetenhet om dessa skillnader mellan gymnasieprogrammens 

svenska, och yrkeseleverna upplever inte sällan att deras prestationer är otillräckliga.  

 

Det är alltså befogat att hävda att det finns flera svenskämnen istället för ett, vilket är en 

ojämlikhet som enligt Westman (2009, s. 20) leder till problem för många elever när det gäller 

textproduktion. Normen är det formella skrivandet som ger höga betyg på gymnasiet, men alla 

elever blir inte erbjudna samma möjligheter att utveckla detta och därmed nå upp till skolans 

språkliga mål (ibid.). I korthet innebär dessa mål att elevernas utbildning ska ge dem så pass 

goda språkkunskaper att de klarar sig i det framtida samhälls-, yrkes- och privatlivet. Efter sin 

gymnasieexamen ska eleverna även ha den språkliga grund som krävs för att bedriva fortsatta 

studier (se vidare 2.1.2).  

 

I Bergman (2007) återfinns ett exempel där manliga yrkeselever eventuellt går miste om 

möjligheten att uppnå de ovannämnda målen. En manlig svensklärare på de mansdominerade 

industri- och teknikprogrammen menar att pojkarnas svala intresse för att skriva, framför allt 

på det förstnämnda programmet, påverkar hans val av arbetsformer (Bergman, 2007, s. 124). 

Han låter hellre de små yrkeselevgrupperna diskutera texter muntligt istället för skriftligt, 

eftersom han är medveten om att de har svårt för att skriva (ibid.). Det händer således att 

denna lärare väljer bort skriftliga arbetssätt till förmån för muntliga, fastän han ser det som sin 



 3 

uppgift att ge eleverna ”korrekta normer” för hur de ska uttrycka sig skriftligt i olika 

sammanhang (Bergman, 2007, s. 125). Med detta inte sagt att muntliga arbetsformer är sämre 

än skriftliga. Molloy (2007, s. 151) lyfter samtalets betydelse i klassrummet och visar att 

många pojkar gärna deltar i diskussioner om texters frågeställningar. Vid sådana samtal bör 

svenskläraren anta utmaningen att skapa mindre och trygga grupper samt se till att eleverna 

tillåter varandra att framföra olika åsikter. Gruppdiskussionerna kan då ge värdefull 

information om hur deltagarna interagerar med varandra, förutsatt att svenskläraren hittar en 

metod för att insamla den (ibid.). 

 

Förutom muntliga arbetsformer tillämpar den nämnda svenskläraren i Bergman (2007) en 

strategi som är gemensam för många lärare på yrkesförberedande program. De tenderar 

nämligen att göra svenskkurserna både enklare och mindre omfattande för sina yrkeselever 

(Bergman, 2007, s. 114). En sådan förenkling av svenskundervisningen kan tänkas bero på att 

yrkeselever generellt blir betraktade som svaga läsare och skribenter, vilket den manlige 

svenskläraren i Bergman (2007, s. 126) bekräftar. Han exemplifierar hur förenklingen kan ske 

genom att han väljer bort texter och material som han anser vara svårtillgängliga för 

yrkeseleverna, så som Platons idélära (Bergman, 2007, s. 125f). Istället låter han eleverna 

ägna sig åt färdighetsträning, men texterna de arbetar med är ändå kulturarvstexter. Med 

texterna som underlag övar sig eleverna på att läsa, förstå, återge, ta ställning och även på att 

skriva, men tydligen i mindre omfattning. Följaktligen står det klart att denna lärare i sin 

svenskundervisning ”navigerar mellan färdighetsträning och kulturarvsförmedling”, för att 

använda Bergmans (2007, s. 126) formulering.  

2.1.2 Varför yrkeselever ska skriva 

 

Både lärare och elever på yrkesförberedande program uppfattar sig i första hand som praktiker 

och inte teoretiker, vilket föranleder Westman (2010, u.s.) att ställa frågan varför skrivande 

ska förekomma på dessa program. Hon besvarar sin egen fråga och finner flera motiveringar 

till att yrkeselever ska skriva och använda svenska språket i skolan, varav en är det faktum att 

samhällets textmängd ständigt ökar. En förändring av flera yrkesroller kräver textkompetens; 

direkt kommunikation sker allt oftare nuförtiden, och individen får alltmer ansvar och behöver 

vara flexibel. Westman (ibid.) talar med andra ord om det som Karlsson (2006) benämner 

”[d]et nya textsamhället” (s. 10). På grund av det förändrade arbetsklimatet, det vill säga den 

ökade textmängden, måste alla elever få övning i att uttrycka sig i tal och skrift, oberoende av 

vilket gymnasieprogram de studerar på (Westman, 2010, u.s.). 

 

Det är emellertid inte säkert att yrkeseleverna upplever ett behov av skrivande i de praktiska 

yrken som de utbildas för (Bergman, 2007, s. 144). Inte heller aktiva yrkesutövare verkar 

alltid uppleva ett sådant behov eller ens erkänna förekomsten av skriftbruk i arbetslivet. Detta 

påvisar Karlsson (2006), som studerar skriftanvändningen i ett flertal praktiska och av 

tradition muntliga yrken, däribland lastbilsförare, snickare och undersköterska. Hon iakttar att 

det föreligger ett osynligt, eller omedvetet, skriftbruk bland dessa yrkesutövare: flera av dem 

hävdar att de knappt skriver någonting alls i sina yrkesroller, men hennes fallstudier pekar på 

ett annat resultat (Karlsson, 2006, s. 109). Skriftbruk förekommer hos samtliga yrkesutövare i 

studien, fastslår Karlsson (ibid.), även om det sker i olika omfattning och på olika sätt.  

 

Innan yrkeseleverna ska ut i arbetslivet har gymnasieskolan möjlighet att uppmärksamma dem 

på skriftbehovet i praktiska yrken. Om deras attityd till skrivande ska kunna förändras fordras 

dock enligt Bergman (2007, s. 144) att svenskundervisningens innehåll i högre grad blir 

subjektivt förankrat hos eleverna: innehållet måste engagera och vara anpassat efter elevernas 
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intressen. Parmenius Swärd (2008, s. 122) tycks till och med betrakta subjektiv förankring 

som en nödvändighet för att eleverna ska producera goda texter. Om eleverna sällan får välja 

ämnen själva, och alltså inte skriva om sådant de finner intressant eller spännande, riskerar de 

att bli ointresserade av skrivande. Skrivuppgifter kan då upplevas som ett tvång; eleverna 

lämnar sina texter till läraren endast för att visa att de har genomfört den aktuella uppgiften 

och för att få ett betyg. Följden blir, menar Parmenius Swärd (ibid.), att elevtexterna kan te sig 

instrumentella och sakna engagemang, eller uppvisa ett påhittat engagemang. 

 

För att yrkeseleverna i framtiden ska kunna, och vilja, hantera det rådande textklimatet krävs 

alltså subjektiv förankring i svenskämnet samt språkkunskaper som skolan ska förse dem 

med. I Lpf 94
2
 klargörs att det är gymnasieskolans ansvar att varje elev efter avslutad 

utbildning ”kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- 

och vardagslivet och för fortsatta studier” (Skolverket, 2006, s. 10). I kursplanen för Svenska 

B står vidare att eleven efter kursen ska ”kunna förmedla egna och andras tankar i tal och 

skrift” (Skolverket, 2000). Att ”ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och 

lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv”, är också ett mål som eleverna 

ska uppnå genom samma kurs (ibid.). 

 

Styrdokumenten fastslår tydligt att skolan ska rusta eleverna språkligt för framtiden. Frågan är 

dock om skrivandet i skolan alltid förbereder eleverna för det skrivande de mest troligt 

kommer att möta i arbetslivet. Eftersom den expressionistiska skrivpedagogiken dominerar i 

svenska skolor uppmuntras elever till att, i enlighet med denna, finna ett personligt uttryck 

genom att skriva skönlitterära texter som dikter och noveller (Westman, 2009, s. 28). 

Diskursiva texter i stil med rapporter och sakprosa får betydligt mindre utrymme, trots att 

dessa onekligen förekommer oftare än skönlitteratur inom de flesta yrken. En konsekvens av 

skolans prioritering av skönlitterärt skrivande blir att innehållet är centralt vid lärarens 

bedömning och respons. På så sätt får eleverna, enligt Westman (ibid.), färre tillfällen att 

genomgå en språklig utveckling. 

2.2 Yrkeselevers skrivande 

 

Gymnasieskolan utgör självfallet inte en enda skrivkultur, även om samtliga program har en 

gemensam bas av genrer medan utbyggnaderna varierar mellan olika elevgrupper (Nyström, 

2000, s. 235). Precis som svenskämnets innehåll och svårighetsgrad skiljer sig åt mellan 

studie- och yrkesförberedande program (se 2.1.1), förekommer stora variationer mellan olika 

elevgruppers skrivande samt skrivsituationerna (Nyström, 2000, s. 235). Vad gäller skrivande 

på mansdominerade yrkesprogram, som är relevant i denna studie, skriver eleverna de flesta 

texter i svenskämnet eftersom karaktärsämnena är praktiska (Nyström, 2000, s. 236). Av den 

anledningen måste svenskämnet ansvara för att göra skrivande till en del av yrkeselevernas 

skolvardag (ibid.). 

 

Forskningen om skrivande på yrkesförberedande program är begränsad, åtminstone om det är 

språkbruket som är det primära vid analyserna (Westman, 2009, s. 26). Den forskning som 

finns tillgänglig behandlar mestadels svenskämnet (ibid.), men Westman (2009) har studerat 

det skrivande som sker i alla ämnen på omvårdnads- och byggprogrammen. Bergmans (2007) 

undersökning, däremot, berör enbart elevernas skrivande i svenskämnet på bland annat 

                                                 
2
 Eleverna i den här undersökningen studerar enligt den gamla läroplanen Lpf 94, och därför kommer endast 

denna och inte den nya läroplanen att beröras. Detta innebär även att den äldre betygsskalan (IG–MVG) används 

här. 
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industriprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Hos den förra elevgruppen finner hon 

en utvecklad strategi för att slippa skriva där eleverna istället föredrar muntlighet framför 

skriftlig kommunikation (Bergman, 2007, s. 158). 

 

En manlig svensklärare på industriprogrammet menar i Bergman (2007, s. 124) att elevernas 

motvilja inför skrivande leder till muntliga arbetsformer i klassrummet (se 2.1.1). Den här 

erfarenheten bär han med sig från sin tidigare undervisning i mansdominerade klasser på 

yrkesförberedande program, och säkerligen delar han den med många svensklärare (Bergman, 

2007, s. 144). Bergman (ibid.) kommenterar yrkeselevernas skrivmotstånd och anar att deras 

motvilja kan grunda sig på att de har misslyckats i skolans skriftspråkligt dominerade 

praktiker. Hon ser möjligheten att det spontana skrivandet hämmas då eleverna är rädda för att 

inte kunna motsvara kraven på korrekthet; de riskerar att lägga för stort fokus på textens 

lokala nivå i form av rättstavning och grammatik istället för att släppa fram tankar och 

koncentrera sig på innehållet (ibid.). Det värsta scenariot är en blockering som ibland är ”så 

total att pappret förblir blankt”, vilket är fallet bland industrieleverna i hennes undersökning 

(ibid.). Givetvis finns det yrkeselever som inte alls drabbas av denna blockering som Bergman 

(ibid.) nämner, och de gånger yrkeselever faktiskt skriver har Nyström (2000, s. 235) noterat 

vissa drag i deras texter. Dessa elever använder färre genrer samtidigt som texterna de 

producerar är kortare och uppvisar mindre ordvariation i jämförelse med texter som är skrivna 

av elever på studieförberedande program (ibid.). 

2.3 Pojkars skrivande 

 

Industritekniska programmet, som förekommer i den här undersökningen, är ett av många 

mansdominerade och yrkesförberedande program. För svenskämnet innebär detta ett stort 

antal manliga skribenter i klassrummet, men pojkar utgör emellertid inte en enda homogen 

grupp. I varje klassrum finns därför en mängd olika slags pojkar och skribenter (Molloy, 

2007, s. 35), vilket medför att det inte är helt oproblematiskt att uttala sig om hur pojkar i 

allmänhet skriver. Ett vanligt och till viss del giltigt antagande om pojkar är dock att de är 

föga intresserade av att skriva. Molloy (ibid.) bekräftar detta och hävdar att hon under sin 

närmare trettio år långa lärarkarriär har kommit i kontakt med åtskilliga pojkar som motsatt 

sig skrivande. Dessa har inte bara motarbetat svenskämnets innehåll, förtydligar hon, utan 

även de klasskamrater som har haft för avsikt att delta i undervisningen (ibid.). Molloy (2007, 

s. 37) påpekar att hon naturligtvis också har mött motvilligt skrivande flickor, men antalet 

motvilliga pojkar är enligt henne betydligt fler. Flickors motståndsstrategier betraktar hon inte 

heller som lika fördömande som pojkars, det vill säga klasskamrater som vill läsa och skriva 

motarbetas inte lika hårt av flickor som av pojkar (ibid.). 

 

Det motstånd som svenskämnet möter från pojkar är beroende av ett flertal faktorer utanför 

skolan, där både klass och kön spelar in. Pojkarnas motstånd förekommer dessutom inte i alla 

skolämnen, exempelvis inte i ämnen där eleverna ägnar sig åt teknik och data (Molloy, 2007, 

s. 37). Vad gäller svenskämnet är det möjligt att tala om en manlig motståndskultur när 

pojkarna avfärdar innehållet, alltså läsande och skrivande, som rentav tråkigt (ibid.). När 

Molloy (2007) uttalar sig om denna motståndskultur har hon förvisso högstadieelever i 

åtanke, men hennes resultat är otvivelaktigt överförbara till gymnasiet: ”Olika åldrar – samma 

strategier”, konstaterar hon i en av sina rubriker (Molloy, 2007, s. 35). 

 

Även om manliga gymnasieelever kan motsätta sig skrivande på samma sätt som manliga 

högstadieelever, bör det nämnas att pojkars attityder tycks variera mellan olika program. Vid 

en jämförelse av pojkar på studie- respektive yrkesförberedande program uppenbarar sig 
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framträdande skillnader när det kommer till deras skrivande och attityder till detsamma. 

Parmenius Swärd (2008), till att börja med, har siktet inställt på två studieförberedande 

program, och i hennes undersökning ingår både manliga och kvinnliga gymnasieelever från en 

naturvetenskaplig och en musikestetisk klass. Många av klassernas pojkar skriver på sin fritid 

och producerar bland annat dikter, berättelser, romaner och text till egen musik. Skrivandet är 

för dessa elever en lustfylld aktivitet, ett fritidsintresse, och många har lämnat högstadiet med 

betyget VG eller MVG i svenska. Därför ser de fram emot gymnasieskolans skrivande och 

svenskundervisningen, och de tar med sig sitt fritidsskrivande in i klassrummet (Parmenius 

Swärd, 2008, s. 86f). 

 

Bilden av pojkars skrivande på yrkesförberedande program är en helt annan. Eleverna på 

industriprogrammet uppfattar inte enligt Bergman (2007, s. 148) att det ingår i deras identitet 

att vara en skrivande människa, varken i skolan eller på fritiden. Även deras svensklärare 

uppmärksammar att pojkarna har ett mycket litet intresse för att skriva (Bergman, 2007, s. 

124). Värt att notera i just det här fallet är dessutom att industrieleverna har en manlig 

svensklärare och ändå saknar engagemang för skrivande och svenskämnets övriga innehåll (se 

2.1.1 och 2.2). Detta kan vara ett resultat som motsäger påståendet att lärarens kön har 

betydelse för hur eleverna presterar i svenskämnet. Det brukar nämligen påstås att kvinnliga 

lärare ofta undervisar på ett sätt som tilltalar flickor mer än pojkar, vilket ibland används som 

en förklaring till pojkarnas ointresse. 

 

Som det har framgått så finns det påtagliga skillnader mellan pojkarnas skrivande och deras 

attityder i Parmenius Swärd (2008) och Bergman (2007), men båda författare framhåller 

vikten av subjektiv förankring vid textproduktion. Till exempel kan det innebära att 

svenskläraren låter eleverna skriva om ämnen som intresserar och engagerar dem, vilket 

faktiskt kan förbättra elevtexterna (se Parmenius Swärd [2008] samt 2.1.2). Därtill 

demonstrerar Molloy (2007) hur ett passande ämnesval kan förändra en motvillig och 

praktiskt intresserad pojke på högstadiet. När han skriver en text om sitt fritidsintresse, att 

mecka med sina ”moppar”, genomsyras texten inte bara av engagemang utan också av ett 

gediget kunnande (Molloy, 2007, s. 27). Som läsare kan Molloy (2007, s. 28) inte undgå att 

märka med vilken lätthet och ledighet pojken skriver om ett ämne som han uppenbarligen är 

väl insatt i. Ämnesvalet kan med andra ord vara ett medel som läraren kan använda för att 

locka fram pojkarnas vilja till skriftliga uttryck. 

2.4 Att analysera elevtext 

 

Vid analys av elevtext är det önskvärt att fokusera både språk och innehåll för att bilda sig en 

grundlig uppfattning om den färdiga produkten. Den modell för elevtextanalys som kommer 

att tillämpas här tar hänsyn till båda aspekterna och är utarbetad av Palmér och Östlund-

Stjärnegårdh (2005). Modellen består av fyra steg och är inte beroende av genre eller texttyp, 

fastän författarna utgår från följande vedertagna texttyper: berättande, beskrivande, utredande 

och argumenterande (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s. 17f).  

 

Elevtextanalysen bör inledas med en helhetsbedömning för att avgöra om texten fungerar i sitt 

sammanhang (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s. 19, min kursiv.). När Palmér och 

Östlund-Stjärnegårdh (2005, s. 20) gör en helhetsbedömning avgör de även hur väl eleven har 

uppfattat den efterfrågade texttypen och genren. För skrivuppgiften i den här studien 

förekommer dock inga uttalade krav på en viss texttyp eller genre, och av den anledningen 

kommer varken texttyp eller genre att kommenteras i analysen. Istället kommer denna del av 

helhetsbedömningen att beröra hur väl eleverna har följt uppgiftsinstruktionerna. Viktigt är 
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också textens syfte som ska framgå tydligt, ett budskap ska förmedlas till läsaren och 

upplägget ska vara situationsanpassat (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s. 19f). Till 

skillnad från texttyp och genre kommer dessa tre aspekter att kunna beröras vid den 

kommande elevtextanalysen. 

 

Efter att ha gjort en helhetsbedömning är det lämpligt att gå vidare med att beakta innehållet 

och textanvändningen. De generella riktlinjerna är att textens innehåll ska vara relevant, 

anpassat till uppgiften eller situationen samt vara tillräckligt rikt på synpunkter. Eleven ska 

kunna växla mellan övergripande resonemang och konkreta exempel och uppvisar med fördel 

självständighet och ett kritiskt förhållningssätt (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s. 20f). 

Om eleven använder källor i sin text ska det tydligt framgå vad som är hämtat ur dessa och 

vad som är elevens personliga åsikter (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s. 21), men 

källanvändning är inte aktuellt i någon av elevtexterna här. Därför kommer den att utelämnas 

vid analysen, och denna rubrik kommer endast att benämnas innehåll i fortsättningen. 

 

Nästa steg är att ta hänsyn till disposition och sammanhang, och i det här fallet kommer 

samtliga aspekter som nämns nedan att beaktas vid elevtextanalyserna. Inledningsvis kan 

bedömaren koncentrera sig på elevtextens disposition där strukturen ska förefalla genomtänkt 

och innehållet överskådligt. Den klassiska retorikens tre delar, inledning, huvuddel och 

avslutning, ska helst gå att återfinna i texten. Kännetecknande för skickliga skribenter är 

dessutom förmågan att proportionera texten; att ge textens alla huvudpunkter lika stort 

utrymme (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s. 22). 

 

Då bedömaren övergår till sammanhanget är textbindning något som är högst relevant, likaså 

dess aspekter i form av ledfamiljer, sammanhangssignaler och styckeindelning. För det första 

kan en ledfamilj så som ’husdjur’ innehålla ’katt’ och ’hund’, och i en innehållsrik text bör ett 

antal centrala ledfamiljer ligga i fokus. I annat fall finns det en överhängande risk att läsaren 

uppfattar texten som osammanhängande (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s. 22). För 

det andra visar sammanhangssignaler hur innehållet hänger ihop, samtidigt som de underlättar 

läsarens förståelse av texten (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s. 23). Dessa ord, till 

exempel ’samtidigt’, ’på grund av detta’ eller ’i själva verket’, använder skribenten för att 

sammanlänka delar av satser, hela satser eller meningar. Sammanhangssignaler kan variera 

beroende på texttyp men är för den skull inte bundna till en viss texttyp (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh, 2005, s. 24). För det tredje är styckeindelning en viktig indikator på textens 

sammanhang, och nytt stycke ska markeras korrekt genom antingen indrag eller blankrad. Så 

kallade hybridstycken, där skribenten bara börjar på en ny rad och alltså inte använder vare 

sig indrag eller blankrad, är inte att rekommendera på grund av otydligheten (ibid.). 

 

Det sista steget är språk och stil som skiljer sig åt mellan olika texttyper. Även här kommer 

samtliga delar som presenteras att förekomma i elevtextanalyserna. Till att börja med är ett 

allmänt direktiv att språket ska vara varierat och tydligt för att läsaren utan ansträngning ska 

förstå texten. Om skribenten visar prov på ett stort ordförråd höjs läsvärdet, och ett stort 

ordförråd medför samtidigt förmågan att bygga ut nominalfraser som exempelvis ’bok’. 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005) exemplifierar med att skribenten kan välja att 

”skriva ’en spännande och innehållsrik bok med många bottnar’ i stället för ’en bra bok’”, och 

med ordvalen nyansera sin beskrivning (s. 25, understrykn. i orig.). 

 

Inte bara ordförrådet utan också ordföljden påverkar textens språk och stil. För att uppnå 

variation i texten kan eleven använda olika satsdelar i fundamenten, det vill säga det eller de 

ord som inleder en mening och därmed föregår huvudsatsens finita verb. I följande exempel 
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står det personliga pronomenet ’Jag’ i fundamentet medan det tempusböjda ’minns’ är det 

finita verbet: ”Jag minns själv att jag ofta fick svar i böckerna” (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh, 2005, s. 25, understrykn. i orig.). Vidare bör skribenten eftersträva variation 

även i meningslängden, använda eventuella stilmedel som retoriska frågor eller bildspråk, 

beroende på texttypen, samt följa vedertagna skrivregler (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 

2005, s. 26). 

 

Slutligen kan kvaliteten på det skrivna uttryckas genom att bedömaren sätter ett betyg på 

elevtexten (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2005, s. 20). Detta är emellertid inget krav, 

menar Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005, s. 18). Visserligen avslutar författarna själva 

sina elevtextanalyser med betygssättning, men i den här uppsatsen kommer inga betyg att 

sättas eftersom det inte finns några betygskriterier för skrivuppgiften. 

 

3. Metod 

3.1 Intervju och elevtextanalys 

 

För att ta del av elevernas uppfattningar om skrivande väljs kvalitativa intervjuer som metod. 

Detta för att få så nyanserade beskrivningar som möjligt av informanternas livsvärld (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 45f), vilka det finns en risk att gå miste om vid exempelvis enkätstudier. 

Förvisso når forskaren genom enkäter ut till en stor grupp människor, men har då mindre 

kontroll över hur informanterna svarar. Dessutom hade en kvalitativ enkät behövt genomföras 

i det här fallet, eftersom det är av intresse att förstå elevernas sätt att resonera samt upptäcka 

mönster (Trost & Hultåker, 2007, s. 23). En sådan enkät skulle också behöva bestå av ett 

större antal öppna frågor, det vill säga frågor utan givna svarsalternativ. Den typen av frågor 

kan dock generera en mängd olika svar som försvårar bearbetningen och tolkningen; vissa 

informanter kan besvara frågorna utförligt medan andra inte besvarar dem alls (Trost & 

Hultåker, 2007, s. 74). Således väljs intervju och inte enkät som metod för studien, i syfte att 

öka sannolikheten för tillräckliga och uttömmande svar från samtliga deltagare. 

 

Genom intervjuer framträder elevernas uppfattningar om skrivande och skrivundervisningen i 

svenskämnet, men för att kunna uttala sig om relationen mellan uppfattningarna och elevernas 

texter krävs naturligtvis en textanalys. Därför får eleverna under lektionstid skriva texter som 

sedan analyseras utifrån Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs (2005) modell för elevtextanalys 

(se 2.4 för en utförlig beskrivning av denna). Avsikten med att genomföra en grundlig 

textanalys är att få en tydlig bild av texternas olika aspekter och nivåer för att lättare kunna 

knyta dem till elevernas uttalanden om skrivande. 

3.2 Undersökningsgruppen och urval 

 

Intervjupersonerna och elevtextförfattarna är fyra pojkar som studerar på industritekniska 

programmet i en medelstor kommun. Samtliga deltagare går i årskurs 3 och läser kursen 

Svenska B, och av dessa anledningar är de aktuella för undersökningen; sannolikt befinner sig 

eleverna i det här stadiet på gränsen mellan utbildningens och arbetslivets skriftanvändning. 

Därtill har de längre erfarenhet av gymnasiets skrivundervisning jämfört med elever i årskurs 

1 eller 2. 
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Att just pojkar på ett mansdominerat yrkesprogram får uttala sig beror på det ointresse för 

skolans skrivande som denna grupp ofta uppvisar (se till exempel Bergman [2007] och 

Westman [2009]). Med detta inte sagt att bristande entusiasm inför skrivande inte 

förekommer också hos flickor. Det faktum att flickor inte deltar här ska följaktligen inte 

tolkas som att deras uppfattningar är mindre intressanta eller mindre problematiska (Molloy, 

2007, s. 9). 

 

För att välja ut pojkar till denna studie tillämpas ett strategiskt, alltså ett icke-slumpmässigt, 

urval i syfte att uppnå varierade intervjusvar och texter (Trost & Hultåker, 2007, s. 33). De 

fyra eleverna representerar därför vid undersökningstillfället respektive betygsnivå i svenska 

(IG–MVG), vilket innebär att betygsnivå och inte bara kön är en relevant variabel vid urvalet. 

 

Det uppenbart låga deltagarantalet medför givetvis både för- och nackdelar. Å ena sidan 

möjliggör det mer djupgående tolkningar vid analysen, men å andra sidan kan det bli svårare 

att generalisera utifrån resultaten (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 129). Just det senare är en 

vanligt förekommande invändning mot kvalitativ intervjuforskning, men inom humanismen 

finns uppfattningen att varje situation är unik (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280). Kritiker 

menar ändå att den vetenskapliga kunskapen bör vara giltig för alla platser, tider och 

människor (ibid.). Kvale och Brinkmann (2009, s. 284) bemöter denna kritik och hävdar att 

det går att generalisera utifrån det unika, utifrån ett litet antal fall, förutsatt att väl utförda 

intervjuer utgör grunden. Forskaren kan utifrån en intervjuundersökning göra en analytisk 

generalisering som vilar på ”rika kontextuella beskrivningar” och som är oberoende av 

analysform eller om det aktuella urvalet är slumpmässigt eller inte (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 285). Denna generalisering innefattar dels forskarens argumentering för att 

intervjuresultaten är överförbara till andra undersökningspersoner och situationer, och dels 

läsarnas generaliseringar utifrån rapporten (ibid.). 

3.3 Material och genomförande 

 

Intervjuerna spelas in med en diktafon för att säkerställa god kvalitet på inspelningarna. En 

dålig ljudupptagning kan nämligen påverka utskrifternas reliabilitet, eftersom den som skriver 

ut intervjuerna då kan höra fel eller misstolka passager som knappt är hörbara (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 201). 

 

Under de inspelade intervjuerna fungerar en intervjuguide bestående av tio frågor som stöd 

(se bilaga 1). Frågorna gäller elevernas textproduktion i svenskämnet där de får berätta om 

vilka texter de brukar skriva samt försöka klargöra syftet med skrivuppgifterna. De får 

dessutom ge sina synpunkter på skrivundervisningen genom att föreslå eventuella ändringar 

samt resonera kring om den har förberett dem för skrivandet i det framtida privat- och 

yrkeslivet. Även reflektioner kring det egna skrivandet förekommer när de beskriver en av 

sina texter från svenskämnet och motiverar sina åsikter om den. Som komplement till dessa 

frågor om undervisningen tillkommer ett par attitydfrågor om skrivande samt frågor om 

fritidens och det kommande arbetslivets skrivande. 

 

Veckan före intervjuerna genomför eleverna under lektionstid en skrivuppgift där ämnet är 

drömjobb (se bilaga 2). De blir ombedda att presentera sitt drömjobb, hur de ska agera för att 

få det och avgöra när i framtiden de vill vara anställda. I uppgiftsinstruktionerna står att texten 

ska ha en mer kreativ rubrik än ’Mitt drömjobb’, vara högst en handskriven A4-sida lång och 

innehålla motiveringar till varför ett visst jobb är elevernas drömjobb, varför de väljer ett visst 

tillvägagångssätt för att få jobbet samt varför de vill ha det vid en viss tidpunkt i livet. 
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Uppgiften kräver inte att eleverna använder någon speciell texttyp eller genre, utan kan sägas 

öppna för inslag av samtliga fyra texttyper (berättande, beskrivande, utredande och 

argumenterande). 

 

Skrivuppgiften passar in i klassens lektionsplanering och syftar till att ge eleverna chansen att 

skriftligt fundera på och förbereda sig inför det stundande arbetslivet. ’Drömjobbet’ borde 

vara ett ämne som alla elever kan uttala sig om med relativ lätthet, kanske framför allt i 

årskurs 3. Ämnesvalet är med andra ord ett försök att göra svenskämnets innehåll relevant för 

eleverna och anknyta till deras liv och intressen utanför skolan. 

 
Både skrivuppgiften och intervjuerna genomförs under en VFU-period på industritekniska 

programmet. Klassen i årskurs 3 blir under en svensklektion informerad om syftet med 

undersökningen, intervjuerna samt textanalyserna och kan här neka till deltagande, vilket två 

pojkar gör. Samtliga elever i den berörda klassen utför ändå skrivuppgiften som inte 

betygsätts, men däremot får de konstruktiv kritik på både språk och innehåll i form av 

skriftliga kommentarer. Att inga betyg förekommer beror på en strävan att undvika det som 

Parmenius Swärd (2008, s. 122) noterar, nämligen att elever ibland skriver texter enbart för att 

de vill få ett betyg. Genom att inte betygsätta texterna upplever eleverna i bästa fall att deras 

åsikter och framtidsplaner är intressanta och viktiga för lärarna, och inte bara utgör ytterligare 

betygsunderlag. Enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005, s. 18) är det inte heller 

nödvändigt att betygsätta texter som ska analyseras utifrån deras modell, även om författarna 

själva gör det i sina analyser. 

 

Efter att ha samlat in, läst och kommenterat elevtexterna görs ett urval av fyra pojkar som 

representerar respektive betygsnivå i svenskämnet. VFU-handledaren är delaktig vid urvalet 

eftersom hon har undervisat klassen i svenska i en lägre årskurs. Med sin kännedom om 

elevernas kunskaper och kompetenser kan handledaren därför bidra till att åstadkomma den 

eftersträvade variationen (se 3.2). Pojkarnas texter kopieras sedan och behålls för analys 

medan de kommenterade originalen återlämnas till eleverna. 

 

Veckan efter skrivtillfället genomförs samtliga fyra intervjuer. Pojkarna intervjuas av mig i ett 

avskilt rum på skolan, och under varje intervju uppstår behovet av att ställa följdfrågor till 

deltagarna. Dessa utgör oftast uppföljningsfrågor, sonderande frågor samt direkta frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 150f). 

 

Intervjuerna spelas in med en diktafon och varar i genomsnitt 8 minuter. Innan inspelningen 

startar informeras deltagarna återigen om intervjuns syfte och har möjlighet att ställa frågor. 

De blir dessutom försäkrade om att ingen annan än jag har tillgång till inspelningarna och att 

dessa kommer att raderas när arbetet är avslutat. Detta tillvägagångssätt bör föregå en intervju 

och utgör det som Kvale och Brinkmann (2009, s. 144) benämner orientering. Avslutningsvis 

kan pojkarna än en gång ställa frågor och tillägga något, antingen under eller efter 

inspelningen, så kallad uppföljning som Kvale och Brinkmann (2009, s. 144f) rekommenderar 

efter en intervju. 

3.4 Bearbetning och analys 

 

De fyra intervjuerna skrivs ut av mig och anpassas till skriftspråk eftersom de ”ska ingå i en 

läsbar offentlig berättelse” och inte i en språklig analys eller en samtalsanalys (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 197). Då språkanvändningen under intervjuerna inte är det primära blir 
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frekventa diskurspartiklar som ’ju’ och ’alltså’ bortrensade när de inte påverkar yttrandets 

mening. 

 

Det ska påpekas att det är fullt möjligt att låta en utomstående person skriva ut intervjuerna, 

men detta garanterar ändå inte utskrifternas validitet. Det finns ingen enda korrekt och valid 

utskrift av intervjuer, eftersom det är omöjligt att sant och objektivt omvandla framställningar 

från muntlig till skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 202f). Utskriften av intervjuer är 

alltså alltid en tolkningsfråga, vilket gör att samma material kan skrivas ut på olika sätt av 

olika personer (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 200). 

 

Varje utskrift analyseras sedan i sin helhet med fokus på en fråga i taget, och intervjuguidens 

kronologiska ordning följs. Vid resultatredovisningen av respektive elevintervju ges dock inte 

svaren i kronologisk ordning; istället sammanförs svar på frågor som bedöms ha liknande 

innehåll. Till följd av detta kan frågeställningarnas ordning variera från fall till fall vid 

analysen av elevintervjuerna. 

 

När det kommer till elevtexterna överförs de handskrivna texterna till datoriserad form. Inga 

ändringar görs i texterna för att ”pojkarnas egna röster ska bli hörda genom vad deras texter 

kan berätta för oss” (Molloy, 2007, s. 37). Alla stavningar, särskrivningar, styckeindelningar 

och så vidare är således elevernas.  

 

Därefter analyseras samtliga texter utifrån Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs (2005) modell 

för elevtextanalys (se 2.4 för en beskrivning av modellen). Varje elevtext blir läst upprepade 

gånger, och vid varje läsning står en av fyra följande bedömningsaspekter, hämtade från 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2005), i centrum: helhetsbedömning, innehåll, disposition 

och sammanhang samt språk och stil. 

3.5 Etiska överväganden 

 

Intervjuerna med eleverna samt analyserna av deras texter sker efter informerat samtycke: 

samtliga deltagare ställer upp frivilligt efter att ha fått kännedom om undersökningens syfte 

och upplägg (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). Informerat samtycke innebär även att 

eleverna kan dra sig ur undersökningen när som helst (ibid.). 

 

Vid sidan av informerat samtycke är konfidentialitet ett nyckelbegrepp, vilket betyder att 

forskaren inte redovisar data som kan röja deltagarnas identiteter (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 88). För att värna om elevernas konfidentialitet är deras namn här fingerade, i enlighet med 

Kvale och Brinkmanns (2009, s. 293) riktlinjer. 

 

4. Resultat och analys 
 

I följande avsnitt redovisas och analyseras det som framgår av respektive elevintervju och 

elevtext. Redovisningen avslutas med två sammanställningar, en av intervjuerna och en av 

texterna, i syfte att överblicka alla elevers resultat samt kunna jämföra och senare diskutera 

dessa. 
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4.1 Henrik (IG) 

 

Henrik är en av flera pojkar i klassen som ligger på betyget IG i svenska, men han är den enda 

av dem som samtycker till deltagande. Nedan får läsaren ta del av hans intervjusvar samt 

analysen av hans text.  

4.1.1 Intervju med Henrik 

 

De svar som Henrik ger under intervjun är inte alltför fylliga, och åtskilliga följdfrågor krävs. 

Han uppvisar ofta en osäkerhet, bland annat när han ska redogöra för vilka texter han brukar 

skriva i svenskämnet. Att ge exempel på någon viss texttyp klarar han inte av och menar att 

han bara genomför skrivuppgifterna utan att reflektera närmare kring vad han producerar. När 

han får frågan om han brukar skriva noveller, dikter eller analyser på svensklektionerna svarar 

han nekande. Samtidigt hävdar han att svenskläraren erbjuder honom en varierande mängd 

skrivuppgifter och nämner bokrecensioner. De utgör ett ”jobbigt” inslag i skrivundervisningen 

som han helst skulle slippa, påstår han, eftersom han sällan kommer ihåg bokens handling i 

efterhand. Som en ändring i skrivundervisningen föreslår han istället mer personliga texter i 

stil med noveller där han får ”hitta på själv” och använda sin fantasi. 

 

Även om Henrik riktar viss kritik mot delar av svenskämnets skrivande, och tycks skriva 

oreflekterat, kan han identifiera ett syfte med skrivuppgifterna: att bli bättre på att rent 

innehållsmässigt behandla ämnen som i vanliga fall inte är lätta att ta upp. Han ger inga 

exempel på sådana ämnen men gör gällande att han har blivit bättre på att skriva om dem. 

Dessutom kan språkliga lärdomar ingå i skrivuppgifternas syfte, och dessa är enligt Henrik 

rättstavning och förmågan att åstadkomma sammanhängande texter. Här är det möjligt att dra 

en parallell till Bergman (2007, s. 123) där en manlig elev i årskurs 3 på industriprogrammet 

upplever att rättstavning tillhör det viktigaste i svenskämnet. 

 

När Henrik ska resonera kring en av sina egna texter lyfter han varken rättstavning eller 

sammanhang som bidragande orsaker till tillfredsställelse eller missnöje. Han tänker tillbaka 

på drömjobbstexten som han skrev veckan före intervjutillfället (se 4.1.2), och förklarar att 

han inte är missnöjd med den fast han skulle vilja förbättra den. Detta skulle han göra genom 

att ägna mer lektionstid åt att skriva; producera en längre text och vara mer noggrann med att 

följa instruktionerna, vilket han säger sig veta att han inte har gjort. 

 

Trots att Henrik visar en viss textuell medvetenhet har han först svårigheter med att bestämma 

sig för om han är en duktig skribent. Enligt honom själv brukar han få bra respons på sina 

inlämnade texter i svenskämnet, men till sist drar han ändå slutsatsen att han inte utmärker sig 

på det skriftliga området. Inte heller vet han om skrivande är en rolig aktivitet, utan han 

beskriver det som ”någonting man bara gör”. Denna attityd, eller brist på attityd, har inte 

formats av skrivundervisningen, konstaterar han. Samtidigt förnekar Henrik att han ser på 

skrivandet som ett tvång för att få ett godkänt betyg i svenska, vilket är en inställning bland 

gymnasieelever som kan utläsas i Parmenius Swärd (2008, s. 122). 

 

Henrik anser att skrivandet i undervisningen, hur likgiltig han än är inför det, i hög grad har 

förberett honom för skrivandet i det framtida yrkes- och privatlivet. Förvisso tror han att han 

inte kommer att behöva skriva mycket i sin yrkesroll utan snarare göra ritningar, men han 

understryker att han definitivt kan se nyttan i att öva sig på att kommunicera skriftligt. Han 

påpekar att goda skrivkunskaper alltid underlättar vid interaktionen med andra människor, 

både i arbetslivet och på fritiden. 
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Fritidens textproduktion skiljer sig markant från både det kommande yrkeslivets och skolans 

skrivande. Henrik berättar att hans skrivande på fritiden är begränsat till sms, skrivande på 

Facebook, chattande med vänner samt skrivande av ett eller annat mejl när han ska köpa eller 

sälja något på Internet. Han klargör att han föredrar att skicka sms eller mejl istället för att 

ringa, vilket går att tolka som att han hellre uttrycker sig i skrift än i tal. Naturligtvis kan detta 

tillvägagångssätt ha många andra orsaker, till exempel ekonomiska, och det går alltså inte 

med säkerhet att avgöra att han föredrar skriftlig kommunikation. Det verkar emellertid som 

om Henrik i regel producerar kortfattade texter på fritiden, baserat på de medier och 

situationer han nämner, och måhända gäller detsamma även i skolan. 

4.1.2 Henriks drömjobb: Egen företagare 

 

Jag hade velat vara egen företagare för ett mek och svets företag. 

Jag vill ha ett eget företag för att tjäna mkt pengar och företaget kanske blir stort då kan 

man ju passa det vidare i släkten. 

Och varför jag väljer svets är väll för att det är och har varit mitt intresse i många år. 

 

Vid en helhetsbedömning av Henriks text är det första intrycket att den är kortfattad: texten 

består av 56 ord och motsvarar i handskriven form ungefär en tredjedels A4-sida. Det ringa 

omfånget försvårar en vidareutveckling av tankar och bidrar dessutom till en viss otydlighet. 

Läsaren kanske kan upptäcka textens syfte, att skriva om sitt drömjobb, men detta hade 

Henrik kunnat förmedla tydligare. De tre meningar som utgör texten är inte heller helt 

sammanhängande, vilket resulterar i att textens upplägg inte framstår som genomtänkt eller 

situationsanpassat. Texten fungerar då endast delvis i sitt sammanhang: eleven presenterar 

och motiverar sitt drömjobb enligt instruktionerna, och för alltså fram ett slags budskap, men 

beskriver inte hur eller när han ska få jobbet. Eftersom två av de tre obligatoriska 

frågeställningarna saknas, uteblir motiveringar till dessa. Dock har han, i enlighet med 

instruktionerna, valt en annan rubrik än ’Mitt drömjobb’ och textomfånget håller sig inom den 

angivna gränsen. 

 

Fastän texten inte är längre än tre meningar är innehållet ändå att betrakta som relevant och 

situationsanpassat. Henrik presenterar sitt drömjobb och ger motiveringar till varför han vill 

jobba med just detta: för att ”tjäna mkt pengar” (rad 2) och kunna ”passa det vidare i släkten” 

(rad 3). Dessa motiveringar kan samtidigt utgöra konkreta exempel, men texten är för kort för 

att innehålla övergripande resonemang; för att resonera kring något krävs ett större utrymme. 

Vidare är det svårt att bedöma textens innehåll som tillräckligt rikt på synpunkter, återigen 

beroende på att den är kortfattad. Däremot är det möjligt att Henrik i viss utsträckning är 

självständig som skribent då han kan motivera sina åsikter och demonstrera fördelar med sitt 

valda yrke. Ett kritiskt förhållningssätt uppvisar han i alla fall inte, vilket han hade kunnat 

göra genom att också påtala nackdelar med sitt drömjobb och därmed nyansera yrkesbilden. 

 

Vad gäller textens disposition och sammanhang upplevs strukturen som ogenomtänkt. 

Innehållet är visserligen överskådligt tack vare det ringa omfånget, men de tre meningarna 

kan knappast kallas inledning, huvuddel och avslutning. Den första meningen skulle 

eventuellt kunna fungera som en slags inledning, men de andra meningarna utgör inte en 

huvuddel och en avslutning. Inte heller får textens alla huvudpunkter lika stort utrymme 

eftersom Henrik utelämnar svaren på två obligatoriska frågeställningar. 

 

Strukturen kan således lämna en del att önska, och detsamma framkommer vid en studie av 

hur Henrik skapar sammanhang i sin text. För att åstadkomma ett tydligare sammanhang 
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behövs naturligare övergångar mellan textens olika delar, som består av det som Palmér och 

Östlund-Stjärnegårdh (2005, s. 24) benämner hybridstycken. Henriks text innehåller tre 

hybridstycken som alltså inte är korrekt markerade genom antingen indrag eller blankrad.
3
 Ett 

visst sammanhang och flyt skapas dock inom meningarna när Henrik binder samman 

huvudsatser och bisatser med exempelvis ”för att” samt ”då” (båda på rad 2), men deras 

förekomst är inte tillräcklig för att hela texten ska vara sammanhängande. Vidare finns inget 

stort antal ledfamiljer i den korta texten, men ”företaget” är ett exempel och hit hör 

naturligtvis dess olika referenser; bland annat omtalas företaget som ”det” (rad 3). Även ”jag” 

utgör en ledfamilj, som är sammankopplad med ”släkten” (rad 3), och när Henrik använder 

”man” (rad 3) är det troligt att han här också syftar på sig själv. 

 

Slutligen uppvisar språket och stilen ingen påtaglig variation, men det förra är trots allt tydligt 

och lättbegripligt för läsaren. Ett enstaka stavfel som ”väll” (rad 4) eller särskrivningar av 

”mek och svets företag” (rad 1) samt ”egen företagare” (rad 1) kan störa läsaren men påverkar 

inte förståelsen av texten. Förkortningen ”mkt” (rad 2) kan upplevas som aningen störande 

utan att vara svårtolkad. Mer störande kan det då vara att Henrik inte sätter något skiljetecken 

mellan satserna i andra meningen (efter ”stort” på rad 2). Dessutom står ”Jag” i fundamentet i 

de första två av textens tre meningar (”Och” i den tredje, rad 4), och här är det inte frågan om 

ett stilmedel, en anafor, utan snarare om en upprepning. Resultatet blir att läsaren önskar 

variation i fundamenten, fastän meningslängden varierar, och eventuellt ett större ordförråd 

eller utbyggda nominalfraser; formuleringar som ”mek och svets företag” (rad 1) eller ”eget 

företag” (rad 2) är inte att betrakta som väl utbyggda nominalfraser. 

 

Efter att ha genomfört textanalysen framträder vissa kopplingar mellan Henriks uttalanden om 

skrivande (se 4.1.1) och den text han ställer till förfogande här. Henrik talar om skrivande 

som ”någonting man bara gör”, och detta oreflekterade tillvägagångssätt blir märkbart på flera 

punkter i texten och kan leda till att Henrik, precis som han själv påstår, inte anses utmärka 

sig skriftligt. Att texten består av tre meningar som inte fullt hänger samman med varandra är 

en sådan aspekt som kan tyda på att han utför skrivuppgifter så oreflekterat som han säger sig 

göra. En annan är att Henrik inte följer instruktionerna särskilt väl, vilket kan förstärka det 

ogenomtänkta intrycket och ge texten ett drag av nonchalans. Ändå är det sannolikt att Henrik 

har förstått skrivuppgiften, eftersom han vid intervjutillfället påtalar textens brister och hävdar 

att han kunde ha skrivit utförligare samt följt instruktionerna bättre. 

4.2 Andreas (G) 

 

Andreas är representativ för en stor del av klassen eftersom han har betyget G i svenska. Här 

presenteras hans intervjusvar innan fokus skiftar till analysen av hans text. 

4.2.1 Intervju med Andreas 

 

Inledningsvis får Andreas berätta om vilka slags texter han brukar skriva i svenskämnet. Han 

kan inte ge något konkret exempel utan talar om skrivuppgifterna som ”olika”, men han 

svarar jakande på frågan om noveller, bokrecensioner och analyser av filmer eller böcker 

brukar förekomma. Dessutom tillägger han att eleverna oftast inte bestämmer själva vad som 

ska skrivas; de utför bara de skrivuppgifter som svenskläraren delar ut. 

                                                 
3
 I de fall där eleven använder hybridstycken i sin text hänvisas endast till rader och inte till stycken vid citat, 

eftersom styckena kan förefalla otydliga. Om eleven däremot markerar nytt stycke med antingen blankrad eller 

indrag förekommer referenser till både stycken och rader. 
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Svenskläraren verkar alltså ha makten över skrivuppgifterna, men deras syfte står klart för 

Andreas: ur hans synvinkel är det att lära sig skriva exempelvis noveller och recensioner. 

Således kan hans uttalande eventuellt tolkas som att syftet med skrivuppgifterna är att uppnå 

en högre genremedvetenhet. Först vet Andreas inte exakt varför det är viktigt att skriva dessa 

texter, utan konstaterar att ”det bara är bra att kunna”. När han sedan försöker vidareutveckla 

syftet framhäver han en språklig aspekt. Syftet kan vara att utöka ordförrådet, antar han, och 

på så sätt bli en bättre skribent.  

 

En nödvändig förutsättning för att förbättra sitt skrivande är, enligt Andreas, lärarresponsen 

som han beskriver som fokuserad på både innehåll och språk. Därmed tycks det som om 

responsen i det här fallet inte utgår från den expressionistiska skrivpedagogiken, där enbart 

innehållet och inte språket ligger i fokus vid lärarens bedömning (Westman, 2009, s. 28). 

Vidare påstår Andreas att han värdesätter den respons han får på sina texter och ”absolut” lär 

sig något och utvecklas som skribent av lärarens kommentarer. Ändå anser han sig inte vara 

en duktig skribent: han hävdar att han är ”helt okej” på att skriva och är av åsikten att det är 

viktigare att han faktiskt kan skriva och inte hur han skriver. Samtidigt lyfter han innehållet 

som det mest positiva i hans texter, men han säger sig också ha ett ganska stort ordförråd och 

behärska styckeindelning. 

 

Det framgår inte om lärarresponsen bidrar till att Andreas upplever skrivande som roligt, men 

han klargör att skrivundervisningen inte påverkar hans attityd. Han förklarar att det som 

definitivt påverkar är ämnesvalet, och exemplifierar ett tråkigt skrivande med ”rätt jobbiga” 

texter som analyser och recensioner. Men, fortsätter han, skrivande kan vara roligt om texten 

handlar om något som engagerar honom, till exempel hans personliga intressen. Om Andreas 

uppskattar ämnesvalet kan det mycket väl leda till att han producerar bättre texter i sådana 

skrivsituationer, då både Parmenius Swärd (2008) och Molloy (2007) noterar kopplingen 

mellan engagemang och välskrivna elevtexter. Andreas klagar dock över att han sällan får 

tillfälle att behandla intressanta ämnen i skrift och föreslår med andra ord en ändring i 

skrivundervisningen. Möjligen saknar han den subjektiva förankringen i svenskämnet som 

Bergman (2007, s. 144) betraktar som ytterst viktig för att förändra yrkeselevers attityd till 

skrivande. 

 

Drömjobbstexten (se 4.2.2) är sannolikt ett exempel på en text med ett passande ämnesval för 

Andreas, eftersom han talar om den som en personlig text där han fick skriva om vad han 

ville. Han försöker att resonera närmare kring den men genomför ingen djupare analys och 

bedömer den slutligen som ”helt okej”, precis som det omdöme han ger sig själv som 

skribent. Trots detta ger han intryck av att vara mer nöjd än missnöjd med den då han räknar 

upp ett flertal förtjänster i texten som ett ganska bra flyt, ett bra ordförråd och ”hyfsad” 

grammatisk korrekthet. 

 

Flyt, ordförråd och grammatik är alla tänkbara inslag i skrivundervisning, och Andreas anger 

att han i hög grad har blivit försedd med de skrivkunskaper som han behöver i sitt framtida 

liv. Han har lärt sig ”mer än tillräckligt” om skrivande, vilket kan tyda på att han, precis som 

många andra yrkeselever, inte tror sig behöva skolans skrivande i sin praktiska yrkesroll 

(Bergman, 2007, s. 144). Antagandet bekräftas av hans uttalande om att det framtida 

yrkeslivet över huvud taget inte kommer att innefatta skrivande. Istället för skrivande och 

språk i allmänhet ser Andreas matematik som sitt viktigaste verktyg. Däremot förekommer 

skrivande i liten omfattning på hans fritid: han skickar sms och mejl samt skriver på 

Facebook, men förtydligar att detta skrivande enbart sker i kommunikationssyfte. 
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4.2.2 Andreas drömjobb: Oljeriggen 

 

Den här drömmen har jag haft i ett par år ungefär så länge jag har gått på I-TEK. 

 

Det som är bra med att jobba på en oljerigg är att arbets tiderna är bra, mycket ledighet 

samt lönerna och det är en storfördel. Dock krävs det en hel del utbildningar framför allt 

på säkerheten men även massor med svetsutbildningar. 

 

för att få jobbet kommer jag ta dom flesta svetslicenser som behövs sen har jag även 

några kontakter som kanske kan hjälpa mig. Men det kommer kosta en heldel pengar men 

det jobbar man ihop snabbt om man får jobbet. 

 

Så jag planerar att innan jag fyllt 23år ska jag ha mitt drömjobb. 

 

Andreas text består av 112 ord, och i handskrivet format uppnår texten nästan det maximala 

omfånget, det vill säga en hel A4-sida. Han har också valt en annan rubrik än ’Mitt drömjobb’ 

och uppfyller därmed de instruktioner som snabbt går att urskilja vid helhetsbedömningen. 

Vid en mer ingående textläsning blir det synligt att han besvarar de tre frågeställningarna som 

är obligatoriska för uppgiften: han presenterar sitt drömjobb, beskriver hur han ska göra för att 

få det samt avgör när i framtiden han vill vara anställd. Dessutom motiverar han sina åsikter i 

de flesta fall: Andreas upplyser läsaren om varför han vill jobba på just en oljerigg (stycke 2, 

rad 1–2), och i stycke 2 motiverar han varför han behöver de kompetenser han nämner. 

Texten avslutar han med att ange i vilken ålder han är då han har fått sitt drömjobb, men här 

motiverar han inte varför han vill ha jobbet vid denna tidpunkt.  

 

Trots att en av tre motiveringar saknas, fungerar texten ändå till stor del i sitt sammanhang. I 

första meningen klargör Andreas att han skriver om en dröm, men det är inte förrän i andra 

stycket som det går att utläsa att syftet är att skriva om ett drömjobb. Förvisso framgår det 

budskap som han förmedlar om sitt drömjobb, men upplägget hade kunnat vara mer 

situationsanpassat. Rubriken ”Oljeriggen” är inte helt tillräcklig för att förbereda läsaren på 

textens innehåll, och i första stycket hade han tydligare kunnat förklara att det är svetsare på 

en oljerigg han vill bli. 

 

Andreas drömjobb tydliggörs inte omedelbart i texten, men innehållet är relevant och anpassat 

till uppgiften och situationen. Däremot kan det ifrågasättas om det är tillräckligt rikt på 

synpunkter; sista stycket är kort och hade behövt vidareutvecklas för att inte ge ett ytligt 

intryck. Också texten som helhet kan upplevas som en aning ytlig. Resonemangen, till 

exempel om ekonomiska fördelar, ligger ofta på en övergripande nivå, och Andreas saknar 

här ett genomgående kritiskt förhållningssätt. Han visar på en mängd fördelar med yrket men 

nämner ingenting om exempelvis nackdelar eller risker, konkurrens och så vidare. Därför 

skapar han ingen nyanserad, utan snarare en romantiserad, bild av sitt drömjobb. Läsaren kan 

därutöver efterlysa fler konkreta exempel, vilket hade ökat hans självständighet som skribent. 

Ett sådant konkret exempel hade kunnat utgöra en beskrivning av just risker i arbetet, 

eftersom han talar om säkerheten på en oljerigg (stycke 2, rad 3).  

 

För att övergå till disposition och sammanhang i Andreas text går det att notera en struktur 

som hade kunnat vara mer genomtänkt. Den korrekta styckeindelningen med blankrad 

resulterar å ena sidan i fyra stycken som gör innehållet överskådligt, men å andra sidan är 

styckena inte alltid naturligt sammanlänkade med varandra, som stycke 1 och 2 respektive 

stycke 3 och 4. Det första stycket har en viss funktion av en inledning, men som nämnts ovan 

hade han behövt förbereda läsaren på innehållet genom att nämna oljeriggen och svetsande. 
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Resterande tre stycken kan utgöra en huvuddel, men en ordentlig avslutning saknas. 

Resonemanget upplevs som ofullbordat när han avslutar texten med att enbart konstatera när 

han vill ha jobbet. Alltså ägnar Andreas mer utrymme åt att beskriva och motivera sitt 

drömjobb och hur han ska göra för att få det, än åt att motivera när han vill ha jobbet och på 

så sätt vidareutveckla stycke 4. 

 

En något ogenomtänkt struktur utesluter inte helt att texten innehåller element som skapar 

sammanhang. I Andreas fall bidrar ledfamiljer till att åstadkomma en sammanhängande text, 

och en sådan ledfamilj är ”jag”. Även referenser till ”utbildningar” och ”svets” går att 

upptäcka i texten. Tillkommer gör ord som har med ”pengar” att göra i form av ”lönerna” 

(stycke 2, rad 2), och möjligtvis kan ”oljerigg” leda till ekonomiska associationer. Viktiga för 

sammanhanget är också sammanhangssignaler, och här sammanlänkar Andreas sina satser 

med ord som ”men”, ”även” eller ”och”, samt använder sammanhangssignaler i stil med 

”Dock” och ”framför allt” (båda i stycke 2, rad 2). 

 

Ordvalen ”Dock” och ”framför allt” höjer läsvärdet och ger ett gott intryck vid en bedömning 

av textens språk och stil, men dessa är inte exempel på stilmedel som över huvud taget inte 

tycks förekomma i texten. Andreas språkanvändning och ordförråd framstår ändå som relativt 

varierade, och språket resulterar inte i några större otydligheter. Ett potentiellt undantag är ”I-

TEK” (stycke 1, rad 1), där vissa läsare skulle kräva en definition. 

 

Variation återfinns dessutom både i meningslängden och i ordföljden. Andreas har inte en 

tendens att använda alltför korta meningar, utan sammanlänkar hellre huvudsatser och bisatser 

för att åstadkomma längre meningar. Vidare placerar han olika satsdelar i fundamenten när 

han inleder sina meningar till exempel med ”Det”, ”för att”, ”Men” och ”Så”; notera att ’Jag’ 

aldrig står i fundamentet. Trots denna variation bygger han inte ut sina nominalfraser i någon 

större utsträckning, men uttryck som ”dom flesta svetslicenser som behövs” (stycke 3, rad 1) 

och ”en hel del utbildningar framför allt på säkerheten” (stycke 2, rad 2–3) går att hitta i 

texten. 

 

Slutligen följer Andreas inte alltid vedertagna skrivregler. Han särskriver ”arbets tiderna” 

(stycke 2, rad 1), utelämnar kommatering där det behövs (stycke 1, rad 1 före ”ungefär” och i 

stycke 3, rad 1 efter ”behövs”) och inleder stycke 3 med liten bokstav. Stavningar som 

”storfördel” (stycke 2, rad 2) och ”heldel” (stycke 3, rad 2) kan förvåna läsaren, men påverkar 

inte förståelsen. Stavningen ”dom”, som han använder, är numera accepterad och stör inte i en 

informell och personlig text. Mer störande kan det vara om eleven inte kan skilja mellan 

subjektsformen ’de’ och objektsformen ’dem’, ett dilemma som eleven undviker genom 

’dom’-stavningen. 

 

När textanalysen nu är avslutad återstår kopplingarna mellan Andreas intervjusvar rörande 

skrivande (se 4.2.1) och hans faktiska text. Kanske vill läsaren, precis som Andreas, bedöma 

texten och honom som skribent som ”helt okej”. Som grund för detta omdöme finns det 

faktum att texten uppvisar ett visst sammanhang och flyt, vilket enligt Andreas är textens 

fördelar. Under intervjun påstår han även att det är möjligt att betrakta hans ordförråd och den 

”hyfsade” grammatiken som styrkor, vilket analysen av hans text bekräftar. Att texten har 

dessa fördelar kan delvis bero på Andreas inställning till skrivande; hans uppfattning om att 

skrivande är roligt när han, som här, får skriva om något personligt intresse kan höja textens 

kvalitet (se Parmenius Swärd, 2008, s. 122). 
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4.3 Johnny (VG) 

 

Johnny är en av pojkarna i klassen som uppnår betyget VG och är den som pratar längst och 

utförligast om skrivandets många aspekter. Nedan följer hans intervjusvar och analysen av 

hans text. 

4.3.1 Intervju med Johnny 

 

I början av intervjun beskriver Johnny svenskämnets texter. Dessa består enligt honom av 

noveller, krönikor, åtskilliga bokrecensioner och enstaka artiklar, och han verkar inte ha några 

problem med att utföra dessa skrivuppgifter: ”Jag får instruktionerna och sedan skriver jag”, 

konstaterar han. 

 

Inte bara instruktionerna utan också syftet med skrivuppgifterna har Johnny alltid klart för sig, 

hävdar han: läraren brukar inför varje övning förmedla vad eleverna ska uppnå. Johnny är av 

uppfattningen att syftet består i att en rent allmän utveckling i svenska ska ske, och att 

eleverna ska lära sig grammatik och rättstavning. Om han blir ombedd att skriva en krönika, 

till exempel, säger han sig veta att läraren även förväntar sig att han ska visa kunskap om hur 

en krönika bör vara skriven. Med andra ord syftar han troligen på att han ska utveckla en 

genremedvetenhet genom sitt skrivande i svenskämnet. 

 

Vidare talar Johnny om svenskundervisningen i positiva termer; den har i hög grad, eller ”helt 

klart”, gett honom de skrivkunskaper som han kan tänkas behöva i det kommande yrkes- och 

privatlivet. Därför menar han att han inte skulle vilja ändra på något i skrivundervisningen. 

Han berättar att den är tillräcklig och har inkluderat ”det mesta” om att använda svenska 

språket. Eftersom han har planer på högskolestudier tror han dock att han huvudsakligen 

kommer att läsa och skriva på engelska inom en snar framtid. 

 

Hurdana Johnnys skrivkunskaper i engelska är berörs inte, men som svenskspråkig skribent 

uppfattar sig Johnny som duktig. Han försöker förklara vad det är som gör honom till en 

duktig skribent och ger ett exempel, här med bokrecensioner, och påstår att han vid en sådan 

uppgift kan ”få upp det mesta”. Motiveringen är otydlig men kan tolkas som att han återigen 

åsyftar en genremedvetenhet; han vet vad en bokrecension brukar innehålla och hur han ska 

disponera texten. Eventuellt kan han syfta på att han kan bidra med ett fylligt och relevant 

innehåll. De språkliga fördelarna, däremot, framhäver han tydligare: han lyfter sitt stora 

ordförråd, att han uttrycker sig väl och behärskar styckeindelning. Han eftersträvar dessutom 

ett ”bra flyt” i sina texter och vill tydliggöra budskapet för läsaren. 

 

Att tydliggöra ett budskap kan tyda på mottagarmedvetenhet, vilket Johnny demonstrerar när 

han talar om en deckarnovell som han skrev i årskurs 1 och var ”rätt nöjd” med: ”Läsarna ska 

förstå i slutet vem som var vad och gjorde vad, men det är inte så kul i början om alla får veta 

allt eller om folk inte förstår någonting i slutet.” Novellens handling kretsar kring ett mord, 

och Johnny beskriver sitt upplägg: ”Jag hade med en sådan här flashback i början. Och sedan 

blev det en paus och så började jag om från början. Det var slutet först.” 
4
 Eleverna hade 

enligt Johnny inte fått instruktionen att använda någon ”flashback”, utan det var hans försök 

                                                 
4
 I narratologiska termer verkar Johnny syfta på att novellen inleds med antingen en analeps, en tillbakablick, 

eller en proleps, en framåtblick. Ordet ”flashback” antyder att han avser en analeps, men det är också tänkbart att 

uppfatta hans beskrivning av ”slutet först” som en proleps, alltså en framställning av något som komma skall i 

novellen. 
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att göra novellen ”annorlunda”. Genom sitt tillvägagångssätt kan han möjligen visa på en 

genremedvetenhet; det skapar spänning och är inte ett ovanligt grepp i deckarlitteratur. 

 

Av ovanstående resonemang kan det tyckas som om Johnny är en van skribent och uppskattar 

skrivande, men han svarar tvekande på frågan om skrivande är roligt: ”Nog är det lite roligt 

om det ska bli något bra av det. Det är inte det bästa jag vet, att sitta och skriva böcker, men 

inte är det så att jag blir less när jag får en skrivuppgift.” Att ”skriva böcker” är något han 

upplever som föga engagerande kan tyda på negativa erfarenheter av den expressionistiska 

skrivundervisningen och dess skönlitterära textproduktion (Westman, 2009, s. 28). Det är 

således inte otänkbart att han istället önskar få skriva mer diskursiva texter, till exempel 

rapporter, som han tror att han kommer att skriva i sin yrkesroll. Antagandet styrks emellertid 

inte av hans positiva uttalanden om svenskundervisningen, som han avgör har bidragit till 

hans attityd till skrivande, eller av det faktum att han gärna säger sig skriva noveller och 

krönikor. 

 

Om Johnny skriver noveller och krönikor i skolan är fritidens texter av en annan karaktär. Då 

berättar han att han skriver mejl och sms samt skriver på Facebook. Dessa former av 

skrivande betraktar han knappt som giltiga och motiverar sin åsikt med att texterna är så 

korta, vilket är en attityd som kan jämföras med det omedvetna skriftbruket hos de praktiska 

yrkesutövarna i Karlsson (2006, s. 109). Det mesta skrivandet som Johnny och hans klass 

utför sker alltså i skolan, förklarar han, vilket kan vara en av lärarens undervisningsstrategier: 

Bergman (2007, s. 124) visar att hemläxor i svenska inte fungerar på industriprogrammet, och 

därför måste eleverna enligt svenskläraren skriva under lektionstid. 

4.3.2 Johnnys drömjobb: Ett kreativt arbete inom industrin 

 

Mitt drömjobb är att jobba med något tekniskt inriktat arbete. Något som innebär att man 

får vara kreativ, exempelvis konstruktör eller projektledare, helst inom industrin. Det ska 

även finnas praktiska delar med, man ska inte sitta på ett kontor hela tiden. Varför just 

detta skulle vara bättre än andra jobb beror på att mina intressen ligger inom detta område 

samt att det är relativt högavlönat. 

 

För att kunna få ett jobb som konstruktör eller projektledare ”måste” man för det första 

vara högskoleutbildad. Det är inget krav men i dagens läge krävs det i stort sett alltid. 

Arbetserfarenheter är såklart viktigt i de flesta yrken så man lär behöva arbeta ett tag 

inom något område under detta, exempelvis inom samma företag fast inte som 

projektledare. 

 

Hur länge man är beredd att kämpa, ja, det blir ju ett antal år på universitet och kanske 

lite arbete för att få erfarenhet innan man får drömjobbet. 

 

Att vara ung inom detta område är ofta lite av en nackdel, då arbetare under en själv 

kanske ser en som grön och oerfaren, med tanke på att man ska leda ett arbete. När man 

når medelåldern ses man ofta som erfaren och senior inom området. 

 

Johnnys text är 198 ord lång och fyller exakt en A4-sida i sin handskrivna form, och vid en 

helhetsbedömning framgår att den håller sig inom uppgiftens omfång. Som instruktionerna 

kräver är titeln en annan än ’Mitt drömjobb’, och Johnnys val av titel fungerar mycket väl 

som intresseväckare. Att texten syftar till att beskriva hans drömjobb gör han klart redan i 

första meningen. Därefter presenterar han sitt drömjobb, berättar hur han ska agera för att få 

jobbet samt ger de efterfrågade motiveringarna till sina åsikter. Dock beskriver han inte vid 
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vilken tidpunkt han personligen vill ha jobbet, utan lyfter endast för- och nackdelar med att bli 

anställd i en viss ålder. Av stycke 3 framgår eventuellt att han vill ha jobbet i relativt ung 

ålder, men detta är otydligt. Läsaren kan undra hur länge ”ett antal år” (stycke 3, rad 1) varar 

eller hur länge han kommer att utföra ”lite arbete” (stycke 3, rad 2). Att svaret på en av tre 

frågeställningar saknas här, eller uttrycks otydligt, är inte tillräckligt för att texten inte ska 

fungera i sitt sammanhang, men då en frågeställning lämnas obesvarad kan texten inte 

fullständigt sägas fungera. Trots den bristen förmedlar Johnny ett budskap till läsaren om sig 

själv och sitt drömjobb, och han gör det i en text med ett situationsanpassat upplägg. 

 

Innehållet i Johnnys text är även det situationsanpassat och relevant. Inte sällan presenterar 

han innehållet i motsatser, så som arbete kontra studier, ung kontra gammal, och inledningsvis 

gör han jämförelser mellan teoretiska och praktiska inslag i yrket (stycke 1, rad 2–3). Han 

uppvisar också ett kritiskt förhållningssätt, bland annat genom att fundera på ålderns betydelse 

i arbetet (stycke 4). Med andra ord ger han en tämligen nyanserad bild av yrket genom att 

växla mellan övergripande resonemang och konkreta exempel.  

 

Att han presenterar sitt drömjobb ganska ingående gör att innehållet framstår som tillräckligt 

rikt på synpunkter, och han är både språkligt och innehållsmässigt självständig. Emellertid är 

texten inte alltigenom självbärande eftersom läsaren ibland måste ha uppgiftsinstruktionerna 

(se bilaga 2) till hands för att förstå varför han skriver som han gör, till exempel i hela stycke 

3 eller i stycke 1, rad 3–5: ”Varför just detta skulle vara bättre än andra jobb …” I dessa 

exempel har Johnny nämligen besvarat frågor som eleverna kan men inte måste ta med i sina 

texter, fast utan att tydligt knyta svaren till resten av innehållet. 

 

Ändå är innehållet överskådligt när det kommer till textens disposition och sammanhang, och 

texten är med hjälp av blankrad korrekt indelad i fyra stycken fastän det tredje stycket står ut 

som en aning kort. Övergången mellan stycke 1 och 2 är dessutom naturligare än den mellan 

stycke 2 och 3 eller mellan stycke 3 och 4, så det är tänkbart att hävda att den första hälften av 

texten har en mer genomtänkt struktur än den andra hälften. Det första stycket kan fungera 

som en inledning, och de resterande tre utgör en slags huvuddel. Däremot saknar Johnnys text 

en tydlig avslutning. Likväl tycks det som om textens tre huvudpunkter får nästan lika stort 

utrymme, men han hade kunnat besvara frågan angående när han vill ha jobbet tydligare. 

 

Något som å andra sidan bidrar till en tydlig och sammanhängande text är kontrasterna mellan 

studier och arbetsliv samt teoretiska kontra praktiska inslag i yrket. Flera referenser som 

”industri”, ”företag”, ”kontor”, ”konstruktör” och ”projektledare” hör ihop, och likaså 

akademiska referenser som ”universitet” och ”vara högskoleutbildad”; det senare refererar 

han till som ”det” i stycke 2, rad 2. Även ett flertal sammanhangssignaler i stil med 

”exempelvis”, ”beror på att”, ”med tanke på att” och ”för det första” används, men Johnny 

sammanlänkar också satser med ”och” eller ”men” emellanåt. Slutligen, vad gäller 

sammanhanget, kan en central ledfamilj i en personlig text vara ’jag’, men i Johnnys fall 

motsvaras denna snarare av ”man”, vilket han närmast överanvänder. Därtill skriver han 

”man” när han lika gärna, om inte hellre, skulle kunna använda ’jag’, till exempel i stycke 1, 

rad 1 eller i stycke 3.  

 

Bortsett från upprepningen av ”man” framgår det vid bedömningen av språket och stilen att 

Johnny har ett tämligen varierat och tydligt språkbruk, om än fritt från stilmedel. Språket är 

lätt för läsaren att förstå, och han uttrycker sig väl och skapar flyt i texten. Ordvalen ”relativt” 

(stycke 1, rad 5), ”senior” (stycke 4, rad 3) och ”högskoleutbildad” (stycke 2, rad 2) kan höja 
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läsvärdet och visa på ett stort ordförråd. Vissa ord, till exempel ”relativt”, hade med lätthet 

kunnat bytas ut mot ’ganska’ eller en synonym med lägre stilvärde så som ’rätt’. 

 

Ett stort ordförråd till trots bygger Johnny inte ut sina nominalfraser särskilt mycket. Hans 

nominalfraser framstår emellertid inte som alltför enkla och onyanserade. ”Ett kreativt arbete 

inom industrin” i titeln kan vara en form av utbyggnad, likaså ”något tekniskt inriktat arbete” 

(stycke 1, rad 1) som säkerligen hade kunnat kortas ner till ’något tekniskt (arbete)’. Däremot 

använder Johnny aldrig ’Jag’ eller ’Man’ i fundamentet utan varierar ordföljden och inleder 

meningar med ”Mitt”, ”När”, ”För att”, ”Varför”, ”Hur” med flera. Han varierar 

meningslängden också, men föredrar längre meningar och att sammanlänka satser; inga 

meningar står ut som extremt korta eller långa. Johnnys text innehåller inga stavfel och han 

verkar behärska kommatering. Satsradning förekommer (stycke 1, rad 2–3: ”Det ska även 

…”) men det fungerar i sammanhanget eftersom innehållet i de två huvudsatserna är nära 

sammankopplat. 

 

Avslutningsvis framträder ett antal samband mellan Johnnys uttalanden om skrivande (se 

4.3.1) och den text som analyserats här: han lyckas med sin ambition att förmedla ett budskap 

till läsaren, han behärskar korrekt styckeindelning som han påstår och demonstrerar det stora 

ordförråd han säger sig ha. Dessutom uttrycker han sig väl och skapar flyt i texten som han 

menar under intervjun. Baserat på hans text verkar han närma sig det formella skrivandet som 

ger högsta betyg på gymnasiet (Westman, 2009, s. 20), och kanhända har han en god grund 

för det akademiska skrivandet som han ser i sin framtid. 

4.4 Frank (MVG) 

 

Frank tillhör en av få elever i klassen som ligger på det högsta betyget, MVG, i svenska. Här 

följer resultaten av den fjärde och sista elevintervjun och textanalysen. 

4.4.1 Intervju med Frank 

 

När Frank berättar om sin textproduktion i svenskämnet gör han en jämförelse mellan 

skrivandet i årskurs 3 och skrivandet i årskurs 1 då han läste kursen Svenska A. Det framgår 

att han i nuläget får skriva berättelser i stil med noveller samt analyser av böcker och filmer, 

men skrivandet i den lägre årskursen minns han som bokrecensioner. Att svenskämnets texter 

varierar är något som Frank säger sig uppskatta. Han upplever en balans mellan olika texter; 

han kan inte ge några exempel på texter som han skulle vilja skriva mer eller mindre av. Inte 

heller själva tillvägagångssättet skulle han förändra. ”Man kan inte göra det på så många olika 

sätt”, förmodar han. ”Det är bara att sitta och skriva analyser, berättelser och så vidare.” Han 

hävdar alltså att det inte finns någonting i skrivundervisningen som han skulle vilja ändra på. 

 

Svenskämnets skrivande har enligt Frank uppenbarligen skiftat genom åren, men han noterar 

ett gemensamt syfte med de skrivuppgifter som han nämner: att bli bättre på att skriva. 

Ordförråd och grammatik är ur hans synvinkel det viktigaste att utveckla, och de aspekterna 

utgör det han anser att han lär sig mest av i svenskämnet. Han ger ett exempel på hur han bäst 

lär sig nya ord och därmed utökar sin vokabulär; detta sker genom att han använder en ordbok 

under lektionstid för att slå upp obekanta ord. Därtill tycks han lyfta genremedvetenhet som 

ett av skrivuppgifternas syfte, om än något implicit, när han menar att han brukar lära sig hur 

han ska skriva ”vetenskapsuppgifter” eller tidningsartiklar. 
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Det ordförråd och den grammatik som Frank hittills har utvecklat i svenskan betraktar han 

som tillräckliga språkkunskaper: skrivundervisningen har i hög grad förberett honom för det 

framtida yrkes- och privatlivets skrivande. Han tillägger att eleverna längre fram i kursen ska 

få skriva CV och personligt brev, och tror därför att han definitivt kommer att ha alla 

kunskaper han behöver i framtiden innan terminen är slut. Frank inser att han kommer att 

behöva skriva just CV och personligt brev för att få ett jobb, men när han väl är yrkesverksam 

ser han inte mycket skrivande i sitt dagliga arbete. Det finns en möjlighet att han kommer att 

jobba i en verkstad, berättar han, och då kommer hans skrivande enligt honom att bestå av 

arbetsbeskrivningar som han sedan ”lägger in i systemet”. Frank tydliggör alltså att han ser 

skrivande som en mycket liten del av sitt kommande yrkesliv. Den nuvarande fritiden 

innehåller inte heller någon större mängd skrivande: Frank menar att han skriver sms, enstaka 

mejl, chattar och skriver på Facebook. Han tillstår att det är tack vare skrivundervisningen 

som han skriver, och utan den antar han att han hade skrivit betydligt mindre än vad han gör. 

 

Även om Frank säger sig skriva små textmängder betyder inte det att han inte kan vara 

skicklig på skrivande. När Frank ska avgöra om han är bra på att skriva blir svaret först ”jag 

vet inte”, men sedan påstår han att han ”inte är sämst men inte heller bäst”, trots att han enligt 

betyget tillhör de bästa eleverna i klassen. Frank kan ändå se förtjänster i sina texter och lyfter 

två tidigare nämnda språkliga delar i form av ordförråd och grammatik som han behärskar väl. 

Däremot verkar det som om han inte är belåten med innehållet i de egna texterna: ”Berättelsen 

ska också vara bra, för en bra berättelse dras man in i. Den är spännande och man vill 

sträckläsa boken. Men jag tror inte att jag skriver så bra, inte på det sättet.” Enligt Franks egen 

utsago ligger hans förtjänster därmed i språket och inte i innehållet. 

 

Om det är språket som Frank berömmer i sin egen text är oklart, men han minns en 

deckarnovell som han skrev i årskurs 1 och är ”ganska nöjd” med. Han berättar att novellen 

utspelar sig i sjukhusmiljö där någon blir mördad, och händelseförloppet beskriver han ur en 

flugas perspektiv. Framför allt är han nöjd med novellens början, men resten av texten skattar 

han inte lika högt då han hävdar att det blev stressigt att skriva; eleverna hade enligt honom en 

eller två veckor på sig för att producera två till tre handskrivna A4-sidor. 

 

Trots att skrivande ibland verkar kunna stressa Frank, upplever han att det är ”ganska” roligt 

att skriva; det är inte den tråkigaste men inte heller den roligaste sysselsättningen han kan 

komma att tänka på. Han förklarar att skrivundervisningen inte har påverkat hans attityd till 

skrivande, men det finns vissa skrivuppgifter som är roligare än andra: berättelser och texter 

där han får välja ämne själv, en förutsättning för goda elevtexter enligt Parmenius Swärd 

(2008) och Molloy (2007). Bok- och filmanalyser, å andra sidan, anser han är trista, eftersom 

han inte kan fokusera på boken eller filmen då han hela tiden måste ha analysen i åtanke. 

4.4.2 Franks drömjobb: Skoterutvecklare 

 

Jag har varit intresserad av skotrar sen jag var liten. Att köra skoter är bland det roligaste 

man kan göra, och det gör en annars mörk och trist årstid till något man kan längta till. 

Om jag skulle få chansen att jobba i ett skoterföretag så skulle min lycka vara gjord, att 

själv få sitta och skapa något som jag är riktigt intresserad av. 

För att få bli en skoterutvecklare, eller designer, så måste man ha goda kunskaper inom 

cam/cad-program, alltså program där man gör 3D designer av grejer. Jag har 

grundläggande kunskaper i detta, men det finns kurser att läsa så att man blir riktigt bra 

på det. Sen måste man ha ett visst öga för design, och det tror jag att jag har, fast jag är 

ingen superdesigner. 
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Det här är ett jobb som man har när man är lite yngre, kanske mellan 20–40 år. Intresset 

kommer förmodligen att dala desto äldre man blir, och man kanske inte är den bästa att 

designa t ex en sportskoter när man är 50–60 år. 

 

En första anblick på Franks handskrivna text, en helhetsbedömning, kan uppmärksamma 

läsaren på att han nästan fyller en hel A4-sida (176 ord) och håller sig inom det givna 

omfånget. Därtill väljer han en annan rubrik än ’Mitt drömjobb’, även det i enlighet med 

instruktionerna. En närmare läsning avslöjar vidare att de tre obligatoriska punkterna samt 

motiveringar till dessa finns med i texten: Frank presenterar sitt drömjobb, han redogör för 

hur han ska gå tillväga för att få jobbet, och slutligen beskriver han när han vill ha jobbet, om 

än lite otydligt eftersom han använder ”man” (rad 10–12). Därmed följer han alla 

instruktioner vilket gör att hans text fungerar i sammanhanget, och detsamma gäller upplägget 

som är situationsanpassat; textens delar följer naturligt på varandra. Syftet med texten framgår 

förvisso inte direkt, men den inledande meningen måste ändå sägas fungera väl och vara 

intresseväckande. På rad 3 visar Frank på textens kommande innehåll (”Om jag skulle få 

chansen att jobba …”), och läsaren kan dra slutsatsen att textens syfte är att beskriva ett 

drömjobb. Samtidigt som han beskriver detta jobb förmedlar han också ett tydligt budskap 

(”Att köra skoter är bland det roligaste man kan göra”, rad 1–2). 

 

Helhetsintrycket av Franks text är alltså gott, och då han följer instruktionerna så väl upplevs 

innehållet som relevant och anpassat till uppgiften. Det är tillräckligt rikt på synpunkter, och 

han för övergripande resonemang om att köra skoter och att vara skoterutvecklare, men ger 

samtidigt konkreta exempel bland annat på kompetenser som han behöver för att kunna bli 

skoterutvecklare. Detta bidrar till att han framstår som en självständig skribent som 

presenterar ett genomtänkt innehåll. Att han ägnar tankemöda åt texten står klart exempelvis 

genom motiveringen till när han vill ha jobbet, där ett kritiskt förhållningssätt framträder: 

”Intresset kommer förmodligen att dala desto äldre man blir …” (rad 10–12). Ett kritiskt 

förhållningssätt har han dessutom till sig själv på rad 5–9; han är ”ingen superdesigner” (rad 

9) och behöver därför fördjupa sina kunskaper. 

 

Inte bara innehållet verkar Frank ha tänkt igenom utan även dispositionen och sammanhanget. 

En bedömning av den förra klargör att strukturen bidrar till att göra innehållet överskådligt. 

Rad 1–4 kan beskrivas som en inledande del, och resterande rader där han berättar vad som 

krävs för att få jobbet och i vilken ålder han vill ha det, kan utgöra en huvuddel. Däremot 

saknar texten en tydligt urskiljbar avslutning; här hade något ytterligare krävts för att ge 

intryck av en fullbordad text. Dock fördelar han utrymmet mellan textens huvudpunkter på ett 

väl avvägt sätt; ingen del tar över i framställningen, utan samtliga frågeställningar besvaras 

och motiveras.  

 

Vid en övergång till sammanhang i Franks text återkommer en viktig ledfamilj i en personlig 

text, nämligen ”jag”. Detta ”jag” kontrasterar han med det mer generella ”man”, som inte 

nödvändigtvis bör bytas ut mot ”jag” (se till exempel rad 2). Sedan förekommer ett antal 

referenser till ord som har med ”skoter” att göra, så som ”skoterutvecklare”, ”skoterföretag” 

och ”sportskoter” vilka också skapar sammanhang. ”Och”, ”alltså”, ”men” samt ”fast” är 

slutligen några exempel på hur Frank sammanlänkar satser, och även ”t ex” (rad 12) utgör en 

sammanhangssignal. 

 

Som bekant har styckeindelning betydelse för sammanhanget, och i Franks text förekommer 

hybridstycken. Detta behöver inte betyda att Frank inte behärskar korrekt styckeindelning, 

vilket ofta är orsaken till att elever använder hybridstycken. Baserat på att Frank har högsta 
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betyg i svenska förefaller det rimligt att han känner till korrekt styckeindelning. Det är inte 

otänkbart att han använder hybridstycken istället för blankrad av utrymmesskäl, och kanhända 

är indrag något som han förknippar med datorskrivna texter.  

 

När det kommer till Franks språk och stil är språkanvändningen i texten varierad på många 

plan. Frank visar för det första på ett tämligen stort ordförråd utan att generellt bygga ut sina 

nominalfraser, men notera ”en annars mörk och trist årstid” (rad 2). För det andra är 

ordföljden varierad, och olika satsdelar står i fundamenten: ”Jag”, ”Att”, ”Om” och ”Sen” är 

några exempel. Läsaren upplever, för det tredje, en variation i meningslängden; Frank 

använder sällan riktigt korta meningar, utan binder hellre samman flera satser. Uttryck som 

”så skulle min lycka vara gjord” (rad 3), ”ha ett visst öga för design” (rad 8) och ”Intresset 

kommer förmodligen att dala” (rad 10–11) skapar också en varierad och välskriven text, och 

kan av den anledningen bli ansedda som stilförhöjare. 

 

Förutom att Franks språkanvändning är varierad är den dessutom tydlig och bereder inga 

oklarheter. Vid ett tillfälle definierar han ”cam/cad-program” (rad 6), vilket är en klar fördel. 

Om en förklaring uteblivit hade säkert ett flertal läsare undrat över innebörden, på samma sätt 

som Molloy (2007, s. 28f) ställer sig frågande inför innebörden av vissa uttryck när en pojke 

skriver om sitt meckande. 

 

Inte heller på en mer lokal, språklig nivå finns det mycket att anmärka på. Frank är i regel 

säker på kommatering och gör aldrig några stavfel, men det hade varit tänkbart att ändra 

åldersangivelser som ”kanske mellan 20–40 år” (rad 10) till något i stil med ’när man är 

mellan 20 och 40 år’. Vidare hade ”3D designer” (rad 6) behövt ett bindestreck, och ”sen” 

(rad 1 och 8) hade kunnat stavas ’sedan’, men den informella stavningen han använder här 

fungerar i sammanhanget. 

 

Slutligen kan vissa aspekter av Franks text kopplas till hans uttalanden om skrivande under 

intervjun (se 4.4.1). Läsaren kan mycket väl anse att hans text genomsyras av ett genuint 

engagemang, vilket kan bero på ett passande ämnesval: Frank menar att det är ”ganska” roligt 

att skriva de gånger han får välja ämne själv. Därtill kan den attityd han intar till sig själv som 

skribent, att han ”inte är sämst men inte heller bäst”, återfinnas i texten när han på rad 5–9 

både ödmjukt och kritiskt betraktar sig själv och sina förmågor. Precis som han påstår under 

intervjun är språket en styrka i hans text, exempelvis i form av ordförråd och grammatik, det 

vill säga de delar som han själv uppger. 

4.5 Elevintervjuerna – en översikt 

 

Vid en sammanställning av elevintervjuerna framgår att pojkarnas åsikter om skrivande och 

skrivundervisning ibland överensstämmer med varandra, men det händer att åsikterna går isär. 

Det här avsnittet syftar till att skapa en helhetsbild av gruppen genom att jämföra samtliga 

elevers svar. För tydlighetens skull anges den aktuella intervjufrågans nummer inom parentes, 

och detsamma gäller pojkarnas betyg i svenskämnet när deras namn nämns här för första 

gången. I anslutning till betygsnivån ges även en referens till avsnittet där resultaten av 

respektive elevintervju går att återfinna. 

 

Inledningsvis förekommer det en stor överensstämmelse bland pojkarna angående vilka texter 

de skriver på svensklektionerna (fråga 1). Andreas (G, se 4.2.1) och Frank (MVG, se 4.4.1) 

nämner noveller, bokrecensioner samt analyser av böcker eller filmer, och Johnny (VG, se 

4.3.1) lägger till krönikor och artiklar. Henrik (IG, se 4.1.1) har en avvikande åsikt och hävdar 
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att han inte skriver noveller eller analyser, och inte heller dikter, men däremot skriver han 

motvilligt bokrecensioner. Hans motvilja gör det rimligt att anta att han delar Johnnys och 

Franks åsikt om att eleverna ofta ägnar sig åt bokrecensioner i svenskämnet. Möjligtvis är det 

ett tecken på att detta skrivande inte är relevant för eleverna, och att skrivundervisningen kan 

bli mer subjektivt förankrad hos dem (Bergman, 2007, s. 144). Bokrecensioner utgör även det 

inslag i skrivundervisningen som Henrik skulle vilja ändra på, eller snarare avlägsna (fråga 4). 

Andreas vill oftare skriva om ämnen som intresserar honom, kanske ytterligare ett önskemål 

om en mer relevant skrivundervisning (Bergman, 2007, s. 144), medan Johnny och Frank inte 

föreslår några ändringar. 

 

Vad pojkarna än har för åsikter om skrivundervisningen och svenskämnets texter, kan de 

urskilja flera tänkbara syften med skrivuppgifterna (fråga 2). Pojkarna talar i breda termer om 

att skrivuppgifterna syftar till att de ska genomgå en allmän utveckling i svenska. De 

fokuserar textens lokala nivåer som rättstavning och grammatik, vilket Bergman (2007, s. 

144) uppmärksammar att yrkeselever gör. Alla utom Henrik verkar dessutom antyda att de 

ska utveckla en genremedvetenhet genom att skriva olika texter. 

 

Att skriva olika texter kan, förutom en ökad genremedvetenhet, bidra till att eleverna får 

nödvändiga skrivkunskaper. Samtliga pojkar anser att svenskundervisningen i hög grad har 

gett dem skrivkunskaper inför framtiden (fråga 3), och de bedömer sina kunskaper som 

tillräckliga för att hantera fritidens och yrkeslivets skrivande. Det förra består av skrivande på 

datorer och/eller i mobiltelefoner (fråga 8), men i sina framtida yrkesroller antar tre av fyra 

pojkar att de inte kommer att skriva alls, eller i mycket liten utsträckning (fråga 9). Denna 

omedvetenhet om det skriftbruk som sker inom praktiska yrken finns också hos yrkesutövarna 

i Karlsson (2006), och inte bara hos elever. 

 

Efter att ha tagit del av pojkarnas skrivande på fritiden, i det kommande arbetslivet och i 

svenskämnet går det att notera att texttyperna, medierna och skrivandets omfattning skiljer sig 

åt mellan de tre domänerna. De längre textmassorna producerar pojkarna i svenskämnet och 

rimligen är det svenskans textproduktion pojkarna håller i åtanke när de avgör om de är bra på 

att skriva (fråga 5). Tre pojkar tycks närmast betrakta sig som medelmåttor, men Johnny 

betraktar sig som duktig. Detta innebär inte per definition att skrivande är roligt enligt Johnny 

och tråkigt enligt de andra (fråga 6), utan de flesta uppger att skrivande är måttligt roligt, 

ibland beroende på ämnesval. Deras attityder är inte heller påverkade av skrivundervisningen 

(fråga 7), förutom i Johnnys fall. 

 

Avslutningsvis reflekterar pojkarna kring en text som de skrivit i svenskämnet och förklarar 

varför de är nöjda eller missnöjda med den (fråga 10). Här varierar svaren troligen som mest, 

men alla pojkarna, oavsett betygsnivå, kan tala om sina texter på ett djupare eller ytligare 

plan. Pojkarna nämner bland annat flyt, inledning och en analeps eller proleps (se fotnot på s. 

18) som fördelar. Alltså lyfter ingen en text som han är missnöjd med, även om Henrik 

föreslår förbättringar, vilket inte är ett alltför överraskande resultat: säkerligen väljer många 

skribenter, inte bara gymnasieelever, att hellre påpeka sina styrkor än svagheter. 

4.6 Elevtexterna – en översikt 

 

Att de fyra elevtexterna skiljer sig åt, som snart ska visas, kan i flera fall bero på skribenternas 

olika kunskaper och följaktligen deras betyg. Pojkarnas texter är dock inte helt utan likheter. I 

det här avsnittet ges en jämförande överblick över samtliga texter och de uppfattningar om 

skrivande som återspeglas i dem. Som vid översikten av elevintervjuerna (se 4.5) anges 
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betygsnivån inom parentes i anslutning till den första förekomsten av respektive elevnamn. 

Här anges också det avsnitt där varje elevtext analyseras och redovisas i sin helhet. 

 

Elevtextanalysens första av fyra steg är en helhetsbedömning, och vid en sådan går det att 

konstatera att pojkarna med de lägre betygen, Henrik (IG, se 4.1.2) och Andreas (G, se 4.2.2), 

skriver kortare texter jämfört med Johnny (VG, se 4.3.2) och Frank (MVG, se 4.4.2) som har 

högre betyg. Gemensamt för texterna är att de förmedlar ett budskap till läsaren, men alla 

skribenter utom Frank utelämnar en eller flera obligatoriska punkter. Därmed följer pojkarna 

uppgiftsinstruktionerna i varierande utsträckning, och den som följer dem minst är Henrik. 

 

I det andra analyssteget, innehållet, finns två likheter mellan pojkarnas texter: innehållet är 

relevant och uppgiftsanpassat. Sedan tar olikheterna över, och dessa blir påtagliga när Henrik 

och Andreas ställs mot Johnny och Frank. Johnny och Frank presenterar för det första texter 

där innehållet är tillräckligt rikt på synpunkter, men denna del hade både Henrik och Andreas 

kunnat utveckla. För det andra växlar Johnny och Frank mellan övergripande resonemang och 

konkreta exempel, medan Henriks och Andreas texter saknar antingen det ena eller det andra. 

Johnny och Frank uppvisar för det tredje större självständighet som skribenter och har ett 

kritiskt förhållningssätt, vilket Henrik och Andreas inte har. 

  

Dispositionen och sammanhanget, det tredje analyssteget, varierar i hög grad mellan texterna. 

Endast Franks text har både en genomtänkt struktur och ett överskådligt innehåll, och han 

lyckas bäst med att ge textens huvudpunkter lika mycket utrymme. Vidare har alla pojkarna 

utom Henrik en ordentlig inledning och en huvuddel, men ingen har en väl fungerande 

avslutning. Henriks textbindning är också den mest tveksamma, men de övriga skribenterna 

använder fler ledfamiljer och sammanhangssignaler. Henrik och Frank, eleverna med lägst 

respektive högst betyg, är de som inte markerar nytt stycke korrekt. 

 

Språk och stil är det fjärde och sista steget, och återigen använder alla pojkarna utom Henrik 

ett språk som är varierat och tydligt. Alla utom Henrik kan även sägas ha ett stort, eller 

tämligen stort, ordförråd och en varierad ordföljd. Ingen av pojkarna bygger i regel ut ett 

flertal nominalfraser, men Andreas och Johnny tycks försöka närma sig utbyggnader. 

Dessutom följer eleverna med högre betyg, Johnny och Frank, skrivregler medan Henrik och 

Andreas inte alltid gör det. Således finns vissa olikheter i språkanvändningen, men två 

gemensamma nämnare är att alla pojkarna varierar meningslängden och att ingen använder 

några uppenbara stilmedel. 

 

När alla bedömningsaspekter är sammanfattade kvarstår kopplingarna mellan pojkarnas 

uttalanden och deras faktiska texter. Som väntat ser kopplingarna mycket olika ut, sannolikt 

beroende på att de fyra eleverna är mycket olika som skribenter och individer. I Henriks text, 

till att börja med, syns det oreflekterade skrivandet som han redogör för, då texten på många 

plan framstår som ogenomtänkt. Andreas uttalande om att han skapar sammanhang och flyt i 

sin text bekräftas av analysen, likaså det ordförråd och grammatikkunskaperna han säger sig 

besitta. Johnny lyckas med sin uttryckta strävan att föra fram ett budskap till läsaren. Han 

behärskar korrekt styckeindelning, formulerar sig väl, har ett stort ordförråd och skapar flyt i 

texten som han påstår under intervjun. Franks ödmjuka och kritiska attityd till sig själv som 

skribent återfinns i hans text, och precis som han hävdar under intervjun behärskar han 

grammatik och väljer sina ord väl. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 

För den här studien genomfördes elevintervjuer och elevtextanalys, men naturligtvis hade 

andra metodkombinationer varit möjliga. Till exempel hade ett fåtal intervjustudier kunnat 

kompletteras med kvalitativa enkäter utförda i hela klasser, även på andra yrkesförberedande 

program än industritekniska programmet, för att kunna lyfta enskilda fall såväl som större 

elevgrupper. Ett sådant genomförande bedömdes dock ligga utanför ramen för detta 

examensarbete, eftersom ett större deltagarantal samt kvalitativa enkätsvar hade inneburit en 

alltför tidsödande tolkningsprocess (Trost & Hultåker, 2007, s. 74). Detsamma hade gällt om 

fler elevtexter granskats, vilket hade resulterat i ett betydligt mindre utrymme för ingående 

analyser. 

 

Således deltog endast fyra elever i studien, och intervjuguidens frågeställningar formulerades 

med ambitionen att uppnå ett för dem enkelt och begripligt språk. Detta minimerade risken för 

missuppfattningar av frågorna vid intervjutillfällena (Trost & Hultåker, 2007, s. 65). Samtliga 

elever kunde i det här fallet besvara frågorna, fastän följdfrågor krävdes, vilket tyder på att 

frågorna var lätta att förstå. Endast en elev undrade över frågan där han ombads berätta vilka 

slags texter han brukar skriva på svensklektionerna (se bilaga 1). Det visade sig att han ändå 

hade uppfattat frågan korrekt, trots sin osäkerhet på innebörden av ’texter’ i sammanhanget. 

Med andra ord uppfattade alla elever intervjufrågorna på i princip samma sätt, vilket enligt 

Trost och Hultåker (2007, s. 65) kan vara kännetecknande för hög reliabilitet. 

 

Baserat på utfallet av intervjuguiden går det också att konstatera att den gav svar på det den 

var avsedd att ge svar på, och därmed var validiteten hög (Trost & Hultåker, 2007, s. 65). 

Frågeställningarna svarade mot syftet eftersom de gav eleverna möjlighet att beskriva sig 

själva som skribenter samt sitt skrivande i svenskämnet och på fritiden. De gav kunskap om 

vilken grad av relevans eleverna ansåg att skrivundervisningen hade som förberedelse inför 

det kommande yrkes- och privatlivet, samt möjliggjorde jämförelser mellan uttalandena om 

skrivande och elevtexterna. 

 

Även om intervjuguidens validitet sannolikt var hög, kan faktorer vid själva genomförandena 

ha inverkat på reliabiliteten. Här måste man för det första beakta det faktum att jag hade 

träffat de deltagande eleverna under en tidigare VFU-period. Detta kan ha påverkat 

intervjusvaren såväl som texterna, beroende på elevernas inställning till mig, men hade en 

annan elevgrupp valts är det inte säkert att svaren hade blivit påtagligt annorlunda. För det 

andra fick jag som intervjuare uppfattningen att alla elever inte var bekväma i situationen, 

trots att de hade gett sitt samtycke och fått den orientering som Kvale och Brinkmann (2009, 

s. 144) rekommenderar. Detta kan givetvis ha haft många orsaker, varav den fysiska miljön 

kan vara en. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i anslutning till några lärares 

arbetsrum. Eleverna var alltså inte vana att vistas där, och det kan ha bidragit till en viss 

osäkerhet samt påverkat deltagarnas svar. Hade jag istället valt en annan lokal, så som ett 

grupprum avsett för elever, hade de berörda eleverna kunnat känna sig mer bekväma. 

Däremot hade det då funnits en risk för att andra elever och lärare hade kunnat komma in och 

störa vid intervjuerna, vilket hade kunnat bidra till en ännu större osäkerhet. 

 

Ytterligare en orsak till att vissa elever framstod som obekväma kan vara att de blev inspelade 

under intervjun. Situationen kan ha upplevts som formell, och det är tänkbart att eleverna 

hade gett andra svar om de inte hade blivit inspelade, men fördelarna med inspelningar fick 

överväga. Genom att spela in samtalen kunde jag koncentrera mig på dialogen med varje elev 

utan att till exempel behöva föra anteckningar, eftersom jag senare kunde lyssna på 
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intervjuerna. Minnesanteckningar inbjuder också till efterkonstruktioner och är säkerligen inte 

lika pålitliga som en inspelning, som dessutom hade god ljudkvalitet. Detta minskade risken 

för att utskrifternas reliabilitet skulle påverkas genom att jag skulle höra fel eller misstolka 

otydliga passager (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 201). 

 

Efter utskriftsanalyserna kunde pojkarnas intervjusvar sättas i relation till tidigare forskning 

om yrkeselevers skrivande. Ett flertal forskare har uppmärksammat att pojkar, däribland 

manliga yrkeselever, motvilligt producerar texter i skolan. Det är emellertid riskabelt att 

generalisera både pojkar och yrkeselever som grupp, eftersom det alltid finns elever som 

avviker från det noterade mönstret. Pojkarna i den här undersökningen, till exempel, tycktes 

inte motsätta sig skrivande i lika hög grad som pojkarna i Bergman (2007) eller Molloy 

(2007). Förvisso ansåg de flesta att skrivande inte är en direkt rolig aktivitet, men genom 

intervjuerna framgick inte heller att de uppfattar alla former av skrivande som tråkiga. Därför 

finns det inte mycket som talar för att det skulle förekomma en sådan motståndskultur som 

Molloy (2007) beskriver bland dessa pojkar. Skrivandet i skolan kan likväl bli roligare, enligt 

vissa av pojkarna, som påstod att intressanta eller egna ämnesval ökar deras skrivlust. 

Sannolikt delar många gymnasieelever pojkarnas åsikt, vilket Parmenius Swärd (2008, s. 122) 

visar. Pojkarnas åsikt kan med andra ord indikera att svensklärare behöver arbeta aktivt för att 

öka den subjektiva förankringen i undervisningen, som bland andra Parmenius Swärd (2008), 

Bergman (2007) och Molloy (2007) förespråkar.  

 

Lärarresponsen är en annan faktor som kan, men inte måste, påverka pojkarnas upplevelser av 

skrivandet. Den kan vara avgörande för om de uppfattar skrivande som roligt eller inte, samt 

för hur de uppfattar sig själva som skribenter. Här är det viktigt att responsen fokuserar både 

språk och innehåll, och inte enbart det ena eller det andra som Westman (2009, s. 28) 

illustrerar. Språket och innehållet är nära sammanlänkade och bildar textens helhet, men flera 

pojkar i den här studien betraktade ordförråd, rättstavning och grammatik som de viktigaste 

aspekterna av skrivandet. Att pojkarna lyfte just dessa aspekter kan signalera att de främst är 

upptagna av textens lokala nivå, vilket yrkeselever ofta är enligt Bergman (2007, s. 144). 

Detta framstår inte nödvändigtvis som en konsekvens av att eleverna får sin primära respons 

på språket; en av pojkarna påstod att respons ges på både språk och innehåll. I allmänhet är 

det ändå önskvärt att svensklärare ger eleverna en bredare bild av vad skrivande och texter är, 

för att undvika att eleverna låser sig vid språkliga detaljer och kanske till och med drabbas av 

skrivkramp av rädsla för att inte räcka till (ibid.). 

 

En bredare bild kan behövas även av skrivandet i det kommande arbetslivet. Att alla pojkarna 

upplevde att svenskundervisningen gett dem tillräckliga skrivkunskaper för framtiden kan 

först uppfattas som positivt. Egentligen är det en något oroväckande attityd, eftersom ingen 

skribent någonsin bör anse sig vara färdigutvecklad. Lika oroväckande är det att tre av fyra 

pojkar antog att de över huvud taget inte kommer att behöva skriva i sina yrkesroller, eller 

bara i väldigt liten utsträckning. Den inställningen har yrkeselever inte sällan (Bergman, 2007, 

s. 144), och därtill tycks också praktiska yrkesutövare omedvetna om det skrivande de faktiskt 

utför dagligen (Karlsson, 2006, s. 109). Av detta är det möjligt att dra slutsatsen att flera 

pojkar har en orealistisk bild av skriftbruket i sina framtida yrken; egenföretagare, svetsare 

och skoterutvecklare behöver i verkligheten skriva antingen mer eller mindre. De texter som 

pojkarna hävdade att de skriver i svenskan, bland annat bokrecensioner och noveller, 

förbereder dem dock knappast för yrkeslivets skrivande. Eftersom skönlitterärt skrivande är 

vanligt i svenskundervisningen är det alltså tänkbart att svenskämnet behöver öka mängden 

diskursiva texter (Westman, 2009, s. 28), och därmed eventuellt göra skrivandet mer relevant 

för yrkeseleverna samt öka deras engagemang. 
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Att vissa pojkar inte är engagerade i skrivande kan textanalyserna tyckas antyda, då pojkarna 

med lägre betyg skrev kortare texter som oftare hade brister. Pojkarna med högre betyg skrev 

längre och i regel mer korrekta texter, vilket i sin tur kan tolkas som att dessa upplever 

skrivande som roligt. Tolkningen är emellertid inte så enkel som att betygsnivån bestämmer 

pojkarnas inställning till skrivande och textens kvalitet. Av intervjuerna framgick som bekant 

att de högre presterande elevernas inställning till skrivande inte var genomgående positiv, och 

de lägre presterande pojkarna avfärdade inte allt skrivande som tråkigt. Att texterna blev som 

de blev kan följaktligen ha många orsaker, där inte bara betygsnivån i svenska inverkar. Till 

exempel kan både textlängden och kvaliteten ha påverkats av skrivuppgiftens ämnesval samt 

formulering och faktorer vid skrivtillfället, så som elevens hälsa och humör. Det betyder att 

texterna som presenterats här inte säkert uppvisar det som pojkarna faktiskt kan om skrivande, 

utan det som framkom är enbart vad de visade att de kunde vid en viss tidpunkt. 

 

Hade skrivsituationen varit mer formell, som vid ett nationellt prov i svenska, är det inte 

orimligt att texterna hade förbättrats i flera avseenden. Eftersom betyg inte gavs på uppgiften 

kan det hända att alla elever inte tog den på alltför stort allvar, och därför inte var mer 

noggranna med att följa uppgiftsinstruktionerna, att strukturera innehållet eller att variera sitt 

språkbruk. Av den anledningen kan det tänkas att pojkarna hade åstadkommit bättre texter, 

både språkligt och innehållsmässigt, i en annan bedömningssituation. Felstavningar, 

särskrivningar och liknande skulle dock sannolikt kvarstå vid ett provtillfälle, och när det 

gäller dessa aspekter spelar betygsnivå antagligen in eftersom pojkarna med högre betyg var 

säkrare på skrivregler. 

 

Just pojkarna med högre betyg är intressanta att beakta, eftersom de avvek från stereotypen av 

manliga yrkeselever. Deras texter visade inte det som exempelvis Nyström (2000, s. 235) 

hävdar, nämligen att yrkeselever på mansdominerade program skriver korta texter med liten 

språklig variation. Att en av pojkarna i den här studien, Frank, uppnår betyget MVG i svenska 

kan förvåna eftersom yrkeselever allmänt ses som svaga läsare och skribenter (Bergman, 

2007, s. 126). Ändå nämnde denna elev inte någon ambition att studera vidare utan beskrev 

ett praktiskt yrkesliv i framtiden. Läsaren kanske också minns pojken med betyget VG, 

Johnny, som hade en önskan att bedriva högskolestudier. Hans välskrivna text är knappast 

typisk för den genomsnittliga manliga yrkeseleven, och inte heller verkade han, som Westman 

(2010, u.s.) menar, uppfatta sig i första hand som praktiker och inte teoretiker, utan snarare en 

kombination. Därmed framträder, det lilla deltagarantalet till trots, en nyanserad bild av 

gruppen ’manliga yrkeselever som skribenter’, vilket troligen skulle vara fallet även i en 

större studie. 

 

Som det har framgått av analysen så gick det alltid att finna kopplingar mellan pojkarnas 

texter och deras uppfattningar om skrivande. Det ska påpekas att detta var en tolkningsfråga, 

och en annan bedömare hade mycket väl kunnat komma till andra slutsatser. Relationen 

mellan uppfattningarna och texterna skiftade naturligtvis från fall till fall, men alla pojkarna 

visade prov på textuell medvetenhet i någon grad, och det i kombination med andra 

intervjusvar kan stödja antagandet om att de inte är helt motvilliga inför skrivande. I efterhand 

hade en förbättring kunnat ske här genom att låta samtliga pojkar berätta om samma text, 

drömjobbstexten, när de besvarade intervjuguidens fråga 10 (se bilaga 1). Ett sådant 

tillvägagångssätt hade kunnat förtydliga kopplingarna mellan uppfattningarna och texterna. I 

nuläget talade hälften av pojkarna om andra texter än drömjobbstexten, och dessa andra texter 

hade jag inte tillgång till och kunde således inte göra någon jämförelse mellan uttalandena och 

texterna. 
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I den här studien fick endast elever uttala sig, men i framtida studier skulle det vara intressant 

att integrera ett elev- och lärarperspektiv på skrivande och skrivundervisning. Att ta hänsyn 

till båda parternas synpunkter kan resultera i givande jämförelser och i bästa fall leda till en 

förändring av skrivundervisningen, om en sådan anses nödvändig. Resultaten skulle då kunna 

utgöra riktlinjer för hur svensklärare på mansdominerade, yrkesförberedande program kan 

utforma undervisningen efter pojkarnas behov och önskemål. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Vilka slags texter brukar du skriva på svensklektionerna? 

 

2. Vad är syftet med skrivuppgifterna som du får i svenskan? 

 

3. Tycker du att svenskundervisningen har gett dig de kunskaper om skrivande som du 

behöver i ditt framtida liv? 

 

4. Om du fick chansen att ändra på något i skrivundervisningen, vad skulle det vara? 

 

5. Tycker du att du är bra på att skriva? 

 

6. Tycker du att det är roligt att skriva? 

 

7. Har skrivundervisningen påverkat vad du tycker om skrivande? 

 

8. Vad brukar du skriva på fritiden? 

 

9. Vilka slags texter tror du att du kommer att skriva i din yrkesroll? 

 

10.  Berätta om en text som du skrivit i svenskan och som du är nöjd/missnöjd med. 

Försök förklara varför! 
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Bilaga 2: Skrivuppgift 

 

Drömjobbet 

 

Du går sista året på gymnasiet och arbetslivet närmar sig. Säkert har du många tankar om din 

framtid, och här ska du få fundera skriftligt kring ditt kommande arbetsliv. 

 

Skriv en text om ditt drömjobb och fokusera på de tre frågeställningarna nedan. OBS! 

Punkterna under frågorna måste inte finnas med i din text utan är bara förslag på tankar du 

kan ta med. 

 

1. Vilket jobb är mitt drömjobb? 

 

 Hur länge har jag velat ha det här jobbet? Är det kanske en barndomsdröm? 

 På vilka sätt är just det här jobbet bättre än andra jobb? 

 Känner jag till någon som har mitt drömjobb, dvs. en förebild? 

 

2. Hur ska jag få mitt drömjobb? 

 

 Vilka kunskaper och erfarenheter krävs av mig för att få det här jobbet? 

 Om flera personer söker samma jobb, varför ska just jag få det? 

 Ingen får någonting för ingenting. Vad är jag beredd att satsa/offra för att få mitt 

drömjobb? 

 

3. När ska jag ha mitt drömjobb? 

 

 Hur länge är jag beredd att vänta/kämpa för att få drömjobbet? 

 Finns det för- och/eller nackdelar med att få jobbet i en viss ålder, t.ex. efter studenten, 

i trettioårsåldern, i medelåldern… 

 Finns det några delmål som jag vill uppnå innan jag är framme vid drömjobbet? 

 

Din text ska 

 

 ha en passande rubrik (inte bara ”Mitt drömjobb”) 

 vara högst 1 handskriven A4-sida lång 

 innehålla motiveringar till varför du har valt ett visst jobb, varför du ska agera på ett 

visst sätt för att få jobbet och varför du vill ha jobbet vid en viss tidpunkt i livet. 

 


