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Sammanfattning 
Bakgrunden till denna studie grundas i vårt intresse för skillnader mellan pojkars och flickors 
attityd gentemot skrivande. Intresset har vuxit hos oss under den tid vi varit ute på i vår 
verksamhetsförlagda utbildning, där vi uppmärksammat att skillnader mellan könens 
inställning till skrivande förekommer. Vi anser att det är av allmänt intresse att ta reda på 
skillnaderna mellan könen, och vad det grundar sig i, för att som lärare kunna öka intresset för 
skrivande hos elever som uttrycker en negativ inställning. Syftet med studien är att forska kring 
vilka skillnader som finns mellan könen och få ytterligare kunskap kring hur elevers attityd och 
motivation gentemot skrivande yttrar sig. Metoderna vi valt att använda oss utav är 
observationer utav elever under deras skrivande samt intervjuer med ett urval av dessa. Vi har 
även valt att behandla lärares perspektiv och samtalat om hur de upplever och tolkar de olika 
företeelserna vi upplevt under studiens gång. Resultatet i studien presenteras i observation av 
elever, intervju av elever samt samtal med lärare. Observationerna tydliggjorde skillnader 
mellan pojkars och flickors attityd till skrivande, där pojkarna i större utsträckning ägnade sig 
åt undvikandebeteende. Elevintervjuerna påvisar dock att inga större skillnader mellan pojkars 
och flickors attityder, då de är relativt samstämmiga i sina svar till oss. Lärarsamtalen binder 
samman resultatet från både observationerna och intervjuerna där lärarna resonerar kring de 
företeelser vi uppmärksammat i klassrummen. Lärarna styrker våra föreställningar då de bland 
annat lyfter fram att elevernas inställning och bristande koncentration yttrar sig olika beroende 
på deras kön.  
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Inledning 
Som blivande lärare är det viktigt att hela tiden se till våra elevers behov. För att eleverna ska 
kunna utvecklas måste vi motivera dem för att hålla deras intresse för skolan vid liv. “Läraren 
ska stärka elevernas vilja att lära och elevernas tillit till den egna förmågan.” (Skolverket 2011, 
s. 14) Våra tankar kring elevers skrivande har hos oss väckt en nyfikenhet gällande elevers 
inställning till skrivande. Vi har valt att utveckla denna tanke genom att undersöka skillnader 
mellan pojkars och flickors attityder. Vi har utgått ifrån ett genusvetenskapligt synsätt eftersom 
vi undersökt skillnader mellan könen. Det är visat i tidigare forskning att flickor skriver mer 
och bättre än pojkar i de flesta länder (Organization for Economic Cooperation and 
Development, 2007). Vi har funderat på den här skillnaden och undrar om vi med hjälp av 
observationer och intervjuer kan få en bild av elevers attityder till skrivande. Med attityder 
menar vi hur elevers inställning till skrivande uttrycker sig. Graham, Berninger och Fan 
(citerade i Lee, 2013) menar att elevers attityd till skrivande är en faktor i motivation och vi tror 
att attityden till skrivande spelar stor roll i elevers skrivutveckling. De tar upp att självbild, 
intresse och attityd hos elever är viktiga faktorer för deras motivation till skrivande. Vidare 
menar de att det inte finns tillräcklig forskning kring ämnet.  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi tyckt oss se bristande koncentration hos elever 
under skrivtillfällen, där de exempelvis pratar med andra elever istället för att skriva eller 
plockar med föremål på sina bänkar. Vi lägger märke till deras kroppsspråk när de vrider på sig 
eller tittar ut genom fönstret och vi tror att det kan bero på bristande koncentration på uppgiften. 
Vi har utgått ifrån att dessa företeelser är tecken på elevers attityd till skrivande. Vi har sett, 
förutom att elevers uttryck och kroppsspråk vid skrivning skiljer sig mellan könen, att det också 
finns skillnader i deras resultat. Vi menar att pojkar, utifrån våra iakttagelser, oftast inte 
presterar lika bra med sina skrivuppgifter utan skriver mindre och slarvar vid utförandet. 
Kimball (citerad i Öhrn, 2002) pekar dock på att skillnaderna i elevers resultat är långt större 
om man jämför olika etniciteter än kön. Hon undrar varför det ofta väljs att kategorisera utifrån 
könen då vi väljer att jämföra elever. Vi menar då att eftersom vi själva upplevt skillnader 
mellan kön i klassrummet så vill vi undersöka om detta stämmer. Eftersom det är viktigt för oss 
som blivande lärare att tillgodose varje elevs behov tänker vi att könsskillnader kan vara en 
början för oss att forska i. Vi tror oss ha märkt att pojkar oftare har svårare att komma igång 
med sin skrivande jämfört med flickorna. Pajares och Valiante (citerade i Graham, Berninger 
& Abbott, 2012) lyfter fram forskning som visar att flickor överlag har en mer positiv attityd 
till skrivande. Hansen (2001) menar att forskning visar att flickor uppskattar och värderar 
skrivande mer än pojkar, som oftast är mer missnöjda över skrivande. 
 
Som titel på vår undersökning valdes citatet “Är jag inte på humör så skriver jag inte.” - En 
kvalitativ studie kring pojkars och flickors attityd till skrivande. Vi valde att använda oss av ett 
citat från en av intervjuerna med en flicka där hon svarade på frågan om hon tycker att det är 
roligt att skriva. Vi anser att hennes svar är viktigt att ta tillvara på som blivande lärare för att 
få insikt om att de inte bara påverkar elevernas kunskap utan även deras inställning och därför 
anses citatet utgöra en bra titel för vår studie. 
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Syfte och frågeställningar 
Utifrån våra egna iakttagelser och systematiska studier som utförts inom ämnet anser vi att 
bristande koncentration kan synliggöra elevernas attityd och motivation till skrivande. Det är i 
lärares intresse att uppmärksamma och ta tillvara på de tecken som eleverna ger då de visar 
ointresse eller negativ inställning till skrivande. Syftet med studien är att utveckla en ytterligare 
kunskap kring hur elevers attityd och motivation gentemot skrivande i klassrummet yttrar sig, 
samt vad som skiljer de båda könen åt.  
 
Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

• Hur kan elevers inställning till skrivande yttra sig? 
• Hur kan lärare uppmärksamma elevers inställning till skrivande genom kroppsspråket 

eleverna visar? 
• Vad skiljer pojkar och flickor åt gällande deras attityd till skrivande? 

 
Forskningsöversikt 
I detta avsnitt kommer litteratur och forskning som är relevant för undersökningen att 
presenteras. Vi har valt ut ett antal viktiga aspekter som här lyft fram sådant som av oss anses 
värdefulla sett utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Forskningen är hämtad via olika 
databaser på internet. Vi har även använt oss av relevanta böcker och kurslitteratur. Vi har 
försökt att ta hänsyn till vilka åldrar de olika artiklarna och avhandlingarna berör, men det har 
inte alltid varit möjligt att hålla sig till endast våra årskurser som är förskoleklass till och med 
årskurs tre. 

Motivation och attityd 
En viktig aspekt för oss att ta hänsyn till i vår undersökning är de olika delarna som har 
betydelse för elevers skrivande, så som motivation och attityd. Eftersom motivation påverkar 
elevernas resultat är det av vikt att lärare motiverar eleverna gällande skrivande då de själva 
inte kan välja bort delar av undervisningen.  
 
Bruning och Horn (citerade i Graham, 2012) menar att det finns relativt lite kunskap kring hur 
faktorer rörande motivation påverkar elevers dåliga resultat i skolan. Jeffrey (citerad i Lan, 
Hung & Hsu, 2011) definierar motivation som behovet, viljan, intresset och önskemål som 
driver en individ i en viss riktning. 
 
Lim (citerad i Lan et al., 2011) trycker på vikten av motivationsfaktorn och att denna påverkar 
inlärningen i allra högsta grad. Graham et al. (citerade i Graham, 2012) pekar dock på att när 
man talar om motivation är det flera faktorer som spelar in. Dessa faktorer kan vara elevens 
självbild, intressen och strävan efter framgång. Elevers oro gentemot uppgiften kan visas genom 
undvikandebeteenden. Det här är grunden till att vi valt att undersöka om vi kan se dessa olika 
typer av undvikandebeteenden. Negativ eller positiv attityd till skrivande påverkar enligt dem 
motivationen hos eleverna (Graham et al., 2007 citerade i Lee, 2013). Vidare pekar de på en 
generell oro inom skolväsendet över elevers ofta negativa attityder till skrivande. 
 
Rosenburg (citerad i Graham, 2012) beskriver att attityd består av tre komponenter som alla 
påverkar personen. För det första är det personligheten och egenskaper som påverkar dennes 
allmänna temperament. För det andra talar han om humör eller stämning hos personen, som är 
långvariga men ändå övergående. Till sist nämns kortlivade känslor hos personen. Vi vill 
poängtera att detta är viktiga aspekter att tänka på eftersom det förmodligen kommer att påverka 
vårt resultat i studien. Dock har vi inte kunnat ta hänsyn till detta då vi endast var på plats under 
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en lektion per klass och måste arbeta med det vi sett under observationerna. Vi har valt att vara 
passiva observatörer i denna studie där vi valt att inte heller lägga någon vikt vid elevernas 
bakgrund och personlighet. Gustafsson och Mellgren (2005) visar att barns attityder till 
skriftspråket grundläggs i tidig ålder. Knudson (citerad i Graham, 2012) menar att det finns 
studier som bekräftar att attityd gentemot skrivande förutspår framgång i skrivandet. Bland 
annat visar Lee (2013) att sambandet mellan attityder till skrivandet och prestationer i det är 
relativt starkt. Man kan utifrån detta dra en slutsats att attityder till uppgifter är av stor betydelse 
för utförandet av dessa. Graham (2012) poängterar att studier på yngre barns attityd gentemot 
skrivande är svåra att genomföra eftersom de ofta har svårt att skilja på läsande och skrivande 
och anser att de i princip är samma uppgift. Han menar att de då inte är kapabla att ta ställning 
till vilken attityd de har gentemot skrivande. Han trycker på att det är viktigt för lärare att inte 
sammankoppla skrivande och läsande när det handlar om attityd, då hans forskning visar på att 
det är två olika företeelser. Det är förmodligen därför eleverna har svårt att se skillnader 
eftersom lärare ofta sammankopplar skrivande och läsande i sina uppgifter. Graham (2012) 
menar vidare att lärare sällan sätter en tydlig stämpel på uppgiften, vilket förvirrar eleverna. 
Därför är det enligt honom så att barn och elever inte helt tydligt kan skilja på sina attityder till 
respektive ämne. Att vi har valt att endast undersöka skrivande hos eleverna beror på att vi är 
beredda att hålla med om Grahams resonemang kring att det är två skilda företeelser.  
 
Andra viktiga aspekter vi valt att ta hänsyn till i vår undersökning är elevernas självförtroende 
och intresse till skrivande, då vi anser att det är relevanta delar i elevers attityd och motivation. 
Lee (2013) tar upp att det finns starka positiva samband mellan elevers självförtroende vid 
skrivande och resultatet av deras prestationer. Har de starka förhoppningar på sig själva 
presterar de ofta bättre än om de inte tror sig kunna. Han menar också att självförtroendet hos 
elever är starkast kopplat till attityden även om personligt intresse för ämnet i uppgiften och 
meningsfullhet påverkar attityden. Taube (citerad i Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 
2013) påvisar att det finns ett samband mellan självkänsla för skrivande och utvecklingens 
prognos, det vill säga att de elever som känner sig pressade och oroliga inför skrivande 
förväntas få ett sämre resultat än andra elever. Lee (2013) tar upp att elevers attityd till skrivande 
kan kännetecknas i intresset för ämnet, meningsfullheten och i självförtroendet. Starkast 
samband har visats mellan självförtroendet och attityden i empiriska studier gällande skrivande.  
 
Clark (citerad i Lan et., et al, 2011) menar att de flesta elever är oroliga över skrivuppgifter 
vilket medför att instruktionerna de ges är föga intressanta för dem. Med det menar han att om 
en elev exempelvis får en uppgift som handlar om något som denne är intresserad av kan oron 
över uppgiften minska eftersom det finns ett intresse och vice versa. Bruning och Horn (citerade 
i Lee, 2013) menar att det är vanligt att eleverna känner stress, rädsla för att misslyckas samt 
att de kan uppleva förlorad kontroll över sin skrivuppgift. Däremot tar Lipstein och Renninger 
(citerade i Lan et al., 2011) upp att om elever är intresserade av sin skrivuppgift upplever de 
mindre frustration över hinder som de kan komma att stöta på. Vidare nämner de att studier 
visar att de elever som faktiskt har en positiv inställning till skrivande också ofta visar bättre 
resultat. Även det faktum att elever som anser skrivande som nyttigt och värdefullt för dem i 
vardagen presterar bättre. Lipstein och Renninger (citerade i Lan et al., 2011) tar även upp att 
det är nödvändigt att forska vidare kring hur vi kan finna rätt redskap för ökad motivation för 
elevers skrivinlärning. De elever som är intresserade av skrivande har större benägenhet att 
utveckla sin kunskap och nyttja olika strategier. Yang och Chung (citerade i Lo & Hyland, 
2007) menar att elevers låga motivation kan förklaras av bristen på bra inlärningsstrategier. 
Dahlgren et al., (2013) poängterar vikten av att elever får veta varför de gör uppgifterna för att 
känna meningsfullhet, delaktighet och ansvarskänsla.  
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Skillnader mellan kön 
I och med att vi i undersökningen kommer att studera skillnader mellan pojkars och flickors 
motivation och attityd till skrivande har vi här lyft fram forskning som tar upp relevanta delar 
som berör genusvetenskap inom vårt ämne.  
 
Som vi tidigare nämnt menar Graham et al. (citerade i Lee, 2013) att det är skillnad mellan 
pojkars och flickors attityd till skrivande. Dock menar ändå Pajares och Valiante (citerade i 
Lee, 2013) att önskan om att få undvika skrivuppgifter gäller för båda könen även om flickor 
presterar bättre. Lee (2013) tar upp att just flickor har en mer positiv attityd till skrivande 
överlag. Sammantaget visar hans undersökning att könsskillnader är mer framträdande i 
attityder snarare än hur de använder sig av sina personliga förmågor gällande skrivande. Något 
mycket intressant som vi kan ta tillvara på i vår undersökning som han presenterar i sin studie 
är att även flickor med den mest negativa attityd gentemot skrivande ändå presterar bättre än 
pojkar med hög positiv inställning. Innebär det här alltså att flickor alltid skriver bättre? Vi 
ställer oss frågan, att om nu inte flickor är mer begåvade i skolan än pojkar, vad kan det då bero 
på. Lee (2013) menar att hans studie bevisar att könsskillnader i skrivförmåga inte kan förklaras 
av skillnaderna i attityd eller beteende, eller dessa faktorer tillsammans för den delen. Även om 
detta skulle vara representativt för elever i stort vill vi inrikta oss på att undersöka hur 
skillnaderna i attityd uttrycker sig mellan könen. Stämmer vår undersökning överens med detta? 
 
Merisou-Storm (2006) har utfört en studie gällande elevers attityd till skrivande och även 
könsskillnader däremellan. Hon påvisar, som flera andra också, att pojkar är betydligt mer 
motvilliga till att skriva. Hon menar att pojkar gärna vill ha ett meningsfullt syfte, eller att 
skrivningen fyller en funktion, för att finna motivation till att utföra uppgiften. Hennes 
deltagande elever menade att de helst skriver till en brevvän eller brev till författare, vilket för 
dem gav ett meningsfullt syfte för skrivandet. I sitt resultat presenterar hon att elevernas intresse 
måste tas i beaktande när läraren väljer och utformar skrivuppgifter för att inte tappa elevernas 
motivation till skrivande. Millard (citerad i Merisou-Storm, 2006) menar att även de pojkar som 
är mycket skickliga skrivare inte är särskilt intresserade av skrivuppgifter i skolan men många 
pojkar skriver ändå utanför skolan. Detta är också något som Molloy (2007) tar upp. Hon 
beskriver hur pojkar oftast föredrar, och har lättare för, att skriva faktatexter eller andra texter 
om sådant som intresserar dem. De har däremot överlag svårt att skriva texter som handlar om 
minnen eller känslor, samt berättelser med början, mitt och slut. Detta är en utmärkande skillnad 
mellan könen då flickors skrivande, enligt henne, utmärker sig genom att de gärna skriver 
berättande och beskrivande om känslor. En viktig poäng hon tar upp som är intressant är att, 
om så är fallet, missgynnas pojkar eftersom de skrivna texterna i skolan oftast handlar om 
elevers känslor och minnen. Hon menar då att detta kan vara en betydelsefull förklaring till att 
pojkar är mer motvilliga till skrivande överlag än flickor. Detta är något som Jones (2007) inte 
håller med om. Hon tar upp att mycket av forskningen kring kön och läs- och skrivkunnighet 
tenderar att behandla pojkar och flickor som två homogena grupper, som visar separata och 
förutsägbara könsidentiteter. Uppfattningar om att skrivande skulle vara en naturlig styrka hos 
flickor samtidigt som det är ett problem hos pojkar är ett exempel på den här tendensen. I Jones 
presentation av sitt resultat kring pojkars och flickors skrivande som hon fått fram genom 
observationer och intervjuer menar hon att pojkar blivit positionerade som att de skulle uppfatta 
skrivandet som mer utmanande än vad flickor gör. Vidare menar hon att genom att titta närmre 
på elevers strategier i skrivning kan man tillhandahålla ett annat perspektiv att se på detta 
fenomen. Hon pekar på att denna uppfattning kring att pojkar skulle ha svårare att skriva inte 
riktigt stämmer. När pojkars och flickors skrivna texter jämförs, i både förmåga och typ av text, 
visar det sig att pojkar inte alls visade någon nämnvärd svaghet i ord- och meningsbyggnad 
samt nivån på språket. Vidare tar hon upp att detta med intressebaserade texter, som att pojkar 
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skulle föredra att skriva faktatexter hellre än texter som involverar känslor och upplevelser, inte 
stämmer. 
 
Genom att vi forskar ur ett genusperspektiv anser vi att det är av vikt att ta upp elevernas 
självbild kontra deras faktiska förmåga. Stankov och Lee (citerade i Lee, 2013) nämner att både 
flickor och pojkar tenderar att överskatta sin skrivförmåga när de blir tillfrågade. Deras självbild 
matchar inte resultatet och starkast skillnad där finner vi hos pojkar där skillnaden mellan 
förmåga och självbild är mycket stor. Detta är något som även Lee (2013) undersökt och han 
visar i sin studie att minst skillnad mellan könen finns vid självbilden, alltså fann han också att 
båda könen överskattar sin kunskap, trots att de skiljer sig i förmåga.  

Barns upplevelser av skrivande 
För att vi ska kunna forska i vårt valda ämne anser vi att det är nödvändigt att ta in elevernas 
perspektiv för att kunna göra tolkningar av vad vi ser och hör.  
 
För att nå en utveckling gällande elevers motivation och attityd till skrivande är det viktigt att 
se till elevernas egna upplevelser och tankar kring ämnets olika aspekter. Dahlgren et al., (2013) 
tar upp att majoriteten av eleverna upplever att det ställs högre krav på läsande än skrivande. 
De menar att skrivinlärningen i mindre grad är pedagogiserad och oftare sker i elevernas egen 
takt. De tar även upp att barn som uttrycker missnöje uppfattar skrivandet som frustrerande. 
Orsaken till det kan vara att eleverna själva eller omgivningen ställer höga krav, men även att 
det är brist på utmaningar gällande skrivande. Vidare menar de att elever oftare börjar skriva 
innan de börjar läsa, även om skrivandet är mer krävande för barnen. Sandström (2007) tillägger 
att kraven på skrivande ligger i att det krävs mycket precision och tydlighet jämfört med 
exempelvis talspråket. Att barn och elever börjar skriva innan de börjar läsa förklarar Dahlgren 
et al. (2013) med att det är mer lustfyllt för barn att uttrycka sig i skrift än att läsa något som 
någon annan har skrivit. Detta är något som Merisuo-Storm (2006) inte håller med om då hon 
lyfter fram det resultat hon fått genom sin forskning där det visar dig att elever föredrar läsande 
långt mer än skrivande. Dahlgren et al. (2013) tar även upp att elevers föreställningar och 
insikter styr deras skrivande och att det därför är viktigt att läraren kan möta elevernas förståelse 
för att underbygga deras självförtroende. Alla elever behöver lära sig skriva men varje elev har 
sina individuella behov av stöd från läraren. En del vill skynda på processen medan andra vill 
ta det lugnare. Dahlgren et al. (2013) menar då att det är viktigt att läraren ser och beaktar att 
eleverna behöver olika typ av stöd.  

Lärarens roll 
Eftersom elevers attityd till skrivande utvecklas tidigt (Merisuo-Storm, 2006) är det av stor vikt 
att ta hänsyn till lärarens mycket viktiga roll i arbetet kring elevers attityd och motivation. 
 
Läraren har en central roll i elevernas skrivutveckling och deras motivation. Ett mål i läroplanen 
poängterar att “undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” 
(Skolverket, 2011 s. 222). Gustafsson och Mellgren (2005) pekar på att en kompetens om 
skriftspråk och skriftspråksinlärning är viktig för lärarens insikt om hur elever upplever hur det 
är att inte kunna skriva, detta för att kunna hjälpa och handleda eleverna till att bli skrivande 
personer. Molloy (2007) menar att elever gör medvetna val när de väljer texter de vill skriva, 
och att elever som avvisar eller accepterar arbetsformer som skolan erbjuder grundar detta i 
olika kunskapsmönster som förs med från olika miljöer. Hon menar att elevernas förutsättningar 
och attityder till det som läses och skrivs beror på deras olika bakgrunder och att det därför är 
svårt att utgå från en gemensam plattform. Det innebär att det som skolan erbjuder eleverna är 
upp till var och en av dem att ta till sig. Alltså om eleverna har med sig intresset till skolämnen 
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hemifrån är det större chans att de skapar en mer positiv inställning till skolans olika delar. Hon 
pekar på vikten av dialogen mellan lärare och elev kring skrivutveckling och att den bör utgå 
från elevernas egna texter. Sandström (2007) visar att skrivandets genrer bör varieras mer för 
att underlätta elevernas lärande. Hon menar att skrivandet då skulle användas på ett mer 
medvetet sätt. Jank och Meyer (citerade i Berg, 2011) tar upp att val av organisationsformer, så 
som grupparbete och individuellt arbete eller kollektiv undervisning kontra individualisering, 
handlar om att skapa goda förutsättningar för elevers lärande. Vidare menar Broady (citerad i 
Berg, 2011) att det är viktigt att läraren är medveten om ifall en arbetsform gynnar eller 
missgynnar elever.  

Problematik kring insamling av forskningsdata 
En av svårigheterna vi stött på under insamlingen av forskningsdata var att finna konkret 
information kring kroppsspråk hos elever i skolsammanhang och hur det som dyker upp kan 
tolkas samt vara uttryck för i deras individuella skrivande. Vi hade föreställningen att det skulle 
finnas mer forskning där elevers kroppsspråk analyseras eftersom vi anser att det är en viktig 
aspekt att vara observant på som lärare. Vi har funnit forskning kring kroppsspråk hos barn men 
det har inte varit fullt relevant för vårt syfte med undersökningen då vi ville få reda på hur 
elevers kroppsspråk visar att de har en viss attityd gentemot skrivande. Den forskning vi tagit 
upp i föregående avsnitt är sådant som vi menar är relevant för undersökningens syfte och de 
frågeställningar som formulerats. Alla de olika delarna, motivation och attityd, könsskillnader 
mellan dessa, hur eleverna uppfattar skrivande samt lärarens roll i skrivutvecklingen är av stor 
betydelse för vår studie och hur resultatet kan tolkas.  
 
Metod 
Här presenteras de metoder som valts för studien. Både observationer och intervjuer behandlas 
i olika avsnitt där vi går igenom hur undersökningen utförts. Vi lyfter fram att vi även samtalat 
med lärare för att knyta ihop studien. 
 
I detta arbete har vi utfört en så kallad kvalitativ studie. Det innebär att vi vill få en förståelse 
för den enskilda individens upplevelse kring det fenomen som ska studeras. Skoog (2013) 
förklarar att den kvalitativa undersökningen handlar om att observera och intervjua för att kunna 
tolka företeelser utifrån ett mindre antal individer. De metoder vi valt för insamling av data är 
i följande ordning, observation av elever i deras vardagliga skrivmiljö, korta intervjuer med ett 
urval av eleverna och avslutningsvis samtal med ett urval av lärare. Vi samtalade med fyra 
lärare som har anknytning till de klasser vi observerat, tre av fyra var närvarande under 
observationerna. Samtalen behandlade olika klassrumssituationer som vi upplevt under 
observationerna och lärarna fick resonera kring dessa. Under observationerna av eleverna 
tittade vi även på läraren för att göra en snabb undersökning över var denne befann sig under 
lektionen, hos en pojke eller flicka. Detta för att underlätta i vår analys senare. Kanske var det 
så att en viss grupp fick mer stöd av läraren. Hur ställs det gentemot attityder hos eleverna och 
deras tankar? Innan studien påbörjades besökte vi klasserna för att tala med lärare och elever. 
Vi informerade vad vi skulle göra samt att de inte var tvungna att delta i intervjuerna. Ett 
missivbrev med information till målsmän delades ut i klasserna där de skulle få underteckna att 
de accepterade att vi intervjuade deras barn (se bilaga 1). Vi fick sedan, med hjälp av lärare, 
stryka de elever vars målsmän inte accepterat medverkan.  
 
Vi har observerat fyra olika klasser i årskurs två och tre på en skola under fyra lektioner. Skolan 
ligger på en liten ort som gränsar till många andra orter vilket medför många och stora klasser. 
Det finns många olika nationaliteter på skolan, dock anser vi inte att det påverkar resultatet i 
studien då vi lagt fokus på beteenden snarare än prestationer i skrivandet. Tiderna för 
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lektionerna varierade men vi valde att observera 40 minuter i varje klass för att ge eleverna 
samma förutsättningar för rättvis observation. Anledningen till att vi valde att observera och 
intervjua elever var för att det var det mest självklara alternativet utifrån våra frågeställningar. 
Dahlgren et al. (2013) pekar på just detta, att ytterligare information kan ges genom att 
observera skrivandet utöver endast samtal och intervjuer. Observationerna delades upp i två 
delar där en av oss tittade på pojkarna medan den andra tittade på flickorna, för att sedan byta 
efter halva tiden. Detta gjorde vi för att kunna jämföra våra observationer med varandra för att 
få trovärdighet i arbetet. Genom att jämföra våra anteckningar som fördes i ett 
observationsschema (se bilaga 2) med varandra kan vi utifrån det avgöra om händelserna 
uppfattats på liknande sätt oss emellan. För att få trovärdighet i arbetet anser vi att vi bör 
uppfattat det som uppmärksammats på liknande sätt och komma fram till en gemensam slutsats. 
Under vårt första observationstillfälle var klassen redan delad, alltså halvklass hade skrivlektion 
medan andra halvan hade slöjdlektion, för att under dagen skifta. Dock observerades båda 
grupperna under deras respektive skrivtillfällen och vi anser inte att det påverkat studiens 
resultat. Under observationen förde vi anteckningar i ett förtryckt schema med kriterier (se 
bilaga 2) som innefattar vilka elever som slutför sitt arbete under lektionens gång, vilka elever 
som skriver ytterst lite och vilka elever som frivilligt tar hjälp av läraren för att komma vidare 
med sitt skrivande. Utöver de kriterierna uppmärksammades var eleverna har sin blick, om de 
plockar med föremål på bänken eller pratar med andra klasskamrater, vilket kroppsspråk de har 
och vad det kan tänkas betyda samt om eleverna går från sin plats under lektionerna och då 
varför. Under observationerna letade vi efter tecken på bristande koncentration och motivation 
utifrån dessa kriterier. Hela tiden måste vi här tänka på att det som eleverna ger uttryck för via 
sitt kroppsspråk inte behöver betyda vad vi tror att det betyder. Om en elev exempelvis tittar ut 
genom fönstret kan det betyda att eleven faktiskt funderar över hur vederbörande ska komma 
vidare i sin skrivuppgift. Dock kan det även betyda att eleven i fråga faktiskt är ointresserad 
eller omotiverad. Vi har valt att tolka det som eleverna gör under lektionen, som innebär att de 
inte skriver, som ett undvikandebeteende. Detta gjordes eftersom vi inte har någon förförståelse 
kring hur eleverna uttrycker sig överlag, och därför kunde inte hänsyn tas till detta under 
observationerna. Eftersom vi valde att anteckna om observationerna skedde på en för- eller 
eftermiddagslektion tänker vi oss att vi kan se skillnader i elevernas koncentration beroende på 
tiden. Under observationerna gjordes ett urval bland eleverna för att sedan intervjua dem enskilt 
om skrivande för att få tydliga svar från varje elev. I en enskild intervju blir det mer naturligt 
att uttrycka sin attityd och känsla för det som tas upp under intervjun. Intervjuerna var korta 
och innefattade frågor om elevernas intresse för och hur de värderar, samt deras självbild 
avseende sin kunskap om skrivande. Intervjuerna spelades in med godkännande från eleverna 
så att vi inte behövde skriva under tiden de pratade. Antal elever som intervjuades var 40, fem 
pojkar och fem flickor från varje klass. När vi sammanställt våra observationer och 
elevintervjuer sammanfattade vi några diskussionsfrågor inför samtal med lärare. Det som togs 
upp under samtalet var sådant vi sett, dock som lärarna kan resonera kring oavsett om de har 
anknytning till klassen eller ej, eftersom det är sådant som lärare ställs inför i klassrummet. Hur 
hade de tolkat och hanterat sådant som vi sett i klassrummet och vad tror de att vissa företeelser 
beror på? 
 
Observationer 
I detta avsnitt kommer vi att reflektera över vad som är viktigt att ta i beaktande vid 
observationer då vi använt det som metod i undersökningen. 
 
Kylén (1994) menar att man inte kan förklara eller värdera det som händer vid observation. 
Däremot kan observatören se beteenden, och vad de leder till, samt jämföra det som hen sett 
med det som observatören vill se. Vidare menar Kylén (1994) att observatören kan göra 
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värderingar som är personliga. Det som observerats kan leda till att observatören noterar sina 
egna värderingar medan observationen i sig inte innehåller värderingar. Detta anser vi vara en 
viktig aspekt som vi tagit tillvara på under våra sammanställningar av observationerna. Vi har 
varit noga med att inte lägga in personliga värderingar i det som observerats. Om en elev 
exempelvis ligger med huvudet på bänken har det noterats men inte tolkats som att eleven skulle 
vara uttråkad eller sur. Backman (2008) tar upp att en nackdel med att utföra observationer kan 
vara att observatören kan påverka omgivningen med sin närvaro. Observatören kan också tolka 
verkligheten på ett felaktigt sätt. Under våra observationer har vi haft detta i åtanke eftersom vi 
inte kan veta hur eleverna beter sig gentemot skrivande mer än under tiden vi spenderat där. 
Eftersom det inte heller är helt tydligt vad de olika fysiska uttrycken innebär för en enskild 
individ kan man inte lägga några personliga värderingar i detta. Kylen (1994) tar upp att det är 
svårt att dra en gräns mellan ostrukturerade och strukturerade observationer. Vi valde att göra 
semistrukturerade observationer på eleverna via vårt observationsschema (se bilaga 2) för att få 
systematik i observationerna då det underlättade för oss. Vidare menar Kylén att en strukturerad 
observation förenklar sammanställning och bearbetning medan en mindre strukturerad 
observation ger utrymme för att lägga märke till intressanta och spontana händelser. Vi ville 
kombinera dessa två för att vi anser att det innebär fördelar i vår studie. Det vi valt att observera 
och anteckna i vårt schema är händelser i form av om eleven gå iväg och varför samt om eleven 
skruvar på sig eller hänger på bänken. Quilliam (1995) definierar kroppsspråk som allt annat 
än det som vi människor uttrycker med ord. Att kroppsspråket har en betydande roll i studien 
menar vi beror på att vi tyckt oss se att elever använder sitt kroppsspråk när de visar ointresse 
eller bristande motivation, men för all del också motsatsen. Det är viktigt att göra kopplingen 
att det eleven ger uttryck för kan betyda väldigt olika även om vi valt ut att vissa företeelser 
ändå tolkas, av oss, som bristande motivation. Sådant som att eleven hänger på bänken, även 
om denne skriver samtidigt, är exempel på sådant som vi använt som kriterium. Under 
observationstillfällena har vi inte lagt in våra egna värderingar i det vi sett utan det har vi fått 
bena ut vid analysen. I diskussionsavsnittet kommer det att tas upp. Vidare anser vi att om 
eleven gäspar eller suckar kan det också anses vara tydliga tecken på ointresse även om vi är 
mycket väl medvetna om att det kan vara en ren tillfällighet. Dock kan inte tillfälligheter tas i 
beaktande under våra observationer utan får i så fall ställas emot resultatet i intervjuerna. Vi 
antecknade om eleven plockade med sina pennor och andra föremål vid bänken eller pratade 
med sina kamrater i stället för att skriva. Vidare antecknades om eleven skrev ett färdigställt 
arbete under tiden vi var där (40 minuter), om eleven skriver väldigt lite, vilket vi valde att 
avgränsa till högst tre till fyra meningar samt om eleven under lektionen tar hjälp av lärare i sitt 
skrivande.  

Intervjuer 
Intervjuer utfördes i vår undersökning för att ställas emot observationerna. Här reflekteras kring 
vad som är av vikt att ha i åtanke vid utförande av elevintervjuer.  
 
Efter observationerna valde vi som sagt att intervjua ett urval elever ur varje klass, nämligen 10 
stycken jämnt fördelat mellan pojkar och flickor och dessa valdes slumpvis bland dem vars 
missivbrev blivit påskrivet. Det lades inget fokus på vilken inställning eleverna har eller hur de 
presterar i skrivande. Intervjuerna skedde relativt snart efter observationerna i respektive klass 
för att få en helhetsbild över klassen och det vi sett kontra vad eleverna berättar för oss. Frågorna 
som ställdes skulle komplettera det resultat som vi fått från observationerna för att kunna 
jämföras med elevernas självbild kontra deras faktiska förmåga. Efter observationerna och 
intervjuerna kopplade vi ihop det vi sett med vad vi hört för att försöka få klarhet i det vi 
undersökt. Vi ville få ett så precist resultat som möjligt och därför anser vi att det är viktigt att 
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sammankoppla de två metoderna för att hålla undan våra egna värderingar. Att lärarna får säga 
sitt i ämnet anser vi knyter ihop studien och ger den fler möjligheter till diskussion.  
 
Under intervjuerna hade vi med oss ett “att skriva”-schema (se bilaga 3) för eleverna att fylla i 
gällande vad de tycker om att skriva och hur de tycker om att skriva. Detta är en idé vi fått från 
Parkinson (2001, s. 148), som förklarar olika metoder vid barnintervju. Backman (2008) pekar 
på att både intervjuer och observationer ställer stora krav på den som intervjuar och observerar 
utifrån ett kvalitativt perspektiv. Detta har vi haft i åtanke och vi är medvetna om att det inte är 
en enkel uppgift att observera objektivt under datainsamlingen eftersom det sedan ska resoneras 
kring och analyseras. Även under intervjuerna har det varit en utmaning att dels uttrycka sig på 
ett sätt för att eleverna ska förstå vad vi är ute efter utan att påverka deras svar, men dels att 
tolka elevernas svar på ett rättvisande sätt.  

Tillförlitlighet 
Genom att använda flera typer av datainsamlingsmetoder har vi försökt öka tillförlitligheten i 
vår kvalitativa undersökning även om studien utförs under en kort tidsperiod. Vi har utfört 
observationer, elevintervjuer samt samtalat med lärare för att få en fördjupad bild av 
företeelsen. Genom att vi använt oss av de olika undersökningsmetoderna anser vi att det har 
gett oss ett bra underlag för att resonera kring våra frågeställningar. I och med att elevernas svar 
spelades in vid intervjuerna och att de fick fylla i ett “att skriva”- schema (se bilaga 3) fick vi 
en klar bild om hur eleverna ställer sig till skrivande. Detta efter att jämförelser mellan 
intervjuer och observationer gjorts. Enligt oss är undersökningen tillförlitlig då vi, trots olika 
elever, ställt samma frågor till dem under intervjuerna. Detsamma gäller lärarna.  

Validitet 
Vi har utgått från vårt syfte och våra frågeställningar och har observerat endast det som var 
relevant att observera för vår studie. Alltså, hur pojkar respektive flickor beter sig när de skriver, 
samt var läraren befinner sig under tiden eleverna skriver. Detsamma gäller intervjuerna med 
elever och samtal med lärare. Frågorna som ställdes till elever och lärare var relevanta utifrån 
vår observation och vårt syfte. I och med att vi inte frångått de frågor som vi bedömt som 
relevanta för undersökningen har vi försökt öka studiens validitet.  

Resultat 
Här kommer vi att beskriva och analysera de resultat vi fått fram genom observationerna, 
elevintervjuerna och lärarsamtalen.  

Observationer 
Observationerna utfördes i fyra olika klasser i årskurserna 2 och 3. Våra observationer varade 
cirka 40 minuter även om lektionstiden varierade. Detta gjordes för att vi ville ha en generell 
tid för alla observationer för att få ett rättvist resultat eftersom det som bland annat tittades på 
var vilka som skrev klart ett arbete och vilka som skrev väldigt lite, det vill säga tre till fyra 
meningar. Alla klasserna fick liknande skrivuppgifter där de hade lektionen på sig att skriva en 
berättelse. De skrev alla för hand med penna och papper. Efter våra utförda observationer i 
klasserna sammanställdes vårt resultat genom uppdelning av de olika kategorierna mellan 
könen för att tydligt kunna se vad som skiljer dem åt. Vi valde att skriva ned resultatet i tabeller 
för att lätt få en tydlig bild av det som antecknades under tiden vi observerade. Presentationerna 
delas upp i pojkar för sig och flickor för sig, detta för att vi anser att det blir lättare att avläsa 
tabellen utifrån könsskillnader, som faktiskt var vårt syfte att studera. Siffrorna i tabellen 
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representerar hur många elever som exempelvis hann färdigt med sin skrivuppgift, hur många 
som tar hjälp av lärare etc. Vi har även delat upp tabellerna i för- och eftermiddagslektioner för 
att se om det finns några märkbara skillnader på elevernas beteenden under skrivlektionerna 
beroende på tid under dagen. I tabellen visas hur många elever som observerats under 
förmiddag respektive eftermiddag. 
 

Pojkar vi observerat totalt: 42 stycken 
 

Tid Färdig- 
ställt 
arbete 

Skriver 
väldigt 
lite 

Tar hjälp 
av lärare 

Pratar/Pillar Blick utanför 
papperet 

Vad visar 
kropps- 
språket? 

Går 

För- 
middag 
 
21 st 

12 7 12 12 
 
Kommentar: 
Pillar med 
penna och 
sudd, pratar 
med 
klasskamrater 
och kastar 
sudd. 

9 
 
Kommentar: 
Tittar 
runtomkring i 
klassrummet, 
på 
klasskamrater 
och ut genom 
fönstret. 

9 
 
Kommentar: 
Hänger på 
bänken, 
vrider sig 
och sitter 
snett på 
stolen.  

7 
 
Kommentar: 
Vässar 
penna, snyter 
sig, går ut ur 
klassrummet 
och går till 
klasskamrat. 

Efter- 
middag 
 
21 st 

12 6 12 11 
 
Kommentar: 
Pillar med 
penna och 
sudd, böcker, 
hår och 
bankar på 
bänken. 

10 
 
Kommentar: 
Tittar 
runtomkring i 
klassrummet, 
på 
klasskamrater, 
ut genom 
fönstret och 
tittar efter 
lärare.  

6 
 
Kommentar: 
Vrider sig, 
väger på 
stolen, 
gäspar och 
suckar.  

11 
 
Kommentar: 
Vässar 
penna, går ut 
ur 
klassrummet, 
går till 
klasskamrat, 
går till lärare 
och dricker 
vatten.  

 

Det här resultatet har vi fått fram utifrån 42 pojkar vi observerat i fyra olika klasser från 
årskurserna 2 och 3. Det var lika många deltagande pojkar på förmiddagslektionerna som på 
eftermiddagslektionerna. Vi kan se att det är relativt jämnt fördelat mellan de olika kategorierna 
under för- och eftermiddagarna. Pojkarna under för- och eftermiddagarna har ett liknande 
beteende när de skriver oavsett ålder. Antalet pojkar som färdigställde sina arbeten var lika 
många på för- och eftermiddagslektionerna, 12 stycken. De som skrev väldigt lite var även de 
jämnt fördelade och utifrån detta drar vi slutsatsen att tiden på dagen inte har någon större 
betydelse för deras koncentration och förmåga. Under förmiddagslektionerna var det fler av 
pojkarna som hängde på bänken och vred sig i stolarna än på eftermiddagarna. Dock gick fler 
ut ur, eller runt i, klassrummet eller vässade pennan et cetera under eftermiddagarna.  
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Flickor vi observerat totalt: 44 stycken 

 

Tid Färdig- 
ställt 
arbete 

Skriver 
väldigt 
lite 

Tar hjälp 
av lärare 

Pratar/Pillar Blick utanför 
papperet 

Vad visar 
kropps- 
språket? 

Går 

För- 
middag 
 
24 st 

19 3 13 9 
 
Kommentar: 
Pillar med 
penna och 
sudd och 
pratar med 
klasskamrater.  

8 
 
Kommentar: 
Tittar 
runtomkring 
och på 
klasskamrater. 

3 
 
Kommentar: 
Hänger på 
bänk och 
stol. 

8 
 
Kommentar: 
Vässar 
penna, 
dricker 
vatten och 
går till 
lärare. 

Efter- 
middag 
 
20 st 

14 0 11 8 
 
Kommentar: 
Pillar med 
penna, sudd, 
hår och pratar 
med 
klasskamrater. 

6 
 
Kommentar: 
Tittar 
runtomkring, 
på 
klasskamrater 
och ut genom 
fönstret. 

5 
 
Kommentar: 
Hänger på 
bänk och 
klasskamrat. 
Vrider sig 
och gäspar. 

6 
 
Kommentar: 
Dricker 
vatten och 
går till 
lärare. 

 
 
Det här resultatet har vi fått fram utifrån de 44 flickor som observerats i fyra olika klasser från 
årskurserna 2 och 3. Det var något fler flickor under förmiddagslektionerna som observerades, 
24 stycken mot 20 stycken under eftermiddagarna. Även här kan vi utgå från att för- och 
eftermiddagslektion inte har någon större betydelse för elevernas resultat. Det vi kunde se var 
att det förekom lite fler gäspningar och fler elever som vred sig i sina stolar under 
eftermiddagarna, men å andra sidan var det ingen flicka som skrev mindre än tre till fyra 
meningar. Däremot var det tre av de 24 flickorna under förmiddagen som skrev väldigt lite.  
 
Antal av pojkar som färdigställt sitt arbete var 57 % och resultatet blev detsamma under både 
för- och eftermiddag. Antal av flickorna som färdigställt sitt arbete under förmiddagen var 79 
% och under eftermiddagen 70 %. Trots att antalet pojkar är färre än antalet flickor kan vi se 
att fler pojkar plockar med föremål på sina bänkar och rör sig utanför eller i klassrummet under 
lektionernas gång. Detta kan vara en förklaring på varför fler flickor får ett färdigställt arbete. 
Resultatet av observationerna visar också att elever som aktivt tar hjälp av lärare under sitt 
skrivande inte nödvändigtvis behöver vara de elever som lyckas bäst med sin skrivuppgift. Vi 
kan se att det är mycket jämnt fördelat, pojkar och flickor tar hjälp av lärare ungefär lika mycket, 
ändå är det långt fler flickor som färdigställer sitt arbete. Under kolumnen “Går” i tabellen för 
resultatet kan vi se en stor skillnad på anledningen till att eleverna går från sin plats mellan 
pojkar och flickor. Vi ser att eleverna som går runt i eller ut ur klassrummet under lektionen 
gör detta av olika anledningar. Vi observerar att flickorna i första hand går för att göra något 
som har anknytning till skrivuppgiften, så som att vässa pennan och gå till läraren för hjälp. 
Pojkarna å andra sidan tenderar att söka uppmärksamhet genom att gå till klasskamrater då de 
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tar omvägar när de ska vässa pennan till exempel. Gällande kroppsspråket kan utläsas att 
pojkarna oftare hänger på bänken, suckar och gäspar et cetera än vad flickorna gör. När vi 
jämför pojkar och flickor endast under förmiddagslektionerna ser vi att det är betydligt fler av 
pojkarna som genom sitt kroppsspråk visar just detta, även då antalet flickor under lektionerna 
var fler. Under eftermiddagarna fanns ingen betydande skillnad mellan de olika könen.  

Intervjuer  
Vi valde ut fem pojkar och fem flickor ur varje klass till intervju där vi ställde följande frågor: 

• Tycker du att det är roligt att skriva? 
• Tycker du att du är bra på att skriva? 
• Är det viktigt att skriva och varför? 
• Vad skriver du helst? 

 
Som komplettering till frågorna delade vi även ut “att skriva”-scheman (se bilaga 3) där 
eleverna fick rita glada, ledsna eller “mittemellan”-munnar på figurer för att kategorisera deras 
intresse för olika skrivtyper.  
 
Nästan alla elever, 85 % av pojkarna och 90 % av flickorna, svarar att de tycker att det är roligt 
att skriva. Pojkarna tycker att det roliga med att skriva är att skapa egna berättelser där de fritt 
får hitta på innehållet. En av pojkarna uttryckte sig så här när han fick frågan om varför 
skrivande är roligt; “för att man får berätta egna historier och så”. Ett fåtal elever nämner även 
att det är roligt på grund av att de har bra handstil eller lär sig stava. Flickornas svar på varför 
det är roligt att skriva är ofta för att de är duktiga, skriver fint och snabbt samt att de tycker om 
att berätta. “För att jag är snabb i handstilen och skriver fint” och “[…] då känner jag mig typ 
lite fri, för man kan skriva om lite vad som helst, det är roligt” är några citat från flickorna. 
 
Vidare anser sig 70 % av pojkarna vara duktiga på att skriva där resterande 30 % menar att de 
inte är duktiga eller bara “sådär duktiga”. Motsvarande resultat hos flickorna visar att 60 % 
anser sig duktiga och resterande som inte anser sig duktiga nämner orsaker som att de skriver 
slarvigt eller felstavat, “[…] jag brukar sudda mycket eftersom det blir för mycket stavfel 
ibland”. Vidare nämner en pojke här att hans skicklighet beror på hur läraren har presenterat 
uppgiften för honom då han säger “Ibland kan det vara svårt, det beror på hur hon säger det, 
hur hon berättar vad jag ska göra”. Han anser alltså att hans kunnande bygger på lärarens 
instruktioner och det är något som även vi anser är viktigt att poängtera. Clark (citerad i Lan et 
al. 2011) nämner att för de elever som upplever oro över sin skrivuppgift är det av stor vikt hur 
uppgiften presenteras. Tolkar eleven instruktionerna på ett positivt sätt och förstår innebörden 
i den så kan det påverka elevens attityd också. Som lärare ska man undervisa så att eleverna 
“[…] upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” 
(Skolverket, 2011, s. 14).  
 
När det kommer till vikten av skrivande svarar 85 % av pojkarna och 75 % av flickorna att det 
är viktigt att skriva, där anledningen varierar mellan könen. Till exempel anser hälften av alla 
tillfrågade elever, både pojkar och flickor, att skrivande är viktigt för att kunna skriva brev till 
någon, hela 35 % av pojkarna nämner detta mot 15 % av flickorna. En elev tar dock upp att 
brevskrivandet används i syfte att något viktigt hänt, i stället för att exempelvis ringa, då hon 
säger “Om man behöver skriva ett brev till någon om det har hänt något viktigt, då är det bra 
att kunna skriva”. Vid detta ämne kan vi också jämföra med “att skriva”-schemana (se bilaga 
3) som eleverna fyllt i att 45 % av pojkarna tycker om att skriva brev medan flickorna där 
kommer upp i hela 80 %.  
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Sagor och berättelser var populärt att skriva bland alla elever där 60 % svarade att de att de helst 
skriver berättande. Dock var fördelningen mellan könen relativt ojämn då 45 % av pojkarna 
föredrog berättande mot flickornas höga 75 %. 
 
Utifrån “att skriva”-schemana (se bilaga 3) kan vi utläsa hur eleverna ställer sig till att skriva 
faktatexter där 40 % av alla elever ställer sig negativt gentemot den skrivformen. En pojke 
menar dock att intresset är det avgörande, inte skrivformen. “Djur, både fakta och sagor.. Bara 
jag gillar det” säger han om vilken skrivform han föredrar. 
 
Vidare tittade vi på hur eleverna ställer sig till dataskrivning jämfört med handskrivning. Av 
alla elever som deltagit i intervjuerna svarar 77 % att de uppskattar dataskrivning. 
Handskrivning kommer dock inte långt efter då 75 % av eleverna uppskattar det. Vid 
dataskrivning är pojkarna något mer positiva än flickorna medan det visade sig tvärtom vid 
handskrivning där flickor var relativt överlägset positiva. 
 
Utifrån de 40 intervjuer som gjorts kan vi dra en slutsats om att pojkar och flickor är relativt 
samstämmiga i sina svar till oss. Nästan lika många pojkar uppskattar att skriva sagor och 
berättelser som flickor gör och intresset för att skriva faktatexter skiljer dem inte nämnvärt åt. 
Eleverna ger en positiv bild av skrivande utifrån intervjuerna och de “att skriva”-scheman (se 
bilaga 3) de fyllt i.  
Molloy (2007) tar upp att flickor helst skriver sagor och berättelser de själva får hitta på mer än 
pojkar. Nästan alla elever vi intervjuat berättar att de helst skriver berättelser, sagor eller om 
sina egna upplevelser, många ger exempel som att skriva om sin helg. Vi kan se på våra “att 
skriva”-scheman (se bilaga 3) att endast en flicka och fyra pojkar av de 40, alltså 5 % av 
flickorna och 20 % av pojkarna, vi pratat med inte är helt positiva till sagor och berättelser. Det 
är inte en betydande andel och därför anser vi att det vi läst om att pojkar skulle föredra 
faktatexter även här inte stämmer, även om det är så att fler flickor ställer sig positiva till sagor 
och berättelser. Således kan vi se en viss skillnad i pojkars och flickors skrivintresse. Endast 15 
% av pojkarna svarar i våra intervjuer att de inte är särskilt positiva till skrivande, de har svarat 
“sådär” men ingen har sagt att de absolut inte tycker om att skriva. 
 
Utifrån det vi hört under intervjuerna har vi fått insikten att elever inte anser skrivande som en 
viktig del utanför klassrummet. En pojke uttryckte sig följande “när man är i skogen är det 
mindre viktigt”. Lärare bör kanske sträva efter att öka intresset för skrivande utanför 
klassrummet, påvisa möjligheterna skrivandet utgör. Vi tror att eleverna då kan uppfatta 
skrivandet som mer meningsfullt och därigenom förbättras resultaten hos både pojkar och 
flickor. 
 
“Är jag inte på humör så skriver jag inte” är ett citat hämtat från en intervju med en flicka. Hon 
visar på den starka kopplingen mellan inställning och resultat i skrivandet. Hon anser att 
humöret spelar en central roll när det kommer till prestationer i arbetet.   

Läraren i klassrummet 
Under observationstillfällena antecknade vi var läraren befann sig i klassrummet, hos en pojke 
eller hos en flicka. Detta gjorde vi för att vi lättare skulle kunna se om det fanns ett samband 
mellan pojkars och flickors skrivande och kontakt med lärare. Om läraren är hos pojkarna 
mycket mer än hos flickorna, betyder det då att pojkar kräver mer hjälp i sitt skrivande, och är 
flickorna därmed duktigare för att de arbetar mer självständigt? Vi tror att detta kan vara en 
vanlig uppfattning vad gäller pojkars och flickors skrivande, att pojkar kräver större stöd från 
lärare. Under en observation var läraren dubbelt så många gånger hos en pojke och hjälpte än 
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hos en flicka, medan vi under nästa observationstillfälle kunde se motsatsen. Då befann sig 
läraren istället nästan dubbelt så mycket hos flickorna. Eftersom vi under resterande 
observationer kunde se att det var jämnt fördelat mellan det stöd pojkar och flickor fick kan vi 
inte dra någon slutsats åt något håll. Något vi lade märke till var att vissa elever fick räcka upp 
handen länge medan läraren gick till andra elever som inte gjorde det. Vi noterar att de som 
blev klara med sitt arbete fick vänta längre eftersom läraren ofta gick till elever som inte skrev. 
Kan man dra slutsatsen att lärarna ser detta som ett tecken på bristande motivation eller att de 
bara inte vill jobba med uppgiften och därför går till de elever som inte skriver för att driva på 
dem? Detta är något vi tar upp under våra samtal med lärarna.  

Lärarens tankar  
Här behandlas lärarnas tankar kring det som vi upplevt och valt att föra samtal om. Det är av 
vikt för oss att observera vad lärarna gör och behandla deras perspektiv kring vår undersökning. 
Eftersom en av våra frågeställningar innebär att som lärare bör ta reda på hur man kan ta tillvara 
på de tecken och den information eleverna ger, menar vi att det är av vikt att lyfta fram lärares 
perspektiv och syn på olika företeelser. Samtalet vi utförde med lärarna var i grupp och de fick 
alla inflika och svara fritt om sina tankar kring frågorna. En del lärare resonerade kring våra 
frågor på ett distanserat sätt om de uttryckte att det var svårt att förklara vissa fenomen. De 
visade dock att de kunde relatera till och fundera kring hur de själva hade upplevt det som vi 
lyfte fram under samtalet. Lärarna berättar för oss att de arbetar mycket med att främja 
motivationen till skrivande hos eleverna, kan det vara därför vi i vår undersökning inte ser några 
riktigt stora skillnader mellan könen gällande deras attityd och motivation till skrivande. 
Forskning som vi lyft fram har ändå poängterat att det är stora skillnader i pojkars och flickors 
skrivande.  
 
När alla observationer och intervjuer var slutförda och sammanställda hade vi samtal med några 
av lärarna på skolan för att höra deras tankar kring vad vi uppmärksammat. När vi under 
observationerna antecknade var läraren befann sig i klassrummet hade vi innan en vision utifrån 
vad vi läst, om att pojkarna skulle kräva mycket av lärarnas uppmärksamhet. Det visade sig i 
slutändan att det inte alls var en såpass betydande skillnad mellan pojkars och flickors behov 
av hjälp med skrivandet som vi trodde. I och med att vi inte kunde dra en slutsats kring om 
läraren befann sig mer hos pojkar än hos flickor, eller tvärtom, under observationstillfällena 
anser vi att det är intressant att höra hur lärarna tänker kring detta och om det är något de brukar 
reflektera över när de undervisar.  
 
En av lärarna tog upp att när flickor ber om hjälp gäller det oftast hur ord stavas, inte för att de 
behöver hjälp med själva berättelsen, och därför kan det hända att majoriteten av hjälpen hon 
ger hamnar hos flickorna. Vi citerar “[...]många tjejer frågar mest om stavning och ord, fler 
tjejer har kommit längre i skrivutvecklingen. [...] Alla i klassen skriver mycket, men flickorna 
läser mer och får mer tankar och bättre ordförråd.” Hon menar att flickor utvecklas tidigare än 
pojkar och är därför steget före när det, som i det här fallet, gäller skrivande. Detta medför att 
flickorna är mer frågvisa och att pojkarna fastnar i själva texten oftare. Vidare menar de andra 
lärarna att de försöker att tänka på att fördela hjälpen mellan de olika könen så gott det går för 
att det inte ska bli orättvist eller så att ingen grupp glöms bort. Den kan hända att de hamnar 
oftare hos pojkarna då de uppfattar att de har svårare med motoriken än flickor och att de har 
svårt att hitta samma driv som flickorna. En av lärarna uttryckte att “fler pojkar har inget eget 
driv, man får pusha på.” Överlag är flickorna mer vana vid skrivning än pojkar vilket kan leda 
till att pojkarna har en mer negativ attityd till skrivande än flickor. En lärare nämner sin teori 
om att flickor har ett bredare ordförråd på grund av att de läser mer, vilket resulterar i att de blir 
mer skickliga på att skriva vilket i sin tur leder till en mer positiv attityd. “Färre pojkar läser 
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böcker, därför får flickorna lättare för att skriva. [...] Flickor mognar fortare och därför behöver 
pojkarna mer hjälp.” 
 
Något annat vi lade märke till när vi observerade var att en del elever fick vänta länge på att få 
hjälp med sitt skrivande. Vi uppfattade det som att läraren ignorerade ett par elever som var 
färdiga med sitt arbete. Kanske för att läraren prioriterade att hjälpa en elev som inte kommit 
igång eller färdigställt arbetet innan hon valde att hjälpa eleven som räckte upp handen. Vi ville 
därför höra med dem om det är någonting de brukar eller har reflekterat över. Alla lärarna vi 
samtalat med om detta menar att de naturligt går till de elever som är i behov av mer stöd än 
andra. De menar att de försöker hålla sig till ett slags system för att inte skapa orättvisa eller se 
förbi någon handuppräckning genom att gå genom klassrummet i ett visst mönster osv. De 
menar att erfarenheten de har av läraryrket gör att de lärt sig vad man ska titta eller lyssna efter 
i klassrummet och genom att de känner eleverna kan de också känna av var i klassrummet de 
behövs som mest. De menar att det naturligtvis är svårt och omöjligt att se och vara alla till lags 
hela tiden, men det är definitivt något de ständigt arbetar med.  
 
Under observationerna kunde vi också se vissa tecken på vad vi tolkar som bristande 
koncentration eller bristande motivation hos eleverna då de kanske hängde med huvudet på 
bänken, vred sig på sin plats eller gick och vässade pennan lite allt för ofta. Detta förde in oss 
på tankar kring om man som lärare kan se några betydande skillnader på dessa tecken mellan 
pojkar och flickor. Lärarna beskrev att ett tydligt tecken när det gäller både pojkar och flickor 
är att de blir tysta och inte gör någonting, det är därför viktigt att vara uppmärksam så att man 
inte glömmer bort de elever som gör sig “osynliga”. En av lärarna beskrev pojkarna som mer 
utåtagerande medan flickorna blir mer stillasittande när de inte vill skriva. En annan menar att 
det skiljer sig från person till person men att de uppfattar att eleverna inte kommer igång och 
inte hittar drivet när de är omotiverade men de kan ändå se att pojkarna snarare vill dra sig 
undan genom att vässa pennan eller gå på toaletten ofta för att undvika sina uppgifter medan 
flickorna söker bekräftelse hos andra eller ritar på papperet. En av lärarna funderade över om 
det kan vara så att pojkar blir mer passiva och hänger på bänken när de blir omotiverade till att 
skriva medan flickor socialiserar mer med andra när de blir omotiverade. Något annat som vi 
fann intressant när vi sammanställt intervjuerna och de “att skriva”-scheman (se bilaga 3) 
eleverna fått fylla i, var att många av eleverna, pojkar som flickor, nämnde att det var viktigt 
att kunna skriva för att skriva brev. Vi reagerade på detta eftersom vi inte upplevt att just brev 
är en stor del av skolans skrivundervisning. Lärarna blev lite förvånade över detta då även de 
säger att brevskrivning inte är något de aktivt arbetar med under skrivlektionerna. Någon hade 
en tanke om att det kanske är just därför det är lockande, eftersom brevskrivning inte är en stor 
del av undervisningen och det kan skapa en nyfikenhet för det. De menar att flickorna ibland 
kommer med brev till klasskamrater som de skrivit hemifrån och att det kan vara så att flickorna 
blir mer uppmuntrade till att skriva just brev då de kanske är vanligt att de får brevpapper och 
liknande i present. Som vi tidigare nämnt i resultatet så är det betydligt fler flickor än pojkar 
som uppskattar att skriva brev. En av lärarna sade att “tjejer skriver nog brev till varandra när 
de inte är i skolan för att de får fina brevpapper. Jag tror det är en tjejgrej” 
 
Det var endast fem stycken av 40 elever som sade att de inte gillade att skriva under 
intervjuerna. Med tanke på vad vi såg under observationerna gällande motivation funderar vi 
på om det verkligen kan stämma, att nästan alla tycker om skrivande. Enligt de lärare vi samtalat 
med så verkar det som att de allra flesta elever är positiva till skrivande då de arbetar med att 
höja intresset för ämnet så tidigt som möjligt. De menar också att det kan vara så att eleverna 
visste vilka svar vi var ute efter och ville på så sätt göra oss nöjda. De menar också att de arbetar 
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för att ha en så varierande undervisning som möjligt med mycket fritt skrivande och att det 
bidrar till att bibehålla ett intresse.  

Diskussion  
Här kommer vi att diskutera och analysera det resultat vi fått fram i vår undersökning. Vi 
kommer att behandla både observationerna och intervjuerna vi gjort, samt jämföra dessa och 
analysera utifrån det material vi har med hjälp av övergripande forskning. Vidare kommer vi 
att ta upp lärarens roll och diskutera kring vad lärarna sade under samtalen och hur vi kan ta 
tillvara på detta på bästa sätt.  

Observation och intervju 
Även om det är jämnt fördelat mellan hur ofta pojkar och flickor får hjälp under en lektion 
kunde vi se att det fanns skillnader på vilken typ av hjälp de olika könen efterfrågade. Vi är 
medvetna om att det finns skillnader men vi lade ingen vikt vid att ta reda på vilka under tiden 
vi observerade då det hade varit alldeles för tidskrävande. Detta har lärarna tagit upp under 
samtalet vi hade med dem vilket vi kommer att diskutera senare. Anledningen till att eleverna 
går ut ur eller omkring i klassrummet kunde vi också skilja mellan de olika könen. Ingen av 
flickorna gick ut ur klassrummet under de fyra lektionerna, gick de någonstans så var det för 
att vässa sin penna eller fråga läraren om någonting. Visserligen gick även pojkarna för att vässa 
sina pennor men majoriteten av dem som gjorde det tolkar vi som att de använde det som en 
strategi för att undvika uppgiften. Även här nämner lärarna att pojkar tenderar att undvika 
uppgifter på det här sättet. Det som eleverna visar genom sitt kroppsspråk tolkar vi som att de 
är uttråkade eller missnöjda över uppgiften då de vrider sig, gäspar eller hänger på bänken. 
Överlag visar pojkarna mindre intresse för uppgiften de håller på med, jämfört med flickorna.  
 
Av sammanlagt 40 intervjuer som vi sammanställt har vi kommit fram till att våra 
föreställningar om hur pojkar och flickor ställer sig till skrivande utifrån vår forskning inte 
stämmer helt överens. Merisuo-Storm (2006) tar upp att enligt hennes studier uppskattar flickor 
att skriva lika mycket som att läsa medan pojkar skulle välja bort skrivande framför läsande om 
de fick välja. Enligt vår studie är detta något som är svårt att ta reda på. Å ena sidan berättar 
eleverna för oss under intervjuerna att de tycker det är roligt att skriva, 85 % av pojkarna och 
90 % av flickorna. Vi kan räkna på skillnaden och 5 % i detta fall representerar en elev, alltså 
en enda flicka utav de vi tillfrågat menar att det inte är roligt att skriva. Det är absolut ingen 
betydande skillnad i hur mycket pojkar och flickor uppskattar skrivandet. Millard (citerad i 
Merisuo-Storm 2006) presenterar en studie där hälften av de tillfrågade pojkarna ställer sig 
negativt till majoriteten av alla skrivuppgifter i skolan, vilket är en stor skillnad från vad vi sett 
i vår studie. Detta kan självklart problematiseras eftersom vi under observationerna fått fram 
resultatet att pojkar oftare ägnar sig åt undvikandebeteenden under skrivandet, som vi i studien 
tolkat som bland annat att de går en extra gång för att vässa pennan eller lämnar klassrummet 
en stund. Som vi tidigare tagit upp såg vi att flickorna oftast lämnade sina platser för att få hjälp 
av läraren och denna skillnad ville vi ta upp med lärarna under samtalet för att se om de delade 
vår observation. De tar upp att pojkarna överlag tenderar att röra sig mer i klassrummet och 
verkar rastlösa när de inte är koncentrerade på uppgiften medan flickorna i dessa fall i stället 
pratar med kompisen bredvid. Det blir svårt att dra en slutsats kring detta. Vi tänkte att pojkarna 
kanske faktiskt uppskattar skrivandet lika mycket men då om de får välja vad de ska skriva, att 
de då bör ha tillräcklig motivation, istället för att anta att de inte talade sanning för oss under 
intervjuerna. Vi är dock öppna för att vi kan ha fått de svar som eleverna trodde att vi ville höra 
under intervjuerna eftersom vi anses som lärare i deras ögon. 
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När det kommer till hur eleverna ställer sig till frågan om hur viktigt de anser skrivande vara 
får vi relativt entydiga svar. Dock är det intressant att här anser fler av pojkarna att de tycker 
att skrivande är viktigt, 85 % mot flickornas 75 %. Hur hänger detta ihop med övrig forskning 
som anser att flickor ska uppskatta skrivandet mer, kan de trots detta tycka att det är mindre 
viktigt? Här menade också lärarna vi samtalat med att flickor skulle se skrivande som mer 
värdefullt då de exempelvis skriver brev till varandra på ett sätt som pojkar inte gör. Här anser 
dock vi att det kan vara missvisande då Merisuo-Storm (2006) i sin forskning menar att pojkar 
anser brevskrivning mest värdefullt gentemot andra skrivformer i skolan. Utifrån det resultat vi 
fått från intervjuerna med de 40 eleverna, 20 pojkar och 20 flickor, och vårt “att-skriva”-schema 
(se bilaga 3) kan vi se att 35 % av de undersökta flickorna ställer sig något negativt till 
faktatexter, detta är en intressant iakttagelse då forskning visar att flickor överlag uppskattar 
skrivande. Kan den här negativa inställningen till faktatexter bero på att eleverna inte får skriva 
sådana texter tillräckligt ofta, och kan det vara en orsak till varför de ställer sig negativt till det. 
Vi tror att om eleverna inte vet vad det innebär att skriva en faktatext kan det leda till att de inte 
får ett intresse för sådana typer av texter. Flickor kanske skriver även om de är missnöjda över 
uppgiften eftersom forskning menar att de är skickligare på att skriva?  
 
Hos pojkarna är det hela 45 %, alltså nästan halva gruppen av de tillfrågade, som inte uppskattar 
faktatexter. Enligt Molloy (2007) ovan ska pojkar vara mer intresserade av faktatexter men här 
visar det sig alltså att fler pojkar än flickor helst väljer bort att skriva faktatexter. Detta stödjer 
Myhill (citerad i Jones & Myhill 2007) eftersom han lyfter fram en studie som visar att pojkar 
är mer bekväma i sitt skrivande när de själva får friheten att välja vad de vill skriva om, istället 
för en fast idé som för dem kan verka omotiverande. Detta håller vi med om eftersom vår studie 
pekar i samma riktning. Jones (2007) menar även hon att det inte alls är så att pojkar skulle 
föredra faktatexter mer än flickor.  
 
En pojke uttryckte under intervjun när han fick frågan om han tyckte att det var roligt att skriva 
“Sådär [...] jag är inte så jättebra på det.” 10 % av flickorna svarade också, vi citerar, “sådär, 
jag brukar få ont i handen.” Detta måste vi problematisera eftersom den forskning vi tagit upp 
ändå påstår att i alla fall många pojkar är negativa när det gäller skrivande. Samtidigt jämför vi 
våra observationer med intervjuerna och ser att många av eleverna, både pojkar och flickor, 
genom sitt kroppsspråk visar att de inte är koncentrerade på uppgiften utan visar missnöje. Vi 
har som sagt antytt att sådant som observerats som undvikandebeteende under skrivandet kan 
vara att de går flera gånger, runt i klassrummet eller ut, eller att de hänger på bänken eller 
plockar med föremål. Detta har vi sett gäller för båda könen men förekommer ändå oftare hos 
pojkar. Hur kommer det sig att pojkarna inte visar mer missnöje när vi frågar dem eller låter 
dem fylla i “att skriva”-schemat (se bilaga 3). Vi funderar över vad detta kan bero på, har eleven 
en dålig dag, är uppgiften inte intressant nog eller förväntas eleverna tycka att allt som rör 
skolan vara lustfyllt? Vi kan tänka oss att vi med vår närvaro kan ha påverkat eleverna och de 
kanske säger vad de tror att vi vill höra. Hur får vi i sådana fall ett helt ärligt svar från eleverna?  

Vi anser med stöd från lärarnas samtal att många elever utifrån det vi fått fram genom 
intervjuerna överskattar sin förmåga gällande skrivande. Stankov och Lee (citerade i Lee 2013), 
som vi nämnt tidigare, beskriver att elever överskattar sin skrivförmåga när de blir tillfrågade 
och att deras självbild inte stämmer överens med resultatet. Även Wernersson (2010) tar upp 
pojkars tendens att överskatta sin förmåga. Av det vi sett har vi kommit fram till att både pojkar 
och flickor har en bra förmåga att skriva, dock visar resultatet att det är fler flickor som får ett 
färdigställt arbete under en lektion. Wernersson (2010) tar även upp att de båda könen ställs 
inför prestationskrav som kan leda till en hotad självbild. Vidare menar hon att det kan vara så 
att fler pojkar väljer att låta bli att försöka slutföra en uppgift om de upplever att kraven blir för 
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höga medan flickor arbetar hårdare med konsekvensen att de blir stressade. Kan det här vara en 
förklaring till det resultat vi fått fram gällande elevers slutförda arbeten?  

Motivation och attityd samt lärarens roll 
Något som vi fann mycket intressant när vi läste aktuella studier kring ämnet motivation och 
attityd var att det finns forskning som visar att även flickor som inte ställer sig positivt till 
skrivande ändå visar bättre resultat i skolan. Det är faktiskt så mycket att även de pojkar som är 
mest positiva till skrivande ändå inte presterar lika bra som flickorna (Lee, 2013). Vi ställer oss 
frågan om detta är rimligt. Kan man utifrån den aktuella studien anse att flickor överlag är 
skickligare på skrivande eller att pojkar får sämre resultat på grund av andra omständigheter? 
Av det som vi observerat och kommit fram till kan vi inte hålla med om att pojkars och flickors 
önskan om att undvika skrivuppgifter, oavsett förmåga som Pajares och Valiante (citerade i Lee 
2013) tar upp, stämmer. Av det vi sett har vi upplevt att både pojkar och flickor är positivt 
inställda till skrivande oavsett skrivtyp. Vi har med oss i tankarna, som vi tidigare nämnt, att 
detta kan bero på vår närvaro och att eleverna säger det som de tror att vi vill höra. Men med 
tanke på hur vi tolkat våra observationer är vi inte redo att hålla med. Jones (2007) håller dock 
inte med om att flickor skulle vara skickligare, utan menar att vid jämförelse kan ingen 
betydande skillnad påvisas. Pojkars förmåga att skriva och deras skrivna texter anser hon inte 
är sämre än flickors, varken i meningsbyggnad eller nivån på deras språk. Merisuo-Storms 
(2006) studie visar att efter ett par år i skolan finns ingen större skillnad mellan pojkars och 
flickors läsförmåga, däremot är skillnaden markant i skrivförmåga där flickor dominerar. 
Utifrån vår studie kan vi visserligen se att flickor i större utsträckning lyckas med sitt skrivande, 
i alla fall att skriva färdigt en berättelse under avsatt tid. Antalet flickorna som skrev färre än 
tre till fyra meningar var ändå lägre än motsvarande hos pojkarna. Vi anser att det ger en relativt 
klar bild över att det som nämns i ovan forskning kan stämma, att flickor är skickligare i sitt 
skrivande. Om vi tittar vidare på fenomenet får vi dock ha i åtanke att olika omständigheter kan 
spela in, så som elevernas humör och hur vår närvaro påverkar dem. En annan viktig aspekt vi 
vill lyfta fram är att oavsett om eleverna presenterar färdigställda berättelser så behöver det 
nödvändigtvis inte betyda att det är hög klass på texternas utformning. Möjligheten är stor att 
många elever bara vill skriva klart arbetet för att få göra något annat. Det kan vara så att de 
pojkar som inte hann färdigställa sina texter, men ändå skrev fler än tre till fyra meningar, 
lyckats bättre i textens utformning än de flickor som snabbt färdigställde sina arbeten. 
  
Under eftermiddagslektionerna kunde vi se att flickorna pratade mer med sina kamrater 
runtomkring än vad pojkarna gjorde, sett till att det var färre närvarande flickor. En av lärarna 
vi samtalat med kommer med en teori om att hon tyckt sig upplevt skillnader i hur pojkar och 
flickor uttrycker negativ attityd och bristande motivation. Hon lyfter fram att flickor i högre 
grad socialiserar med varandra, alltså pratar mer, snarare än att gå runt i, eller ut ur, klassrummet 
som pojkar tenderar att göra. Vi upplever att det kan finnas många olika orsaker till att flickorna 
den här gången pratade mer, eftersom det inte var konsekvent återkommande i observationerna. 
Det kan vara så att slumpen avgjorde att det blev mer prat, kanske hade det hänt något 
spännande under flickornas lek på rasten eller var det eftermiddagen som gjorde att de var trötta 
och kände att dagen snart var slut? Vi kan inte veta det men eftersom det endast förekom under 
ett observationstillfälle väljer vi att anse att det inte bör läggas någon större vikt vid att flickorna 
pratade mer. Dock kan vi jämföra resultatet i kolumnen för “går” mellan pojkar och flickor och 
se att pojkar allt oftare lämnar sin plats jämfört med flickor. Det kan stödja teorin om de olika 
uttrycken som könen visar. 
 
En lärare poängterade under samtalet att flickor mognar tidigare än vad pojkar gör, vilket kan 
vara en förklaring till att de i större utsträckning färdigställer sina arbeten. På tal om detta menar 
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en annan lärare att flickor oftast tar hjälp av läraren i syfte att förbättra sin text, så som 
rättstavning, och att det i sig kan ge en missvisande bild av det resultat vi fått fram kring om 
pojkar eller flickor tar lika mycket stöd av läraren. Vi ville i vår observation dock se om det var 
så att pojkar krävde mer hjälp i sitt skrivande eftersom aktuell forskning mestadels är entydig 
gällande den lägre skrivförmågan hos pojkar. Under samtalen med lärarna tog några av dem 
upp att de har ett slags system för hur de rör sig i klassrummet när de ska hjälpa eleverna, för 
att kunna hålla reda på var de har varit. Detta för att minska klyftorna mellan hur ofta de hjälper 
en flicka eller en pojke och därigenom “skapa rättvisa”. En av lärarna beskrev hur hon såg 
klassrummet som en “bana” hon skulle gå mellan elevernas bänkar för att hålla reda på var hon 
varit och var hon ska. Vi anser att detta är en god tanke men har kommit fram till att det kan 
vara svårt att fullfölja då eleverna ändå räcker upp handen när de behöver hjälp. Omedvetet 
bryter läraren sitt mönster genom att gå till en elev som räcker upp handen i stället för att följa 
sin bana genom klassrummet. En nackdel vi finner med detta system är att elever som verkligen 
är i behov av hjälp för att ta sig vidare i sin uppgift får sitta och vänta länge då läraren är någon 
annan stans i sin “bana”. Vi menar att om det här systemet ska fungera måste läraren vara tydlig 
med att hen kommer att gå runt till varje elev och att de då exempelvis inte behöver räcka upp 
handen eller tvärtom. Vi tycker att det är viktigt att eleverna är fullt medvetna om hur läraren 
agerar i klassrummet. 
  
Överlag tolkar vi ändå samtalet med lärarna som att de inte kan se att det skiljer sig avsevärt 
mellan pojkars och flickors intresse till skrivande. De nämner att ingen av eleverna protesterar 
mot skrivuppgifter de ges. Under våra observationer kunde vi dock se ett fåtal elever som inte 
ville skriva och som enligt oss uttryckte sig negativt om uppgiften. Vi har funderat över vad det 
kan bero på då lärarna vi samtalat med inte ansåg att eleverna protesterade mot uppgifter 
överhuvudtaget. Detta kan naturligtvis bero på att de blev osäkra av att bli observerade eller att 
de inte fann uppgiften givande, men våra diskussioner ledde även till att det för eleverna kan 
vara svårt att visa för sin lärare att de inte tycker om att skriva. 
  
Så som vi tolkade det, och som lärarna nämnde för oss, kan det vara så att eleverna under 
intervjuerna visste vad vi ville ha för typ av svar och att det därför inte är omöjligt att de även 
vet vad läraren vill att de ska tycka om sina skolämnen. Lärarna tog upp att skrivuppgifterna 
ska vara så varierande som möjligt för att eleverna ska få, och bibehålla, ett intresse i skrivande. 
Sandström (2007) menar att genom variation på skrivandets genrer används skrivandet på ett 
medvetet sätt. Lärarna i samtalet påpekar att de arbetar mycket för att skrivandet ska vara 
stimulerande för eleverna genom att variera vilken typ av text de får skriva. 
 
En lärare uttryckte att hon anser att med hjälp av sin erfarenhet från en lång tids undervisning 
kan hon se även det som inte är direkt synligt. Det tolkar vi som att hon menar att hon har god 
uppsikt över sin klass, hon vet vad de gör och inte gör under lektionen. Hon menade också att 
eftersom hon har låg tids erfarenhet vet hon när det är dags att gå till en elev för att “pusha på” 
om denne inte arbetar, även om denne inte bett om hjälp. “Erfarenheten gör att man lärt sig. 
Man vet vad man ska titta och lyssna efter.” Detta funderar vi kring och anser att det inte är 
något vi är beredda att hålla med om. Läraren har erfarenhet från klassrummet, ja, men kan det 
verkligen betyda att hon ser allt? Vi tror inte att det är möjligt eftersom varje elev är unik och 
en ny klass innebär nya unika individer, samtidigt som det inte ens behöver betyda att man 
känner till en hel klass helt och hållet trots att man undervisat dem i två, nästan tre år. Tiden 
förändras och så gör även individerna.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att genom att använda oss av flera metoder, observationer, 
elevintervjuer och samtal med lärare har det gett oss en god översikt över valda frågeställningar. 
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Utifrån resultatet har vi ovan diskuterat kring om vi anser att dessa frågeställningar är 
besvarade. Vi upplever att det inte är omöjligt att se på en elev vilken inställning denne har 
även om det är utmanande. Det är svårt att säga att vissa kriterier och undvikandebeteenden, 
enbart har en betydelse och därför kanske inte studien är optimalt rättvisande. Vidare är studien 
utförd på relativt få elever och det i sin tur kan betyda att resultatet inte är representativt. För 
att tala om vad vi faktiskt såg så anser vi att det som dök upp, till exempel att elever tar extra 
promenader i eller utanför klassrummet eller vässar pennan fler gånger än nödvändigt, kan vara 
viktiga verktyg för läraren att se till. Det vi menar är att sådant som eleven visar under lektionen, 
inte nödvändigtvis bara under skrivandet, bör tas i beaktande av läraren. Det kan vara så att 
läraren lär sig att ta tillvara på små och stora tecken på negativ attityd och vi anser det vara till 
stor hjälp för att ge alla elever rätt förutsättningar att ta sig vidare i sin utveckling. För att 
besvara frågeställningen kring om läraren kan se skillnader i kroppsspråket kan vi ändå påstå 
att det finns både svårare och enklare svar att analysera kring detta. Eleverna visade relativt 
tydligt att kopplingen mellan deras bristande koncentration och kroppsspråket de uttryckte var 
stark. De elever som exempelvis skrev väldigt lite eller inte blev färdiga med sitt arbete var 
också främst de elever som hade svårt att sitta still på sin plats. Lärare vittnar om olikheter kring 
kroppsspråket då eleverna visar negativ attityd, där pojkar ofta blir rastlösa och går ifrån sin 
plats medan flickorna pratar med sina klasskamrater med stannar vid sin plats. De menar att 
pojkar blir utåtagerande vilket för oss till funderingar kring om pojkar uppfattas som stökigare. 
Vi tänker att om läraren bara ser att pojkar rör sig mer än flickor, blir de då ett större störmoment 
och får de då mer av lärarens omedvetna uppmärksamhet? Med det menar vi att pojkar i större 
utsträckning upplevs som att de behöver mer stöd i undervisningen för att drivas framåt med 
uppgiften. Under samtalet med lärare tog de upp att pojkar oftare behöver “pushas på” för att 
få arbetet gjort. Gällande pojkars och flickors attityd till skrivande kan vi i studien utläsa att det 
inte finns några stora betydande skillnader. Det vi uppmärksammat under studien är att det finns 
skillnader i pojkars och flickors undvikandebeteenden, där pojkar upplevs utåtagerande medan 
flickor socialiserar med vänner när de är omotiverade. Vi anser att det är svårt att svara på hur 
inställningen könen emellan skiljer sig åt även om uttrycken är olika. Det kan vara en början 
att för oss som lärare att förstå och få större insikt i aspekter kring attityd och motivation i 
klassrummet. 
 
Som blivande lärare vill vi ta vara på denna studies resultat samtidigt som vi ser till aktuell 
forskning kring ämnet. Att tala med lärare om de företeelser vi upplevt och hört eleverna berätta 
om har varit nyttigt för att ge oss ett vidare perspektiv. I studien har vi utgått från både 
barnperspektiv och barns perspektiv, då vi observerat hur det faktiskt ser ut i klassrummet 
samtidigt som vi har pratat med eleverna och låtit dem dela med sig av sina tankar och tycken. 
Det ger oss en bred bild över situationen och ger oss möjlighet att resonera kring hur vi som 
blivande lärare ska använda oss utav detta. Under tiden som vi arbetat med denna studie har vi 
lärt oss att vara kritiskt granskande till det som lyfts fram i forskning. Vi har insett att man 
måste ställa frågor och undersöka själv för att förstå det som sker runtomkring oss i 
klassrummet, samt få en nyanserad bild av det som vi blivande lärare behöver veta för att kunna 
arbeta på bästa sätt för att stärka elevers positiva attityd och motivation. Vi har insett att attityd 
spelar en stor roll i hur elever lyckas med sina skrivuppgifter, även om vi inte tror att detta 
gäller endast skrivande.    

Vidare forskning 
Eftersom vår studie sträckt sig över en knapp tioveckorsperiod är vi medvetna om att det kan 
brista i resultatet som presenterats. I och med att vi inte haft tid att behandla alla delar som vi 
tagit upp i forskningsöversikten anser vi att det behövs fortsatt forskning för att ytterligare öka 
tillförlitligheten i studien. Vi tror att det krävs mer forskning kring hur elevers attityd och 
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motivation speglar deras framgång i skolan. Som vi också påpekat nämner flera forskare detta, 
då de efterfrågar mer forskning och kopplingar dem emellan. Vidare bör även lärarens roll 
uppmärksammas i fortsatta studier kring hur de påverkar elevernas attityd och motivation till 
skrivande. Att ta hänsyn till barns perspektiv tror vi kan vara klokt i en sådan studie. Eftersom 
vi inte tittade på elevernas färdiga texter utan endast fokuserade på själva utförandet är det svårt 
att avgöra hur mycket det egentligen skiljer sig i pojkars och flickors kunnande. Detta kan vara 
någonting att forska vidare kring då vi anser att det är en intressant aspekt att utveckla ur vår 
studie. 
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Bilaga 1 
 
Hej föräldrar och målsmän! 

Vi heter Josefin Galle och Else Åström och läser grundlärarprogrammet på 
Högskolan Väst i Trollhättan. Vi skriver nu vårt examensarbete och har valt 
att fokusera på elevers attityd till skrivande. Vi kommer att gå ut i en del 
klasser och observera elever vid de tillfällen då de skriver. Vi vill sedan följa 
upp våra observationer med korta intervjuer där vi frågar elever om deras 
inställning till skrivande. I vårt arbete kommer vi inte att använda några namn 
och ingen kommer att på något vis kunna identifieras. Deltagandet i 
undersökningen är förstås frivillig och eleverna blir självklart tillfrågade innan 
om de vill delta och de får även avbryta sitt deltagande när de vill.  

Skriv under och återsänd detta papper till skolan om ni accepterar att ert barn 
deltar i undersökningen. Tack på förhand för er medverkan! 

Varma vårhälsningar Josefin och Else! 

Vid frågor kontakta oss:  

Joga0004@student.hv.se 

Elas0003@student.hv.se  

 

 

 

 

Jag accepterar att mitt barn deltar i undersökningen: 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga 3 

 

Att skriva… 
 
Vad tycker du om att skriva? 
Rita mun på figurerna! Glad, ledsen eller mittemellan? 
 
 
Brev   
 
 
                              Sagor/berättelser 
 
 
Faktatext 
 

                                           
                                             På datorn 
 
 
 
Med penna och papper

 
 



Enskilda prestationer 
I arbetet med denna studie har vi skrivit den stora majoriteten av texten gemensamt. Dock har 
vi ansvarat för en del olika områden. Vi har båda besökt skolan innan studiens start och pratat 
med, och informerat, lärare och elever om vad och hur vi kommer att undersöka. 
Observationerna gjordes samtidigt fast enskilt där vi tittat på samma elever under olika tillfällen 
för att sedan jämföra. Intervjuerna med eleverna gjordes enskilt där vi pratade med fem elever 
var ur varje klass, detta gjorde vi parallellt i olika delar av skolan. Intervjuerna transkriberade 
vi också var och en för sig. Lärarsamtalen utförde vi gemensamt och eftersom vi inte valde att 
spela in dem förde vi egna anteckningar. Else ansvarade till största delen för 
forskningsöversiktens område kring motivation och attityd medan Josefin ansvarat för lärarens 
roll och barns tankar. Vidare i diskussions och analysavsnitten har vi även där följt våra 
ansvarsområden någorlunda.  
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