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Abstract

In the discourse of teaching it’s often mentioned that the pupil’s previous knowledge and
experience plays an important part in the process of learning. For the teachers it’s in
general crucial to be familiar with their pupils abilities and skills, talents and
shortcomings in order to successfully teach them. Knowledge and an understanding of
their pupils, also helps the teacher to organize and customize a successful teaching for
each individual. It’s according to this background, that I have chosen the subject of
pupil’s previous knowledge and experience in writing. I am to be a teacher in Swedish
and interested in the process of writing, and I would like to know what motivates the
pupils and why.

The purpose with this study has been to examine 13-14 year olds writing habits outside
school, and their reflections about writing in general. It has also been intended to observe
how it differs according to gender and age. The study is based upon 63 texts written by
pupils who have been assigned to describe their writing habits and what they do like and
don’t like to write. The material that I have got served both as a questionnaire and a
more qualitative insight in the pupil’s reflection on writing.

The results that I got showed that most of the pupils preferred to chat on the Internet on
their spare time, as a writing activity. Also other ways of communicating through
computers and cell phones where often mentioned by the pupils, as engaging in forums,
sending SMS and e-mail. The pupils enjoyed making contact with friends and others in
the same age. Other types of texts that were represented were practical texts as notes and
short messages and literary genres as stories and poems, but to a small extent. According
to gender, girls did more often write on their spare time and in more genres than boys
did. They were also the only ones that write diaries, letters and blogg. The boys used to
chat on the Internet more often as well as write in forums on the web. Furthermore the
results showed that 14 year olds did write more often and in more genres than the 13 year
olds. But the younger girls did more often write diaries and letters.

The pupils, especially the girls, described that they liked to write stories. The explanation
seems to be the freedom to choose what they want to write about as well as it is fun to
read. Also the possibility to try different roles was mentioned. The boys and girls
described that they didn’t like write when they were forced to it, neither when the subject
lacked interest for them. They also disliked writing under pressure of time.
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Del 1. Inledning

Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar
(Kursplan i svenska, Skolverket 2000-07)

I diskursen om dagens och morgondagens skola, betonas vikten av att ta till vara på elevers
förkunskaper och erfarenheter. I läroplanen står det uttryckligen att

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar,
erfarenheter och tänkande…(Lpo 94, Kap. 2.2. Kunskaper).

Meningen är att elevernas förutsättningar och erfarenheter ska vara utgångspunkten för den
undervisning som skolan erbjuder. För den enskilde läraren handlar det därmed om att försöka
ta reda på vad dennes elever bär med sig för olika typer av kunskaper och upplevelser. Men det
handlar också om att ta reda på hur de är vana att hantera dessa i olika uttryck, som skrift och
tal, eftersom det är först där som erfarenheterna och kunskaperna blir synliga. Enkelt uttryckt
handlar det om att få en bild av hur eleverna är vana att uttrycka sin kunskap.

Det är mot den här bakgrunden som jag intresserar mig för elevernas skrivande. Jag är själv
blivande svensklärare och därigenom intresserad av vilka motiv till skrivande som eleverna har
med sig hemifrån.

Syfte och frågeställningar

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka 63 högstadieungdomars (åk 7 och åk 8)
skrivvanor. Jag vill ta reda på vad de använder sitt skrivande till på fritiden, samt skaffa mig
en inblick i deras tankegångar kring skrivandets nytta och värde. Vidare vill jag undersöka
huruvida tankegångar och skrivvanor skiljer sig mellan flickor och pojkar. Slutligen vill jag
även undersöka hur skrivandet respektive tankarna kring skrivandet förändras/utvecklas hos
eleverna mellan åk 7 och åk 8.

Mina frågeställningar är:
Vad skriver ungdomar på fritiden?
Vad tycker de är roligt att skriva, i hemmet och i skolan?
Vilka tankar har de angående sitt skrivande?
Vilka skillnader finns det mellan flickors och pojkars skrivande?
Hur skiljer sig skrivandet mellan sjundeklassare och åttondeklassare?

Tidigare forskning

Skrivvanor

Per Nilsson och Bengt Larsson har, på uppdrag av Ungdomsstyrelsen, Statens kulturråd samt
Riksidrottsförbundet, gjort en undersökning av barns och ungdomars fritid och kultur.
Undersökningen har bestått av två delstudier: dels en rikstäckande studie av fritids- och
kulturvanor hos ungdomar födda 1970- 1982, dels en kontextuell studie av ungdomar i en viss
avgränsad åldersgrupp från fyra utvalda och skilda sociografiska områden. Resultaten
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sammanställdes sedan i Ungdomsstyrelsens utredningar 11, Fritid i skilda världar (Nilsson,
1998).

Syftet med undersökningarna var att skaffa sig en bild av hur ungdomarna ser på och
använder sig av sin fritid, samt hur detta skiljer sig mellan ungdomar från olika sociala och
geografiska områden. Den riksomfattande undersökningen är en enkätundersökning gjord
hösten 1995 och omfattar sammanlagt 3089 personer i åldrarna 13-25 år. Den kontextuella
studien gjordes på ca 1600 ungdomar i 16-års ålder från fyra olika områden: Bengtsfors och
Årjäng (skogsbygd), Luleå (mellanstor stad), Södermalm och Östermalm (Stockholms
innerstad) samt Flemingsberg, Tumba och Vårby (Stockholm södra förorter).

En del av de resultat som Nilsson redovisar handlar om skrivande och datoranvändning vilket
gör att de kan användas som jämförelsetal till den här uppsatsens resultat. Problemet är dock
att våra undersökningar är gjorda på olika sätt, samt att vi har kategoriserat skrivande på olika
sätt. I Nilssons undersökning är hela fritiden i fokus, medan min har fokuserat på just
skrivandet på fritiden. Därav hamnar skrivandet som fritidssyssla, i konkurrens med andra
fritidssysslor i Per Nilssons bok, vilket det inte gör i min undersökning eftersom den främst
handlar om skrivandet. Dock bör det kunna användas som jämförelsetal, så länge det handlar
om enkla uppräkningar av fritidssysslor och vanor.

Det finns också andra problem vid en direkt jämförelse. Jag har valt att ha en vid och rymlig
definition för vad som räknas som ”skrivande”. Bl.a. räknar jag kommunikation över Internet,
textmeddelande via mobiltelefon samt kom-ihåg-lappar som en form av textproduktion.
Nilsson däremot har en snävare definition av ”skriva” på fritiden, vilket främst innefattar att
skriva dagbok, dikter eller brev. Kommunikation över Internet hamnar under en egen
kategori: ”dataprogrammering/Internet”. P.g.a. detta blir jämförelsetalen mer relativa än
absoluta, men jag tror ändå att de kan ge en fingervisning om eventuella skillnader och
likheter.

Vidare så har Per Nilsson dragit en gräns för fritidssysslor som ungdomarna ägnar sig åt minst
en gång i månaden, för att den ska räknas med i statistiken. I min undersökning bad jag
eleverna att skriva ned den form av skrivande som de brukade ägna sig åt på sin fritid. Dock
vågar jag anse att dessa avgränsningar ändå är förhållandevis kompatibla, då vad eleverna
brukar skriva åtminstone sker någon gång i månaden.

Skrivintresse

Bengt Brodow har i sin ämnesdidaktiska serie Perspektiv på svenska (del 1: Helheten,
Brodow 1996) gjort en enkätundersökning om vad högstadieelever tycker är roligt inom
svenskämnet inom skolan. Undersökningen gjordes våren 1994 med elever från Värmlands
och Skaraborgs län och omfattade totalt 688 elever; 99 från åk 7, 340 från åk 8 samt 227 från
åk 9.

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad ungdomarna tyckte var roligast och bäst att
jobba med i svenska. Vidare var den tänkt att ge en inblick i varför de tyckte att det var roligt
samt vad de tyckte att de lärde sig. Undersökningen var ett led i en mer allmän beskrivning av
elevernas attityd till svenskämnet.

För den här uppsatsens del har Brodows undersökning en viss relevans, då den har vissa
gemensamma beröringspunkter med min egen undersökning. För precis som Brodow är jag
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intresserad av elevernas attityd till svenskämnet. Däremot har jag valt att avgränsa
undersökningen till att enbart handla om skrivandet och är dessutom intresserad av allt som
eleverna skriver, inte enbart det som direkt kan relateras till skolarbete. Det här innebär att det
uppstår vissa svårigheter när jag jämför mina resultat med Brodows dito. För det första är våra
kategoriseringar av olika sort, eftersom svenskämnet i sin helhet rymmer så mycket mer än
bara skrivandet. För det andra så berör inte Brodow elevernas attityd till skrivandet utanför
skolan. För det tredje, slutligen, så konkurrerar de olika typerna av skolarbete med varandra i
Brodows undersökning, då eleverna har blivit tillfrågade om vad de tycker bäst om i
svenskämnet. Dock så finns det en poäng med att ändå relatera till Brodows undersökning,
eftersom han just undersöker attityden till svenskämnet och därmed indirekt till det
skolrelaterade skrivandet. Vidare har han det avseendet även, likt mig, skilt på pojkar och
flickor i sin undersökning vilket öppnar för vissa jämförelser.

Skrivfärdigheter

Gert Löfqvist har gjort en del sammanställningar kring relationen mellan faktorer som
sociokulturell bakgrund och skolundervisning och deras betydelser för elevers
skrivprestationer. En del av resultaten har han redovisat i de två rapporterna Relationer mellan
elevers sociokulturella bakgrund, undervisning i skolan och elevers skrivprestationer (1989,
tillsammans med Horst Löfgren) samt Elevers bakgrund och skrivintresse (1989).

I den förstnämnda så använder författarna en teoretisk orsaksmodell som de prövar mot data
som bl.a. elevernas sociokulturella bakgrund, lärarnas erfarenheter och beskrivning av
undervisningens förutsättningar, genomförande och utvärdering. Skrivförmågan har i sin tur
bedömts efter elevernas betyg på en argumenterande uppsats. Författarna försöker sedan att
hitta orsaksfaktorer som är mer eller mindre frekventa i förhållande till elevernas
skrivprestationer. I den andra rapporten, Elevers bakgrund och skrivintresse, sammanställer
Gert Löfqvist delar av de ovanstående data i tabeller, för att mer specifikt belysa vissa
aspekter ur elevers bakgrund och skrivintresse. Båda rapporterna är av intresse för mig,
eftersom de båda berör de områden som jag undersöker: elevernas skrivintresse och
(skriv)bakgrund.

Skrivpedagogik

Jag kommer att använda mig av en del litteratur om skrivpedagogik och ämnesdidaktik i min
uppsats. Litteraturen tjänar delvis syftet som jämförelsematerial, eftersom de redovisar en del
forkningsresultat samt tolkningar av dessa, delvis som teoretisk förankring i det område som
jag undersöker: skrivandet.

Inom det skrivpedagogiska fältet finns en hel uppsjö av litteratur att välja på och eftersom
skrivpedagogik i sig inte är föremål för den här undersökningen, så tänkte jag välja att
begränsa mitt val till ett par centrala verk. Tanken med det urval som jag har gjort, är att det
ska spegla tongivande tankegångar inom den aktuella skrivpedagogiken. Författarna är
välkända på området och flitigt citerade av andra författare som är verksamma inom samma
disciplin. För det första så har jag valt att använda mig av Siv Strömquist teori och metodbok
Skrivprocessen (Strömquist, 1993). Hon är något av en portalfigur i Sverige när det gäller den
processorienterade skrivpedagogiken (mer om denna i teorikapitlet).

Vidare har jag valt Brodows ämnesdidaktiska verk i två delar Perspektiv på svenska, Del 1:
Helheten & Del 2: Momenten (Brodow, 1996), där jag redan har presenterat den första delen.
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I del två går Brodow in på de olika momenten som ryms inom svenskundervisningen,
däribland skrivandet. De två delarna av Brodow fungerar som en bred och övergripande
översikt av svenskämnet men har även vissa allmändidaktiska ambitioner, som exempelvis
diskussioner kring lärar- respektive elevrollen i skolan.

Gunilla Molloy fokuserar i Reflekterande läsning och skrivning (Molloy, 1996) främst, som
titeln antyder, på läsning och skrivning. I boken utgår hon från sina egna erfarenheter i
klassrummet som hon sedan anknyter till forskning och teorier. Hon erbjuder läsaren/läraren
en hel del metodiska redskap som hon själv har provat ut.

 Slutligen så har jag även tagit med två norska forskare på området: Olga Dysthe med Det
flerstämmiga klassrummet (Dysthe, 1996) och Torlaug Løkensgaard Hoel med Skriva och
samtala (Hoel, 2001). Båda författarna utgår från den processorienterade skrivpedagogiken,
men som de vill komplettera med ett samtal och dialog.

Genus

I min undersökning kommer jag att utgå ifrån att det finns skillnader i flickors och pojkars
skrivande. Till detta antagande hämtar jag stöd ifrån Harriet Bjerrum Nielsens och Monica
Rudbergs bok Historien om flickor och pojkar (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1989).
Författarna hänvisar förklaringarna till detta till en könssocialisation som kommer av både
yttre och inre påverkan, genom både medvetna och omedvetna processer. Ett biologiskt kön
blir efter hand konstruerat till ett socialt och psykologiskt kön. Drivkraften bakom
konstruktionen av könen är en socialisation, en anpassning till samhällets krav, men också
senare av identitetsbildningen där socialisationen fortsätter (på ett psykologiskt plan) i och
med individens formerande av en identitet. Forskningen ger mig en förförståelse kring hur
skillnaderna mellan könen kommer i uttryck, samt vilka drivkrafter som ligger bakom dessa.

Om ungdomars utveckling och intressen

Jag kommer också att använda mig av Philip Hwang och Björn Nilssons bok
Utvecklingspsykologi (Hwang & Nilsson, 2003) angående tonåringars kognitiva samt
socioemotionella utveckling. Deras sammanställning över forskningen samt dess resultat ger
mig en inblick i de olika aspekterna kring ungdomarnas utveckling, samt möjliga förklaringar
till dess olika yttringar.

Vidare så kommer jag att använda mig av Ulf Boëthius rapport om ungdomarnas estetiska
behov, Kontrollerade njutningar. Ungdomen och de litterära texterna (Boëthius, 1993). I
rapporten så diskuterar han bl.a. ungdomars läsande och skrivande, samt möjliga förklaringar
till deras stora behov av estetisk konsumtion och produktion. Forskningsområdet är av
betydelse för den här uppsatsen så jag kommer att anknyta till Boëthius i diskussionsdelen av
den här uppsatsen.

Teoretiska utgångspunkter

Förförståelse

Min utgångspunkt för den här uppsatsen är att elevernas förförståelse och förkunskaper är
viktiga (rent av vitala) delar i lärandeprocessen. Dessa tankegångar är jag knappast ensam om.
I inledningen citerade jag läroplanen (Lpo 94) som ger uttryck för ett liknande synsätt. Den
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kognitiva forskningen har under 1900-talets senare decennier kunnat lägga fram bevis på
tidigare antytts av pedagogiska tänkare som Piaget och Vygotskij: att en elev utgår från sin
förförståelse när han eller hon konstruerar ny kunskap. De forskningsresultat som stöder
denna syn på lärande kan sammanfattas under tre punkter, här citerade i en något förkortad
version ur Didaktik för lärare av Gerd B och Gerhard Arfwedson (Arfwedson & Arfwedson,
2002). Forskningen har visat

1. att elever ofta självständigt konstruerar förklaringar, som är andra
än de som presenteras i undervisningen,

2. att elever självständigt söker organisera den nya kunskapen, och då
ofta i scheman som stämmer med den (om än bräckliga) kunskap
de redan har,

3. att elevens gamla kunskapsförståelse inom ett visst område
används som en hindrande eller underlättande avstamp för nästa
fas i den kumulativa kunskapsutvecklingen (Arfwedson och
Arfwedson, 2002, s. 43).

Den kognitiva forskningen stöder därmed en syn på lärandet som en kumulativ process, som
på samma gång är aktiv, konstruktiv och målinriktad. Elevernas förförståelse är därmed både
den grund som lärandet utgår ifrån och det verktyg som eleverna primärt använder för att
tolka, strukturera och tillgodogöra sig ny kunskap med. I förförståelsen ingår också vidare
föreställningar om vad kunskap är och vad den ska användas till.

Med tanke på ovanstående resonemang och dess betydelser för lärandet, så är det uppenbart
att det för en lärare är viktigt att skaffa sig en inblick i sina elevers förförståelse. Därav får
läraren en förståelse för hur den enskilde eleven är van att tänka och agera när den ställs inför
problemlösning och kunskapsformering. En kännedom om elevers förförståelse kan vara
själva nyckeln till en optimal undervisning, eftersom den inte bara visar vad eleverna redan
kan och inte kan utan också vilka inlärningsstrategier de är vana att använda sig av.
Därigenom blir det enklare för läraren att diagnosticera och förklara de svårigheter som en
elev kan hamna i olika lärandesituationer.

Birgitta Kullberg menar i sin bok Lust- och undervisningsbaserat lärande (Kullberg 2004) att
all undervisning bör utgå från elevernas egna förförståelse i det aktuella ämnet. Utan kunskap
om denna förförståelse blir det svårt att handleda eleverna i deras individuella lärande och
utveckling. Dessutom är Kullberg god nog att närmare definiera vad hon anser ryms under
begreppet ”förförståelse”, vilket hon menar är elevernas ”föreställningar, behov, intressen,
tidigare kunskap, arbetssätt och arbetsstilar” (Kullberg 2004, s. 74). Det är också mot denna
definition jag kommer att stödja mig i denna uppsats.

Inre motivation

En annan viktig utgångspunkt ryms i frågeställningen om vad som driver en elev i sökandet
och konstruktionen av kunskap. Gun Imsen berör den frågeställningen i sin introduktion i
pedagogisk psykologi, Elevens värld (Imsen 1984). Hon tar upp begreppet ”motivation”, som
hon definierar enligt följande:

Motivation är det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller
denna aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening (Imsen,
1984, s. 47).

Motivation kan komma utifrån flera olika orsaker, men Imsen har valt att peka ut främst två
huvudsakliga riktningar: motivation som inifrån styrt beteende samt som utifrån styrt beteende.
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För enkelhetens skull benämns de två som ”inre och yttre motivation”. Benämningarna
kommer av olika teorier som försöker förklara vad som driver det mänskliga beteendet, under
vilket även viljan att lära sig något kan räknas in. I fortsättningen kommer jag att helt inrikta
mig på motiven till lärandet.

Yttre motivation är när eleven drivkraft kommer utav ett löfte om belöningar utifrån. Eleven
drivs i sin kunskapsprocess, inte av eget intresse, utan av ett erkännande utifrån, betyg eller
dylikt. Målet med inlärningen blir i praktiken att nå fram till den belöning som har utlovats.
Denna syn på inlärning kan främst hänvisas till behavioristisk teori.

Inre motivation, däremot, är när en elev drivs av en inre lust och vilja att lära sig. Det är
elevens eget intresse som motiverar och driver på eleven i läroprocessen. Teorierna kring
inifrån styrd motivation kan främst härledas till kognitiv och humanistisk psykologi.

I min undersökning kommer främst den inre motivationen att stå i fokus. Detta för att
undersökningen syftar till att utreda högstadieungdomars skrivintresse och deras motiv till
skrivande även utanför skolan. Jag tror personligen också att ett lärande som motiveras inifrån
är mer produktivt, än ett som är styrt utifrån. Men samtidigt är den yttre motivationen
allestädes närvarande i skolan och kommer så också vara, eftersom bedömningar och betyg
behövs för att utvärdera elevernas kunskap. Därigenom kommer också denna form av
motivation att hamna i blickfånget i den här uppsatsen.

Skrivprocess och kunskapssyn

Förförståelse och motivation är två viktiga delar i läroprocessen; förförståelsen är
utgångspunkten för lärandet och motivationen det som driver lärandet framåt. Fokuserandet
på dessa två aspekter innebär att jag i den här uppsatsen ansluter mig till en kunskapssyn som
fokuserar kunskapsprocessen snarare än kunskapsobjektet. I det här kapitlet mer utförligt
beröra ämnet. Vidare vill jag även ta tillfället i akt att kort presentera den processorienterade
skrivpedagogiken, som under de senaste åren har haft stort inflytande på skrivundervisningen
i skolan.

I Didaktik för lärare beskriver författarna Gerd och Gerhard Arfwedson att det är två
kunskapstyper som dominerar i dagens skola. De båda kunskapstyperna kan sägas vara två
vitt skilda ståndpunkter på hur man uppfattar kunskap. Den ena typen, som kan anses som
traditionell, är grundad på materiella teorier. Enkelt uttryckt så beskriver den teoribildningen
kunskap som något objektivt, som kan förmedlas från lärare till elev. Den kunskap som
eleverna behöver existerar redan i samhället, så de behöver bara reproducera den. I teorierna
ligger fokus främst på det kunskapsstoff som eleven ska lära in. Den andra typen, som kan
anses som progressiv, är grundad på formella teorier och enligt dessa är kunskapen subjektiv:
den konstrueras av eleven. Eleven måste själv söka och producera sin egen kunskap och
teorierna fokuserar främst på denna process (Arfwedson & Arfwedson 2002, s. 60-63).
Författarna benämner dessa kunskapsstyper (eg. kunskapsuppfattningar) för K1 och K2, men
jag kommer att ge dem namn efter det fokus de har: (kunskaps)objektsorienterade och
(kunskaps)processorienterade teorier.

Under de senaste årtiondena har skolan (läs läroplanerna) allt mer rört sig mot en kunskapssyn
som omfattas av de processorienterade teorierna. Detta gäller även i hög grad den didaktiska
forskningen, som i mångt och mycket sysslat med att kartlägga och beskriva läroprocesser
inom olika områden. En av dessa läroprocesser är påtagligt närvarande i denna uppsats:
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skrivprocessen. Forskare inom bl.a. lingvistik och psykologi har under de senaste årtionden
kommit en lång väg i att beskriva den process som vi genomgår när vi skriver.
Forskningsresultaten har i sin tur lett till en ny skrivpedagogik som brukar benämnas
processorienterad skrivpedagogik. I denna pedagogik utformas undervisningen i enlighet med
de kunskaper man har om skrivprocessens olika delar.

Den processorienterade skrivpedagogiken får dock inte tolkas som en metod i sig själv,
snarare är den ett grundläggande förhållningssätt till språkförmåga och inlärning, där
skrivandet har en viktig del. Siv Strömquist förklarar i Skrivprocessen. Teori och tillämpning
(1993):

Att bedriva processorienterad skrivundervisning innebär att man
accepterat ett övergripande synsätt, eller en grundläggande inställning,
till skrivandet som sådant. Skrivandet uppfattas som den komplicerade
och omfattande process det är och denna insikt sätter sina spår i
undervisningen (Strömquist, 1993, s. 40).

Därav är ett omfamnande av processorienterad skrivpedagogik främst ett val av en teori, som
fokuserar läroprocessen snarare än lärostoffet. Pedagogiken har likväl vissa antaganden kring
hur skrivkunskapen utvecklas hos eleverna samt vad som driver utvecklingen framåt. Vilka är
då dessa antaganden som ryms under den processorienterade skrivpedagogiken? Chatarina
Nyström har gjort en mycket bra sammanfattning över de mest centrala antagandena i sin
avhandling Gymnasisters skrivande (Nyström, 2000) som här citeras i sin helhet:

Språk och tanke uppfattas som ömsesidigt beroende av
varandra. När en tanke omsätts i ord omstruktureras den och
förändras. På så sätt utvecklas språk och tanke dialogiskt
under skrivandets gång.
Skrivandet är en process som kan bedrivas i samspel med
andra. Både elever och lärare samarbetar under skrivprocessen
och texterna får läsare som är genuina mottagare av texten,
t.e.x. medelever som själva har arbetat med samma uppgift.
Eleverna är subjekt i inlärningsprocessen, snarare än
mottagare av förmedlad kunskap.
Lärarens roll som vägledare under skrivprocessen betonas
genom metoder som loggskrivning och responssamtal. Andra
krav än tidigare ställs därmed på lärarens textkompetens; han
eller hon ska finna såväl utvecklingspotential som problem i
textutkasten och hitta ”the teachable moment”, där eleverna
verkligen kan tillägna sig metakunskap.
Kunskap om skrivande utvecklas genom aktivitet, såväl eget
skrivande som samtal med andra skribenter och reflektion.
Uppmärksamheten på språkliga aspekter i texten förskjuts dels
från små byggstenar till större språkliga enheter, dels från
formella aspekter till funktionella. Det centrala blir att skapa
kommunikativt funktionella texter med meningsfullt innehåll
(Nyström, 2000, s. 17-18).

Just kunskapssynen i den processorienterade skrivpedagogiken förmedlas på ett tydligt sätt
under den tredje och femte punkten. Eleven konstruerar sin kunskap genom eget skrivande
samt samtal och reflektion kring egna och andras texter.

Dessa antaganden är viktiga att ha i åtanke eftersom de till stor del präglar de böcker om
skrivpedagogik som jag har använt mig av i den här uppsatsen. Dessutom är de tankegångar
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som är inflytelserika i dagens skola (läroplan och skolpersonal) och som givetvis även präglat
min egen uppfattning i ämnet.

Genreteori

Ett begrepp som är centralt i min uppsats är genre. Catharina Nyström diskuterar
genrebegreppet i sin avhandling Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och
sammanhang (Nyström, 2000) och det följande resonemanget är taget från henne. Begreppet
är användbart som ett sätt att klassificera texter, för att på så sätt kunna skilja mellan olika
typer av dem. Vidare är begreppet också användbart som ett sätt att peka ut de drag som
utmärker en viss typ av text.

Länge ansågs genrer vara stelnade och stabila formenheter, som ett slags färdigt och etablerat
mönster. Under senare år har dock forskningen svängt för att istället se genrer som
föränderliga och dynamiska. I min uppsats kommer jag att stödja mig på Catharina Nyströms
definition av genre som

en klass av texter, som är avsedd att fylla en kommunikativ funktion
och som är igenkännbar och namngiven av de människor som använder
genren eller har tillträde till genren (Nyström, 2000, s. 50).

Vidare så har Torlaug Løkensgard Hoel i Skriva och samtala (Hoel, 2001) pekat ut de fyra
grundelement som definierar en text som tillhörande en viss genre. Dessa grundelement är
följande:

Innehållet—det vi önskar uttrycka.
Formen—sättet att organisera tankar och ord.
Funktionen—syftet med det skrivna eller talade.
Den konkreta situationen—med dess många dimensioner
och kontexter (Hoel, 2001, s. 59).

Som synes så räknar Hoel inte enbart in texter under genrebegreppet, utan begreppet kan
snarare sägas vara giltigt i alla kommunikativa situationer. Varje gång vi kommunicerar
(även med oss själva!) gör vi det inom en viss genre som främst är bestämd utifrån den
situation som kommunikationen sker i, samt utifrån den funktion som kommunikationen har.
Dessa två grundelement kan därmed ses som överordnade de övriga två.

I min uppsats är det skrivandet som står i fokus. Därmed kommer genrebegreppet i första
hand att appliceras på olika former av texter. Utifrån de ovanstående resonemangen kommer
jag att betrakta genrer som klassificeringar av texter, som skapas och återskapas genom aktivt
bruk av mer eller mindre avgränsade grupper av språkbrukare. Enkelt uttryckt så konstrueras
en genre genom att en språklig gemenskap, utifrån en viss situation och för ett visst syfte,
kommer överens om ett visst innehåll samt en viss form. Ett konkret exempel är chattande
ungdomar utifrån en kontext (ex. digitalt medium, lång räckvidd) och ett syfte (snabb,
skriftlig kommunikation) skapar texter som har en viss form och ett visst innehåll, som
därmed blir till genren ”chatt”.
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Metod

Kvalitativ och kvantitativ metod

För att lösa min uppgift har jag tagit hjälp av eleverna från två klasser i åk 7 samt från två
klasser i åk 8. Dessa har fått en relativt fri skrivuppgift (bilaga 1) där de ska skriva och berätta
om vad de skriver på fritiden, samt vad de tycker om respektive inte tycker om att skriva.
Därigenom har jag fått tillgång till ett underlag som, för den här undersökningen, har två goda
förtjänster. För det första fungerar materialet som en enkät, där eleverna räknar upp vad de
skriver samt vad de tycker är kul och tråkigt att skriva. Därav får jag kvantitativ data som kan
kategoriseras och där jag sedan kan jämföra olika kategorier: flickor mot pojkar, 7:or mot 8:or
o.s.v.  För det andra så tjänar materialet ett syfte som kvalitativa utsagor över elevernas tankar
kring sitt skrivande, eftersom de ska skriva och berätta om sitt skrivande.

Motivet till att jag har valt en fri skrivuppgift är att jag vill närma mig en förståelse för vad
som gömmer sig bakom de kvantitativa data som jag får fram. Syftet är inte bara att ta reda på
vad eleverna skriver och vad de gillar att skriva, utan att också att försöka förstå varför. Jag
vill veta hur de tänker och resonerar kring sitt skrivande.

Min undersökning sträcker sig därmed längre än till att enbart beskriva ungdomarnas
skrivande. Jag är också ute efter att tolka resultaten samt de beskrivningar som eleverna ger
angående sina skrivvanor och intressen. Därav är läsaren i vissa fall delvis utlämnade åt det
tolkningsföreträde som jag har tagit på mig. För när man står inför ett sådant rikhaltigt
material är man nödd och tvungen att välja lyfta fram vissa aspekter, vilket görs på en
bekostnad av andra. Därför har jag eftersträvat att göra mitt undersökningsmaterial rättvisa
genom att öppet redovisa mitt sätt att sammanställa och tolka uppgifterna, samt genom att
klargöra den förförståelse och teoribildning som jag har utgått ifrån. För mer praktiska
uppgifter om hur undersökningen gick till hänvisar jag till inledningen av analysdelen (2.
Analys).

Begrepp

Nyckelbegrepp

Ett begrepp som är viktigt i den här uppsatsen är förförståelse. Jag kommer att stödja mig på
Birgitta Kullbergs definition, vilket innebär att jag med förförståelse menar hela det bagage av
kunskaper och färdigheter som eleverna bär med sig till skolan. Mer specifikt handlar det om
föreställningar, behov, intressen, erfarenheter, tidigare kunskap, arbetssätt och arbetsstil
(Kullberg 2004, s. 74). I min uppsats är förkunskaper en viktig del som kan sägas ingå under
det mer omfattande begreppet förförståelse.

Ett annat viktigt begrepp är motivation. Motivationen är det som driver eleverna i
lärandeprocessen och i deras formerande av kunskap. Gun Imsen skiljer mellan två typer av
motivation: inre och yttre motivation (Imsen 1988, s.53). Distinktionen mellan de två är om
drivkraften kommer inifrån, p.g.a. eget intresse, eller om den är styrd utifrån genom
belöningar och/eller påtryckningar.
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Genrer

Jag kommer att använda mig av ett relativt vitt genrebegrepp i den här uppsatsen. Min
utgångspunkt är att alla texter hör till åtminstone en genre, eftersom som allt skrivande har
någon form av överordnad funktion och situation som förklarar varför man överhuvudtaget
skriver något. En mer ingående diskussion och definition går att finna i teorikapitlet.

Dock kan det vara till nytta att beskriva de genrer som förekommer i mitt
undersökningsmaterial. Dessa kommer delvis från mig, eftersom jag gav dem ett stöd i form
av en overhead (se bilaga 2), delvis från eleverna själva. I beskrivningen av respektive genre
har jag i första hand utgått från elevernas egna förklaringar och Nationalencyklopedin (CD-
rom), först i andra hand, när förklaringar saknas, har jag själv definierat genren.

Chatta: Skriftliga dialoger i realtid över datornät, Internet, ex. via MSN.
Spelchatt/rollspel över nätet: Som att chatta, dock bundet till ett visst spel/rollspel.
SMS: (”Short Message Service”) Textmeddelanden via mobilnät.
E-brev: Elektronisk post över datornät.
Forum: Digitala mötesplatser, oftast på en sajt, där deltagare diskuterar, ställer frågor och får
svar m.m.
Blogg: En öppen dagbok som läggs ut på datornät för kommentarer m.m
Berättelser: Ett samlingsbegrepp för berättande texter på prosa; noveller, romaner, sagor,
deckare, rysare m.m.
Dikter/poesi: Språkkonst i bunden form, ofta ett koncentrat av känsla och bild.
Dagbok: Personliga anteckningar om händelser, tankar m.m.
Brev: Skriftligt meddelande från avsändare till adressat, skickat i kuvert.
Kom-ihåg-lappar: Skrivet stöd för minnet, väldigt kortfattat.
Anteckningar: I det här fallet, stöd för minnet, dock betydligt längre texter än ”Kom-ihåg-
lappar”.
Listor: Strukturering och/eller uppräkning av allehanda saker; även minneshjälp (jmfr
”matlista”).
Meddelanden: Kortare meddelanden menade för en envägskommunikation (ex. ”Jag kommer
hem kl 7, hälsningar X”).
Graffiti: En blandning mellan skrift med en utpräglad stil och bild. Det skrivna är som regel
väldigt kortfattat och vill förmedla ett budskap, en åsikt eller ett namn.
Öva handstil: Övningsskrivande med syfte att förbättra handstilen.
Korsord: Tidsfördriv och ett test i ordkunskap och synonymer.
Skriva annat språk: Skriva på ett främmande (eg. annat än svenska) eller hemligt språk.

Del 2. Analyser

Bakgrund- Skolan och eleverna

Alla eleverna i min undersökning kommer Myrsjöskolan. Denna skola är placerad i Saltsjö-
Boo i Nacka kommun. Skolan är en F-9 skola och den har ca 1025 elever varav merparten går
i grundskolans senare år, 7-9. Området kan närmast beskrivas som ett homogent
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medelklassområde där de flesta eleverna bor i egnahem: villor, radhus och bostadsrätter.
Trivseln i skolan anses vara relativt hög, både bland personal och elever. Detta speglas delvis
i enkätundersökningar, delvis att personalomsättningen är låg på skolan respektive att många
elever söker till den här skolans åk 7.

Undersökningen

För min undersökning hade jag valt ut fyra klasser från grundskolans senare år, två från åk 7
och två från åk 8. Eleverna i de olika klasserna fick en skrivuppgift där de skriver och berättar
om vad de skriver på sin fritid samt vad de tycker om respektive inte tycker om att skriva (se
bilaga 1). Inför skrivuppgiften hade jag avsatt ca 10 minuter till att förklarade uppgiften samt
att förklara syftet med min undersökning. Vidare så visade jag en overhead med förslag på
olika texttyper och genrer som skulle hjälpa eleverna att uppmärksamma en del av den
textproduktion som kan förekomma i ett hem (se bilaga 2). Denna overhead lät jag sedan
ligga på under hela skrivtillfället som stöd och hjälp. Därefter hade eleverna 40 minuter fritt
skrivande till sitt förfogande för att svara på frågorna.

Enligt min uppfattning så var skrivundersökningen lyckad. Alla eleverna skrev och försökte
svara på frågorna. De frågor som eleverna hade kunde i de flesta fall lösas redan i
genomgången av uppgiften och de handlade främst om preciseringar av frågorna. Ingen av
eleverna använde sig av hela den tid som gavs utan satt som längst 30 minuter. Genomsnittlig
tid för skrivandet var ca 20 minuter.

Vad skriver ungdomarna på fritiden?

Den första frågan som eleverna fick svara på var vad de använde skrivandet till på fritiden.
Jag ville att eleverna skulle räkna upp de typer texter som de brukade skriva och som inte på
något sätt var relaterade till skolan. Som jag tidigare har nämnt så hade de en overhead till
hjälp, för att påminna och medvetandegöra ett skrivande som de inte alltid var medvetna om.
Därav har jag även tagit med textgenrer som ”meddelanden”. ”kom-ihåg-lappar”, ”SMS”
(textmeddelanden via mobiltelefon) m.m. Svaren som jag fick räknades sedan samman i
kategorier som i stort sett överensstämmer med dem som fanns på overheaden. Sedan gjorde
jag en sammanställning där jag tog med de 15 mest frekventa genrerna, ordnade efter hur ofta
det var angivet. Nedan följer en första sammanställning som gäller samtliga elever som
deltagit i undersökningen (tabell 1):
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                  Tabell 1: Skrivandet på fritiden (Alla elever= 63st)

Genre Antal Procentandel

 1. Chatta 52st 83%
 2. SMS 29st 46%
 3. E-brev 21st 33%
 4. Kom-ihåg-lappar 19st 30%
 5. Forum 15st 24%
 6. Listor 10st 16%
 7. Meddelanden  9st 14%
 8. Brev  8st 13%
 9. Dagbok  8st 13%
10. Dikter/poesi  7st 11%
11. Berättelser  7st 11%
12. Spelchatt/rollspel (över nätet)  7st 11%
13. Anteckningar  3st  5%
14. Graffiti  3st  5%
15. Blogg  2st  3%

Har skrivandet ökat?

Sammanställningen visar först och främst att en stor andel av eleverna (83%) brukar skriva
något på sin fritid. Det är en rätt så hög siffra. Per Nilssons rikstäckande enkätundersökning
visar på att 51% av ungdomar 13-15 år skriver dagbok, brev eller dikter minst en gång i
månaden (Nilsson, 1998, s. 82). Mitt jämförelsetal sträcker sig från 13% till max 37%, varav
det senare inte är speciellt troligt. De som skriver i någon av de här tre genrerna är oftast
flitiga skribenter och finns därmed representerade även i någon av de andra två.

Vidare så visar Nilssons undersökningen på att 29% månadsvis ägnar sig åt
dataprogrammering/Internet (Nilsson, 1998, s. 102). Här är mitt resultat att 83% av eleverna
brukar chatta med sina kompisar och andra över nätet. Det är en markant skillnad som mycket
troligtvis kan förklaras av mediets (dator med Internetuppkoppling) utbredning och
utveckling.

Skriver då min undersöknings elever mer än det riksgenomsnitt från 1995, som Per Nilsson
redovisar? Den frågan kan omöjligtvis besvaras eftersom våra undersökningar är gjorda på så
olika vis. Men det vi kan sluta oss till är att eleverna i min sammanställning är mer flitiga på
att skriva över nätet. Och att andelen som skriver dagbok, dikter och brev till synes är mindre
i jämförelse med riksgenomsnittet 1995. Men genom att slå samman ett par tal kan vi nå fram
till ett antagande om att fler skriver på sin fritid. För även om vi lägger ihop Nilssons resultat
kring skrivandet av dagböcker, brev och dikter med användningen av Internet, får vi en siffra
på 80% vilket är lägre än 83%. Dessutom bör siffran vara något lägre då det är troligt att en
del av dem som skriver dagböcker, brev och dikter även använder sig av Internet.
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Teknikstödd dialog

Vad är då som eleverna främst skriver på sin fritid? Den ovanstående tabellen visar att av de
fem mest frekventa textgenrerna, är fyra av dem kopplade till tekniska hjälpmedel som
datorer och mobiltelefoner. De fyra genrerna är chatt, SMS, e-post och inlägg på olika forum
på nätet. Dessutom har dessa genrer kommunikation som huvudsyfte, vilket innebär att det i
första hand handlar om social kontakt och informationsutbyte mellan olika parter.
Spelchatt/rollspel, som kommer på 12:e plats, kan också räknas till denna kategori av genre,
om än att den är bunden till ett speciellt datorspel och andra utövare av samma spel. Likaså
bör bloggandet hamna i samma grupp, som är en öppen dagbok över nätet som förväntas bli
kommenterad av andra.

Därefter följer på plats 4,6 och 7 rent praktiska texttyper som kom-ihåg-lappar, listor och
meddelanden. Dessa typer är främst ett stöd för minnet, en enklare strukturering av
information eller ett led i en envägskommunikation där man meddelar någon något som inte
direkt kräver ett svar. Även anteckningar (plats 13) kan sägas tillhöra denna kategori. Det som
styrker att det handlar om en rent praktisk användning av de här genrerna, är faktumet att
eleverna inte motiverar nyttan eller nöjet av att använda sig av dem. I stället räknar de bara
upp dem vilket indikerar ett praktiskt bruk utan någon speciell eftertanke. De är bara
hjälpmedel som man använder sig av, ingenting annat.

De efterföljande fyra platserna, 8-11, innehas av de praktiskt estiska genrerna brev, dagbok,
dikter/poesi och berättelser. Huvudsyftet kan här sägas vara att, på ett kreativt sätt, ge uttryck
för tankar, känslor, fantasier och erfarenheter i en berättande eller lyrisk form. Denna kategori
kan också benämnas som mer traditionellt berättande, då texttyperna har funnits långt före
datorns och mobiltelefonens intåg i skrivandets sfär. Den genre som dock kan sägas ha något
av en mellanposition är brevskrivandet. Dess huvudsyfte är självfallet att kommunicera med
en annan part, men då den saknar en mer direkt dialog (som exempelvis e-post och chatt) är
den mindre spontan och mer tillrättalagd i sitt utförande. Därav har jag valt att placera
brevskrivandet i den här gruppen, tillsammans med berättelser, dagbok och dikter (vilket även
Per Nilsson gör, 1998).

Den sista återstående genren i min sammanställning är graffiti, som jag räknar in under
ikonografiskt skrivande. Textgenren kan beskrivas som en sammanblandning av text med en
utpräglad handstil och bild. Graffiti handlar om att förmedla sitt namn eller ett kortare
budskap på ett effektfullt och estetiskt tilltalande sätt. Utövaren förväntar/hoppas på att bli
kommenterad om sitt arbete av andra insatta, men kommentarerna ska uteslutande handla om
graffitin.

Som ovanstående summeringar visar så är det ett teknikunderstött dialogskrivande som
dominerar bland mina undersökta elever. På andra plats kommer rent praktiska
skrivhjälpmedel för envägskommunikation samt stöd för minnet och först på tredje plats
kommer det praktiskt-estetiska skrivandet, i form av berättelser, dikter och brev. Vidare finns
graffitin som inte riktigt passar in i någon av de tre andra grupperna.
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Chattandet—som att prata!

Finns det några förklaringar till att dialogskrivandet via Internet och mobiltelefon är så
populärt bland de undersökta ungdomarna? Jag tror att vi kan nå fram till ett någorlunda bra
svar genom att undersöka vad eleverna själva säger om den genre som toppar
sammanställningen. Den överlägset mest utbredda genren är chattandet (83%) som nästan
dubbelt så många använder sig av, i jämförelse med SMS (46%) som kommer på andra plats.
Chattandet beskrivs av eleverna som en genre som har många likheter med muntlig
kommunikation. Eleverna menar att det är ”nästan som att prata” (kille 7A), att det är ”kul att
prata med andra” (kille 8B) samt att det är som att ”föra en konversation” (kille 8B) när de
berättar om sitt chattande. Just att många elever just benämner kommunikationen över nätet
som att de ”pratar”, belyser rätt så väl ungdomarnas syn på genren. Det handlar om att ha
kontakt med sina kompisar, veta vad som händer och att få berätta något kul m.m. Vidare så
är det fritt på ett sätt som det vardagliga talet (pratet) är, vilket innebär att man själv väljer
ämnet samt på vilket sätt man vill uttrycka sig. En elev uttrycker friheten med chattandet så
här:

Chatta är också kul. Det beror nog på att man får skriva precis vad
man vill och hur man vill. Man vet att det inte finns någon lärare
som sitter och rättar det man skriver. Och man får uttrycka sig
precis som man vill (nästan). (tjej 8B).

I citatet betonas just möjligheterna att skriva vad man vill och att få uttrycka sig som man
vill. Den stora friheten bottnar dels i mediets fördelar, som möjliggör en direkt dialog, dels
att de som chattar oftast känner mottagaren/sändaren sedan tidigare och därmed har lättare att
förstå denne. Chattandet har därmed många likheter med det informella samtalet: parterna är
oftast förtroliga med varandra och kan därmed ha ett mycket personligt och ledigt språk, som
parterna ändå väl förstår. Skillnaderna ligger främst i avståndet mellan parterna och att det är
en skriftlig kommunikation.

Dessa skillnader innebär också vissa fördelar. Eleverna nämner bl.a. att det är ”enkelt att ta
kontakt med andra” (kille 8A) och att man kan ”prata med hur många som helst” (kille 7A)
vilket syftar på en ökad tillgänglighet till andra. Också mediets snabbhet nämns som en
fördel genom att man kan ”skriva snabbt till andra och få svar” (tjej 8A), trots ett ansenligt
avstånd till dessa.

En annan viktig del i varför chattandet är så populärt bland ungdomarna i min undersökning,
är att det finns en stor frihet för nyskapande i språket. Normerna är få och i många fall
förhandlingsbara, och detta ger ett utrymme för nya lösningar i form av förkortningar, nya
tecken, symboler och figurer. Språket präglas av innovativa och kreativa sätt att snabbt och
slagkraftigt förmedla ett budskap till mottagaren. En elev nämner just detta, och menar att det
inom chattande och SMS finns ett utrymme för hans ”egna språk” (kille 8A) som består av
egenhändigt påhittade förkortningar.

Chattandets popularitet bland de undersökta eleverna tycks därmed vila på två grunder: dels
handlar det om en närhet i form till det vardagliga och informella samtalet, dels en ökad
tillgänglighet genom att man snabbt kan nå många. Dessa förklaringar tror jag även kan
tillskrivas e-post, SMS och foruminlägg som också grundas på en skriven dialog, där man
mer eller mindre direkt får gensvar på det man har skrivit.
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Killarnas och tjejernas skrivvanor

Nästa del i undersökningen är att jämföra killarnas och tjejernas skrivvanor på fritiden.
Tanken är att jag ska försöka se om det finns några generella mönster angående skrivandet
hos könen. Låt oss börja med killarna för att sedan återkomma till tjejerna lite senare. Hur ser
då killarnas skrivvanor ut? Nedan har jag gjort en sammanställning av vad alla killarna i min
undersökning skriver på sin fritid (tabell 2):

Tabell 2: Skrivandet på fritiden (Alla killar= 37st)

Genre Antal Procentandel

 1. Chatta 32st 86%
 2. SMS 15st 41%
 3. Forum 12st 32%
 4. E-brev 12st 32%
 5. Kom-ihåg-lappar  8st 22%
 6. Spelchatt/rollspel (över nätet)  6st 16%
 7. Meddelanden  5st 14%
 8. Listor  3st  8%
 9. Grafitti  3st  8%
10. Berättelser  1st  3%
11. Anteckningar  1st  3%
12. Dikter/poesi  1st  3%
13. Brev  0st  0%
14. Dagbok  0st  0%
15. Blogg  0st  0%

Pojkarna—det nya mediets flitiga användare

Hos killarna dominerar det mediestödda dialogskrivandet på fritiden, i ännu större grad än i
den generella sammanställningen. Bland de sex första genrerna, tillhör fem av dem just denna
kategori. I ovanstående sammanställning har texttyperna foruminlägg och spelchatt/rollspel
tagit ett par rejäla kliv i tabellen, från plats 5 till 3 resp. plats 12 till 6. Chattandet har
fortfarande förstaplatsen med en något högre procentandel (86% mot 83%) och SMS
andraplatsen, dock med en något lägre procentsats (41% mot 46%). Det som är intressant att
notera är att genrer ur den praktiskt-estetiska kategorin är så dåligt representerade. Dessa
återfinns alla på tabellens nedre del och två av dem, brev och dagbok, är det inget som killar
överhuvudtaget skriver; berättelser och dikter har bara vardera en utövare. Slutligen så hittar
vi en textgenre på 9:e plats i sammanställningen som enbart killar sysslar med, graffiti.

Vad kan vi då sluta oss till av den här tabellen? Mönstret som vi kan skönja tycks vara att
killarna, i ännu högre utsträckning än tjejerna, ägnar sig åt snabb kommunikation över nätet.
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Pojkarna har högre andel procent i chatt, foruminlägg samt spelchatt/rollspel. Vidare så är
mönstret att killarna ägnar sig väldigt lite åt de traditionella och praktiskt-estetiska genrerna.
Dessutom visar sammanställningen att killarna är rätt så ensidiga i sitt skrivande. Efter en hög
topp, med ett chattande på 86%, sjunker procentandelen snabbt och redan på 5.e plats (kom-
ihåg-lappar) är den nere på 22%. Efter hälften av tabellen finns sedan endast några enstaka
representanter i varje genre, de tre sista har inga alls. Utifrån detta mönster kan vi göra ett
antagande om att pojkarna i den här undersökningen främst föredrar kortfattad
kommunikation över nätet, när det handlar om skrivande på fritiden. I övrigt är andelen
skrivande relativt låg.

Hur ser då tjejernas skrivvanor ut? Nedanför kommer en sammanställning över hur flickornas
skrivande på fritiden ser ut (tabell 3):

Tabell 3: Skrivandet på fritiden (Alla tjejer= 26st)

Genre Antal Procentandel

 1. Chatta 20st 77%
 2. SMS 14st 54%
 3. Kom-ihåg-lappar 11st 42%
 4. E-brev  9st 35%
 5. Brev  8st 31%
 6. Dagbok  8st 31%
 7. Listor  7st 27%
 8. Berättelser  6st 23%
 9. Dikter/poesi  6st 23%
10. Meddelanden  4st 15%
11. Forum  3st 12%
12. Blogg  2st  8%
13. Anteckningar  2st  8%
14. Spelchatt/rollspel (över nätet)  1st  4%
15. Graffiti  0st  0%

Flickorna—med benen i både den traditionella och det nya mediestödda skrivandet

Även hos tjejerna ligger chattandet och SMS i toppen av tabellen. Chattandet har något lägre
procentandel än den genomsnittliga (77% mot 83%) och SMS en något större andel (54% mot
46%). E-brevsskrivandet är något högre (35% mot 33%) och foruminläggen definitivt lägre än
motsvarande genre när båda könen är inräknade (12% mot 24%). Det som dock är mest
anmärkningsvärt är procentsatserna i de praktiskt-estetiska genrerna brev, dagbok, berättelser
och dikter. Dessa överstiger vida de generella resultaten och kan i vissa fall ses som en
exklusivt feminin fritidssyssla, då skrivandet av brev, dagbok och blogg endast görs av tjejer i
min undersökning. Graffiti är, slutligen, något som tjejerna i min undersökning inte sysslar
med.
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Hur kan vi då sammanfatta den sammanställning som jag har ställt upp? För det första är
tjejerna överlägset mer flitiga inom det praktiskt-estetiska skrivandet. Det är klart mer
representerade inom det traditionella skrivandet av dagböcker, berättelser, dikter och brev.
Vidare är potten blandad när det gäller den mediestödda kommunikationen: de chattar mindre
än pojkarna och gör färre foruminlägg medan de skriver mer e-brev och SMS. Dessutom är
tjejerna de enda som skriver blogg på nätet. Därigenom visar flickornas sammanställning
också på en jämnare spridning mellan de olika genrerna. De ägnar sig i genomsnitt åt fler
genrer än vad killarna gör. Om vi jämför killarnas tabell mot tjejernas så ser vi att tjejerna har
högre procentandelar i alla genrer, förutom när det gäller killarnas toppar (chatt och forum)
samt graffitin. Det mönster som kan skönjas är att flickorna, likt pojkarna, främst ägnar sig åt
dialogskrivande via Internet och mobiltelefon. Men sedan kommer det praktiskt-estetiska
skrivandet på bred front, som vi har nämnt nästan är en enbart kvinnlig syssla. Därav kan vi
närma oss ett antagande om att de flickor som skriver, gör detta inom flera olika genrer och
dessutom att de antagligen skriver mer, eftersom det främst är de praktiskt-estetiska
skrivandet som uppmuntrar skrivandet av längre texter.

Förändras skrivandet?

Hur står sig då mina resultat, 2006, ställda mot Per Nilssons rikstäckande dito från 1995?
Först måste jag dock nämna att Nilssons slagit samman alla åldersgrupperna i sin
undersökning av skillnader mellan könen, vilket ungdomarna en ålderspann på 13-25 år. Mina
elever är alla 13-15 år. Detta gör att jämförelsetalen får tas med en rejäl nypa salt. Dock tror
jag att jämförelsen ändå kan visa på en viss riktning, vilken kan vara intressant då det skiljer
11 år mellan de båda undersökningarna. Nilssons sammanställning över användandet av
Internet/dataprogrammering visar att 35% av pojkarna och 21% av flickorna gjorde detta
månadsvis 1995 (Nilsson 1998, s. 102-103). I min sammanställning är resultatet för enbart
chattandet 86% (pojkar) samt 77% (flickor). Jag bör kunna sluta mig till att en ökning har
skett, speciellt mot bakgrunden av att en ökad utbredning av datorn har skett, liksom ett utökat
utbud av användarmöjligheter. Enligt Statistiska centralbyrån har andelen ungdomar 16-24 år
som använder Internet dagligen, ökat från 57% år 2003 till 73% år 2005, vilket kan tjäna som
jämförelsetal (SCB, ”Internetanvändning bland privatpersoner 16-74 år, 2003-2005”).

Vad har då skett med det mer traditionella skrivandet, det praktiskt-estetiska som innefattar
dagböcker, brev och dikter? Enligt Nilsson var procentsatsen inom det här området 72% för
flickor och 24% för pojkar (Nilsson 1998, s. 82). Mina siffror visar på klart lägre värden hos
båda de här grupperna: flickorna minst 31% max 85% (varav det senaste inte är speciellt
troligt då de som är verksamma inom de här genrerna oftast skriver inom åtminstone två av
dem), pojkarna minst 3% max 3%(!). Här får jag dock vara mycket mer försiktig med att dra
mina slutsatser. Dels spelar ålderspannet en stor del här, dels har jag ingen bakgrundsfakta
som stödjer en utveckling mot mindre praktiskt-estetiskt skrivande. Men jag vill ändå driva en
tes om att datorstött skrivande över Internet har ökat, mycket möjligt på en bekostnad av det
praktiskt-estetiska skrivandet. Jag tycker att mina siffror pekar på en sådan utveckling, vilket
kombineras med faktumet att ungdomarna har en begränsad fritid där olika fritidssysslor
konkurrerar med varandra.
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Skrivvanor i åk 7 och åk 8

Min nästa frågeställning handlar om huruvida skrivvanorna hos eleverna i åk 7 skiljer sig från
dem i åk 8. Dock är det viktigt att först poängtera att en sådan här jämförelse kan vara något
vansklig. Det finns vissa risker med att söka efter en linjär utveckling mellan de här
skolklasserna i åk 7 och åk 8. Detta p.g.a. att skolklasser sinsemellan kan vara väldigt olika
och att jag i den här undersökningen använder mig av ett litet urval. Det mer ideala hade
självfallet varit att undersöka samma skolklasser i åk 7 och i åk 8. Men eftersom min
undersökning har varit begränsad till en vårtermin, är det endast de här resultaten jag har att
gå på.

Vi börjar med åk 7:

Tabell 4: Skrivandet på fritiden (Alla åk 7= 33st)

Genre Antal Procentandel

 1. Chatta 26st 79%
 2. SMS 13st 39%
 3. Kom-ihåg-lappar  9st 27%
 4. E-brev  8st 24%
 5. Forum  7st 21%
 6. Dagbok  7st 21%
 7. Listor  5st 15%
 8. Brev  5st 15%
 9. Meddelanden  4st 12%
10. Dikter/poesi  3st  9%
11. Berättelser  3st  9%
12. Spelchatt/rollspel (över nätet)  2st  6%
13. Anteckningar  2st  6%
14. Graffiti  1st  3%
15. Blogg  1st  3%

Skrivandet av dagbok—en rest från mellanstadiet

Sammanställningen ligger i stort i fas med tabellen över samtliga elever (tabell 1). Över lag så
har eleverna i åk 7 en lägre procentandel i de olika genrerna, vilket betyder att färre skriver på
sin fritid och dessutom i färre genrer. Dock är det två texttyper som eleverna i åk 7 är flitigare
att skriva: dagböcker och brev. Som jag tidigare har visat (tabell 2 & 3) så är det bara flickor
som är verksamma inom dessa genrer, så det går att dra en slutsats om att pojkarna i åk 7
generellt skriver mindre på sin fritid än de i åk 8. Flickorna däremot är, som sagt, mycket mer
flitiga i att skriva dagbok samt snäppet mer benägna att skriva brev.

Hur ska då dessa resultat tolkas? Betyder det att flertalet flickor gradvis tappar intresset för att
skriva brev respektive dagbok i och med att de blir äldre? Att ge ett entydigt svar på den här
frågan är självfallet mycket svårt, men jag tänkte ändå försöka ge mig på att närma mig några
möjliga förklaringar. Jag kommer dock att hålla mig till dagboksgenren som har det tydligaste
bortfallet mellan årskurserna. Orsaken till att tjejerna tycker om att skriva dagbok är dels för
att de kan skriva ner det de ”känner för” (tjej 8B), dels för att det är kul att spara för att sedan



19

”kunna se vad man tänkte då” (tjej 8A). Det handlar därmed om att uttrycka sig i text och
sedan att spara denna text för att minnas. Att intresset sedan minskar för genren medan
intresset för skrivandet i övrigt ökar, borde bero på att flickorna hittar andra genrer att
uttrycka sig i och/eller att inte lika många längre lägger så stor vikt vid är att minnas tidigare
tankar. Den första möjliga förklaringen har ett visst stöd i sammanställningarna, eftersom
övriga genrer där vikten att kunna uttrycka sig betonas (ex. dikter, berättelser) ökar i åttonde
klass. Den andra hypotesen får stöd genom att det i mitt material saknas andra genrer som har
den specifika funktionen, personliga minnesanteckningar om det egna tänkandet.

Hur ser det då ut i åk 8?

Tabell 5: Skrivandet på fritiden (Alla åk 8= 30st)

Genre Antal Procentandel

 1. Chatta 26st 87%
 2. SMS 16st 53%
 3. E-brev 13st 43%
 4. Kom-ihåg-lappar 10st 33%
 5. Forum  8st 27%
 6. Listor  5st 17%
 7. Meddelanden  5st 17%
 8. Spelchatt/rollspel (över nätet)  5st 17%
 9. Berättelser  4st 13%
10. Dikter/poesi  4st 13%
11. Brev  3st 10%
12. Graffiti  2st  6%
13. Dagbok  1st  3%
14. Anteckningar  1st  3%
15. Blogg  1st  3%

Medvetenhet om sitt skrivande ökar skrivandet på fritiden?

Som jag redan har antytt i föregående kapitel, så är eleverna i åk 8 i allmänhet mer flitiga
skribenter på sin fritid, skrivandet av dagbok och brev borträknat. Även den här
sammanställningen följer i stort samma mönster som den över alla eleverna (tabell 1).
Därmed verkar procentuellt fler elever skriva på sin fritid och dessutom så är de verksamma
inom fler genrer.

Vad beror detta på? Är det enbart för att eleverna är ett år äldre som de skriver mer samt inom
fler genrer, eller har skolan en viss inverkan? Den tes som jag kommer att driva i det här
avsnittet är att skolan har påverkat eleverna i deras skrivande. Under högstadietiden i skolan
så blir eleverna introducerade i nya genrer (ex. i vissa argumenterande texter såsom krönikor),
men också så studeras redan bekanta genrer (ex. berättelser och dikter) på ett mer djupgående
vis. Detta innebär att eleverna å ena sidan lär sig fler genrer, vilket öppnar dörrar till nya
textområden och världar; å andra sidan innebär det att medvetenheten hos eleverna ökar om
det egna skrivandet och andras, vilket ger ökad kunskap och förståelse för det egna
hantverket.
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I min undersökning så finns det en del resultat som stöder dessa antaganden. För det första så
har sammanställningarna i tabell 4 och 5 visat att eleverna i åk 8 är verksamma inom fler
genrer. För att använda en liknelse så har de fler strängar på sin lyra, de skriver inom fler
genrer på sin fritid än vad sina yngre skolkamrater gör. Detta tror jag delvis kan förklaras
genom att de har hunnit stöta på fler genrer i skolan samt fått mer övning i dessa. I den skola
som jag har undersökt (Myrsjöskolan) får eleverna i åk 8 möta en hel del nya genrer, ex.
reportage, referat och recension, medan eleverna i åk 7 främst övar redan bekanta genrer som
sagor och berättelser (lokal kursplan i svenska åk 7 och 8, Myrsjöskolan). Jag menar därmed
att det i det här fallet finns en koppling mellan skola och fritid: insikter om fler genrer i skolan
ger ett ökat skrivande inom fler genrer på fritiden. För det andra så finns det bevis för en ökad
medvetenhet om sitt skrivande bland de äldre eleverna. Denna medvetenhet yttrar sig i min
undersökning bl.a. genom att eleverna i åk 8, i större utsträckning än i åk 7, beskriver varför
de tycker att en viss genre är kul. Genom att jämföra hur många motiveringar som eleverna
har angett i anslutning till antalet genrer, så får vi ett intressant och talande resultat. Utifrån
40st valda genrer har eleverna i åk 7 närmare motiverat och förklarat 17st av dem, vilket ger
en procentsats på ca 43%. En liknande sammanräkning för åk 8 ger en andel på  70%
motiverade val av genrer, som är kul att skriva (54 genrer och 38 motiveringar). Siffrorna
visar på att det bland de äldre eleverna i undersökningen finns en större medvetenhet om just
varför det är kul att skriva inom de genrer som de tycker om. Dessutom ger eleverna i åk 8,
som regel, längre och mer preciserade förklaringar i allmänhet. Sammantaget så tror jag att
just en ökad bekantskap med fler genrer, samt en ökad medvetenhet om sitt eget skrivande är
viktiga förklaringar till varför fler flickor och pojkar i åttondeklass skriver på sin fritid. De har
helt enkelt en större repertoar och ett större kunnande än sina likar i åk 7.

Vad tycker eleverna är kul att skriva?

Nästa stora fråga som jag har ställt till eleverna är vad de tycker om att skriva. Det som jag
har velat ha svar på är vilka genrer de tycker är roligt att skriva inom samt hur de motiverar
sina val. Därför bad jag eleverna att berätta vad de tyckte var kul att skriva samt att försöka
förklara varför det var roligt. I den här uppgiften ville jag att eleverna skulle få med allt sitt
skrivande, d.v.s. både skrivandet på fritiden och i skolan. Precis som tidigare så hade eleverna
hjälp och stöd av en overhead med exempel på olika genrer.

Efteråt så gjorde jag en sammanställning av de 13 mest angivna genrerna. Genrer med endast
en förespråkare har räknats bort, liksom otydliga och svårbestämda formuleringar såsom
”skriva på dator”, ”kommunicera med människor långt borta” e.t.c.. Resultatet kan vi se i
tabell 6 på nästa sida:
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Tabell 6: Vad som är roligt att skriva (Alla elever= 63st)

Genre Antal Procentandel

 1. Berättelser 30st 48%
 2. Chatta 20st 32%
 3. Dikter 5st 8%
 4. Dagbok 3st 5%
 5. Blogg 3st 5%
 6. Forum 3st 5%
 7. Brev 3st 5%
 8. SMS 2st 3%
 9. E-brev 2st 3%
10. Rollspel (över nätet) 2st 3%
11. Öva handstil 2st 3%
12. Korsord 2st 3%
13. Skriva annat språk                  2st 3%

Det kan vara kul att skriva i skolan!

Sammanställningen visar att eleverna främst tycker om att skriva berättelser. Nästan hälften
av de tillfrågade (48%) har svarat att de tycker att den typen av skrivande är roligt. Sedan
följer chattandet på andra plats, som en relativt stor del (32%) uppfattar som kul. Därefter
sjunker intresset rejält för de övriga genrerna som endast har några få förespråkare vardera.
Tabellen visar därmed på att två texttyper dominerar, chattandet och berättelsen, vilket
överlägset lockar flest.

Att chattandet hamnar högt upp i sammanställningen är ingen överraskning. Som jag tidigare
har visat (se tabell 1) så är chattandet den vanligaste formen av skrivande som ungdomarna
ägnar sig åt på fritiden. Däremot kan det ur detta perspektiv ses som något underligt att
skrivandet av berättelser hamnar högst upp i tabell 4. För endast 11% av eleverna brukade
skriva berättelser i någon form på sin fritid, vilket kan jämföras med att hela 48% tycker att
det är roligt. Här saknas det en korrelation mellan de två tabellerna, vilket gör att vi kan
konstatera att eleverna verkar tycka om att skriva berättelser i skolan. Denna beskrivning
passar också väl in på de resultat som Brodows fick 1994. I hans enkätundersökning räknades
skrivandet av uppsatser, berättelser och noveller upp som det roligaste
arbetsområdet/skolaktiviteten bland högstadieungdomarna (Brodow 1996, s. 138). I övrigt är
det bara diktskrivning som direkt kan relateras till skolarbete i svenska, resterande genrer är
främst knutna till ungdomarnas fritid.

Det vi också kan notera är att de rent praktiska genrerna, såsom kom-ihåg-lappar,
meddelanden och listor lyser med sin frånvaro. Dessa tillhör en form av skrivande som inte är
direkt kul, utan som främst fyller enklare funktioner. Det faktum att genrerna inte finns med i
tabellen styrker just definitionen av dem som praktiska brukstexter.
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Berättelsen—fri, självbejakande och kul att läsa

I det följande kapitlet tänkte jag berätta om hur eleverna själva motiverar varför de tycker det
roligt att skriva berättelser. Detta är av intresse då det är den genre som flest har angivit som
just kul. Den andra mest populära genren, chattandet, har jag redan berört i kapitlet
”Chattandet—som att prata”.

Varför tycker då eleverna så mycket om att skriva berättelser? För det första så tilltalas de av
den fria kreativiteten i genren. De uppskattar att de själva får stå för det stoff som grundlägger
berättelsen och själva berättandet. Eleverna tycker om att de ”själva får välja” (kille 8A), att
de ”kan låta fantasin flöda” (tjej 7A) och att de ”kan hitta på vad som helst” (kille 8B). Det
här är den vanligaste motiveringen till att skriva berättelser, just att få hitta på något eget. Ett
lite längre citat från en elev:

Berättelser är lätt att skriva och komma på saker som däckare är mer
intressant att läsa men också skriva. Man kan hitta på massa kusliga
spännande saker som man bara vill läsa mer och mer utav. Det är
nästan att man kan hitta på vad som helst så blir det tillslut till en
berättelse nästan samma sak med däckare (tjej 8A).

Vad den här flickan beskriver, är en fascination över hur hennes egen fantasi kan förse henne
med ”kusliga spännande saker” och dessutom ”att man kan hitta på vad som helst”. Den bild
som flickans beskrivning förmedlar, är det fria, krav- och tygellösa skrivandet (lägg även
märke till hur satsflätor och uteblivna skiljetecken, som ger texten lite av en medvetandeström-
form).

I citatet ovan finns också en annan viktig del som motiverar berättelseskrivandet: nöjet att
sedan läsa texterna. Flickan nämner att hon ”bara vill läsa mer och mer utav” de som hittar på.
En kille i samma klass uttrycker det t.o.m. lite mer drastiskt om skrivandet av berättelser: ”Men
skrivandet är inte kul utan att läsa historian” (kille 8A). En andra viktig aspekt är därigenom att
dessa texter har ett högre läsvärde än andra, d.v.s. är roligare att läsa.

En annan motivering som eleverna nämner är att berättelsen gör det möjligt för berättaren att
lämna sig själv samt att vara någon annan för en stund. En tjej berättar att hon i berättelsen
”kan bestämma över karaktärernas liv” och även leva ut sitt eget liv ”med karaktärerna” (tjej
8B). En annan benämner det som ”roligt att hitta på roliga saker om andra personers liv” (tjej
7A). Det handlar delvis om att identifiera sig med karaktärerna i berättelsen, delvis att få vara
en ”gud” som bestämmer över karaktärerna och vad de utsätts för. Men också, som en tredje
tjej kallar det, att ”få ut sin ilska, glädje m.m.” (tjej 7B).

Dock bör det även nämnas att berättelsen även har en hög notering bland de genrer som
eleverna inte tycker om att skriva. Berättelsen är alltså inte enbart en genre som lockar, i viss
mån är den även avskräckande. För på samma gång som den fria kreativiteten sporrar många
elever, fungerar den som ett hinder för andra. Dessa elever nämner att de har svårigheter när de
måste hitta på själva och komma med egna idéer om vad som ska berättas. Eleverna förklarar
att det är ”svårt att hitta på” (kille 8B) samt ”svårt att få idéer” (kille 7A) eller att det helt
enkelt ”är tråkigt att skriva berättelser” (tjej 7B). En tjej åk 8 beskriver sitt förhållande till
berättelsen i ett längre citat:

Jag gillar inte att skriva berättelser eller jättelånga berättelser. Jag
tycker att jag är så dålig på att komma på saker (tjej 8A).
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Det är viktigt att framhålla det här ambivalenta förhållandet till berättelsen, vilket tydligt visar
att eleverna i en del fall har diametralt motsatta intressen.

Sammanfattningsvis så tycks berättelsens popularitet vila på främst tre grunder bland mina
undersökta elever. Den viktigaste är friheten att hitta på och välja det man skriver om. Det
andra är att det är kul att läsa de här texterna, även om man har skrivit dem själv. Och slutligen
handlar det om att bestämma över samt leva med sina karaktärer, då dessa kan leva ut sådant
som man själv inte kan (eller vill). Ännu en viktig notering är att berättelsen inte är enbart
åtnjuter en popularitet bland eleverna, då det finns en mindre, men ändå betydande, grupp som
upplever vissa svårigheter främst med den fria kreativiteten inom genren.

Alla tycker vi om att skriva om någonting (nästan)

En annan intressant fråga är hur många som tycker om att skriva någonting, eller om vi vänder
på frågan, hur många som inte tycker om att skriva någonting alls. En snabb genomräkning i
mitt material visade att endast fem elever hade angivit att de inte tyckte om att skriva
någonting. En enkel procentuträkning ger en siffra på 8%, vilket innebär att hela 92% har
någonting som de tycker om att skriva. Dock beror det höga värdet till en viss del på min rätt
så vida definition av vad som räknas som att skriva. Om man räknar in graffiti, roliga historier
och chattande m.m. så blir andelen högre än när endast de traditionella textgenrerna räknas
som exempel på skrivande. Gert Löfqvist får i sin undersökning, gjord 1989, en andel på ca
48% som tycker att det är roligt att skriva (Löfqvist, 1989b, s. 73-74) men det är alltså före
Internets stora utbredning.

Men när vi nu har denna höga siffra (92%) så blir resultatet i tabell 6 än mer anmärkningsvärt.
Varför ”klumpar” det inte ihop sig mera? Varför får vi inte högre värden inom fler genrer? I
tabellen är det endast två genrer, berättelser och chattande, som får procentandelar som
överstiger 10%. Därefter följer resterande genrer som endast har ett fåtal eller enstaka
förespråkare (flera av dessa syns inte i tabellen eftersom jag har dragit en gräns vid två
förespråkare). Några har angett de tycker om att skriva utan att närmare specificera vad och
några har varit svårbestämda (ex. ”jag tycker om att skriva på datorn”), men det handlar bara
om några få elever. Större delen av de här 92% har angivit en genre som kul att skriva inom.
Detta resultat tycks tyda på att det finns en rätt så stor individuell variation angående vad
eleverna uppskattar att skriva. Det sammanlagda antalet genrer är 21st, vilket är en tredjedel av
antalet elever. Genrer som inte fick plats i tabellen är graffiti, parodi, recension, fakta, låttexter,
skriva om sport, alfapet och roliga historier. Slutledningen i det här fallet blir att många tycker
om att skriva något och vad detta något är, varierar relativt mycket mellan de enskilda
eleverna.
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Skillnader mellan flickornas och pojkarnas skrivintressen

Hur skiljer sig då intresset mellan pojkar och flickor? För att ta reda på detta har gjort två
separata sammanställningar över vartdera könet. Den här gången så börjar jag med flickorna
(tabell 7):

Tabell 7: Vad som är roligt att skriva (Alla tjejer= 26st)

Genre Antal Procentandel

 1. Berättelser 16st 62%
 2. Chatta 6st 23%
 3. Brev 3st 12%
 4. Dikter 3st 12%
 5. Dagbok 3st 12%
 6. Blogg 3st 12%
 7. SMS 1st 4%
 8. E-brev 1st 4%
 9. Öva handstil 1st 4%
10. Rollspel (över nätet) 1st 4%
11. Korsord 1st 4%
12. Forum 0st 0%
13. Skriva annat språk                  0st 0%

Flickorna—expressivt berättande ur olika perspektiv och roller

En första iakttagelse som kan göras är att en stor andel av flickorna tycker om att skriva
berättelser, närmare bestämt 62%. Precis som i sammanställningen över båda könen (tabell 6)
kommer sedan chattandet på andra plats hos flickorna. Dock är procentandelen något lägre:
23% jämfört med 32% hos bägge könen. Därefter följer de för flickorna exklusiva genrerna
brev, dagbok och blogg, men också dikter som däremot inte enbart intresserar tjejerna. Det vi
kan utläsa av är dessutom att tjejerna, generellt sett, har intressen i fler genrer. Detta stämmer
väl överens med tidigare resultat om skrivandet på fritiden (tabell 3). Liksom tidigare visar det
sig genom representation i fler genrer samt en allmänt högre procentandel inom flera av dessa.

Varför tycker flickorna om att skriva? På den frågan finns det självfallet inga entydiga svar
eftersom det finns en tydlig individuell variation bland tjejerna. Men ändå så är vissa typer av
svar och förklaringar mer vanliga hos det kvinnliga könet. För det första så handlar det om
vikten av att få uttrycka sig. När flickorna berättar om sitt skrivande i allmänhet är nämner de
ett flertal gånger att skrivandet är bra/kul för att det är ett bra sätt att uttrycka sig. En tjej
förklarar kort:

Man har mycket nytta av att kunna skriva, för att kunna uttrycka sina
tankar och känslor i t.e.x. brev, dikter eller låttexter.
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Lite längre ned fortsätter hon med att

[jag] gillar att skriva ner mina tankar och känslor på papper (tjej 8A).

Samma budskap återkommer ofta men i något annorlunda ordalag. Att uttrycka sig handlar om
att berätta, antingen för andra och/eller sig själv om vad man tänker och hur man känner.

En annan orsak till behovet och önskan av att uttrycka sig, är att det har en renande/förlösande
förmåga. En tjej förklarar nöjet med att skriva berättelser, dikter och låtar beror på att hon ”kan
få ’ut’ sin ilska, glädje m.m.”(tjej 7B). En annan ger en lite längre utläggning inom samma
tema, om behovet att ”skriva av sig”:

Man kan uttrycka sig och berätta saker inte bara genom att prata. Och
om det har hänt något kan man liksom skriva av sig det dåliga, eller det
bra (tjej 7A).

Båda tjejerna visar här att de skriver för att få känslor och tankar på pränt, för att på så sätt få
”ut” dem. Som jag nämner ovan så verkar skrivandet vid de tillfällena handla om att bli av med
negativa känslor respektive formge sina positiva känslor genom att formulera dem skriftligt. På
så sätt så förlöser man sina tankar och känslor, vilket i sin tur innebär en form av rening av
sinnestillståndet.

Den andra, för tjejerna typiska förklaringen till nöjet med att skriva, är ett skifte av perspektiv.
Flickorna tycker om att få pröva på att vara någon annan, på någon annan plats eller i en annan
situation. Skrivandet ger flickorna den chansen på ett lätt och åtkomligt sätt. De kan
exempelvis drömma sig bort, genom att skriva om saker som de själva ”tycker om eller skulle
vilja göra” (tjej 7A). Men de kan också vara prov på mer varierade perspektivskiften, vilket
tjejen i citatet nedan ger ett bra urval av:

Det är roligt att skriva om saker man skulle vilja ha eller som man
skulle vilja vara, man bygger upp drömmar liksom. Men det är också
kul att skriva om konstiga saker som man kanske inte gillar alls (tjej
7A).

För den här flickan handlar det inte bara om att drömma sig bort till en mer optimistisk framtid.
Det handlar likväl om att pröva på saker som hon ”kanske inte gillar alls”.

En annan tydlig aspekt är att tjejerna i klart högre grad anger att skriva i allmänhet är kul.
Oftast görs det på ett oreflekterat men ärligt sätt som ”skriva är kul” (tjej 7A) och ”allt är kul
att skriva” (tjej 7B). Att skriva tycks ligga nära tillhands för flickorna på ett otvunget och
okonstlat sätt. Skrivandet är för många tjejer ett naturligt sätt att uttrycka sig, vilket gör att de
i många fall knappt funderat kring det:

Men jag älskar ju att skriva så jag tycker allt med att skriva är roligt.
Jag kan inte förklara varför jag tycker att det är så kul. Men jag tycker
det (tjej 7B).

Citatet är ett typexempel på hur ett flertal av tjejerna ser på sitt skrivande. Det är bara ”roligt”
utan att de direkt kan ”förklara varför”. Visst finns det saker som gör skrivandet mindre
roligt, likväl som det finns genrer som är tråkiga, men i det stora hela så är det mesta kul att
skriva.
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Forskning kring elevers skrivprestationer och dess koppling till sociokulturell bakgrund, har
visat att flickor som regel tycker att det är roligare skriva än vad pojkarna gör. De skriver
oftare för nöjes skull och detta påverkar i sin tur uppfattningen om den egna skrivförmågan.
Och i slutändan innebär det att i många fall är så att tjejerna är bättre på att skriva (Löfqvist
& Löfgren, 1989, s. 17-19).

Sammanfattningsvis tycker flickorna i regel om att skriva inom fler genrer än pojkarna, samt
att skriva allmänhet. I min undersökning är tjejerna dessutom ensamma om att intressera sig för
genrer som dagbok, brev samt blogg. Den genre som överlägset lockar flest av flickorna, är
berättelser som hela 62% tycker om att skriva. Intresset för chattande är något lägre än hos
pojkarna, men genren ändå den näst mest populära bland tjejerna.

I övrigt har jag gjort en mer kvalitativ undersökning av varför flickorna tycker om att skriva.
Mina resultat visar att de främst vill skriva för att uttrycka sig, sina känslor och tankar, för en
läsare som i många fall bara är dem själva. Det handlar om att klä sina funderingar och känslor
i ord. Vidare så finns det ett intresse för att använda skrivandet som ett redskap för att prova på
nya roller och situationer.

Hur ser då pojkarnas skrivintresse ut? Detta ska vi ta en närmare titt på i nästa kapitel, men
först en sammanställning över pojkarnas favoritgenrer (tabell 8):

Tabell 8: Vad som är roligt att skriva (Alla killar= 37st)

Genre Antal Procentandel

 1. Berättelser 14st 38%
 2. Chatta 14st 38%
 3. Forum 3st 8%
 4. Dikter 2st 5%
 5. Skriva annat språk 2st 5%
 6. Rollspel (över nätet) 1st 3%
 7. Öva handstil 1st 3%
 8. Korsord 1st 3%
 9. E-brev 1st 3%
10. SMS 1st 3%
11. Brev 0st 0%
12. Dagbok 0st 0%
13. Blogg 0st 0%

Pojkarna—om bekräftelse och att synas

Det första som slår en i ovanstående tabell, är att intresset generellt sett är lägre hos pojkarna
inom de olika genrerna. Endast inom två genrer är killarnas procentandel högre än hos
flickorna: chatt och foruminlägg på nätet. Chattandet delar förstaplatsen med skrivandet av
berättelser som båda har en procentsats på 38%. Foruminlägg kommer på tredje plats och är
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en genre som enbart har killarnas intresse. Dock har andelen pojkar som anger detta som kul,
vid det här laget redan sjunkit till under 10%. Genrerna som sedan följer har endast någon
enstaka förespråkare; brev, dagbok och blogg har inte ens någon. Om vi jämför med
pojkarnas skrivvanor på fritiden (tabell 2) så har vi en del förväntade resultat, men också en
del oväntade. Att chattande och forum hamnar högt upp på listan var väntat, men att endast en
av de sex som spelchattar/rollspelar över nätet angivit detta som kul var mindre väntat.

Finns det då något som beskriver varför killarna tycker om att skriva i allmänhet? För det
första så måste det nämnas att pojkarna är mer fåordiga på den här punkten i jämförelse med
flickorna. Antalet preciserade motiveringar är klart färre. Jag ska dock ändå försöka mig på att
dra vissa slutsatser av de uttalanden som jag har fått. Precis som för tjejerna så är skrivandet
en viktig andra väg för att uttrycka sig. Dock är det delvis en någon annan funktion som
behovet av att uttrycka sig har. Motivet till skrivandet handlar för många killar om att synas
samt att nå ett erkännande av andra. Killarna vill gärna visa vad de vet/kan och vad de tycker
om saker, och för detta få någon form av erkännande eller respons. Jag tror att detta kan
kopplas samman med pojkarnas redovisade intressen i chattande och foruminlägg. En kille
uttrycker sig så här angående sitt intresse för olika forum på nätet:

Jag tycker det är roligast är att göra inlägg på Internet. För då kan man
hjälpa och bli hjälpt, man kan också bli belönad av andra genom ett
roligt skämt eller att man hittar något intressant (kille 8B).

Pojken tycker om att kunna ”hjälpa och bli hjälpt” men också att bli ”belönad” för sina
insatser. Han vill visa sig kunnig och säkerligen göra ett intryck hos andra, som i sin tur bidrar
till att stärka den egna självkänslan. En annan kille berättar om att han tycker om att vädra sina
åsikter:

Jag älskar att ingå i en diskussion eller att skriva om vad jag tycker och
uttrycka mig (kille 8B).

För den här killen är det kul att få visa andra vad han ”tycker” och att få ”uttrycka” det. Rent
generellt tycker jag att det verkar som att killarna vill vända sig till en större publik än vad
flickorna i regel vill. Att uttrycka sig, handlar för killarna om att tycka till om något (gärna
offentligt) medan flickorna vill förmedla sina tankar och känslor till en läsare, som inte alltid
behöver vara någon annan än de själva. Killarna vill gärna visa vad de tycker samt visa vad de
kan. För killarna kan det också finnas drag av instrumentalism i deras syn på skrivandet och
jakten på bekräftelse:

Jag tycker också att det är roligare att skriva nåt man själv tycker är bra
och att man lyckas att få det långt också, sen när det är klart så får man
bra betyg då får man bättre självförtroende och tycker det blir roligare
(kille 8A).

Här ser man tydligt hur skrivandet, som helst ska vara ”långt”, ska leda till en bekräftelse
(betyg) som leder till ”bättre självförtroende”. Att skriva, är för den här eleven att prestera
genom att skriva långa bra texter som ger höga betyg. Det här betyder också att killarna som
regel verkar ha större distans till det de skriver, medan flickorna har en naturlig närhet till sina
texter.
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Elevernas egna reflektioner kring skrivandet

I det material som jag fick in av eleverna i min undersökning, så fick jag en hel del
beskrivningar om vad som uppmuntrar skrivandet samt vad som hämmar det. Enkelt uttryckt
så handlar det om olika förklaringar om vad som gör det roligt att skriva och vad som gör det
tråkigt. I följande kapitel tänkte jag lyfta fram några av dessa beskrivningar för att de ska ge
en inblick i hur eleverna tycker och tänker om sitt skrivande. Jag tänkte också ge mig på att
systematisera tankegångarna som ungdomarna har, för att på så sätt göra det hela mer
överskådligt.

Valfrihet och kreativt skrivande, men inte för alla

Friheten att få välja vad man ska skriva är ett ständigt återkommande tema. Det är det mest
frekventa orsaksförklaringen i min undersökning, till att skrivandet blir roligt. En del av dessa
förklaringar har vi redan mött i kapitlet om den populära berättelsen (se kapitlet
”Berättelsen—fri, självbejakande och kul att läsa”). Men det är inte bara i anslutning till
skrivandet av berättelser som den förklaringen ges. Snarare genomsyrar den det mesta av
skrivandet, oavsett genre. En elev får ge ett exempel:

Men det är roligare att skriva när man själv väljer vad man ska skriva.
Det är inte lika kul att någon annan säger vad man ska skriva (kille 8A).

Det pojken säger, är typiskt för många svar som jag har fått av eleverna. Det handlar om ”att
skriva när man själv väljer”, kontra att skriva när ”någon annan säger vad man ska skriva”.
Då det första är roligt, är det andra inte fullt så kul. Till det här kan det också anslutas att
friheten främst finns i det eleverna skriver hemma, medan styrning och tvång är något som
oftast hör till det mesta av skrivarbetet i skolan. En pojke återger det hela på ett klarsynt sätt:

I skolan kan det också vara roligt och intressant att skriva beroende på
vad man skriver om. Men just friheten att skriva om det man känner för
stunden gör att det är roligare att skriva hemma (kille 8B).

Det är just att skriva efter eget intresse eller, som pojken uttrycker det, att ”skriva om det
man känner för” som de flesta tycker är roligast. På fritiden så har eleverna den möjligheten
att själva välja, medan många upplever att de i skolan är väldigt styrda. En klar majoritet av
de texter som eleverna har angivit som tråkiga att skriva, kan direkt relateras till skolan
såsom läxor, skolarbeten och grammatik m.m. Jag lämnar dock detta för stunden, för att
återkomma till elevernas syn på skolarbeten i det följande kapitlet ”Skolarbeten—tvång och
styrning men ändå lite kul”.

Förutom friheten att välja vad de vill skriva om, uppskattar många elever möjligheten att fritt
få välja hur de ska skriva. De här eleverna tycker att det är kul att skriva när det inte finns så
många regler och krav att ta hänsyn till. En kille beskriver det hela så här (ett nedkortat citat
som berör skillnaden mellan skrivandet i skolan och skrivandet på fritiden, främst graffiti och
chattande):
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Jag gillar att skriva men visst om någon kommer fram till mig och
säger skriv en 5-sidors uppsatts så blir man ganska trött för jag tycker
det finns alldeles för mycket gränser inom den skriftliga skolan medans
inom graffitin och fritiden är det inte lika strikt […] när man skriver
hemma t.e.x. chattar då bedöms du inte om du stavar fel […] det är
skillnaden mellan skola och fritid man bedöms för mycket  inom skolan
(kille 8A, min kurs.).

Pojken berättar att han upplever att skolan har ”mycket gränser”, vilket jag tolkar som regler,
men också att man ”bedöms för mycket inom skolan”. Att eleven använder sig av uttrycket
”gränser” är på ett sätt rätt så passande, då det verkar som eleven känner sig begränsad i sitt
skrivande p.g.a. skolans regler, d.v.s. konventioner kring stavning, meningsbyggnad m.m.
Dessa regler, i sin tur, sätts i spel av de bedömningar som skolan gör av elevens texter. Det
många elever istället uppskattar är en frihet från regler och bedömningar, en chans att få
skriva fritt utan inskränkningar i textens form och utförande.

Men det är inte alla som uppskattar det fria kreativa skrivandet. Det finns en del elever som
vittnar om att en stor frihet i valet av stoff och ämne, för dem, innebär svårigheter. De här
eleverna menar att de kan uppleva det som väldigt jobbigt att skriva ”när man inte kommer
på något” (kille 7A) och när man inte har någon ”bra fantasi” (kille 7B). En del har jag redan
berört i kapitlet om berättelser, ”Berättelsen—fri, självbejakande och kul att läsa”, men det
inte enbart i anslutning till berättandet som de här problemen berörs. Det är även ett
resonemang som ingår i elevernas generella tankegångar kring deras skrivande. Att skriva
fritt och kreativt är för dessa elever ett hinder som de upplever hämmar deras textproduktion.
Återigen så ser vi hur olika eleverna ser på sin skrivutveckling samt det som uppmuntrar den.
Det som fungerar som morot för vissa elever, fungerar som stoppskylt för andra.

Något som i stort sett alla eleverna är överens om, är att de tycker om att skriva om saker
som de är intresserade av. De tycker om att skriva om ämnen som de gillar, brukar syssla
med eller har en nära relation till. Sportintresserade elever vill skriva om sport,
musikintresserade om musik och de som är intresserade av dokusåpor vill helst skriva om
just dokusåpor, för att välja ett par exempel.

Eleverna vill förstå vad och varför de skriver

Vidare är det för eleverna viktigt att kunna relatera till det som de skriver, att de har nytta av
det samt de förstår sig på genren samt vad den syftar till. Intresset att för skriva en text som
har ett svårförståeligt syfte samt en användbarhet som ligger långt ifrån det eleven vanligen
gör, är i allmänhet väldigt lågt. Flickan bakom citatet nedan, visar på vikten av att förstå sig
på genren (i det här fallet krönika):

Krönika däremot är det så himla svårt att förstå sig på, har aldrig fattat
riktigt hur man skriver en (tjej 8A).

För just förståelsen för något, är för de här ungdomarna i min undersökning ofta förknippat
med intresset för samma sak och vice versa. En kille i samma årskurs uttrycker det enkelt att
han inte gillar att ”skriva saker som han inte förstår” (kille 8B). På samma sätt förklarar ett
flertal elever hur de upplever skrivandet som tråkigt, meningslöst och framför allt svårt när
de hamnar i situationer där de ska skriva inom genrer som de inte förstår. För precis som
intresse och förståelse ligger nära varandra, är intresset likaså ofta tätt förknippat med hur
svårt eleverna upplever det de skriver. Det blir till en ond spiral där faktorerna ”svårt att
förstå”, ”inget/dåligt intresse” och ”svårt att skriva” hela tiden samverkar i en negativ
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riktning. En genre som sticker ut något extra mot beskrivningen av att vara svår, är dikter. En
killes beskrivning får exemplifiera:

Jag tycker inte om att skriva dikter, det är rätt svårt tycker jag och så
finner jag helt enkelt inget roligt i att skriva dikter (kille 8B).

Skrivandet av dikter har något av en särställning bland genrerna i min undersökning,
eftersom den är något av en vattendelare. Med det menar jag att elevernas relation till
diktskrivandet är starkt polariserat. Antingen tycker man om det och har då lätt för det, eller
så tycker man inte om det eftersom det är svårt att skriva och förstå sig på. Därav är dikter
som genre ett bra exempel på hur intresse, förkunskaper och färdighet som regel hänger ihop.
Ett tydligt exempel är skrivandet av rimdikter som två elever upplever på klart olika sätt. Där
den ena tycker att det är kul, upplever den andra det som tråkigt:

Jag tycker också om att skriva rimdikter, för att jag är bra på att rimma
(kille 8B).

Jag tycker inte om att skriva dikter […] för att när man skriver dikter så
måste man rimma och det kan inte jag (tjej 7A).

I de här fallen så är det uppenbart att färdighet och intresse samverkar för att ge antingen en
positiv eller en negativ riktning.

En annan viktig aspekt som vi har kvar att avhandla är skrivandets (inom en viss genre)
relevans för nuet och/eller framtiden. Låt oss uppehålla oss ett tag vid dikten som genre, för att
få ett exempel på även denna aspekt.  En elev får beskriva hur han uppfattar det relevanta med
att skriva dikter samt hur det inverkar på hans motivation i ämnet:

Jag tycker inte om att skriva dikter för det ska vara så fjäsk och hälst
rimma. Jag har svårt att förstå vad man ska med dikter till (kille 8B).

I det här citatet ser man att kärnan i problemet varför pojken inte tycker om att skriva dikter,
är för att han inte förstår vad han ska ha för användning av det, varken i nuet eller i
framtiden. Diktskrivningen har ingen större relevans i hans värld, och därför blir det tråkigt.

Eleverna vill ha god tid på sig att skriva

Tid är något som de flesta av eleverna inte kan få nog av, i alla fall när det gäller i anslutning
till sitt skrivande. Flera av eleverna tycker att det är jobbigt att skriva under tidspress samt att
inte få god tid på sig när de ska färdigställa en text. Detta kan upplevas som än mer
problematiskt när det dessutom handlar om lite längre texter. En kille uttrycker det hela på ett
klart och tydligt sätt:

Jag tycker inte om att skriva på präss jag vill ha gott om tid när jag
skriver, och på nationella proven så blir det inge bra för då är det sån
präss (kille 8A).

Det den unge eleven berättar är om hur han ogillar att skriva under ”präss”, vilket jag tolkar
som tidspress, och hur han upplever att det inverkar på hans resultat som blir ”inge bra”. En tjej
i sjunde klass uttrycker liknande tankegångar angående sitt skrivande under en kort begränsad
tid:
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[Jag tycker inte om] När man har typ 10min på sej att skriva en tvåsidig
berättelse man ska ha god tid på sej. Så att den blir bra. Inte slarvig och
dålig (tjej 7A).

Hon upplever att skrivandet under tidspress motverkar syftet, som ju är att skriva en ”bra” text.
Tidspressen, tycker hon, gör texten ”slarvig” och ”dålig”. Det den här tjejen vill ha, är gott om
tid för sitt skrivande, för att på så sätt kunna göra sin berättelse riktigt bra. Hon skulle vilja vara
nöjd med sin text innan hon låter någon annan läsa den.

Tidspress i sitt skrivande är något som eleverna främst känner av i skolan. Det är där de möter
på tidsbegränsningar och inlämningsdatum för sina texter. Det är tydligt att skrivandet i skolan,
för eleverna i citaten ovan, innebär en viss prestationsångest när det ska ske inom en kort
tidsrymd.

Skolarbeten—tvång och styrning men ändå lite kul

Det eleverna ständigt återkommer till angående sitt skrivande, är deras syn på skrivandet i
skolan. Genrer som skolarbeten, läxor, glosor och andra direkt skolrelaterade texter är de som
mest frekvent anges som tråkigt att skriva. De flesta av eleverna har beskrivit skrivandet i
skolan som ”tråkigt” och ”jobbigt”, vilket kommer av orsaker som ”tvång” och ”styrning”
samt den ”bedömning” som hela tiden görs av deras texter. Det mesta av detta har jag redan
berört i de tidigare ovanstående kapitlen, men ämnet är av sådan stor betydelse för eleverna
att det förtjänar ett eget kapitel.

För eleverna har till övervägande del en syn på fritid och skola som en dikotomi, som
motpoler till varandra där det ena kul och det andra tråkigt och jobbigt. De är som två olika
sfärer som aldrig möts eller har något utbyte emellan sig. Synen på skrivandet inom dessa
sfärer färgas av dessa föreställningar. En pojke uttrycker sig något drastiskt om hur skolan
gör det tråkigt att skriva:

Allt [skrivande] som har med skola att göra. Därför skolan gör det
tråkigt (kille 7A).

Eleven upplever att allt skrivande i skolan är tråkigt, eftersom ”skolan gör det tråkigt”. Att
skriva inom den sfär som skolan utgör innebär att det blir till något negativt. Det finns fler
uttalanden som går i samma riktning. Elever menar att det är ”mindre roligt att skriva i
skolan” (kille 8B) och att de inte ”gillar att skriva i skolan” (tjej 8A). Beskrivningarna syftar
enligt min tolkning närmast på själva skolmiljön. Skrivandet blir till något tråkigt när de här
eleverna kliver in i skolans sfär (eg. lokaler), d.v.s. själva platsen är tråkig. En flicka förklarar
den oinspirerande miljön så här:

Det är tråkigt att skriva om saker som utspelar sig i skolan. För där är
det tråkigt (tjej 7A).

Uttalandet visar på en miljö som flera av eleverna upplever som negativ, vilket i sin tur
påverkar lusten att skriva. För, lite tillspetsat, så handlar det inte främst om att det ”är tråkigt
att skriva om saker som utspelar sig i skolan”, utan att det för många elever blir skrivandet
till något tråkigt när det utspelar sig på skolan.
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Men att ensidigt beskriva ungdomarnas syn på skrivandet i skolan som tråkigt, är inte helt
sant. Det finns en del antydningar om att det faktiskt kan vara rätt så kul. Som jag tidigare har
nämnt kan intresset för att skriva berättelser, åtminstone delvis tillskrivas vara skolans
förtjänst (se kapitlet ”Det kan vara kul att skriva i skolan!”). Det som främst gör skrivandet
tråkigt i skolan är egentligen de tidigare nämnda ramfaktorerna som styrning, tidspress,
bedömning samt ointressanta ämnen. I övrigt så verkar det finnas ljusare stunder då det är kul
att skriva i klassrummet, vilket antyds i vissa beskrivningar av eleverna:

Jag tycker olika ibland i skolan är det kul och ibland inte det beror helt
på vad det handlar om (tjej 8A).

En kille i en annan klass har liknande tankegångar:

Som sagt tycker jag mycket om att skriva berättelser i skolan och
hemma för det får mig på bra humör och jag har en bra fantasi så det är
ett sätt för mig att uttrycka mig (kille 8B).

För enligt ett flertal av eleverna så finns det tillfällen, när det under rätt betingelser blir kul att
skriva i skolan. Det handlar oftast om att skriva i en typ av genre som de tycker om och
behärskar, men det kan också vara när de lyckas skriva en text som de tycker är bra. Det är
svårt att få fram mer än så i det här ämnet, eftersom det mest handlar om antydningar av
eleverna. Men det finns flera exempel på att det ”ibland” är kul att skriva i skolan.

Om skillnader mellan flickor och pojkar

Slutligen har jag tänkt påvisa en del olikheter mellan könen angående deras tankegångar
kring sitt skrivande. Den första tanke som slog mig när jag analyserade mitt material var
dock att det fanns fler likheter än vad jag hade tänkt mig. Skillnaderna var inte så uppenbara
som jag hade förväntat mig. Det kan vara bra att ha i åtanke när jag nu lyfter fram de
skillnader som jag har observerat. Jag har redan tidigare kapitel (se s.19-22) berört ett par
viktiga skillnader som visar att killar och tjejer till viss del har olika syften med sitt
skrivande. Till detta tänkte jag nu knyta an två exempel på svårigheter som kan benämnas
som könsspecifika för killarna i min undersökning.

Killarna upplever i högre utsträckning än tjejerna problem med skrivandets formella sidor.
Med det menar jag formella regler såsom stavning, meningsbyggnad o.s.v. men också
formaliteter som t.ex. ett skrivarbetes längd i antalet sidor. De killar som nämner detta anser
att de hämmas av de regler som finns samt av de gränser som sätts när de skriver i skolan. De
upplever dem som en belastning som gör skrivandet tråkigt. En kille i åk 7 får exemplifiera:

Det tråkigaste är när man inte kommer på något utan måste sitta och
tänka eller när man inte vet hur ett ord stavas eller när man skriver fel
(kille 7A).

Den här pojken upplever till synes skrivandet som tråkigt och svårt när han inte kommer på
”hur ett ord stavas” eller när han ”skriver fel”. Det utgör en viktig del i att hantverket blir till
något trist. Detsamma gäller när de tvingas att skriva ”långa” texter i skolan, vilket ett flertal
av pojkarna har angett. Nedan följer två exempel i tät följd:

Det är tråkigt att skriva långa saker (över 5 sidor) typ som en uppsats
och sånt (kille 8B).
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Den andre beskriver också varför (”därför”):

Jag tycker inte om att skriva långa uppsatser därför att jag vill att det
ska gå fort och inte ta så lång tid (kille 8A).

Killarna verkar i högre grad tycka att det är svårt att skriva längre texter. De vill att det ska
”gå fort” annars blir det ”tråkigt”. Orsaken tordes vara att många killar har en liten eller
ingen vana alls av att skriva längre texter (se tabell 2, plats 1-9 består av ”korta” genrer).
Men sammanfattningsvis så besväras killarna mer av de formella aspekterna kring
skrivandet.

Tjejerna däremot är i stort sett helt inriktade på svårigheterna kring innehållet i det de skriver.
Formella aspekter som stavning och meningsbyggnad tas i överhuvudtaget inte upp och
endast en flicka nämner att skrivandet av långa texter är ett problem. På dessa punkter tycks
tjejerna inte uppleva några svårigheter.

Del 3. Diskussioner i anknytning till teorier

I det här kapitlet tänkte jag diskutera och reflektera kring de orsaker som ligger bakom
elevernas skrivintressen och skrivvanor. Tanken är att jag ska försöka att ringa in vissa
centrala aspekter i ungdomarnas förförståelse om skrivandet och de inre motiv som driver på
deras utveckling. Det jag vill ta reda på är varför de främst väljer vissa typer av genrer samt
vad som motiverar just dessa val.

Skrivandet kommunikativa, expressiva och kognitiva funktion

Skrivandet fyller som regel tre primära funktioner: en kommunikativ, en expressiv samt en
kognitiv funktion. Utifrån den kommunikativa funktionen så handlar skrivandet om att
förmedla ett budskap till en mottagare. Det viktiga är att budskapet når fram till mottagaren på
rätt sätt samt i oförvanskad form. Den expressiva funktionen (eller sociala enligt Melin och
Oliv) syftar till att uttrycka skribentens personlighet och känslor. Skrivandet har som mål att
formera skribentens jag, att markera och formge dennes identitet i text. Denna funktion
samspelar allt som oftast med den kommunikativa funktionen. Skrivandets kognitiva funktion
kan ses som ett redskap för tanken och formering av kunskap. Information och intryck
sorteras och klassificeras för att sedan formuleras i insikter och kunskaper. Skrivandet fyller
funktionen av att förmedla kunskaperna och insikterna till skribenten själv, ibland även till
andra (Strömquist 1993, s. 45-47; Josephson, Melin & Oliv 1990, s.11-12).
Ofta fyller en text, i större eller mindre utsträckning, alla de här funktionerna. Gränserna
mellan dem är i många fall rätt flytande och det kan vara svårt att avgöra vad som ska räknas
till respektive funktion. Dock brukar en funktion (ibland två) vara överordnad de övriga vilket
ger en text en speciell särprägel. Funktionen är, som jag tidigare har nämnt, en av
huvudkomponenterna som bestämmer en viss genre.



34

I min undersökning visar det sig att eleverna på sin fritid övervägande skriver inom genrer
som kan sägas ha kommunikativ och expressiv funktion. Den kognitiva funktionen har en
ytterst liten betydelse i det som de skriver; de skriver inte för att lära sig på sin fritid.
Eleverna beskriver själva att de skriver för att ”uttrycka sig” samt för att ”kommunicera” med
sina kamrater. Lite förenklat så har chattande, foruminlägg, e-brev och SMS främst en
kommunikativ funktion för eleverna, medan berättelser, dagbok och dikter i första hand har en
expressiv funktion. Visserligen skriver ungdomarna kom-ihåg-lappar och listor, som alltjämt
skulle kunna räknas till att ha en överordnad kognitiv funktion i form av stöd för minnet och
strukturerande av information. Dock är ”tänkandet” på papper så minimalt att det snarast
handlar om en enkel återerinran för ett enskilt framtida bruk. Dessutom så är dessa genrer inte
något som eleverna intresserar sig för, de är endast praktiska skrivhjälpmedel.

Identitetsbildning och relationen till jämnåriga

Varför dominerar just de kommunikativa och expressiva funktionerna i elevernas skrivande?
Jag tror att det i första hand beror på det skede i livet som eleverna befinner sig i. De flesta av
ungdomarna är för närvarande på väg in, eller redan inne, i en kritisk fas för bildandet och
formandet av den egna identiteten. Detta görs i mångt och mycket genom de relationer som
eleverna har med sina jämnåriga kamrater (Hwang & Nilsson 2003, s. 239-245). Därmed
fokuseras elevernas skrivande främst på genrer och ämnen som berör det egna uttrycket. Det
handlar om att skapa sig en självbild, att hitta sig själv, samt att få en respons från andra
ungdomar i samma ålder.

Tidigare forskning har också visat att ungdomar har ett större estetiskt behov än andra
ålderskategorier. I detta ingår estetisk konsumtion, men också estetisk produktion där ett
expressivt skrivande ingår. Det estetiska behovet fyller en funktion för identitetsbildandet, att
”skapa sig själv”, genom bl.a. fantasiutflykter och symboliska uttrycksformer (Boethius 1993,
s. 241, 249-253). Behovet fylls till störst del av konsumtion av sådant som filmer, böcker,
tidskrifter och musik, men skrivandet fyller också en funktion för många ungdomar, som ett
sätt att uttrycka sig.

Till detta vill jag också tillägga det kommunikativa skrivandet, främst över Internet. Jag har
redan nämnt att kontakten med jämnåriga är mycket betydelsefullt för formandet av en
identitet. I och med den explosionsartade utvecklingen inom IT-teknik har ungdomarna fått
tillgång till en ny ”skolgård”, Internet, där de kan möta och mäta sig med andra. Det här är en
ny arena som är ett komplement till den vanliga skolgården, fritidsgården etc, där identiteter
möts och stöts och blöts mot varandra. Därav har skrivandet delvis fått en ny innebörd, som
har påfallande likheter med de vardagliga träffarna med kompisar och andra jämnåriga
individer.

Kvinnlig och manlig identitet

Identitetsbildningen gäller också i högsta grad den manliga respektive den kvinnliga
identiteten. Högstadieperioden är en tid då de båda könen, på ett påfallande sätt, distanserar
sig från varandra. Tjejerna söker sig mot en traditionell kvinnoroll och killarna mot en roll
som kan karaktäriseras som en utstuderat manlig (Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1989, s. 216-
218). De flesta av eleverna på högstadiet är nog överens om att det finns en del områden, som
upplevs som feminina eller maskulina och som företrädesvis främst tillhör ett av könen.
Därav är det inte konstigt att min undersökning visar på skillnader. Under högstadietiden
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konstruerar flickor och pojkar i många fall sina roller som varande varandras motsatser. Men
det ska inte heller överdrivas för det finns också många likheter.

I min undersökning så har jag dock främst inriktat mig på skillnaderna. Analysen har visat på
att det finns en skillnad i hur tjejer och killar väljer att uttrycka sin identitet. Killarna vill i stor
utsträckning visa vad de kan och tycker och tjejerna vill främst förmedla sitt jag, sina känslor
och tankar. Lite tillspetsat handlar det för killarna att få ett erkännande för sina kunskaper och
åsikter av mottagaren. Tjejerna däremot, vill ha ett igenkännande av sin mottagare, en
förståelse för den egna personen. Grovt förenklat så är det svar som en kille söker: ”vi ser vad
du kan och vad du tycker”; för en tjej: ”vi förstår hur du tänker och känner”. De båda sätten
har egentligen samma mål, en respons och en konstitution av den egna identiteten, men de
använder sig av olika strategier för att nå dit.

Skrivandet i skolan och på fritiden

Hur förklarar vi då det motsatsförhållande som tycks råda mellan skrivandet i skolan och på
fritiden? Varför tycker eleverna i allmänhet om att skriva på fritiden men inte i skolan? För
det första så har skrivandet i skolan till stora delar en annan funktion. I skolan är det lärandet
som står i fokus och det innebär att den kognitiva funktionen i större grad hamnar i
förgrunden. I de skrivpedagogiska och didaktiska hand- och metodböckerna fokuseras främst
på ett skrivande som ett sätt att tänka, reflektera, strukturera och förstå (se ex. Brodow, 1996;
Molloy, 1996; Hoel 2001; Dysthe, 1996, även om Hoel och Dysthe gärna vill inkorporera
”samtalet”, dialogen i detta ”skriva-för-att-lära”). Vidare så skrivs det i skolan till stor del
inom genrer som uppsatser, skolarbeten, redovisningar, glosor och anteckningar av fakta, där
den kognitiva funktionen är den överordnade. Skolan verkar i hög grad för att eleverna lär sig
att ”skriva-för-att-lära”, det är dess främsta uppgift med skrivundervisningen.

Som min undersökning har visat, så tränar de flesta eleverna lite eller ingenting alls på att
skriva texter som främst beaktar den funktionen på sin fritid. Istället är det en kommunikation
och ett uttryck av det personliga jaget som står i förgrunden. Detta motiverar i sin tur skolans
inriktning mot kognitiv skrivträning, eftersom det är där bristerna finns. Men det förklarar
också delvis varför eleverna upplever mycket av skrivandet i skolan som jobbigt. Elevernas
förkunskaper (utifrån fritiden d.v.s.) och intressen i reflekterande och kognitiv skrivning är
skrala, framför allt hos killarna.

Förkunskaper och inre motiv

Som synes har jag i den här delen av uppsatsen tagit mig an uppgiften att diskutera centrala
ansatser kring vad som driver och motiverar eleverna i deras självvalda skrivande. Dessa
motiv, menar jag, färgar också de förkunskaper eleverna har/får. Det jag har försökt att bevisa
är att identitetsbildningen är väldigt central som orsak till att eleverna skriver det de skriver,
samt av vissa specifika anledningar. Dock har jag medvetet varit summarisk och
generaliserande, eftersom jag har velat finna en övergripande förklaring till mina resultat. Det
är viktigt att påpeka att min förklaring om identitetsbildning, bara är en av många möjliga
förklaringar om vad som formar elevernas skrivintresse och skrivvanor. De egentliga och
verkliga svaren återfinns hos de unga individerna.
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Del 4. Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka högstadieungdomars skrivvanor på
fritiden. Dessutom har jag velat ta reda på vilka tankar de har kring sitt skrivande, vad de
tycker om samt vad de inte tycker om att skriva. Slutligen har jag även varit ute efter att visa
på skillnader mellan flickor och pojkar, respektive elever i åk 7 och åk 8, i deras skrivande
samt sätt att resonera kring det.

För att få svar på mina frågeställningar gjorde jag en skrivundersökning med fyra klasser på
högstadiet i Myrsjöskolan, två från åk 7 och två från åk 8. Dessa fick en skrivuppgift där de
hade som uppgift att berätta om sina skrivvanor på fritiden samt vad de tyckte om och inte
tyckte om att skriva. Elevernas svar har sedan fått utgöra underlaget till de resultat som jag
har sammanställt och analyserat, och som jag nu redovisar i den här uppsatsen.

Det min undersökning visar, är att de flesta av eleverna skriver på sin fritid. Minst 83% av
ungdomarna brukar skriva på sin fritid och då handlar det främst om att chatta. Den genre är
den överlägset mest populära skrivaktiviteten på fritiden med en procentandel på 83%, nästan
dubbelt så vanligt förekommande som nästföljande genre: textmeddelanden via mobil (SMS).
Chattandets popularitet bland ungdomarna vilar främst på två grunder: dels en närhet i form
till det vardagliga och informella samtalet, dels att man snabbt och relativt enkelt kan få
kontakt med andra.

Vidare har jag kategoriserat de genrer som eleverna har angivit utifrån deras huvudsakliga
syfte och funktion. Detta har renderat i fyra kategorier som därmed täcker in alla angivna
genrerna i min sammanställning. Dessa är teknikunderstött dialogskrivande (chatt, SMS, e-
brev, foruminlägg, spelchatt/rollspel och blogg), renodlat praktiska texter (kom-ihåg-lappar,
listor, meddelanden och anteckningar), praktiskt estetiska genrer (brev, dagbok, dikter och
berättelser) samt ikonografiskt skrivande (graffiti).

Eleverna i min undersökning visar, totalt sett, en benägenhet att främst ägna sig åt
dialogskrivande över Internet och mobiltelenät. I andra hand så använder de sig av praktiska
texter som ett hjälpmedel för minne och envägskommunikation, och först i tredje hand ägnar
de sig åt skrivande inom de praktiskt estetiska genrerna. Graffitin, slutligen, har en liten grupp
manliga utövare.

Ur ett könsperspektiv är flickorna flitigare skribenter på sin fritid med högre procentandelar i
de flesta av genrerna. Främst är de klart mer representerade inom de praktiskt estetiska
genrerna, toppat av genrerna brev och dagbok som är enbart kvinnliga fritidssysselsättningar.
Dessutom är tjejerna ensamma om att skriva blogg. Killarna, däremot, har en högre
procentsats i chatt och foruminlägg. I speciellt det sistnämnda är de klart mer flitiga
skribenter än flickorna. Vidare är det enbart killar som ägnar sig åt graffiti.

I jämförelsen mellan eleverna i åk 7 och åk 8, visar mina resultat på att de äldre eleverna i
allmänhet skriver mer på sin fritid. Dock är flickorna i sjunde klass mer benägna att skriva
dagbok och brev.
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Mina resultat angående skrivintressen visar att eleverna främst tycker om att skriva
berättelser. 48% av eleverna har angivit berättelseskrivandet som kul. Orsaken till detta
motiverar de som främst friheten i att själva skapa och välja sitt eget stoff till berättelsen.
Vidare så förklarar eleverna att det också är kul att läsa de här texterna samt att de ger en
möjlighet till att pröva på och leka med olika roller. Dock bör det nämnas att det finns en
betydande grupp av elever som upplever att de har svårt med den fria kreativiteten i genren
och därmed ogillar den.

Det näst mest populära genren är chattandet, som 32% av eleverna har angivit som roligt.
Därefter sjunker procentandelen inom resterande genrer kraftigt, vilket tyder på en individuell
variation bland elevernas intressen inom dessa genrer. Undersökningen visar också att de
flesta (92%) tycker om att skriva någonting.

Skillnaderna mellan könen består i att flickorna som regel intresserar sig för fler genrer. De
har en högre procentandel inom de flesta av dessa, samt är ensamma om att intressera sig för
brevskrivning, dagbok och blogg. Pojkarna i sin tur är de enda som har angivit foruminlägg
samt att skriva på andra språk som kul. En majoritet av tjejerna (62%) tycker om att skriva
berättelser, vilket är klart fler än killarna (38%). Killarna däremot har större intressen i
chattandet än tjejerna, 38% mot 23%.

Min undersökning har också visat att killar respektive tjejer delvis har olika syften med sitt
skrivande. För båda könen är det viktigt att få ”uttrycka sig”, men vad som ligger bakom
uttrycket visar sig på lite olika sätt. För tjejerna handlar det i större utsträckning om att forma
och förmedla sina tankar och känslor till en läsare, som inte alltid behöver vara någon annan
än de själva. För killarna handlar det främst om att få tycka till om något samt att få visa vad
de kan.

Slutligen så har jag undersökt de tankar och funderingar som eleverna har kring sitt skrivande.
Dessa kan i korthet sammanfattas som att de i regel vill ha valfrihet och utrymme för
kreativitet i sitt skrivande, vara intresserade och förstå sig på genren och ämnet de skriver i
och om samt ha god tid på sig när de skriver. I skolan upplever eleverna ofta att det finns ett
tvång och en styrning vilket gör det tråkigt att skriva, men samtidigt finns det antydningar om
att det ändå kan vara lite kul.
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Bilaga 1 ”Skrivuppgiften”

Vad skriver dagens ungdomar och varför?

I media och i den politiska debatten framhålls det ofta att
dagens ungdomar skriver mindre och sämre än tidigare
generationer. Frågan är om det verkligen stämmer? På webben är
det många ungdomar som dagligen skriver inlägg i olika forum
och communities samt på hemsidor. Vidare är chattandet och
sändandet av textmeddelanden vardag för många av dagens unga.
Så på många sätt tycker jag att den skriftliga kommunikationen
bör har ökat de senaste tio åren. För att verkligen synas och
för att göra sig hörd i dag, verkar det krävas att man skriver
något. Alla får ju inte plats på TV!

Nu bedriver jag forskning om det här och vill veta hur du ser
på ditt eget skrivande. Skriv och berätta vad du skriver på
fritiden och vad du har för nytta och nöje av det. Berätta
också om vad du tror om ditt framtida skrivande. Frågorna jag
vill ha svar på är följande:

Vilken användning har du av det skrivna språket? Vilken
nytta har du nu och vilken nytta tror du att du kommer
att ha längre fram i livet?
Vad tycker du om att skriva? Berätta om vad som är roligt
att skriva och försök förklara varför.
Vad tycker du INTE om att skriva? Försök också att
förklara varför.

Du har ca 40min på dig att skriva uppgiften och jag vill också
att du fyller i nedanstående uppgifter:

Kön:            Kille        Tjej

Årskurs:         7      8     9

Lycka till och tack för ditt bidrag och din medverkan!
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Bilaga 2 ”Overheaden”

Exempel på texter

Brev Korsord

E-brev Manus (teater, film, tal)

Chatta Faktarutor

Foruminlägg på webben                 Skolarbeten (författare, länder)

Dagbok Blogg

Låttexter Krönika

Kom-ihåg-lappar Ansökningar

Meddelanden Reklam, säljande text

Dikter Skrivstil (öva handstil)

Roliga historier Glosor

Listor Texter på andra språk

Insändare SMS

Anteckningar Berättelser (novell, sagor etc)

Skriva av andras texter (kopiera) Skriva om andras texter (red.)


