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Abstract 
 
Syftet med examensarbetet var att belysa hur pedagoger ser på skriftspråket som social 

markör. I vår bakgrundsbeskrivning utgår vi från Bourdieus begrepp; symboliskt, ekonomiskt 

och kulturellt kapital samt habitus, som bidrar till att reproducera samhällsklasser främst inom 

utbildningssystemet. Dessa har en avgörande roll för människors fortsatta livschanser och 

tillgång/begränsningar av maktpositioner i samhället. Vi belyser även Bernsteins resonemang, 

kring språkkoder kopplat till social klass, vilka han benämner som utvecklad respektive 

begränsad kod. Barns språk och uppväxtmiljö är de faktorer som är bidragande för 

skolprestationer, och som avslöjar identiteter i kommunikativa sammanhang. Dessa skillnader 

får konsekvenser i mötet med skolan, där elever med en utvecklad språkkod gynnas. 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod med fenomenografisk inspiration, för att fånga upp 

de uppfattningar pedagoger har gällande statusmarkörer i elevtexter. Avsikten är att förstå och 

förklara en särskild företeelse, snarare än att förutsäga och kontrollera den.  

Vad gäller datainsamlingsmetod, har vi valt att intervjua tre pedagoger i skolår 5, där de 

ansvarar för svenskundervisningen. De flesta elever har vid denna ålder tillägnat sig 

skrivkonstens mest grundläggande struktur och där nationella proven varit underlagsgrund för 

bedömning. 

 

I vårt resultat har vi kunnat urskilja fyra kategorier om pedagogers syn på klassbakgrundens 

betydelse för eleverna. Dessa presenterar vi i analysen som; hur språket avslöjar identiteten, 

familjens roll för skolframgång, vilka innebörder innefattar ett lustfyllt och personligt 

skrivande, och ett ständigt återkommande till stor bokstav och punkt. Dessa kategorier visade 

sig tydligt då vi inledningsvis läste igenom vårt transkriberade intervjumaterial, och som 

slutligen utgör huvudresultatet i vår analysstudie.  

 
 

 

 

 

 

Nyckelord: elevtexter, familjen, klasstillhörighet, skriftspråk, socioekonomisk bakgrund, 

språk, språkkoder 
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Inledning och syfte 

 
– Tror du att man kan ha fördomar om dem då? De som inte har ett 
kontrollerat skriftspråk? 
– Ja det tror jag. Det kan jag tänka mig att man har. Jag försöker att inte ha 
det. Men om de har en dålig svenska, då kan jag tänka, vad är det där för nån 
då? 
 
Kan språket avslöja en människas klassbakgrund? Denna centrala fråga har vi ställt oss vid ett 

flertal tillfällen under vår utbildning, främst gällande vår egen språkliga ”klassresa”. Under 

praktikperioderna har detta intresse utvecklats till att innefatta även barns skilda språkkoder, 

och tillgång och avsaknad av ordförråd samt hur/varför språket skiljer sig åt mellan dem. 

Språket har en central roll när det gäller den enskilda människans tillgång till olika 

gemenskaper, och blir därmed en viktig del av identiteten för de livsval man gör. Språket 

fungerar därmed som en markör för klasstillhörighet. På ett personligt plan ter sig detta 

intressant inför vår egen yrkesroll som blivande lärare, för att kunna arbeta kompensatoriskt 

med elevers språkutveckling. Studien syftar även till att bidra till djupare insikt i hur sociala 

klasser reproduceras i utbildningsväsendet, vilket är viktigt att vara medveten om som 

pedagog.  

 

Vi vill lyfta fram läraren som en aktiv konstruktör och en osynlig kulturproducent. Vi anser 

att de har stor betydelse för utförandet av skolans uppdrag, speciellt då den nu är målstyrd. 

Konsekvenserna av en bristande medvetenhet om detta kan vara att vissa elevgrupper gynnas, 

medan andra försummas. Pedagogens val av relevant innehåll signalerar ett budskap om 

synsätt och värderingar, och kan därför kopplas till reproduceringen av klassamhället.  

Utifrån detta är uppsatsens syfte att undersöka hur läraren ser på skriftspråket som en social 

markör. Vilka slags skriftliga kännetecken anser lärare är viktiga markörer vad gäller 

elevtexters kvalitet? Och slutligen, i en vidare kontextuell mening: Vilka slutsatser kan man 

dra av pedagogernas sätt att tänka kring dessa frågor? Varför tänker de som de gör?   
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Bakgrund 
Donald Broady beskriver utifrån Bourdieu hur man i det skriftlösa bondesamhället värdesatte 

den muntliga traditionen högt, hur talet och goda minnesförmågor bidrog till att bevara en 

folkgrupps historia och att föra den vidare.1

Boken Likvärdighet i en skola för alla av Tallberg Broman m.fl., behandlar problematiken 

med att försöka utjämna skillnader i skolan gällande genus, etnicitet och klass.

 Individer med fallenhet för denna begåvning 

mötte stor aktning, och var innehavare av betydande symboliskt och kulturellt kapital. När 

skrivkonsten fick fäste, och senare förmedlades genom utbildningssystemet, fick det muntliga 

symboliska kapitalet anpassas efter nya villkor. Det kunde bevaras och fixeras i texter, lagras, 

jämföras oberoende av tid eller plats. Talet kunde alltså övergå till ett ”objektifierat tillstånd” i 

texter och därmed överta det symboliska och kulturella kapitalets värde. Behärskandet av 

skrivkonsten är liktydigt med att förfoga över kulturellt kapital och gör oss delaktiga i det 

skrift- och informationssamhälle vi lever i idag. 

 

2

                                                 
1 Broady, D (1989) Kultur och utbildning, om Pierre Bourdieus sociologi.  Stockholm: UHÄ, FoU-enheten.   
s. 59 ff. 
 2 Tallberg Broman, I & Rubinstein Reich, L & Hägerström, J. (2002) Likvärdighet i en skola för alla, Historisk 
bakgrund och kritisk granskning. Stockholm: Statens skolverk. s. 59. 
 
 
 
 

 Den 

historiska tillbakablick som presenteras visar att intresset för olikheter alltid varit stort, 

särskilt i samband med elevernas bakgrund och deras studieresultat, även om där finns 

betydande undantag. Den svenska skolan har alltid varit segregerad, trots att en gemensam 

skolform har varit gällande. Under 1970- och 80-talen var intresset för klassfrågor som störst i 

den allmänna debatten, och Bourdieus teorier kring klassbegreppet fick fäste. I Sverige blev 

klassfrågan en hjärtefråga inom socialdemokratin där intresset var starkt förankrat i en dröm 

om ett klasslöst samhälle. Tanken var att klasskillnader skulle utjämnas, och 

utbildningsväsendet vara likvärdigt och tillgängligt för alla. 
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Det utvidgade klassbegreppet 
Trots att intresset för klassfrågor och forskning var som störst under 1970-talet, kan man idag 

tala om att ämnet återigen har aktualiserats i den offentliga debatten, och då ofta i samband 

med skolfrågor, bostadssegregering, ökade sociala klyftor och en ”nyfattigdom” i dagens 

Sverige. I diskussioner rörande klass eller socioekonomiska grupper, som anses vara ett 

mindre laddat ord, måste man först ringa in vad som menas med begreppen. Det har genom 

tiderna funnits olika definitioner, däribland Ahrne, Ekerwald och Leiulfrod som menar att 

klass är: ”essensen av de ojämnlikheter och orättvisor som existerar och är politiska realiteter. 

Klass beskriver och identifierar grundläggande villkor för en större grupp människor och 

strategiska och viktiga förhållanden i samhällets ekonomiska och materiella 

sammansättning.”3

Ovanstående definition är en alltför snäv definition på de förhållanden som råder idag. 

Numera kan man tala om ett utvidgat klassbegrepp som inte enbart reducerats till 

produktionsförhållanden och samhälliga maktstrukturer. Hänsyn tas till sådant som individens 

hälsa, boendeval, språkvanor, framtidsförhoppningar och uppfattningar om omvärlden och 

känslolivets betydelse. Det är även svårt att tala om klass utan att innefatta etnicitet och genus 

som avgörande faktorer. Pierre Bourdieu har dessutom vidgat klassbegreppet, genom att låta 

det innefatta även symboliskt förvärvat kapital utöver det ekonomiska.

 

 

4

Bourdieus mest kända teori kretsar just kring det symboliska och kulturella kapital en individ 

eller grupp av människor förfogar över. För att kunna beskriva hur avgörande detta är för 

klasstillhörigheten för han in ett begrepp kallat ”Habitus” vilket särskiljer olika 

samhällsklasser. Utmärkande kan vara kollektiva livsstilar, sätt att föra sig, manér, tankesätt 

mm. De egenskaper som uppvisas kan också vara fastställande för hur eliter skapas och 

reproduceras, och hur tillgång till maktpositioner i samhället kan öppnas och stängas i olika 

”sociala rum”.

 Detta har fått stort 

genomslag i debatten, och är något som vi i den här studien kommer att ha som teoretisk 

utgångspunkt kring definitionen av klass och sättet att förhålla sig till klassbegreppet.  

5

                                                 
3 Ahrne, G & Ekerwald, H & Leiulfrod, H. (1995) Klassamhällets förändring. Upplaga 4 Utvidgad upplaga. 
Lund: Arkiv s. 53.  
4 Bourdieu, P (1997) Kultur och kritik; anföranden/ av Pierre Bourdieu. Göteborg: Daidalos. s. 101-126. 
5 ibid. s. 35-40. 
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Det symboliska kapitalet, menar Bourdieu är en sammanslagning av sociala tillgångar, såsom 

nätverk, och ett kulturellt kapital som omfattar individens utbildning men även tillgång och 

delaktighet i någon slags ”finkultur”. När vi använder begreppet kultur, gör vi det i en vid 

mening. Det får stå för allt som innefattar en människas vardag, livsmönster och sätt att 

fungera i grupp. Vi menar att det är den totala livsmiljön, kunskaper och umgängesmönster 

som delas av en gemenskap som är kulturbärande. Vad vi uppfattar som god kultur eller 

skräpkultur är till sist en värderingsfråga, begreppet i sig är varken positivt eller negativt 

laddat. I sin neutralitet innefattar det både den folkliga kulturen samt den borgliga 

”finkulturen”. Kulturen är alltid en del av andra sociala mönster, och med hjälp av rörelser 

och influenser i samhället är den ständigt föränderlig och kan inte ses som ett statiskt begrepp. 

I kapitalbegreppet lägger Bourdieu in ekonomiska resurser, som en samhällsgrupp har tillgång 

till, och som är en del av samhällets hierarkiska ordning. Beroende på tillgång eller avsaknad 

av ett kapital, placeras gruppen eller individen i en maktstruktur.6  

I detta stycke har vi belyst hur Bourdieu vidgat det ursprungliga klassbegreppet från det 

ekonomiska kapitalet, till att innefatta både symboliskt och kulturellt kapital som blir en del 

av en människas habitus. I vår fortsatta studie vill vi förtydliga att det är det ”vidgade 

klassbegreppet” vi använder oss utav, vilket är en sammanslagning av de totala sociala 

tillgångarna och nätverk en person eller en grupp förfogar över. Hur detta kommer att gynna 

eller missgynna elever inom skolväsendet vill vi i nästkommande stycke beskriva genom att ta 

avstamp i Bourdieus teorier om utbildningssystemets roll i reproduceringen av klassamhället 

När Bourdieu i sitt verk Reproduktionen beskriver det rådande utbildningssystemet i 

Frankrike och dess förhållande till samhällsklasserna, framkommer det tydligt att språket är 

en viktig nyckel för skolframgångar.

Bourdieus teorier om utbildningssystemet 

7

                                                 
6 ibid. s.135-151. 
7 Bourdieu, P. (2008) Reproduktionen; bidrag till en teori om utbildningssystemet. Lund: Arkiv. s.178. 

 De observationer och slutsatser han gör kan naturligtvis 

inte direkt överföras till svensk tradition, men det kan fungera som utgångspunkt för oss i våra 

analyser där just språk och klass berörs. Bourdieu menar att alla klassamhällen ständigt 

reproduceras, något som hela samhället är delaktig i. Genom att bevara sin egen klass intakt 

överförs ”klassarvet” från generation till generation. Detta sker trots att utbildningsväsendet 

strävar efter jämlikhet och samma möjligheter för alla, i själva verket är det trots sin strävan 

ändå en av de mest bidragande faktorerna för reproduceringen, vilket är viktigt i  
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sammanhanget. När elevgrupper med olika förutsättningar börjar i skolan, gynnas de 

dominerande klasserna av skolans rådande normer medan arbetarklassens barn får kämpa. De 

privilegade eleverna får ofta ett försprång därför att de är vana vid att verkligheten beskrivs i 

ord och samtal, medan arbetarklassens barn blir påtvingade ett abstrakt språkbruk som inte är 

förankrat i ett ”här och nu” i undervisningssituationer. Detta främmande sätt att kommunicera 

och föra sig, gör istället att de känner ett motstånd till skolkulturen. Eleverna som påtvingas 

denna kultur har då ofta bara två val, antingen att kopiera rådande normer eller utestängas. 

Utöver detta kan elever med mindre symboliska kapital sakna goda studiestrategier, som ofta 

överförs och grundas i familjen. En del utav förklaringen till dessa skillnader kan vara att 

föräldrar med lägre utbildning och mindre status många gånger ser på skolans uppfostran och 

värderingar som en konkurrent till hemmets, enligt Broady.8 För att upprätthålla 

maktstrukturerna i ett samhälle krävs vissa kulturella symboler, som innefattas i begreppet 

”finkultur”. Dessa skiftar mellan olika samhällen och tidsepoker men finns alltid som ett mått 

på god smak eller förfining. För att bli medveten om vilka statussymboler som florerar i ett 

specifikt samhälle, måste man först ta reda på vilka de rådande klassnormerna är och vad som 

anses vara prestigefyllt. Det här är ett mycket komplext samspel, där en och samma person 

kan ha olika klasstillhörighet i olika sammanhang.9 Medan Chancer och Watkins i boken 

Gender, Race and Class- an Overview menar att man omöjligt kan tala om klasstillhörighet 

utan att ta hänsyn till faktorer som kön och etnicitet - en del av habitus – för att kartlägga en 

individs status.10

Viktigt att ta fasta på i studien är dock Bourdieus slutsatser om språket som en social markör, 

något som bidrar till att innesluta eller utesluta grupper. Om man jämför med den franska 

kulturen, där språket har en alldeles särskild ställning och talspråket eller skriften omedelbart 

placerar en människa på den sociala skalan, gjordes i Sverige under 1970 istället en 

avdramatisering av skriftspråket, som alltmer började efterlikna talspråket. 

  

11

I Frankrike visade Bourdieus studier att språket hade en tydlig och nästan avgörande roll i 

utbildningssystemets systematiska sortering av eleverna. Det språkliga kapitalet och dess 

koder bestämde individens fortsatta livschanser, och gjorde det möjligt för de dominerande 

grupperna att bevara sin legitimitet och den status som gavs av en akademisk utbildning. Via 

 

                                                 
8 Broady, D (1985) s, 62. 
9 Bourdieu, P. (2008) s. 178. 
10 Chancer, L, & Watkins, B, (2006).  Gender, Race and Class- an Overview. Malden, MA: Blackwell. s. 2-8 
11 Bourdieu, P. (2008) s. 161-164. 



6 
 

de kommunikativa medlen utövades makten, något som enbart eliten hade tillgång till, och de 

som inte hade fått lära sig denna kommunikativa maktform sorterades bort. På så sätt tjänade 

skolan de dominerande klasserna. Om det nu är så, är det viktigt att fråga sig varför de högre 

klasserna behövde främjas av skolsystemet?  I Frankrike, liksom i många andra samhällen i 

västvärlden premieras litterära färdigheter högt och undervisningsspråket består till stor del av 

en akademisk vokabulär. Detta kan vara mindre utpräglat i svenska skolor men framstår ändå 

som ett faktum. Det akademiska språkbruket är inte naturligt för någon, inte heller 

överklassens barn. Skillnaden är att avståndet mellan det talade språket i hemmet och det 

akademiska är mindre, och att användningen av ett mer formellt idiom ofta uppmuntras och 

bekräftas av föräldrarna.12 Det språkbruk man tillägnar sig genom utbildning kallas det 

bildade språket eller ett sekundärt språktillägnade, i motsats till det folkliga eller 

primärspråket, som barn växer upp med. Eftersom den akademiska miljön har haft stor 

symbolisk status och utgjort en norm för intellektuella, har språket också bevarats och 

skyddats. Därför har det fortsatt att vara tillgängligt och hanterbart för i första hand 

högutbildade som ju haft med sig goda förutsättningar hemifrån. Desto högre upp i hierarkin 

man kommer, desto mer legitimt förefaller språket. Det finns alltså ett samband mellan språk 

och kunskap som är mätbart i en mer teoretisk mening, och som bidrar till att hela yrkeskårer 

får auktorisation. För att hårdra det hela kan man säga att utbildningssystemet fyller en social 

funktion, nämligen att legitimera de härskande klasserna och deras monopol på finkulturen.13

                                                 
12 Bourdieu, P. (2008) s. 161-164. 
13 ibid. s. 161-178. 

   

Läraren intar en framträdande roll i reproduceringen. Den sociala status som kan avläsas i tal 

och skrift men även innefattas i uppförandekoder och maner, bedöms av läraren genom att 

denne ser vilka retoriska grepp eleven kan hantera, t.ex. uttalsnyanser, skiftningar i 

intonationen, ordförråd eller elevens önskan att vilja uttrycka sig så originellt som möjligt. 

Detta visar att språket fungerar som ett tankeredskap och inte enbart som en teknisk funktion. 

Dessa stilistiska markörer avslöjar huruvida eleven har ett gott eller mindre gott förhållande 

till språket. När elever med språkets hjälp befäster sin identitet fungerar detta som en 

utestängande mekanism vilken bekräftar gruppens tillhörighet. Samma procedur sker överallt, 

med den skillnaden att arbetarklassens språkbruk bekräftas av slanguttryck, förkortningar och 

internt avskiljande språkmarkörer.  



7 
 

Man kan ana vilka motsättningar detta skapar i undervisningssituationen, där kunskaper för 

det mesta förmedlas via muntlig kommunikation. Språket kan därför fungera som en teknisk 

kompetensfunktion, som både begränsar och legitimerar kunskapsutövandet. De elever som 

inte kan förstå den muntliga kommunikationen till fullo, kan inte heller tillgodogöra sig 

kunskapsstoffet.  

Enligt Bourdieu är läraren placerad i en situation där denne ständigt måste bevisa sitt eget 

berättigande. För att kunna vara en auktoritet tvingas läraren förse sig med olika slags 

maktattribut, inte minst språkliga. Språket är lärarens främsta verktyg och signalerar hans 

eller hennes professionalism motsvarande läkarens vita rock, servitörens skjorta eller polisens 

uniform. För att läraren ska kunna tjäna utbildningssystemet behövs attribut i form av ett 

akademisk och en normerande jargong, vilket bidrar till att cementera klassförhållandena.  I 

lärarens strävan att kommunicera sin kunskap explicit, och att försöka reducera språkliga 

missförstånd går det inte heller att bortse ifrån det bildade språket. Lärarens uttrycksätt bidrar 

även till att eleverna/mottagarna accepterar dennes auktoritet, och förmåga att ge en 

undervisning som annars inte hade varit möjlig.14

Historiskt sätt har man talat om olika intelligensnivåer kopplade till barnens sociala bakgrund, 

vilket idag inte är relevant att tala om. Basil Bernstein beskriver i boken Class, codes and 

control, olika sätt att belysa sambandet mellan språkbruk och socialbakgrund som en 

avgörande faktor för de skilda studieresultaten.

  

Bourdieu drar alltså slutsatser om språket som en social markör, vilket han menar har en 

avgörande roll i utbildningssystemets systematiska sortering av elever.  Därmed är de det 

språkliga kapitalet och dess sociala koder som avgör elevers fortsatta livschanser. Ett faktum 

som läraren ständigt måste förhålla sig till, både inom undervisningen med elevgrupper, men 

även för att legitimera sin egen roll som kunskapsförmedlare, där språket fungerar som ett 

maktattribut. Därför blir det angeläget att i nästa stycke ta del av Basil Bernsteins teorier om 

språkkoder, som är en vidareutveckling av Bourdieus teser om kommunikativa maktformer.  

Betydelsen av hemmiljöns språkbruk 

15

                                                 
14 ibid. s.153-160. 
15 Bernsteins,B (1971) Class, codes and control. London: Routledge. s. 61-67, 71-139. 
 

 Bernstein menar att arbetarklassens 
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bristande framgångar i skolan inte beror på lägre intelligens, utan på hur olika grupper 

använder sig av språket.  

 

Bernsteins inriktning på talat idiom, styrker dessa teorier med att visa hur barns talspråk i hög 

grad är en reproduktion av det språkbruk som används i deras hemmiljö.15

I en sammanfattande redovisnings av en studie som har gjorts av Heath kallad Ways with 

words: Language, life, and work in communities and classrooms jämfördes tre familjer med 

 De olika 

språkförutsättningarna kan ställa till stora problem och luckor i förståelsen, om språket 

används på olika sätt hemma och i skolan. Bernsteins teorier kring talspråket påvisar dess 

effekt på det skrivna språket, då de är förbundna med varandra. Detta stöds av hans 

resonemang kring språkkoder, som han benämner utvecklad respektive begränsad kod. Det 

förstnämnda rör sig om ett språkbruk i familjer där man talar i fullständiga satser, bisatser 

samt korrekta grammatiska meningsföljder och använder sig av synonymer och metaforer. 

Om barn istället har en ”begränsad kod” kan man dra paralleller till ett språkbruk i hem där 

man har för vana att uttrycka sig i korta och ofullständiga satser. För ett barn med ”begränsad 

kod” läggs mycket av samtalet eller skriftspråket på en konkret begreppsnivå, och är ofta 

situationsberoende. Denna brist i förståelse får konsekvenser i kommunikationen med 

personer som inte är fysiskt ”på plats” eller insatta i situationen, och då uppfattas inte heller 

barnets försök att kommunicera. Bristerna som den begränsade koden utgör, påverkar även 

barnens försök att formulera sig i skrivna meddelanden, tala i telefonen eller på andra sätt 

lyckas få mottagaren delaktig i konversationen. Detta får även negativa konsekvenser för 

barnet i skolan, då inlärningssituationen många gånger är beroende av att barnet förstår 

instruktioner och kan ta in och värdera fakta. För att möta skolans krav krävs alltså en 

förståelse av ett mer abstrakt språk, då alla elever i skolan ställs inför den mer utvecklade 

koden. De elever som redan är bekanta med det språkbruket, får av naturliga skäl ett 

betydande försprång. När barn kommer i kontakt med den utvecklade koden, tas fokus från 

ordförståelsen och uppmärksamheten vänds mot relationer och sammanhang och ett alltmer 

abstrakt tänkande. För elever som inte har tillägnat sig detta, utvecklas (eller befästs) ett 

främlingskap till skolan, enligt Bernstein.  

 

Barns språk och uppväxtmiljön 

                                                 
15 Bernsteins, B (1971)  s.71-139. Heath, S. B. (1983). Ways with words: Language, life, and work in 
communities and classrooms.  New York: Cambridge University Press. 
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vitt skilda bakgrunder och deras sätt att arbeta/stimulera sina barns tal och skriftspråk.16

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, som på senare tid fått allt större genomslag i 

pedagogiken, påvisar Roger Säljö i sin bok Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv 

det kulturella sammanhanget och de sociala strukturernas vikt i lärandeprocessen.

 Detta 

sattes sedan i relation till barnens skolframgångar. Av studien framkom skilda 

tillvägagångssätt att vänja barnen vid skriftspråket. Den första familjen hade låg social status, 

ingenting lästes för barnen. De fick heller ingen uppmuntran att intressera sig för böcker, det 

fördes inga samtal kring bilderböcker, händelser och fantasier och inte heller gjordes det upp 

några planer framtiden.  Familj nummer två levde under samma sociala villkor, även om det 

lästes något mer för barnen, några samtal kring texter förekom inte heller här. I 

medelklassfamiljen däremot var barnen vana vid böcker och att samtala och fundera vidare 

kring en text. Dessa övningar gav barnen erfarenhet och förtrogenhet med ett språk som 

kräver mer preciseringar och komplexare grammatik. De fick inte bara ta del av utan själva 

vara medskapare av ett språk som inte var situationsbundet. Av Heaths studie kan man 

sammanfattningsvis konstatera, att barnens språk fungerade väl i den kulturella miljö de 

levde, men att det uppstod skillnader vid mötet med skolan.  

 

17

För att ytterligare belysa språkets avgörande betydelse, både för individen och på gruppnivå 

hänvisar vi också till Herbert & Bergstedt ur boken Kunskapen och språket, om pedagogiken, 

texten och hjärnan som undersökt hur man historiskt har tittat på relationen mellan språk och 

 Han 

menar vidare att mänskligt lärande är kommunikativt och uppstår i samspel mellan 

människor. Grunden i ett sociokulturellt perspektiv är att kommunikation och sociala 

strukturer har stor betydelse för den enskilda människans möjligheter att förstå sin omvärld 

och agera i den. Uttrycket ”intellektuella redskap” syftar i huvudsak på språket, och de 

förutsättningar ett rikare språkbruk ger i kommunikativa sammanhang. Språket som 

tankeredskap avgör hur man resonerar och handlar i sociala sammanhang, och på det viset 

även utvecklar inlärningsförmågan. Språket är alltså enligt Säljö den centrala länken mellan 

individen och dess omvärld. 

 

                                                 

16 Heath, S. B. (1983). Ways with words: Language, life, and work in communities and classrooms.  New York: 
Cambridge University Press. 

17 Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma 



10 
 

kunskap.18 De har i sin jämförande studie gjort en återblick på teorier om hur människan har 

tillägnat sig kunskap, och där vetenskapen har haft skilda meningar. Vissa har hävdat att man 

tillägnar sig kunskap via erfarenheter i den yttre världen, som sedan förkroppsligas till 

erfarenhet och kunskap. Medan andra hävdar att det är människans inre processer som är 

viktiga för att kunna ta del av kunskap och att det är där egna tankar och idéer formas. Ett 

tredje förhållningssätt till inhämtande av kunskap kombinerar yttre och inre faktorer. I 

resonemangen kring detta, framgår det tydligt vilken central roll språket spelar, både som ett 

hinder och en möjlighet i vår strävan mot kunskap och förståelse.19

För att förklara barns språkutveckling och dess samband med klasstillhörighet, utgår vi från 

ett utvecklingsekologiskt perspektiv, vilket redogörs för av Bronfenbrenner i hans 

forskningsstudie kallad Toward an experimental ecology of human development.

  

 

20

Ann-Katrin Svensson tar avstamp ur dessa teorier i boken Barnet, språket och miljön och 

utvecklar vidare ett resonemang kring hur barn påverkas direkt av de positiva förebilder som 

finns i närmiljön gällande tal och skriftspråket.

 Han menar 

att barnets utveckling inom språket måste ses i samspelet mellan den miljö där barnet vistas i, 

och individen. Grundsynen är att trots individens egen karaktär och medfödda förmågor, är 

den påverkbar och formas av sin miljö. Bronfenbrenner pekar ut fyra olika miljöer som direkt 

eller indirekt påverkar barn under uppväxten. Han kallar den första för micronivå, vilket 

innefattar barnens närmiljö. Mesonivån innebär de förväntningar som kan finnas mellan 

närmiljön och yttervärlden. Exonnivån beskriver de miljöer som barnet blir påverkat av 

indirekt. Slutligen berör han Macronivån som berör samhällets och dess organisationer som i 

sin tur påverkar levnadsvillkoren för barn och deras familjer. Här kommer vi att belysa 

micronivån som anses ha störst betydelse för språkutvecklingen. När det gäller 

språkutvecklingen menar Bronfenbrenner att den står i direkt relation med stimulansen i 

micronivån (närmiljön) och bidrar till en positiv utveckling. I förlängningen kommer denna 

micronivå att utökas till förskola, fritidshem och skola, men även av andra personer i barnets 

närmiljö. 

 

21

                                                 
18 Herbert, A & Bergstedt, B (2008) Kunskapen och språket; om pedagogiken, texten och hjärnan. Stockholm: 
Liber s, 160 
19 ibid., 165. 
20 Bronfenbrenner, U (1977) “Toward an experimental ecology of human development”. American psychologist.  
July Pp 513-531- 
21 Svensson, A-k.(1998) Barnet, språket och miljön. Lund: Studentlitteratur. s. 12-13, 105, 121-131. 

 Av avgörande betydelse kan vara; Hur stor 
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tillgång av texter och skrivmaterial finns i hemmet? Föräldrarnas egen inställning till 

skriftspråket och dess nytta? Föräldrarnas attityder kring läsning och skrivning gällande 

syskon i familjen? På vilket sätt används skriftspråket i hemmet? Läser man sagor? Av eget 

intresse eller för att man bör? 

Dessa faktorer spelar stor roll i barnets språkliga utveckling och blir ett första möte mot ett 

socialiserande in i språk och skriftkulturen. 

 

Forskningen visar således att familjens påverkan för språkutvecklingen och språkkoder har en 

framträdande roll i barnets fortsatta skolgång. Olika familjer har dessutom skilda sätt att vänja 

barn vid skriftspråket, vilket får positiva eller negativa konsekvenser vid mötet i skolan, 

eftersom språket är en viktig nyckel för att tillägna sig kunskaper och utveckla 

inlärningsförmågan samt det abstrakta tänkandet.  

Språk och intelligens 
När det gäller forskning kring språk och intelligens har Ekerwald 1983, i Den intelligenta 

medelklassen tittat på intelligenstester som har utförts på barn.22

Ekerwald menar alltså att intelligenstesternas resultat i stor utsträckning hör ihop med vanan 

att laborera och leka med språket, än med just mätning av barns intelligens. Därför kommer vi 

 I testens uppbyggnad är två 

utav sju faktorer baserade på språklig förmåga, och innefattar den verbala förståelsen, prov på 

synonymkunskap, motsatsord. De innefattade även tester kring ”verbal rörlighet” vilket 

betyder att man får ett ord t.ex. ”gräsmatta”, sedan får barnet försöka göra nya ord av samma 

bokstäver. Ekerwald menar att det inte går att efter dessa testresultat, dra slutsatser kring 

barns intelligens, utan att resultaten istället hänger samman med vanan att leka med ord och 

meningar. Vanan vid att samtala och laborera med språket skulle kunna vara en avgörande 

faktor för testresultatet. I familjer där föräldrarna själva har genomgått en längre utbildning 

finns erfarenheten att kunna skaffa och värdera teoretisk kunskap, vilket kan påverka hur de 

själva använder ett instruktivt språk med sina egna barn. Medelklassens föräldrar använder sig 

alltså mer av instruktiva beteendemönster, än vad som kan upptäckas i arbetarklassen. Då 

språkbruket i hemmet är snarlikt det i skolan, har de barnen ett försprång vid intelligenstester 

och provsituationer.  

 

                                                 
22 Ekerwald, H (1983) Den intelligenta medelklassen; en litteraturstudie över social bakgrund och 
studieresultat. Uppsala: Uppsala universitet. s.79. 
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i nästkommande stycke att ta del av hur studieresultat och betyg kan kopplas till elevers 

sociala bakgrund, och ge en liten överblick av forskningen inom området. 

 

Är då höga studieresultat/betyg liktydigt med skolframgångar? 
I en forskningsöversikt som kallas Studieresultat och social bakgrund sammanställd av Britt 

Hallerdt, som har getts ut på uppdrag av Skolverket, kan man ta del av forskningen kring just 

elevers sociala bakgrund, och hur det påverkar skolframgångarna.23

 Löfgren och Löfqvist gjorde under 80-talet, inom The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievment (IEA), som utgjorde ett jämförande samarbete kring 

studier av utbildning mellan ca 40 länder, en särskild studie av svenska elever.

 Två olika huvudspår kan 

urskiljas när man tittar på tidigare forskning kring elever i skolan och deras klassbakgrund. 

Det är vanligt förekommande med studier av en jämförande karaktär, där ”svenskämnet” sätts 

i relation till betygen. Det andra forskningsspåret är mer inriktat på klassbakgrunden och 

elevernas val av högre utbildning, såsom gymnasiets teoretiska och praktiska linjer eller 

universitetsstudier.   Därför vill vi belysa några undersökningar som tidigare har gjorts och är 

av intresse för oss i vår undersökning. 

 

24 Deras främsta 

mål med undersökningen var att titta på sambandet mellan elevers skrivande och deras 

socioekonomiska bakgrund. Den svenska delstudien utfördes på 1701 niondeklassare, där 

eleverna både fick göra varierande skrivövningar samt besvara enkäter om deras 

hemförhållanden. Dessa frågor berörde föräldrarnas yrke och utbildning, egna planer inför sitt 

framtida yrkesliv, elevernas tillgång till böcker i hemmet och gemensamma familjeaktiviteter 

på fritiden. Parallellt undersöktes även lärarna via enkäter angående undervisning, mål, 

planering och det egna intresset för svenskämnet. Studien gjordes utifrån några 

grundantaganden angående elevernas prestationer i förhållande till hemmiljön. ”Man utgick 

till exempel ifrån att undervisningen skulle vara en sådan faktor som hade en direkt påverkan 

på skrivprestationerna, medan hemmet är en faktor som påverkar prestationerna indirekt”.25

I resultatdelens avslutande diskussioner kunde man fastställa att; ”det inte fanns några 

samband mellan lärarnas sätt att planera och genomföra sin undervisning med elevernas 

   

                                                 
23 Hallerdt, B (1995) Studieresultat och social bakgrund; en översikt över fem års forskning. Stockholm: 
Skolverket. s.11. 
24 Löfgren, H & Löfqvist, G (1989) Relationer mellan elevers sociokulturella bakgrund, undervisningen i skolan 
och elevernas skolprestationer. Malmö: Lärarhögskolan. Pedagogisk-psykologiska problem nr 513. 
25 Hallerdt, B (1995) . s.11. 
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prestationer. Däremot bekräftades att elevernas bakgrundsförhållanden påverkar 

skrivprestationerna”.26

Detta tar oss vidare till en rapport kallad Skola – fritid - framtid skriven av Mats Tronman och 

baserad på enkätfrågor av 1600 högstadieelever från tre olika kommuner.

  Ett resultat som i realiteten visade sig vara det motsatt. 

 

27

Sammanfattningsvis menar Ekerwald efter att ha tittat på Tronmans studie, att föräldrarnas 

utbildning och yrke påverkar betygen, val av fortsatta studier och tankar kring vad som är 

 En uppföljande 

del gjordes med intervjuer av ett mindre antal elever, för att även göra undersökningens 

resultat mer kvalitativa. Syftet var att undersöka elevernas ”livschanser” vilket delades in i 

objektiva och subjektiva undersökningsområden. Den objektiva undersökningen kan sägas 

vara de mätbara skillnader som kan uppvisas i förhållande till elevernas klassbakgrund och 

faktisk tillgång till högre utbildning. Medan de mer subjektiva upplevelserna kring elevernas 

egna livschanser kom fram i intervjumaterialet. (Den socialgruppsindelning som var gällande 

vid undersökningen rörde akademiker, tjänstemän och arbetare, vilket är vanligt när man 

undersöker de sociala sammansättningarna i samhället.) I resultatdelen var det därför föga 

förvånande att det framkom att en större andel elever från akademikerhem, hade större 

framgång i skolan, än elever från lägre socialgrupper. Andelen lågpresterade pojkar var som 

störst hos barnen från arbetarklasshem, medan flickor i alla sociala grupperna hade högre 

resultat än samtliga pojkar. (Något som idag kan sägas höra till normalutfall vid liknande 

mätningar.) Det som framstod som spännande i undersökningen, och som gör den värd att 

nämna, är de sammanställda resultaten från intervjuerna, där det framkom tydligt att beroende 

av familjen sociala tillhörigheter tillmättes betygen olika betydelser. Inställningen i 

medelklassfamiljerna kring skolbetyget styrde inte framtidsplanerna och ett lägre betyg 

tolkades inte som att barnet inte borde fortsätta till högre studier. Istället gjordes anpassningar 

och fortsatt uppmuntran kring studiesituationen. Ett lägre betyg i arbetarklassen upplevdes 

däremot som ett rejält hinder och satte ofta stopp för vidare studieplaner, och blev en 

självuppfyllande profetia. De olika förhållningssätten blev alltså avgörande för elevernas 

livschanser, och sätt att se framtida möjligheter och drömmar som reella eller ej.  

 

                                                 
26 ibid. s, 11. 
27 Trondman, M & Jönsson, I & Arnman, G & Palme, M (1993) Skola - fritid - framtid. Lund: Studentlitteratur. 
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möjligt att eftersträva. De bidrar även med viktiga och positiva förhållningssätt till utbildning 

och kunskap.28

Lennart Grosin kallar detta förhållningssätt för ”hemmets läroplan” i boken Skolklimat, 

prestation och uppförande i åtta högstadieskolor, vilket innebär att hemmet samverkar 

(omedvetet) med skolan, genom egna språkliga uppfostringsmönster som underlättar barnens 

skolgång.

  

 

29

Detta leder oss till att titta närmare hur svenska skolor ligger till i en internationell jämförelse. 

Vi har därför tagit del av den PISA -undersökning som gjordes 2006, där Sverige medverkar 

för tredje gången och som innefattar drygt 55 länder.

 Han fann även att i en positiv klassrumsmiljö, med en överrepresentation av barn 

från högre sociala grupper, klarade sig alla elever bättre oavsett bakgrund. Vår tolkning av 

dessa resultat är att i sammansatta klasser med elever från olika socioekonomiska bakgrunder, 

triggas/stimuleras elever från lägre sociala skikt av sina kamrater, vilket blev en 

självuppfyllande profetia. 

 

De forskningsresultat vi har tagit del av pekar mot att familjens påverkan på studieresultaten 

utgör ett direkt samband, oavsett lärarnas sätt att planera och genomföra sin undervisning. En 

annan viktig faktor för skolframgångar var att beroende av familjens sociala tillhörighet, 

tillmättes betygen olika betydelser. De skilda inställningarna kring betyget påverkade valet av 

fortsatta studier och färgade tankar om vad som var möjligt att eftersträva. Vi har även belyst 

hur ”hemmets läroplan” samverkar i olika grad, beroende på familjens språkliga uppfostran. 

Vilket antingen överensstämmer med skolans normer eller upplevs som ett hinder för 

acklimatiseringen inom skolan. Dessa resultat inom svenska förhållanden, gör det spännande 

att lyfta blicken och göra jämförelser i ett internationellt perspektiv, som vi i det sista avsnittet 

i bakgrundsredogörelsen har för avsikt att göra. 

 

I ett internationellt perspektiv 

30

                                                 
28 Ekerwald, H (1983) s, 79 ff. 
29 Grosin, L (1991) Skolklimat, prestation och uppförande i åtta högstadieskolor. Stockholm: Pedagogiska 
institutionen. Rapport nr 53. 
30  Skolverket (2007) PISA 2006 – 15- åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera – naturvetenskap, 
matematik och läsförståelse – resultaten i koncentrat. Rapport nr. 306. Stockholm: Statens Skolverk.  s.22ff. 
 
 

 Den går ut på att mäta elevers 

kunskaper i naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Mätningarna syftar till att kartlägga 

och att försöka tolka och förstå de orsaker och konsekvenser skilda skolsystem kan uppvisa. I 
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det här fallet är läsförståelsetesterna av intresse för oss. Trots att familjens sociala 

bakgrundsfaktorer kan verka avgörande och till stor del styra elevens framtida val och 

upplevelser kring skolframgångarna, kan man ändå sätta in detta i ett större perspektiv utifrån 

resultaten av undersökningen. Läsförståelse, 

Om man blickar tillbaka i tiden har svenska förhållanden pekat mot en förhållandevis hög 

grad av likvärdig utbildning, vilket även bekräftas av PISA-undersökningarna 2000 och 2003. 

De senaste resultaten (2006) uppvisar även de en relativt positiv bild av Sveriges likvärdighet 

i skolan, jämfört med övriga deltagarländers. Trots att det tydliga resultatet bekräftar att det 

finns skillnader mellan skolor från skilda socioekonomiska områden, så är de mindre i 

förhållande till andra länder där större sociala klyftor kan konstateras. Det visar sig att 

variationen i elevernas läsförståelse i svenska skolor är ca 12 procent, och därmed har Sverige 

det fjärde lägsta mellanskolevariationen av alla OECD-länder (deltagarländer).    

som även benämns mer preciserat som ”Reading 

literacy”, mäts i testerna genom studier av elevernas förmåga att söka information, tolka och 

kunna reflektera över texter. De utvalda texterna består både av skönlitteratur och 

redogörelser samt tabeller, formulär och statistiskt material. Reading literacy är därför ett vitt 

begrepp för läsförståelseförmågan och innefattar många delar som kommer att ha en 

avgörande betydelse för elevernas vuxenliv och förmåga att ta del av samhällslivet. Med 

resultaten från mätningarna och elevernas bakgrundsinformation, kan man jämföra hur 

likvärdigt det svenska skolsystemet är med övriga länder som ingår i undersökningen.  Med 

ett ”likvärdigt skolsystem” menas att alla elever har rätt till samma utbildning, trots skilda 

sociala bakgrunder och ekonomiska förutsättningar.  

De största variationerna i socialt präglade skolprestationer påträffades bland annat i Japan, 

Tyskland, Nederländerna och Österrike där de uppvisar mellan 57-70 procents variation. Det 

starka sambandet mellan socioekonomiska bakgrundsförhållanden och studieresultat bekräftas 

dock. Sveriges relativt låga variation kan bero på en kompensatorisk undervisning för elever 

från olika klassbakgrunder. Men det är mer sannolikt att resultatet indikerar att Sverige och de 

övriga nordiska länderna har en betydligt lägre skolsegregering dvs. att man i många skolor 

blandar elever från olika socioekonomiska bakgrunder, och att boendeområdena kring 

skolorna är mer blandade. Därmed blir de negativa effekterna av skolsegregering också 

relativt små i ett internationellt perspektiv. Det är även värt att nämna att detta resultat har i 

stort sätt varit oförändrat sedan Sveriges medverkan i Pisa-undersökningen började år 2000. 

 

Är då det svenska skolsystemet så likvärdigt som vi tror? Gunilla Molloy menar i 

Reflekterande läsning och skrivning att den svenska jämställda skolan är en myt, och att det 
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inte går att tala om några likvärdiga förutsättningar.31

om makt och inflytande reproduceras genom undervisning och läxläsning, borde alla elever 

teoretiskt sätt ha samma förutsättningar att gå ut inte bara högstadiet utan också gymnasiet med 

samma betyg. Sedan borde de ha samma teoretiska möjlighet att söka akademiska utbildningar. 

Det är vad myten om den jämställda skolan vill få oss att tro.

 Hon beskriver att vi leds till att tro att 

skolan är ett medel för alla att uppnå sina framtidsdrömmar. Detta stöds av en illusion att 

skolan är öppen och avgiftsfri, och att det står var och en fritt att eftersträva makt och 

inflytande i samhället genom utbildning. Som belägg för att detta skulle vara en myt beskriver 

hon att:  

32

Det finns således skillnader mellan resultaten från Pisa-undersökningen och övrig forskning, 

som ger klassbakgrundens betydelse en avgörande roll i skolframgångarna. Vilket mest 

sannolikt beror på att Sverige och de övriga nordiska länderna har mer blandade 

bostadsområden, detta gör att skolornas provresultat är jämnare, och kan på ytan verka 

likvärdigt. Det är här det symboliska och kulturella kapitalet spelar in, och blir en avgörande 

faktor. Något som är oberoende av skolsystemets likvärdiga fasad, och till stor del spelar en 

överordnad roll i den enskilda elevens förutsättningar att lyckas i skolan, vilket även Bourdieu 

menade.

   

 

33

                                                 
31 Molloy, G (2008) Reflekterande läsning och skrivning.  Lund: Studentlitteratur.  s, 23 f. 
32 ibid. s 23ff. 
33 Bourdieu, P. (2008) s.170-178. 

 I nästa avsnitt kommer vi att presentera vårt metodval för den egna 

undersökningen. För att nå vårt syfte att undersöka hur lärare ser på skriftspråket som en 

social markör, har vi använt oss av öppna intervjuer med fenomenografisk inspiration. I den 

följande undersökningen kommer vi att undersöka hur lärarna ser på dessa frågor, ur sina 

perspektiv. 
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Metod 

Kvalitativ metod med fenomenografisk inspiration 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, då dess främsta syfte är ”att 

förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse”.34 Avsikten är att fördjupa oss i hur 

pedagogerna förstår elevers sätt att uttrycka sig i text, hur de värderar dessa sätt och vilken 

betydelse de ger dem. Staffan Larsson beskriver i boken Kvalitativ analys – exemplet 

fenomenografi att den kvalitativa metoden lämpar sig då man ska gestalta något, och göra en 

så god beskrivning som möjligt av sammanhanget/fenomenet.35 Detta kan enligt honom 

handla om vad som helst, men för oss handlar det om att vi vill analysera och fördjupas oss i 

pedagogers uppfattningar om språk och social klass. För att ytterligare förklara kvalitativ 

metod kan man kontrastera det mot kvantitativ metod, vilket man använder vid mängd 

och/eller storleksbeskrivelser av något, t.ex. hur mycket och hur ofta en viss företeelse 

förekommer.36

Vi har dessutom låtit oss inspireras av en fenomenografisk ansats. Denna gren har utvecklats 

av Inom-gruppen (inlärning och omvärldsuppfattning) som har sitt säte vid Göteborg 

universitet, och används främst inom pedagogikforskningen.

 Den är därför inriktad på resultat, och betonar reliabiliteten i mätningarna, dvs. 

i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. Vår avsikt i studien är alltså att försöka förstå 

och förklara en särskild företeelse, snarare än att förutsäga och kontrollera den.  

 

37  För att beskriva denna gren tar 

vi återigen avstamp i den kvalitativa metoden, då Marton beskriver den som ” en skillnad i 

beskrivningsnivåer”.38 Dessa nivåer är: 1) Första ordningens perspektiv – handlar om fakta 

som kan observeras utifrån. 2) Andra ordningens perspektiv – handlar om upplevelser någon 

har om något. Det falska eller sanna saknar betydelse, då det istället handlar om vad man 

studerar och vems upplevelser man studerar. Kvalitativ metod kan innefatta båda dessa 

inriktningar, men en fenomenografisk ansats är inriktad på andra ordningens perspektiv.39

För att undvika eventuella missförstånd vill vi kontrastera den fenomenografiska och 

fenomenologiska ansatsen. Båda dessa har för avsikt att kartlägga och skapa sig en förståelse 

hur människor uppfattar sin omvärld utifrån deras tankar och erfarenheter av fenomenet, men 

  

 

                                                 
34 Merriam, B Sharan (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. s, 30. 
35 Larsson, S (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. s, 12. 
36 ibid. s, 12. 
37 ibid.  
38 ibid.  
39 ibid.  
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de skiljer sig åt på vilket sätt de angriper uppgiften.40 Vår ansats, den fenomenografiska, har 

en empirisk grund, vilken i detta fall utgörs av de intervjuer vi har för avsikt att analysera. 

Intervjuernas främsta syfte är just att få insikt hur någon föreställer sig sin omvärld. 

Fenomenologerna, däremot, inhämtar kunskap och förståelse om fenomenet ur ett mer 

filosofiskt närmande, d.v.s. med sitt eget medvetande som utgångspunkt.41

Bo Davidson, vid Linköpings universitet, har gjort en överskådlig sammanfattning på 

arbetsgången vid en fenomenografisk analys i fyra olika faser, vilket beskriver metoden vi i 

stora drag använder oss av.

  

 

42 Sammanfattningsvis handlar det om att inledningsvis läsa 

igenom de transkriberade intervjuerna för att bekanta sig med data och etablera ett 

helhetsintryck. Detta görs genom upprepade genomläsningar av materialet, vilka på så sätt 

kan resultera i preliminära kategorier, som man sedan kan använda sig av i analysen. Nästa 

steg består i att observera analogier och differenser samt att pendla mellan olika perspektiv 

(inifrån/utifrån, helhet/del), till dess att en mer stabil bild av delarna blir synlig. Därefter ska 

tydligare kategorier beskrivas, vilka utgör det utfallsrum som studien behandlar. I vår studie 

del behöll vi de ”preliminära” kategorier som inledningsvis kunde urskiljas, då dessa tydligt 

framträdde ur intervjumaterialet. I detta skede ska man bortse/lyfta från det individuella och 

istället fokusera på en högre/kollektiv nivå. Slutligen motsvarar utfallsrummet själva 

huvudresultatet i en fenomenografisk studie. Utifrån den helhet man fångat in kan man 

därefter systematiskt analysera hur uppfattningarna kan relateras till varandra.43  

Vi vill återigen poängtera att fenomenografin utgör en inspirationskälla och att dess 

arbetsgång liknar det sätt på vilket vi strukturerat vår analys. Våra intervjufrågor skiljer sig 

dock åt från den fenomenografiska ”ur-typiska” frågan, vilken kan exemplifieras som: Hur 

skulle du vilja beskriva fenomenet Y? Det vi har för avsikt att göra stämmer emellertid 

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute 

efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi har 

valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.

väl 

överens med citatet nedan: 
 

44

                                                 
40 ibid. s, 13. 
41 ibid. s, 13. 

   

 

42 Bo Davidson, Kvalitativa ansatser. Några filosofiska ismer. 
http://www.ibv.liu.se/content/1/c6/04/14/90/BDs%20OH%20ht06.pdf (2009-09-29) 
43 ibid. 
44 Larsson, S (1986)  s, 13 

http://www.ibv.liu.se/content/1/c6/04/14/90/BDs%20OH%20ht06.pdf�
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Avgränsning, Urval och Bortfall 
Vi hade för avsikt att intervjua sex pedagoger från lika många skolor, men insåg snart att det 

inte var alldeles lätt att hitta frivilliga till intervjuer. Av sju tillfrågade pedagoger accepterade 

endast tre stycken, vilka alla var bekanta med en av oss, då hon tidigare praktiserat på 

skolorna i fråga. Skälen till att övriga tillfrågade pedagoger inte ville delta i studien, berodde 

på tidsmässiga aspekter och att de helt enkelt inte hade lust. Vi valde slutligen att avbryta 

sökandet efter fler pedagoger att intervjua, då tiden för uppsatsen är begränsad. De tre aktuella 

informanterna ansvarade alla för svenskundervisningen i skolår 5 i sina respektive klasser.  

De flesta elever har vid denna ålder dessutom tillägnat sig skrivkonstens mest grundläggande 

struktur. Fram tills nu har även de nationella proven varit underlagsgrund för bedömning, 

vilket för oss motiverar val av årskurs för studien.  

Informanterna var alla kvinnor mellan 40 – 50 år, vilket inte bör förknippas med ett 

genusperspektiv i fråga, utan valet av pedagoger baseras endast på tidigare nämnda aspekter.  

  

Datainsamling 
Nedan kommer vi att presentera vårt val av datainsamling, vilket ligger till grund för vår 

analysstudie. Vi har använt oss enbart av intervjuer, vilket vi har för avsikt att analysera, 

därför kan det vara på plats att beskriva databearbetningen av den kvalitativa analysen. 

 

• Intervjuer 

Merriam betecknar de vardagliga, vanliga upplysningarna vi stöter på i vår omgivning som 

data (eller information), vilka ibland kan vara dolda och svåra att mäta, t.ex. då det handlar 

om subjektiva upplevelser och känslor.45 Då en forskare ska avgöra hur denne vill komma åt 

information som krävs till stöd för studien, måste hon/han fundera på alternativa metoder för 

detta. Vad gäller kvalitativ information (och fenomenografiska ansatser), är intervjuer vanligt 

förekommande. Grunden för detta är att forskaren vill ta del av en persons åsikter, tankar och 

övrig information som inte direkt kan iakttas på annat sätt.46

Larsson menar att ”kunskap är att tolka världen”.

  

 
47

                                                 
45 Merriam, B Sharan(1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. s, 83 ff. 
46 ibid. s, 86. 
47 Larsson, S (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. s, 27.  

 Grunden i vårt arbete utgår därför från 

intervjuerna, vilket innebär att stor vikt lades på frågeformuleringarna. Strukturen, dvs. 

ordningen av de frågor som ställdes var också av betydelse för oss, då ett förtroende skulle 
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etableras mellan oss och informanten. Trots dessa aspekter kan intervjusituationer skapa en 

viss spänning och nervositet, från både informanter och intervjuare. Detta skulle kunna få 

olika effekter på både frågor och svar, vilket kan innebära konsekvenser under 

analysprocessen i form av missuppfattningar och därmed feltolkningar.  Med anledning av 

förtroendeaspekterna vi nyss talat om, gick vi därför tillsammans med pedagogen igenom de 

övergripande frågorna, men påpekade även att följdfrågor antagligen skulle komma att ställas. 

Intervjufrågorna bestod av några generella frågor kring språk och klass, för att senare inriktas 

mer mot pedagogens erfarenheter och tankar i ämnet. Larsson beskriver att intervjun på allvar 

kan påbörjas först efter att informanten svarat på frågan som avseddes, för att ”först när man 

vet hur någon svarar, kan man nämligen förstå hur frågan tolkades av den som intervjuades 

och först då kan man få fram ett svar på den fråga som intervjuaren avsett att få svar på”.48

• Databearbetning – den kvalitativa analysen 

 

 

Vid den inledande kontakten med informanterna (som sköttes via telefon) upplystes de om 

vad undersökningen handlade om, vad vi ville undersöka, ungefär inom vilka ramar frågorna 

skulle hålla sig, samt de etiska aspekterna. Upplägget av intervjun var till formen mestadels 

ostrukturerad, men utgick dock från några förbestämda frågor. Tanken med detta var att gräva 

djupare i de följdfrågor som flätades in allt eftersom. Slutligen ställdes en öppen fråga om 

informanten hade något att tillägga, och därefter sammanfattades informantens svar för att 

bekräfta att det som sagts uppfattas rätt. Intervjuerna spelades in med en diktafon, vilket vi 

även informerade dem om. På så sätt kunde vi därför ordagrant transkribera de delar som var 

relevanta för vår studie. Vissa avsnitt transkriberades ej då dessa delar inte hade något värde 

för uppsatsen, utan handlade mer om en allmän skoldiskussion. 

 

Vid det aktuella mötet gick vi inledningsvis, tillsammans med pedagogerna, igenom deras 

rättigheter dvs. att de när som helst kunde avbryta intervjun, eller pausa inspelningen. 

Dessutom poängterades de etiska aspekterna, vad gäller anonymitet och konfidentialitet. 

Platsen för intervjun var ett avskilt rum på deras respektive skola, och tiden för mötet 

varierade mellan 45 – 60 minuter. Tiden inkluderar även den inledande introduktionen om 

etiska aspekter och ramen för frågorna. De inspelade intervjuernas tidsåtgång var ca 30 

minuter.   

 

                                                 
48 ibid. 
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Då vi ska analysera intervjuerna kan det krävas en förklaring vad kvalitativ analys av data 

innebär. Enligt Larsson handlar det om att läsa och reflektera, om och om igen och kritiskt 

granska det som sägs och skrivs för att på så sätt upptäcka nya dimensioner i materialet som 

analyseras.49 Det är en process mellan förståelse och reflektion, samtidigt som man ska se upp 

med att dra förhastade slutsatser och kategorisera in resultatet i förutbestämda fack. ”Kärnan i 

analysen, det fungerande verktyget – är jämförelsen mellan olika svar”.50

Våra etiska överväganden har kontrollerats mot Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer.

 Förhoppningsvis 

skapar dessa jämförelser en grov förståelse vilket så småningom nyanseras och mera subtila 

skillnader visar sig.  

Detta kan beskriva den kärna vilket vårt analysarbete vilar på, och på vilket sätt vi kommer att 

bearbeta de aktuella intervjuerna. I detta arbete kan det därför vara gynnsamt att vara flera 

som analyserar samma material, då det kan ge fler infallsvinklar om hur det kan förhålla sig. 

 

Etiska ställningstaganden 

51

I boken Introduktion till forskningsmetodik skriven av Judith Bell, menar hon att innebörder 

av konfidentialitet och anonymitet kan skilja sig åt i betydelse mellan människor.

 Dessa är; informationskravet – pedagogen blev informerad om forskningens syfte 

och ändamål i det inledande telefonsamtalet; samtyckeskravet – pedagogerna upplystes om att 

deltagandet är högst frivilligt; konfidentialitetskravet – anonymiteten har också förtydligats, 

dels i brevet men också fått en separat beskrivning nedan och; nyttjandekravet – informanten 

har upplysts om att informationen endast ska användas i detta arbete. 

  

52 Om en 

persons anonymitet skall bevaras ”ska de under inga som helst omständigheter kunna 

identifieras,” och konfidentialitetens innebörd bör däremot fastställas i sin betydelse ”i den 

konkreta undersökning man är i färd att göra.”53

a) pedagogernas namn i de intervjuer vi har för avsikt att analysera, inte är av intresse 

för studien, och de kommer att förbli anonyma. 

   

 

Vi har varit tydliga i den information vi skickat ut till pedagogerna som ingår i studien, att;  

                                                 
49 Larsson, S (1986) Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. s, 31. 
50 ibid. s.27. 
51 Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS/%5B1%5D.pdf (2009-09-29). 
52 Bell, J (2005) Introduktion till forskningsmetodik. Studentlitteratur s. 57  
53 ibid. s. 57 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS/%5B1%5D.pdf�
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b) konfidentialitet är det löfte som ges till pedagogen och skolan, att inte utelämnas, 

varken i uppsatsen eller i andra sammanhang.  

Slutligen bekräftar Bell att dessa definitioner är giltiga, och kan därför användas i de studier 

man har för avsikt att göra.54

Enligt Merriam handlar validitet och reliabilitet om en studies trovärdighet och pålitlighet och 

att forskare bör försöka eftersträva detta i största möjliga mån. Vidare menar hon att 

forskningen ska ”kunna presentera resultat och insikter som verkar vara riktiga för läsaren, 

andra forskare och lärare”.

  

 

Validitet och reliabilitet 

55 Validitet och reliabilitet kan stärkas genom att noggrant 

uppmärksamma de begrepp man använder sig av i undersökningen, för att minska eventuella 

missförstånd i ett tidigt stadium. Detta innebär att man bör redogöra för hur man analyserat 

och tolkat den information man samlat in.56

                                                 
54 ibid. s, 57. 
55 Merriam, B Sharan(1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. s, 174. 
56 ibid. s, 175.  

 Begreppen validitet och reliabilitet kan skapa en 

del förvirring i kvalitativa forskningssammanhang då de egentligen härstammar från studier 

med kvantitativ ansats, men olyckligtvis har kommit att kopplas samman med kvalitativa 

studier. Kvantitativ forskning används, vilket vi tidigare sagt, då man har för avsikt att mäta 

något som verkligen kan mätas, som nuvarande avgångsbetyg i grundskolan. Det kan däremot 

vara svårare att mäta subjektiva företeelser som exempelvis känslor, upplevelser och 

kunskaper, vilket vår kvalitativa/fenomenografiska ansats avser att göra.  
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Resultat och Analys 
Under våra intervjuer med pedagogerna, och med stöd av den fenomenografiska ansatsen, har 

vi kunnat särskilja några huvuddrag kring informanternas inställning till klassbakgrundens 

betydelse för eleverna. Vi läste med öppenhet igenom det transkriberade intervjumaterialet 

och, vilket den fenomenografiska ansatsen också beskriver, fann de kategorier vi använder oss 

av i analysen. De fyra kategorier vi valt som utgångspunkt för vår analys av intervjumaterialet 

betecknar särskilda attityder hos de intervjuade lärarna angående kopplingar mellan texters 

kvalitativa aspekter och värderingar gällande den skrivande eleven. De fyra kategorierna är: 

 

• Språk avslöjar identitet  

• Familjens betydelse   

• Vikten av att kunna skriva lustfullt och personligt  

• Betoning på punkt och stor bokstav  

 

Utifrån dessa kategorier har vi, i enighet med den fenomenografiska ansatsen, försökt att peka 

på likheter och differenser, samt pendlat mellan olika perspektiv för att på så sätt skapa en 

mer stabil analys som skulle kunna förklara de olika fenomenen ovan.57

 

 I analysen finner vi 

därför det nödvändigt att hänvisa till ytterligare litteratur, vilket inte beskrivits i den inledande 

bakgrunden. Vi använder oss av citat för att belysa och förtydliga de kategorier vi funnit, men 

tolkningarna syftar till att se det individuella i ett mer övergripande sammanhang. Våra 

analyser och försök till förklaringar av de olika kategorierna, utgör sedan själva resultatet i vår 

studie. Detta arbetssätt utgår i stora drag från den fenomenografiska ansatsen vilken som 

nämnts varit en inspirationskälla för oss. Benämningarna på pedagogerna (P1, P2 och P3) 

kommer enbart att användas i syftet att markera olika pedagogers svar, och inte för att 

markera en enskild pedagog genom hela analysen.  

 

 

 
 

 

                                                 
57 Larsson, S (1986) s, 31 
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Intervjuernas början - tveksamheter och motsägelser 
Det är viktigt att komma ihåg att när man gör intervjuer uppstår en här och nu- situation, där 

det många gånger kan vara svårt för den intervjuade att sitta på ”raka svar” eller generalisera, 

vilket är naturligt. De intervjuade pedagogerna är olika individer, där deras upplevelser och 

erfarenheter leder dem till att dra vissa slutsatser. Under intervjuernas gång påminde vi dem 

om att de gärna fick fundera en stund och att våga ta sig tid att svara.  Vi anade att situationen 

skapade en viss press att svara både snabbt och samtidigt upprätthålla ett professionellt 

bemötande. Många av intervjusvaren bestod därför i en mängd tveksamheter och motsägelser, 

vilket vi tycker är intressant att belysa. I en mer direkt och öppen frågeställning bad vi 

pedagogerna att svara på om de kunde se någon skillnad i elevtexterna beroende av deras 

socioekonomiska bakgrund. I denna direkta fråga var det många tveksamma svar; 

 

Nej, det kan jag faktiskt inte direkt göra. Inte av den lilla erfarenhet jag har (P1) 
 
Ja,… kanske kan man se en skillnad där beroende på hemförhållandena. (P2) 

 

Vi blev nyfikna på ordvalet ”inte direkt” och frågade vidare vad hon menade med detta, och 

sedan beskrev vi några konkreta exempel i egenskap av stavning eller ordförråd som stöd för 

ytterligare funderingar. Då kom snabbt en ganska klar bild om eventuella skillnaderna fram; 

 

Ordförrådet däremot kan jag känna att de kan ha en skillnad, men det är ganska 

marginellt ändå. Likaså i talet, men det ingår väl inte här? (P1) 

 

Det är inte alltid man kan se detta hos barnen däremot kanske mer på hur dom 

skriver, dvs. handstilen kan jag tycka att man kan se skillnad. Den med högre 

status är mer noggrann med hur det ser ut när du skriver, jämfört med andra 

som kan tycka ah det är inte så noga hur det ser ut. Innehållet……nä det skiljer 

inte alltid. (P2)  

 

Konkreta företeelser som ordförråd, handstil, noggrannhet och sättet att tala anser 

pedagogerna att de kan uppvisa klasskillnader. Kan man då säga att genom att behärska dessa 

skrivfärdigheter har eleven tillägnat sig statusmarkörer? Eftersom vi upplevde det som ett 

hinder för pedagogerna att tala om klasskillnader var det dessa tveksamheter och motsägelser 

som var det första steget att övervinna. Vid följdfrågorna kunde vi närma oss ett annat djup 
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och ett mer komplext samband visade sig.  I nästkommande avsnitt kommer vi att fördjupa 

oss i de hinder som kan uppstå när språket är tätt sammanlänkat med identiteten och den 

sociala bakgrunden.    

 
Språk avslöjar identitet 
Något som vi upptäckte när vi sammanställde intervjusvaren, var de samstämmiga åsikterna 

pedagogerna gav uttryck för i samband med språkets koppling till klassbakgrunden. Trots att 

vi kände att det många gånger var svårt att komma åt deras riktiga tankar, fick vi ändå en 

känsla av att några föreställningar blev synliga. Kulturellt givna föreställningar som pekar på 

hur språket placerar en individ på den sociala skalan. Eftersom vi använde oss av en öppen 

intervjuform, gav det oss friheten att ställa följdfrågor som ofta gjorde att vi kunde få 

ytterligare djup, och vidare resonemang. Vi frågade därför pedagogerna om ett sämre 

skriftspråk hos vuxna kan skapa vissa föreställningar, som i vissa fall t.o.m. kan benämnas 

som fördomar.  Frågeställningen förde med sig intressanta funderingar kring både barn och 

vuxnas språkbruk; 

 

Ja det tror jag. Det kan jag tänka mig att man har. Jag försöker att inte ha det 

(fördomar). Men om de har en dålig svenska, då kan jag tänka, vad är det där 

för nån då? (P3) 

 

Ja, just ja, hur man börjar tänka?  Vad är det som är fel på den här personen? 

(P2) 

 

 I dessa två uttalanden visar det sig att pedagogerna har en ganska klar bild av vilka språkliga 

kvalitéer som premieras och som tillhör ”finkulturens” sätt att tala. Genom att benämna vad 

som kan kallas för ”dålig svenska” ger man även en definition av vad ett gott språkbruk kan 

innebära, och att det kan vara en del av kategoriseringen av människors tillhörighet. Språket 

är därmed en tydlig markör för hur man uppfattas eller vill uppfattas. För att tas på allvar 

måste det finnas en språklig behärskning, som avslöjar personen som talar eller skriver. En av 

de mest grundläggande och basala färdigheterna i en individs socialisering är just att tillägna 

sig önskvärda kunskaper i att tala, läsa och skriva. Det kan vara så att för att själv kunna 

identifiera sig måste man genom språkliga medel eller med andra attribut ta avstamp i 

olikheterna hos andra. När vi ständigt rör oss i en mängd olika diskurser och sammanhang, är 

det just språket som kan avslöja eller indikera vår grupptillhörighet.  Språk och identitet är 
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därför nära sammankopplade och språket är ett med Jaget, något som man ständigt måste 

bedöma och förhålla sig till för att kunna navigera i sociala sammanhang.  

 

Det kan vara lätt att peka ut vissa citat som fördomsfulla och högst opassande för en pedagog 

av dagens ”skola för alla”. Men vid en djupare analys av svaret kan man också se att de 

rymmer insikter om att värderingar faktiskt spelar roll. Att kunna erkänna och ta ställning till 

sina kulturellt givna föreställningar kan visa på en insikt och medvetenhet i det komplicerade 

uppdraget som lärarkåren trots allt står inför. Det finns en förväntan att pedagogers position 

som kunskapsförmedlare och sociala förebild ska vara ”värdeneutrala”, vilket kan vara svårt 

att upprätthålla. Citatet ovan tydliggör pedagogers roll som aktiva konstruktörer med stort 

ansvar, under ständig press från både läroplaner och samhället i stort.  

 

 I nästa citat blir detta tydligt hur språket inverkar när det blir ett glapp mellan den man är och 

den man vill vara, för att inte verka outbildad eller avslöja en lägre status: 

 
Men bland med de som är äldre kan det vara jättesvårt det där, för det var så 

noga det där, att man skrev riktigt när jag (pedagogen) gick i skola. Och att 

man kan liksom uttrycka sig klart, tydligt och ledigt. För en dålig text kan ju 

vara, så som en vuxen har skrivit till mig och så använder dom fina ord, men det 

blir ju så konstigt, för det är blandat både så här fina och vanliga ord. Bekräfta 

och vidimera, och allt vad det är, anledning och härmed, det ska liksom stämma. 

Hela texten ska som stämma. Den ska väga jämt. (P 3) 

 

Vi uppfattar här att pedagogen har upptäckt hur fel det kan bli när man försöker att förhålla 

sig till ett mer främmande språkbruk, i tron av att det förväntas när man skriftligt ska 

kommunicera med akademiskt utbildade pedagoger. Bristerna i kommunikationen avslöjar sig 

därför att det syns att skribenten inte har förmågan att behärska dessa ”fina” ord till fullo, utan 

blandar med vanliga uttryck t.ex. ”fina och vanliga ord. Bekräfta och vidimera, och allt vad 

det är” . Detta visar att det kan finnas en vilja av att passa in i ett sammanhang, och att man 

därför lägger på sig en språklig fasad som oftast inte håller. Att livschanserna till stor del 

avgörs av tillägnandet goda kommunikativa egenskaper framkommer i följande citat:  

 
Så språket har jättestor betydelse. För hur det ska gå, tror jag.(P2) 
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När man talar om fördomar kring elevers skrivande kopplat till deras klassbakgrunder, verkar 

det finnas en vilja från pedagogens sida att släta över olikheterna. Det är av ondo att dessa 

skillnader finns, och det är nästan skamligt att de existerar: 

 

Skillnaderna (i stavning) är inte så stora, mot vad jag skulle tycka att de skulle 

kunna vara. Och det är ju positivt. (P2)  

 

Varje tecken på likvärdighet/jämlikhet mellan eleverna erkänns, vilket får en att undra vad 

som förblir osagt?  Kan vi ana att det i vår svenska tradition är kontroversiellt eller nästan 

smaklöst att tala om klasskillnader?  Kanske är det bilden av oss själva som ett klasslöst 

samhälle, där alla har samma möjligheter, som gör det svårt?  

 

Einarsson har visat i sin bok Språksociologi att historiskt sätt har det alltid funnits hierarkiska 

grupperingar i form av adel – präster – borgare – böner eller herrefolk och trälar eller andra 

olika kulturellt betingade indelningar.58

Man kan jämföra dessa dolda tendenser med hur språkliga sociolekter tydligt uppvisas och 

urskiljer sociala grupper från varandra i andra länder, exempelvis indiska förhållanden. Indien 

har en stark hierarkisk ordning, där möjligheterna för social rörlighet är ytterst begränsade. 

Där framkommer det även tydligt hur egna språkliga särdrag är förknippade med olika 

grupperingar. Detta samband påvisas i en studie kallad Language in social groups som gjorts 

 De flesta av oss kan förstå, acceptera och tala om 

dessa indelningar och deras språkliga skillnader, även kallade ”sociolekter”, utan svårigheter. 

Men ju närmare vi kommer vår egen närmiljö, både geografiskt och tidsmässigt, och kanske 

speciellt i samband med det ”gemensamma svenska folkhemmet”, desto mer laddat blir det att 

tala och acceptera en sortering av människor efter deras sociala ställning. Det finns en 

grundläggande västerländsk nutida jämlikhetsideologi, som gör det tabubelagt att tala om 

makt eller maktlöshet i förhållande till klass. Just sådana tendenser anar vi även i intervjuerna, 

vilket leder till de motsägelser och tveksamheter som vi upplevde i inledningsfasen av 

intervjuerna.  

 

                                                 
58 Einarsson, J. (2009) Språksociologi. Lund: Studentlitteratur AB. s. 155-164. 
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av Gumperz som forskar inom språklingvistik. Han visar hur kastsystemet hålls intakt och 

effektivt förhindrar social rörlighet med enbart små skillnader i tal och skrift.59

Vi frågar oss när denna tabubeläggning av klasskillnader blev aktuell i Sverige och varför? 

Man kan se ett mönster fram till och med 1970-talet, där det var relativt enkelt att tala om 

klasser och klasskamper i marxistisk anda. I politiska vänsterpartier haglade slagorden om 

”kapitalistiska utsugare” som utnyttjade arbetarna både till kropp och själ för att främja 

produktionen. Termen klass byttes ut under 1980-talet mot mer neutrala ordalag till sociala 

grupper eller socioekonomiska grupperingar, som vi till stor del använder idag. Effekten av 

termbytet blev att många uppfattade att klassamhället hade upplösts och försvunnit. Det blev 

inte heller längre rumsrent att tala om klasskillnader i allmänna ordalag, trots att någon 

egentlig förändring i samhällsordningen inte hade förekommit, utan snarare förtäckts. Den 

förändring som skedde var enbart en ideologisk utopi och en fråga om attityd. 

 

 

60

Familjens roll för elevens prestationer i skolan framkommer ganska tydligt under 

intervjuerna. Pedagogerna gör gärna hänvisningar och exemplifierar vid flera tillfällen 

elevernas familjesituation, vilket innebär att de uppenbarligen menar att den har en betydande 

roll. För att belysa hur detta kommer till uttryck i pedagogernas vilja att koppla eleven till 

familjebakgrunden, ska vi här presentera lite olika sätt att tala om familjen som en avgörande 

faktor.  När pedagogerna söker efter orsaker till de skillnader i skrift och talspråket som 

eleverna uppvisar, görs kopplingar till den sociala bakgrunden.  Vi tänker oss att pedagogen 

har en vilja att koppla eleven till dennes habitus, vilket Bourdieu anser vara en viktig del för 

skolframgångarna. Kan detta hänvisande till familjernas medverkan om elevers 

 

 

Sammanfattningsvis tycks vi kunna urskilja hur kulturellt givna föreställningar är en del av 

pedagogens vardag och något som de ständigt måste förhålla sig till. Därför kan det vara svårt 

att tala om dem som ”värdeneutrala”, utan måste ses som aktiva konstruktörer och en del av 

klassreproduceringen som ständigt sker inom skolans arena. Vi kan också konstatera att det 

finns en tabubeläggning att tala om klasskillnader i dagens Sverige, och kanske främst inom 

skolan som bör vara en skola för alla. 

 
Familjens betydelse 

                                                 
59 Gumperz, J, J. (1971) Language in social groups. Stanford: Stanford University Press 
60 Einarsson, J. (2009)  s. 161-164. 
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förutsättningar vara ett sätt för pedagogerna att förstå en förändring i synen på skolans 

möjligheter att upphäva effekten av den sociala bakgrunden?  

 

Tallberg & Broman har skrivit artikeln Förhandlande och normerande praktiker i ett vidgat 

läraruppdrag i artikelserien Lärarens arbete, där de beskriver hur forskningen ser på 

pedagogens vidgade läraruppdrag.61 De menar att uppdraget till stor del har förskjutits mot 

mer socialt inriktade uppgifter, som berör både barn/elever samt deras föräldrar. I vårt 

postmoderna samhälle finns en ny syn på barndomen, ett samtidens ”barndomsprojekt” där 

läraren har tilldelats huvudrollen och ansvaret för att alla barn/elever ska ingå i en samhällig 

integration. Detta skapar motsättningar i lärarens arbete eftersom denne både ska vara 

omsorgsgivande och socialt orienterande gentemot barn och vuxna, och samtidigt fungera i 

den traditionella lärarrollen med normerande, diagnostiserande och utvärderande 

arbetsuppgifter.  I en studie av Persson & Tallberg Broman gjord med intervjuade 

lärarstudenter, uppgav merparten att de inte alls känner sig förberedda genom sin utbildning 

för att möta de nya kraven på socialt arbete som yrkesrollen idag kräver.62 Även verksamma 

förskollärare och grundskollärare uppgav i samma studie att de upplever att 

yrkesverksamheten har förändrats från ett mer renodlat pedagogiskt arbete till ett mer socialt. 

Forskningsstudien lyfter fram att det finns svårigheter med dessa nya sociala arbetsuppgifter, 

nämligen att de sällan erkänns eller får utökade resurser, medan de pedagogiska delarna ger 

både status och acceptans. Denna ”nertystning” kan ge lärarna en känsla av att det sociala 

arbetet enbar tar/stjäl tid från det viktiga, erkända undervisningsdelarna. När dessa socialt 

inriktade arbetsuppgifter osynliggörs och inte motiverar ökade arbetstider, förhindras 

pedagogen att reflektera och att med teoretisk anknytning engagera sig ytterligare i 

problematiken. Detta gör att lärarna blir hänvisade och utelämnade till sina egna personliga 

erfarenheter och kompetenser, i många av de svåra möten som arbetet kräver, med elever och 

deras familjer.63

                                                 
61 Tallberg Broman, I. (2006) ”Förhandlande och normerande praktiker i ett vidgat läraruppdrag”. Artikel ur: 
Boström, A-K & Lidholt B, (2006) Lärarens arbete, Pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv. 
Forskning i fokus nr 29. Myndigheten för skolutveckling. S.7. s. 88 ff. 
62 ibid. s. 88 ff. 
63 ibid. s.88 ff. 

 Dagens lärare anser sig alltså vara dåligt utrustade och sakna både tid och 

teoretisk anknytning för deras vidgade uppdrag. Samtidigt har skolan tilldelats en ny 

kompensatorisk uppgift, brister i samhället och i familjen skall kompenseras inom den 
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gemensamma skolan, ett ansvar som till syvende och sist faller på den enskilda läraren menar 

Lindberg i Talet om lärarutbildningen.64

Hur påverkar då detta ansvar pedagogen? I forskningsöversikten Likvärdighet i en skola för 

alla menar Tallberg Broman mfl, att  det utökade ansvaret skapar allmän oro inom lärarkåren 

för barns välbefinnande.

 

 

Ambitionen att integrera alla barn i samhället och skapa gemensamma kulturella erfarenheter 

och referensramar, framför allt till invandrarfamiljers och arbetarklassens barn, ska ske inom 

skolan, vilket vi tidigare har konstaterat vara ett ansvar läraren inte upplever sig vara rustad 

för. Med ett kompensatoriskt tänk i skolan gentemot elever och deras familjer, får läraren 

ansvaret för hela ”barndomen” som alltmer har blivit ett samhällsansvar, skolans och framför 

allt lärarens.  

 

65 Dessa ständiga tankar får ett stort utrymme i lärarens vardag, som 

också ställs inför svåra ställningstaganden gällande uppfostran och ett ständigt värderande av 

elevernas familjer. Pedagogerna måste helt enkelt förlita sig på sina egna tolkningar och 

gränssättningar kring vad en ”bra barndom” bör innehålla. Detta svåra och subjektiva 

granskande, belyser pedagogerna under intervjuerna genom att just diskutera och värdera 

familjernas påverkan. Skolan som den tidigare aktören i satsen ”skolan skall fostra” är idag 

ersatt av ”läraren skall fostra” vilket medför ett större ansvar, och motiverar den enskilda 

läraren att få inblick i elevernas familjeliv.66

                                                 
64 Lindberg, O. (2002) Talet om lärarutbildning. Örebro: Örebro studie in Education 5.  
65 Tallberg Broman, I & Rubinstein Reich, L & Hägerström, J. (2002) s. 59-77. 
66 ibid. 

  

 

En viktig del som framkommer i intervjuerna är bland annat hur elevers självförtroende 

kommer från hemmet, och att de vågar uttrycka sig både i skrift och muntligt. När vi frågade 

om det fanns skillnader i självförtroendet beroende av föräldrarnas sociala bakgrund svarade 

en pedagog: 

 

Ja, jag har ju haft de där ungarna som kommer från bra familjer, där de har 

haft lagom med stöttning, säker på sig själv och inte framhäver sig 

själv…….….törs… Många barn från bra familjer är så…….Det vilar ett lugn 

över dom, men det finns  även ibland de som inte är det. (P3) 
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Om man tänker i överlag att de som har levande samtal hemma och törs ha sagt 

vad de tycker, törs ju tycka i fortsättningen också. Om du har föräldrar som 

samtalar och bryr sig om, och tar en lite grann på allvar i alla fall, så törs man 

ju uttrycka sig på sikt…. (P2) 

 

I det här uttalandet finns en säkerhet kring både vilka familjer som anses ha en ”god” familj, 

men även en tveksamhet inför att generalisera allt för mycket ”många 

Här visar pedagogerna att det finns en klar uppfattning om skillnader i familjernas sätt att 

umgås och samtala. Vi drar en slutsats att dessa uttalanden handlar om de språkliga koderna 

som Bernstein beskriver i Class, codes and control, nämligen en begränsad eller en utvecklad 

språkkod.

barn från bra familjer 

är så…”.  Mycket av det självförtroendet verkar också ha en grund i hur samtalen och 

bemötandet av barnen ter sig i olika familjer, något som kan påverka hur man klarar sig i 

skolan och blir bemött av pedagogen. Det verkar även finnas en klar uppfattning om vilka 

föräldrarna från en högre social klass är, och en åsikt om att dessa har rikare 

kunskapstillgångar och är mer benägna att bättre stötta sina barn. När de beskriver 

familjeförhållanden där detta brister, handlar det också om något slags grundläggande 

förhållningssätt som överförs till barnen. Vi vidareutvecklade resonemanget med att fråga om 

de anser om ett ”vårdat språk” hör ihop med klassbakgrunden och vad detta kan bero på: 

 
Ja, det tycker jag! Det är klart det gör! Man pratar mycket kanske eller 

lyssnar…. (P1) 

Ja, där de kanske tar hand om sina barn lite mer, och där de aktiverar dem lite 

mer. Man orkar engagera sig lite mer. (P2) 

 

67

                                                 
67 Bernsteins, B (1971) s. 71-139. 

 När elever/barn kan hantera den utvecklade språkkoden är det pga. att föräldrarna 

har använt och överfört dessa kvalitéer i språket. Det handlar ju om att överföra ett abstraktare 

språkbruk som gynnar barnets tankeredskap och gör övergången från talspråk till skriftspråk 

lättare.  Kopplingen som pedagogerna gör till familjernas medverkan, är därför både relevant 

och viktig.  Detta kan även förklaras i ett sociokulturellt perspektiv där det anses att språket 

fungerar som ett intellektuellt redskap, som överförs i sociala samspel. Föräldrarna bidrar 

alltså som en kunskapsbärare av detta redskap och hjälper barnet att utvecklas intellektuellt. 

För att denna överföring ska ske, krävs en aktiv och verbal relation mellan föräldrar och barn, 

och vi tror att det är just detta samspel i familjen som pedagogerna syftar till i sina uttalanden.   
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Det gemensamma mönstret som vi har upptäckt under intervjuerna, bekräftar just detta 

samband mellan elevernas språkliga kvalitéer och familjen inverkan. Medan andra menar att 

stöttningen hemifrån är viktigare än klassbakgrund, för att en elev ska lyckas bra i skolan, 

vilket inte alltid har att göra med föräldrarnas status utan mer med den tid och det 

engagemang föräldrarna har.   

 

Nä, jag märker ingenting. Du kan ju ha högutbildade föräldrar som inte bryr sig 

om barnen ändå. (P1) 

 

Jag ser ingen skillnad i det. Många högutbildade kanske inte har så mycket tid, 

men de kanske drar med sig barna på fler aktiviteter, semestrar och så där. Men 

till vardags märks inte någon skillnad i vilket stöd de får. Sen kan dem ju ha 

olika förmågor hemma, föräldrarna. Men viljan vet jag inte om det är någon 

skillnad på. (P3) 

 
Här visar pedagogerna på skilda uppfattningar angående den sociala bakgrundens betydelse 

för goda studieresultat, och det är viktigt att komma ihåg för att inte övergeneralisera. Men 

möjligheten att kunna stötta sina barn är ändå avhängig till föräldrarnas enskilda förmågor. 

Menar de då förmågor av högre utbildning eller ett positivt förhållningssätt gentemot skolan?   

 
Så på så sätt kan jag inte se skillnad gentemot den andra familjen som har en 

mamma och pappa som bryr sig väldigt mycket och tycker skolan är jätteviktig. 

(P1) 
 

För att förstå hur dessa relationer hänger ihop är det intressant att se hur pedagogerna ser på 

samspelet mellan det ”vårdade språket” och hemmets påverkan, och hur de uppfattar att detta 

hör samman? 
 

Hänger mycket ihop med hur mycket det pratar hemma där också. Hur är ditt 

ordförråd hemma, bland kompisar och allting. För har du ett bra ordförråd så  

pratar man mycket och beskriver saker när du pratar, då är det klart att det 

kommer ned i texten också. Till skillnad om att du har ett enkelt språk med 

rakare meningar, det avspeglas också i texten. Det är ju talspråk de skriver. 

(P3) 
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I ovanstående citat är det sociala samspelet i barnens närmiljö/ micronivå som verkar vara en 

viktig del för att tillägna sig goda språkliga kunskaper. När man talar om kvalitéer i texterna 

framkommer till stor del att ett abstraktare språk, kunna föra självständiga resonemang och ha 

ett varierat ordförråd, är markörer för en högre social bakgrund. Vilket också uttalandet ovan 

visar, där talspråket speglar av sig i skriften och kommer att påverkas av det språkbruk eleven 

har tillgång till, och indirekt tränats att kunna behärska.  Det verkar dock finnas ett motstånd 

för pedagogerna att tala om ”klasser” och hur de kan påverka elevens livschanser, vi tycker 

oss ana motsättningar i intervjuerna som är värda att notera. Som motvikt till deras djärva 

uttalanden om klass, försöker de intervjuade att kompensera det som just sagts, med 

följemeningar gällande stödet hemifrån, exempelvis; 

 

I denna klass ligger de relativt lika oberoende bakgrund, men att det säkert kan 

visa sig mer ju större de blir. Då kanske deras bakgrunder visar sig mer. (P2)  

 

Denna motvilja till att tala om klass, eller förhålla sig till de sociala mönster som finns i 

samhället är tydligt. När de talar om sina egna elever verkar de inte vilja/kunna se skillnader, 

trots att de genom uttalanden” Då kanske deras bakgrunder visar sig mer” visar medvetenhet 

om vilka sociala bakgrunder eleverna tillhör, samt hur reproducering av klassindelningarna 

ständigt sker. De verkar söka efter signaler eller medhåll från intervjuaren att det är tillåtet att 

tycka och tänka kring klassbegreppet, något som gör att de ständigt bollar tillbaka motfrågor 

och tveksamheter för att hålla det ”lite öppet”.  

 

Men om jag tänker på nuvarande klass kan jag inte se någon större skillnad, 

däremot kan omständigheterna runt barnet göra så att du har en 

socioekonomiskt lägre klass, arbetslös, ensamstående som jobbar mycket, och 

det i sig kan göra att du får mindre hjälp. Förstår du hur jag menar? 

 
I detta avsnitt har vi sett hur pedagogen ofta ser på familjens roll som en avgörande faktor för 

skolframgångar. Därefter har vi diskuterat de vidgade läraruppdraget vår tids pedagoger står 

inför, nämligen att innefatta mer socialt orienterade uppgifter gällande elever och deras 

familjesituationer. Vi har konstaterat att det rena kunskapsförmedlandet förskjutits mot ett 

mer socialt arbete. Synen på den ”goda barndomen” har blivit ett samhällsansvar, där skolan 

och framförallt läraren står i fokus. Trots att den generella bilden av social bakgrund och goda 

studieresultat lyfts fram i forskningen, vill vi påpeka att de finns skillnader i pedagogernas sätt 
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att förhålla sig till detta. I nästa avsnitt kommer vi att rikta blicken mot undervisningen och 

det som uppfattas vara goda kvalitéer i skriften.  

 

Vikten av att kunna skriva lustfyllt och personligt  
Under intervjun betonar två av pedagogerna det ”lustfyllda skrivandet” och att detta är en 

viktig komponent i elevernas skrivutveckling. Man kan då fråga sig vad lustfyllt innebär, och 

för vem det bör vara lustfyllt för? Vi tycker att vi kan urskilja en viss ram vilket eleverna bör 

hålla sig inom för att texten ska anses som välskriven och givande för pedagogen.  

 

En av pedagogerna menar att skillnaderna i elevers texter, beroende på socioekonomiska 

bakgrund mest visar sig i dess innehåll. Elever från högre klass skriver, enligt henne, mer 

sanningsenligt, så som att det skulle kunna ha hänt, medan elever från lägre klass använder 

fantasin i högre utsträckning och att det gärna blir blodigt och våldsamt. På frågan om vad 

detta kan bero på säger pedagogen: 
 

De (pojkar från låg klass) kanske inte vet… Man kanske tror att det är det (det 

blodiga och våldsamma) som är det häftiga. Man kanske inte fått vara med om 

så mycket vilket gör att man kanske inte förstår att det kan vara det där lite 

lagom också. Att det kan vara trevligt. Det är som om att allting är superhäftigt, 

och att det ska vara det. Medan andra (pojkar från högre klass) kan berätta att 

jag var ute och åkte skidor med pappa och det var skitjobbigt. Men det kommer 

ändå fram när de skriver, att det ändå var trevligt (P3) 

 

Pedagogen använder sig återkommande av ordet trevligt, vilket skulle kunna tolkas som 

normerande, och därmed motsvara en bra text. Vidare tycks vi kunna ”läsa”, av hennes 

intonation och ”mellan raderna”, att det sanningsenliga är mer acceptabelt, mer fint, och att 

det blodiga och våldsamma visar mer på en sorts ”fulkultur”, vilket historiskt sätt inte verkar 

ha varit acceptabelt i skolkulturen. I boken Texter – medier – kontexter skriver Anne Heith 

angående värdering av konst (vilket enligt oss även innefattar skrivkonsten), att värdering inte 

handlar om att betygsätta konsten utifrån förutbestämda kategorier.68

                                                 
68 Heith, A (2006) Texter – medier – kontexter Studentlitteratur 

 Istället handlar det om 

ställningstaganden olika människogrupper gör för att bekräfta sin tillhörlighet. Detta kan 

konkret göras på det sätt vi upphöjer eller fördömer något (en handling, en person eller ett 
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konstverk), vilket därigenom kan definiera vem man är, eller vill vara. Vad gäller citatet ovan 

skulle detta kunna visa på en motsättning i värdering mellan pedagogen och eleven, där de 

båda bekräftar sin tillhörighet i en social grupp. Här uppstår därför en konflikt över vad som 

är önskvärt/lustfyllt och accepterat i hur man värderar elevtexterna, och vilka kvalitéer som 

premieras.   

Bourdieu beskriver att det symboliska kapitalet, vilket pedagoger trots allt besitter, är 

betydande för klassamhällets reproduktion.69

Detta symboliska kapital och dess betydelse för reproduktionen synliggörs även av Molloy då 

hon kallar utbildningsväsendets strävan, efter lika behandling och samma möjligheter för alla, 

för en myt.

 I och med detta kan de ha föreställningar om hur 

och vad en text bör handla om för att kunna anses som bra och trevlig att läsa.   

70

Det kan i ett vidare perspektiv leda till att arbetarklassens barn förstår att normen och det 

eftersträvansvärda är någonting annat än vad de uppfattar sig själva att vara, vilket kan leda 

till ett utanförskap och en ”vi och dom” känsla. Tallberg & Broberg beskriver en brittisk 

studie gjord av Paul Willis 1977, som handlar om hur arbetarklasspojkar aktivt medverkar till 

reproduktionen av samhället.

 De ramar som eleverna måste förhålla sig till i sitt ”fria” skrivande och som 

pedagogen anser som lustfyllt, skulle kunna peka på en sådan reproduktion. Det vill säga 

bekräfta, precis som Bourdieu säger, att elever från en högre socioekonomiska bakgrund 

lättare kan acceptera skolkulturens normer, Vilket gör att de som verkar i skolan (pedagogen i 

detta fall) lättare kan acceptera deras sätt att skriva och uttrycka sig i text. Språklig 

samhörighet och språkliga koder ligger trots allt varandra mycket nära, vilket därför kan 

skapa en förståelse mellan pedagogen och elever med liknande bakgrund.  

 

71

                                                 
69  Bourdieu, P. (2008)  s.170-178. 
70 Molloy, G (2008) 
71 Tallberg Broman, I & Rubinstein Reich, L & Hägerström, J. (2002)  s, 67- 68 

 ”The lads”, som han beskriver dem, tog ett medvetet avstånd 

från skolan, dess uppgifter, inställning och regler. De förberedde sig på ett liv på fabriksgolvet 

och detta uppfattades i deras värld som eftersträvansvärt, rätt och riktigt, och inte minst 

manligt. Denna studie, samt med stödet från Bourdieus teorier, leder oss att ytterligare 

reflektera över ”våra pojkars” blodiga och våldsamma texter. Kan det vara så att dessa elever 

medvetet utmärker sig i sitt sätt att skriva, och därmed bekräftar sin egen grupp? Eller handlar 

det enbart om elevers skrivintresse/ointresse eller personlighet i fråga?  
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Pedagogens uttalande säger egentligen inget direkt och konkret om vad pedagogen verkligen 

tycker om dessa blodiga och våldsamma texter. Det kan mycket väl vara så att hon inte lägger 

någon värdering i detta. Frågan är då: skulle hon i så fall säga det då pedagoger, trots allt, har 

till uppgift att bekräfta och möta varje enskild individ efter deras förutsättningar, samt vara 

”värdeneutral” i sin ställning.  

 

En gemensam faktor hos två av pedagogerna är trots allt deras betoning att skrivandet ska 

vara ”lustfyllt och personligt”. Lustfyllt för pedagogen och andra läsare, eller lustfyllt för 

författaren? Det behöver ju, trots allt, inte innebära att inlärningen av de grammatiska 

aspekterna (stor bokstav och punkt m.m.), faller i glömska. 

 

En annan pedagog bekräftar vikten av det ”lustfyllda, personliga skrivandet” då vi frågar vad 

som utmärker en bra respektive dålig text. (Trots detta uttalande utelämnar hon inte vikten av 

ordförråd, struktur och meningsbyggnad).   
 

En bra text är för det första personlig. Att du har något personligt att ge texten. 

Att uttrycka sig personligt. (P2) 

 

Vad menar hon med personligt, frågar vi oss? Handlar det om personliga erfarenheter eller 

kanske om personliga uttryck i texten. Handlar det om fantasin? Uttalandet i sig spänner över 

stora områden, men är ändå vag vad gäller verklig mening. Vi upplever att pedagogen inte 

egentligen har klart för sig vad detta ”personliga” innebär, vilket kan vara förståeligt. 

Självklart vill vi mötas av en text som vi tycker är ”personlig” och som tilltalar läsaren, men 

det kan också vara viktigt att reflektera över vad begreppet innebär. Texten skulle mycket väl 

kunna vara ”personlig” för eleven ifråga, och betyda mycket för denne. Vad gäller de 

grammatiska aspekterna däremot (vilka vi kallar för ”yttre” faktorer), om vad man som elev 

ska kunna behärska, är detta mycket väl uttalat i de tre intervjuerna. Kan det vara så att 

pedagogers ibland otydliga ställningstaganden, vad gäller den ”personliga texten”, beror på 

svävande förhållningsregler och subjektiva uttryck som vi ibland upplever att Lpo94, samt 

kursplanen för svenskämnet förmedlar. I dessa övergripande politiska texter möts vi ofta av 

fina, starka/djupa ord och uttryck, som vi med lätthet kan förblindas av och därför gärna 

använder då vi talar om elever och lärande i stort. Eller kan vi tolka uttrycket om ”den 

personliga texten” med hänvisning till pedagogers förväntningar om en välskriven, 

sanningsenlig och ”finkulturell” text?     
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Sammanfattningsvis finns det hos pedagogerna vissa föreställningar om vilka ramar en bra 

och välskriven text ska hålla sig inom. Detta är ofrånkomligt, men inte oproblematiskt i en 

skola där alla ska ges samma möjligheter.  Synen på texter beror av människors olika 

värderingar, vilket kan uttryckas då vi vill bekräfta vår tillhörlighet i en viss kontext, eller ta 

avstånd från denna. Det kan därför leda till en konflikt mellan pedagogers uppfattningar om 

en bra och lustfylld text, kontra elevens uppfattningar om densamma. Detta berör speciellt 

elever med en begränsad språkkod, då dessa eleven befinner sig långt ifrån pedagogen vad 

gäller språklig samhörighet och kunskaper/insikter i en välskriven text. D.v.s. Språklig 

samhörighet och språkliga koder samspelar, vilket leder till en förståelse mellan pedagog och 

elever med utvecklad språkkod. Resultatet blir att dessa elever gynnas i ”en skola för alla”.  

Detta leder oss vidare att fokusera på stor bokstav och punkt, vilket pedagogerna lägger stor 

vikt vid. 

Betoning på punkt och stor bokstav 
Återkommande i våra intervjuer kan vi se att en stor tyngdpunkt läggs på stor bokstav och 

punkt. Vi kan därför inte motstå att fråga oss varför detta verkar vara så pass viktigt i texter, 

då innehållet i texterna också bör vara viktigt i elevers skriftspråksutveckling. Kvalitéer som 

forskningen visar på, och anser vara av stor vikt, är i högre utsträckning kognitiva och 

kommunikativa förmågor, såsom abstraktare språkbruk, förmågan till resonerande och 

argumenterande texter.  

 

Vi tror att dessa två faktorer (stor bokstav och punkt) kan fungera som en sorts markör för att 

man har tillägnat sig en respekt för skrivspråket, på samma sätt som vi från barnsben får lära 

oss att säga ”tack” och ”hej” i olika situationer (sociala koder vs skriftliga koder) i mötet med 

människor. I det senare exemplet handlar det om respekt för människor, men i det tidigare kan 

det röra sig om en respekt för språket. Kanske handlar det även om en sorts trygghet, dvs. 

tryggheten om att eleven besitter kunskapen om det mest basala, och att man därifrån kan 

utveckla en mer fördjupad kunskap och hantering av språket. På frågan om vad pedagogen 

anser vara en mindre bra text, svarar hon: 
 

(…) där det känns som att man bara har skrivit utan att tänka, också slutar den 

såhär att…så vaknade jag upp och det var bara en dröm. En dålig text tycker 

jag också är en text som inte har punkter och stora bokstäver (P3)  
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Pedagogen betonar det viktiga med dessa två faktorer senare i intervjun då jag frågar vad hon 

skulle prioritera om en elev har problem med att skriva. 
 

Ja, stor bokstav och punkt. I namn och i början av meningar. Och så skulle 

jag… ja det är nog det… Och stava rätt på de vanligaste orden (P3) 

 

Men varför är detta så viktigt om en elev generellt har problem med att skriva? Kan det på ett 

djupare plan vara så att stor bokstav och punkt är den mest grundläggande regeln för att inte 

uppfattas som okunnig och mindre intelligent? Själv utvecklar pedagogen resonemanget med 

att säga: 
 

Det är för att andra ska kunna förstå vad jag läser, och för att kunna föra vidare 

min information. För vi har ju regler runt stavning som gör att det blir lättare 

att läsa för andra (P3) 

 

Här tar pedagogen upp vikten av att texten ska kunna vara förmedlande, men hon betonar 

också att reglerna (vilket kan motsvara grammatiken) runt stavning gör det lättare för läsaren 

att kunna följa med i texten. Detta är ett viktigt argument för stor bokstav och punkt som vi 

inte ifrågasätter. Vi frågar oss istället vilka viktiga delar i elevernas skrivinlärning som faller 

bort när textens kvalitéer i stort reduceras till enkla grammatiska regler, och vad det kan bero 

på? Är innehållsliga/kognitiva kvalitéer svårare att bedöma/bemöta då de är subjektiva och 

kanske kräver mera engagemang och tid av pedagogen? Är dessa yttre faktorer en trygg ram 

för pedagogen i sitt bedömningsarbete, eller finns det andra förklaringar? 

 

En annan pedagog betonar följande tidigt i intervjun, på frågan om vad hon anser är viktigt att 

prioritera för de elever som har problem med skriftspråket: 

 

Att våga skriva. Det är A och O (…) Förut satsades det mer på HUR de ska 

skriva. NÄR ska det ska vara punkt och stor bokstav. Man tryckte mer på 

stavning och hur man ska skriva, för att det ska bli rätt grammatiskt (...) Så det 

tycker jag är det viktigaste, att det vågar skriva.(P2) 
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Här betonar pedagogen att elever med svårigheter med skriftspråket bör lära sig att våga 

skriva (vilket verkligen är viktigt), men att det tidigare har varit stor fokusering på de 

grammatiska aspekterna. Senare i intervjun, efter följdfrågor gällande bedömning av 

nationella prov, ställdes frågan om vad pedagogen bedömer och anser viktigt i övriga 

elevtexter. Här visar sig däremot en annan bild där pedagogen, trots allt, lägger stor vikt vid 

stor bokstav och punkt även om hon tidigare betonat det lustfyllda skrivandet som den 

viktigaste komponenten i elevers skrivutveckling.    

 

Gäller det att skriva en berättelse som ska innehålla minst 150-200 ord, kollar 

jag på hur berättelsen är skriven, lustfyllt. Är inte noga med styckesindelning. 

Däremot är jag noga med stor bokstav och punkt. Att det är någorlunda rätt 

stavat.(P2)  

 

Utifrån de sista två uttalandena upplever vi att pedagogen, medvetet eller omedvetet, slits 

mellan två betydelsefulla fragment i elevers skriftspråksinlärning och av bedömningen av 

dessa, som skulle kunna få konsekvenser för elever i ett klassperspektiv. En vilja finns, vilket 

vi tycks kunna utläsa av intervjumaterialet, från pedagogen att betona och stötta de 

känslomässiga aspekterna i elevernas skrivande, att de ”vågar skriva”. Detta kommer dock i 

konflikt med styrdokumentens tydliga uppnåendemål (som kommer att presenteras nedan), 

där dessa uppnåendemål inte innehåller sådana subjektiva uttryck, trots att detta är viktigt i 

elevers skrivinlärning. Detta leder oss att lyfta pedagogens roll som kulturbärare ytterligare ett 

steg, då vi söker finna en förklaring till deras komplicerade situation i ramfaktorteorin.  

 

En möjlig förklaring är att pedagogens engagemang/förutsättningar till stor del styrs av andra 

faktorer som beskrivs av ramfaktorteorin, ofta förknippad med Ulf P. Lundgren. 

Sammanfattningsvis beskriver Göran Linde i Det ska ni veta! En introduktion till 

läroplansteori att teorin utgår från de faktorer som främjar eller hämmar pedagogens 

undervisning, vilket enkelt kan förklaras som att förutsättningarna för undervisningen måste 

vara given för att handlingen ska kunna utföras.72

                                                 
72 Linde, G (2000) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori Lund: Studentlitteratur 

  Han menar att avsaknaden av 

förutsättningen medför ett begränsat frirum av möjliga handlingar för pedagogen. 

Ramfaktorteorin kan enkelt sammanfattas som en teoretisk modell beträffande styrning av 
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utbildning och undervisning där möjligheterna finns inom vissa givna ramar, och inte som en 

konsekvens av dessa. Ramarna innehåller flera aspekter, men några vi vill belysa är bl.a: 

• skolans uppgift enligt lagar, förordningar samt läroplanen,  

• antalet undervisningstimmar   

• elevers förutsättningar, deras skolmotivation samt stöd via föräldrasamarbete. 

Dessa faktorer påverkar lärarnas uppfattningar och tolkningar, liksom kulturen i klassrummet 

och skolans närområde.  

 

Vi menar alltså att dessa aspekter skulle kunna hämma pedagogen i skrivundervisningen (och 

därmed eleven i dess utveckling). Det pedagogerna betonar som viktigt är stor bokstav och 

punkt, vilket är delar som också betonas av Skolverket som uppnåendemål i svenska, skolår 3. 

Vad gäller uppnåendemål i åk 5 gällande skriftspråket, betonas att ”kunna tillämpa de 

vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning samt kunna 

använda ordlista” och ”kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 

kommunikation”.73

Vi vill här återknyta till citatet ovan som beskriver varför pedagogen anser att punkt och stor 

bokstav är viktigt för förståelsen och läsbarheten i texten. Vi vidareutvecklade frågan om hur 

man som person kan uppfattas, om man inte har kunskap om dessa ”basala” regler, vilket 

förde oss närmare kärnan för vår undersökning. Detta behandlas vidare under rubriken 

”Skapar språket fördomar”. Där får dessa grammatiska regler en djupare mening i betydelse 

då hon kommer in på hur personer kan uppfattas som inte har dessa grundläggande kunskaper 

i vuxen ålder. d.v.s. de fördomar och förutfattade meningar man kan ha om personer som inte 

 Pedagogerna fokuserar på de ”yttre” faktorerna, som vi menar är de 

grammatiska delarna, medan de kognitiva inte betonas på samma sätt, trots att det står skrivet 

som uppnåendemål i kursplanen för svenska.  

Vi menar därför att de kognitiva/förmedlande funktionerna av elevtexterna får stå tillbaka till 

förmån för de grammatiska, då den förra (kognitiva) skulle kunna upplevas som svårare av 

pedagogen. Tid som ramfaktor begränsar pedagogen i hans/hennes uppdrag. Ramfaktorteorin 

används främst för att förstå de pedagogiska aspekterna av undervisning, men vi menar att 

ramteorin också kan bidra till att förklara klassamhället reproduktion, då de elever som 

behöver mer tid och stöd faller utanför de ramar som pedagogerna har att förhålla sig inom.    

 

                                                 
73 Skolverket – Kursplaner och betygskriterier (2000) s, 101 
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hanterar grammatiken, och som därför skulle kunna bekräfta att språk och klass är tätt 

sammanlänkande.  

 

Sammanfattningsvis har vi här berört och problematiserat pedagogernas fokusering på de 

”ytliga” grammatiska aspekterna, trots att forskning betonar de kognitiva och kommunikativa 

förmågorna i skriftspråket. Vi har lyft flera möjliga förklaringar till detta fenomen. Dels är de 

”yttre” faktorerna i skriftspråket antagligen lättare för pedagogerna att peka på, då det bland 

annat tydligt står skrivet som uppnåendemål i Skolverkets kursplan för svenskundervisningen. 

De kognitiva kvalitéerna är mer subtila och därför mer svårbedömliga, vilket kan kräva mer 

tid och engagemang av pedagogerna. Detta leder oss att även belysa ”ramfaktorteorin” som 

beskrivande ytterligare faktorer/begränsningar för elevers skriftspråksutveckling, då dessa 

ramar kan begränsa pedagogers tid och engagemang i sin undervisning.  
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Slutdiskussion 
Vi har i vår studie lyft fram hur pedagoger ser på skriftspråket som en social markör, och 

funnit både analogier och differenser i deras sätt att uttrycka sig under intervjuerna. Detta 

visade sig i pedagogernas svårigheter att vilja tala om skillnader i tal och skrift beroende på 

elevernas socioekonomiska bakgrund. Dessa dilemman yttrade sig i en mängd tveksamheter 

och motsägelser, vilket var ett hinder att överkomma vid intervjusituationerna med 

respondenterna. Vi kunde dock se likheter i deras uppfattningar om hur dessa språkliga 

skillnader kunde yttra sig konkret, bl.a. i ordförråd, handstil, noggrannhet och sättet att tala.  

 

Ett annat huvudspår belyser hur kulturellt givna föreställningar placerar människor på den 

sociala skalan via språkliga attribut, vilket gav en bild av hur pedagoger fungerar som aktiva 

kulturproducenter, som ständigt måste förhålla sig till vilka språkliga kvalitéer i texter som 

premieras, och vad ett ”gott språkbruk” egentligen innebär. I andan av ”en skola för alla” och 

den tabubeläggning klasskillnader fått i svenska förhållanden, blir det problematiskt för 

pedagoger att tänka och tycka kring barns språk och uppförandekoder, och söka förklaringar 

till skillnaderna i deras klassbakgrunder. Denna tabubeläggning begränsar även pedagogens 

handlingsutrymme och kan bidra till att försvåra en kompensatorisk undervisning (det man 

inte vill se, finns inte). Det kan tyckas att skolvärlden istället bidrar till att förtäcka och släta 

över olikheter, trots att den hierarkiska samhällsordningen fortgår i det tysta. För att undvika 

att explicit tala om klasskillnader görs istället gärna kopplingar till familjens förmåga att stötta 

och visa engagemang. Vi menar att detta är dolda uttryck för uppfostringsmönster och 

värderingar, som tidigare forskning har visat ofta sammanfaller med familjens sociala 

tillhörighet.   

 

Vidare har vi tagit del av pedagogernas uppfattningar kring skrivutvecklingens viktiga 

komponenter, nämligen det ”lustfyllda skrivandet”. Vi tycker oss kunna urskilja vissa ramar, 

vilka eleverna bör hålla sig inom för att texten ska anses vara bra och välskriven. När dessa 

ramar överträds kan därför konflikter uppstå, mellan vad pedagogen anser som lustfyllt och 

välskrivet kontra elevernas uppfattningar om detsamma. Detta fenomen ger uttryck för en 

motsättning i värderingar kring vad som kan vara önskvärt och accepterat. Dessa 

motsättningar berör speciellt elever med en begränsad språkkod, då de befinner sig långt ifrån 

det normerande språkbruk som används i undervisningen och inom utbildningssystemet. 

Resultatet av denna motsättning blir att elever med en utvecklad språkkod samspelar bättre 
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med pedagogens språkliga uttryckssätt, vilket gynnar dessa elever i en ”skola för alla”. Vi har 

även funnit att när pedagogen ställs inför subjektiva och svåra bedömningar gällande 

kognitiva och kommunikativt språkliga förmågor i elevtexter, förskjuts fokus från 

innehållsliga kvalitéer, till att istället betona vikten av mer lätthanterliga yttre grammatiska 

faktorer som stor bokstav och punkt. Som ett sätt att förklara denna förskjutning, använder vi 

”ramfaktorteorin” som beskriver ytterligare faktorer/begränsningar för elevers 

skriftspråksutveckling, då dessa ramar kan begränsa pedagogers tid och engagemang i sin 

undervisning. 

 

Denna studie svarar inte bara på vårt inledande syfte, utan har även gett insikter och fler 

funderingar i ett vidare perspektiv, vilka vi också vill lyfta i vår slutdiskussion. Vi skulle vilja 

vidga begreppet kulturproducent/kulturbärare, vilket i denna analys berör pedagogens roll i 

utbildningsväsendet, till att även innefatta alla

 

 människor. Alla bär vi på upplevelser, 

erfarenheter från vår uppväxt och livet i stort, vilket med största sannolikhet kommer att 

påverka nästa generation, mer eller mindre. Det är fullt förståeligt och inget tabu med den 

företeelsen. Men, det som skiljer pedagogen från de flesta andra yrken är att hon/han bör vara 

värdeneutral. Vi upplever det svårt för ”våra” pedagoger att hålla en genuin värdeneutral 

hållning (vilket är fullt förståeligt och hur gör man!?), vilket därför visade sig i kategorin 

”Tveksamheter och motsägelser”.  

Vi vill med detta inte peka ut pedagoger på något vis, och inte heller ”våra” informanter, som 

den stora boven i dramat. Det skulle i så fall kunna motsvara att bota symptomen istället för 

den verkliga åkomman. Istället lyfter vi blicken mot andra faktorer vilka vi anser kan vara 

bidragande till pedagogens roll som kulturbärare och därmed klassreproduktionens fortsatta 

varande. Vi upplever att pedagoger har ”stora skor att fylla” i form av olika styrdokument 

(skollagen, läroplaner och kursplaner), samt övriga förväntningar från samhället, då alla 

människor har upplevelser, förväntningar och krav på skolverksamheten. Detta kan motsvara 

det mått pedagoger och skola har att införliva, och som dessutom beskrivs både i detaljnivå 

samt i allmänna (och delvis utopiska) termer i styrdokumenten, vars lagar och regler verkar 

kollidera med skolans verklighet. Denna verklighet kan sammanfattas genom Dahllöfs 

förklaring av ramteorin, vilket vi kommer att återkomma till nedan.  

 

Vad gäller klassreproduktionen, som trots allt förmedlas i skolan, vill vi belysa en artikel 

skriven av Marianne Dovermark i boken Etik i princip och praktik, som vi finner viktig i 
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sammanhanget. Den beskriver att det sedan efterkrigstiden skett en fokusförflyttning i 

skolan.74 Hon beskriver att det tidigare styrdokumenten betonade gemenskap och solidaritet 

som viktiga komponenter, men nu sätts individen och dennes möjligheter i främsta rummet. 

Eleven står nu själv som den viktigaste personen i sin egen utveckling i det livslånga lärandet. 

Detta innebär att elevens egen motivation och viljan att lära sig har stor betydelse för hur du 

ska lyckas i skolan. Doverberg betonar också att hemmet har stärkts i den offentliga retoriken 

vilket kan innebära att elevers skolframgång, mer än någonsin, är beroende av det 

utbildningskapital föräldrarna besitter. Vi menar att detta kan ha negativa effekter i dubbel 

bemärkelse för eleverna med ”sämre” utgångsläge. Dels är de i större utsträckning lämnade åt 

sig själva då det nu fokuseras mer på individen, vilket kan slå hårt då eleverna inte fått med 

sig det språk och studiemotivation som kan behövas för ett självständigt arbete. Dels 

kolliderar detta med elevernas hemförhållanden med tanke på föräldrarnas bristande kulturella 

kapital i form av högre utbildning. Doverberg menar också att denna individfokusering ”gör 

oss så olika att vi inte längre ha något att delge varandra” och att ”tanken på det 

gemensammas bästa försvinner ut i periferin och en ny idé om samhället (…) träder fram”.75

För att förtydliga pedagogens svåra uppdrag kan vi jämföra pedagogen med en konstnär, där 

läroplaner och kursplaner motsvarar konstnärens färgpalett. Eleverna i klassen får motsvara 

det konstverk pedagogen försöker forma, efter de givna förutsättningarna. Färgpaletten 

erbjuder en mängd kulörer som konstnären bör använda sig av i sitt skapande. Hon kan 

förvisso välja att blanda dessa färger för att närmare nå de nyanser hennes vision av 

konstverket ska se ut, men beställaren (politikerna) har sin ”tydliga” bild hur de vill att 

konstverket ska formas, och de färger som därför bäst lämpar sig till detta. Konstnären kan 

 

Till detta vill vi belysa ytterligare en faktor som kan tala mot dessa elevers skolframgång, och 

som dessutom kan vara en förklaring till pedagogens svåra uppdrag att motverka 

klassreproduktionen, vilken beskrivs genom Dahllöfs ramteori. Den visar på olika faktorer 

som spelar in och begränsar pedagogers undervisning och därmed elevers 

kunskapsinhämtande. Dessa ramar kan ytterligare begränsa elevens förutsättningar att lyckas, 

och pedagogens möjligheter att ge alla elever samma förutsättningar för skolframgång, vilket 

enligt våra tankar är bidragande till ett fortsatt klassamhälle i det dolda. 

 

                                                 
74 Dovermark, M. (2004) ”En skola för alla eller för enskilda” i Etik i princip & praktik. Redaktör Katta 
Nordenfalk. Värnamo: Fält & Hässler s. 97 ff. 
75 ibid. s. 101. 
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därför ses som en bro mellan två vitt skilda världar där hon har som uppgift att förena dessa 

på bästa möjliga sätt.      

 

Då vi arbetat med detta examensarbete tycker vi oss erövrat en fördjupad förståelse i den 

problematiska situation pedagogerna befinner sig i, med tanke på språk och socioekonomisk 

klass. Läroplanens värdegrund består närmast av en utopi av de ideal pedagoger har att 

förhålla sig till:  

 
• människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 

och förmedla76

• (…) låta varje enskild elev finna sin unika egenart (…)

  
77

• (…) med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevers 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling

  

78

• Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla

 

79

 

Det sista citatet är speciellt spännande att reflektera över då ramfaktorteorin verkligen visar på 

de begränsningar som finns, där bl.a. bristen på tid och pengar i skolan kan vara en 

bidragande faktor till klasskillnaderna som fortsätter att reproduceras i skolan.   

 

Bourdieu menar att utbildningsväsendet är den mest bidragande faktorn i 

klassreproduktionens fortsatta varande, där pedagogen spelar en viktig roll för 

reproduktionen. Under vår analysstudie har vi funnit flera faktorer som kan spela in i detta 

dilemma. Kanske kan klassreproduktionen i samhället inte endast förklaras utifrån Bourdieus 

teorier om kulturellt kapital, dvs. att elever från hög klass och pedagogen tjänar varandras 

syften och på så sätt bekräftar varandras grupptillhörighet så att dessa elever därmed gynnas i 

skolan. Kan en möjlig förklaring finnas i kombinationen av elevers socioekonomiska 

bakgrund, ramfaktorer och styrdokument, där pedagogen enligt vårt sätt att se det, endast 

fungerar som en bricka i spelet? 

 

 

 

                                                 
76 Lärarens handbok (2006) Lärarförbundet. s, 9 
77 ibid s, 9 
78 ibid s, 10 
79 ibid s, 10 



46 
 

Förslag på vidare forskningsområden 

• Det skulle vara intressant att forska vidare i ämnet språk och socioekonomisk 

bakgrund kombinerat med observationer ute på fältet, för att följa upp om pedagogens 

uppfattningar om fenomenet sammanstämmer med hur de bemöter och bedömer 

elever med skilda bakgrunder.  

 

• En annan insynsvinkel skulle kunna vara att göra analyser av elevtexter, där man 

analyserar de statusmarkörer som vi i vår studie funnit vara avgörande och 

utmärkande för en välskriven och önskvärd text. Dessa textanalyser skulle sedan 

kunna jämföras med elevernas socioekonomiska bakgrunder och/eller sättas i relation 

med pedagogernas bedömningar av samma texter. 

 

• Ett tredje förslag för fortsatt forskning, är att ytterligare problematisera pedagogens 

roll som ”värdeneutral” med hänsyn till faktorerna klassbakgrund, genus och etnicitet. 

Då dessa tre inte kan talas om som ett isolerat fenomen, utan ständigt samspelar i en 

människans identitetsarbete och fortsatta livschanser. 
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Intervjufrågor 

Bilaga 1 

 

•Hur/om pedagogen kan se någon skillnad i elevers texter beroende på deras 

socioekonomiska bakgrund? 

- Vilka ”statusmarkörer” i texterna kan dessa vara (Ex kommatering, 

grammatik, satsbyggnad, ordförråd m.m.?) 

 

•Märks det någon skillnad i texterna om en elev kommer från en familj med hög 

utbildning utan stöd/uppmuntran hemifrån, kontra en elev med god 

stöttning/uppmuntran 

 

hemifrån med lågutbildade föräldrar. Ta bort! För styrande 

frågor!   

 • Vad anser pedagogen är en bra/välskriven text? 

 

  •Vad anser pedagogen vara en mindre bra/välskriven text? 

Plus! Öppna frågor! 

Analysfokus!!!!   

Vad har en pedagog för ansvar? 
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