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Abstract 
Syftet med studien är att belysa skillnader mellan pojkars och flickors olika 
skriftspråk mot bakgrund av en djupanalys av elevtexter skrivna av två klasser i år 
sex. Totalt antal texter att analysera blev 49, varav 28 var skrivna av flickor. 
Texterna skrevs utifrån en detaljrik bild för att, till studien, få ett material att 
analysera och redovisa som kunde svara mot vårt syfte. I studien undersöks i vilken 
mån pojkar respektive flickor använder första person singular samt i vilken 
utsträckning de beskriver olika relationer i sina texter. Resultatet av studien, som 
behandlade första person singular, visade på en skillnad mellan de två grupperna, 
alltså inte mellan pojkar och flickor. I den ena gruppen fanns ingen text skriven i 
första person singular medan 15 texter i den andra gruppen skrevs i första person 
singular. En tydlig skillnad fanns att utläsa i beskrivandet av relationer mellan pojkar 
och flickor. Den absolut mest använda relationen i texterna var familjen men 
flickorna använde denna relation dubbelt så mycket som pojkarna. Dessutom valde 
fem flickor att byta perspektiv till män eller pojkar i sina texter.  
 
Ämnesord: Genus, språk, lärarens roll, analys av elevtexter           
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FÖRORD 
Denna studie handlar om pojkars och flickors olika språkanvändning i skrivna texter. 

Fokuseringen ligger på användandet av första person singular och hur de beskriver olika 

relationer i den skrivna texten. Vår intention med undersökningen är att belysa skillnaderna i 

pojkars och flickors språk för att därmed, som lärare, kunna möta var och en elev på den 

utvecklingsnivå de är. Utan den kunskapen har vi inte möjlighet att stimulera varje elev till 

individuell utveckling.  

 

Vi vill dock påpeka att denna undersökning inte ger någon allmän sanning. Vårt 

undersökningsmaterial är begränsat till 49 skrivna texter och det gör inte resultatet bärande för 

några allmänna slutsatser. Vår studie ska ses som en pilotstudie som väcker nya frågor och 

därmed också möjlighet till fortsatt forskning inom området.  

 

Från första början valde vi att inte på något sätt dela upp arbetet mellan oss. Detta på grund av 

att vi båda ville vara lika delaktiga under hela vägen och att vi därmed effektiviserade tid som 

annars hade gått åt för att informera vad som gjorts när ena parten inte varit med. Vi är 

mycket nöjda med vår arbetsgång och det har flutit på utan större hinder på vägen. 

 

Vi vill framföra ett stort tack till de elever som medverkade i vår undersökning. Samtidigt vill 

vi tacka elevernas lärare som gav oss möjlighet att genomföra undersökningen så som vi 

planerat. Sist men inte minst vill vi rikta ett speciellt tack till vår handledare för den 

vägledning, det stöd och de synpunkter som har framförts under arbetets gång. 

 
Kristianstad i november 2004 
 
Jessica Bengtsson Walther och Ingrid Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

1. Inledning med bakgrund och syfte 
Några av skolans största och viktigaste uppgifter är att kunna möta, stödja och stimulera 

samtliga elever i deras utveckling. Detta är också ett mycket tydligt uppdrag i Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94 2001:7). Vi lärare arbetar dagligen med eleverna och 

för att kunna möta alla elever måste vi också ha kunskap om deras olikheter, inte bara vad 

gäller olika utvecklingsnivåer utan även flickors och pojkars olika förutsättningar i dagens 

skola. Våra kunskaper om detta är väldigt begränsade. Det finns en allmän uppfattning om att 

pojkars och flickors producerade texter skiljer sig åt vad gäller innehåll. Frågan är vad 

skillnaderna beror på och hur vi lärare ska arbeta för att både flickor och pojkar ska få 

möjlighet att utvecklas i sin skrift. Men en än viktigare fråga är om det verkligen finns några 

skillnader och vilka dessa i så fall är. 

 

1.1 Bakgrund 

Under vår tredje termin på lärarutbildningen läste vi en kurs där elevtextanalys var en del av 

kursinnehållet. Utifrån ett läsutvecklingsschema (LUS) studerade vi olika elevtexter och 

bedömde dem (Allard m.fl. 2001). Det vi lade fokus på var de normer som finns i vårt språk 

vad gäller till exempel meningsbyggnad, kontextualisering, dubbelteckning och särskrivning. 

Innehållet i texterna tittade vi däremot inte närmare på. Vårt intresse för elevers olika sätt att 

skriva väcktes och det gjorde att vi tittade på skrivna texter med helt andra ögon. Detta gällde 

inte minst under kommande verksamhetsförlagda perioder (VFU). Ju mer vi analyserade 

elevtexter desto mer ”vakna” ögon fick vi och detta gjorde att vi även uppmärksammade 

pojkars och flickors olikheter vad gäller skrivna texter. Vi tyckte oss se både mindre och 

större skillnader. Flickornas texter uppfattades som mer innehållsrika och deras texter utgick 

ofta från deras egen verklighet medan pojkarnas texter ofta var ”overkliga” och lite mer 

science fiction. Dessutom tyckte vi att flickor, mer än pojkar, knöt an till känslor.  

 

Två terminer senare läste vi en uppföljningskurs där ”fint” och ”fult” språk behandlades. 

Kursen innehöll även diskussioner kring manligt och kvinnligt språk. Dessa diskussioner 

väckte åter våra funderingar till liv. Är det skillnad mellan pojkars och flickors skrift? Vad 

beror i så fall skillnaderna på? Hur ska vi som lärare arbeta för att kunna möta olikheterna och 

samtidigt kunna stödja både pojkar och flickor till personlig utveckling?  

 



 6

I somras läste vi en artikel i Nordvästra Skånes Tidningar där en undersökning, gjord av 

Skolverket, redovisades. Undersökningen är utförd i en niondeklass och det är deras 

ämnesprov som är underlaget för undersökningen. Resultatet visar tydligt på att flickornas 

resultat i ämnet svenska är genomgående bättre än pojkarnas. De har överlag bättre resultat i 

alla delprov; läsförståelse, muntlig förmåga och skriftlig förmåga. Det bekymmersamma 

resultatet har gjort att Skolverket nyligen dragit igång ett forskningsprojekt för att belysa 

varför pojkar klarar sig sämre (Wallström, 2004).  Artikeln väckte vårt intresse för pojkars 

och flickors olika skriftspråk ytterligare och Skolverkets undersökning visar att det finns ett 

behov av fortsatta studier av elevtexter. 

 

Vår undersökning har gett oss insikt i hur vi i vår profession ska kunna möta, stimulera och 

utveckla varje enskild elevs skriftspråk. I kursplanen för ämnet svenska står det skrivet att 

”språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet” (www3.skolverket.se). För att kunna uppnå detta krävs det sådana kunskaper av 

oss lärare.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att belysa skillnader mellan pojkars och flickors olika skriftspråk mot 

bakgrund av en djupanalys av elevtexter utifrån problempreciseringen. Därmed vill vi få en 

ökad förståelse för att möta olikheter i pojkars och flickors skriftspråksutveckling och med 

detta öka vår profession i vårt kommande yrke. I Skolverkets kursplan för ämnet svenska står 

det att ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för samtliga elevers 

språkutveckling (www3.skolverket.se). Med vår studie kommer vi att kunna möta detta 

uppdrag med mer kunskap och förståelse. 

 

1.3 Arbetets uppläggning 
 
Vi börjar vårt arbete med att studera litteratur inom ämnena kön, skola och språk. Kunskap 

om elevers skrivutveckling är en förutsättning för att kunna möta samtliga elever. Litteraturen 

som behandlar elevers skrivutveckling är ett underlag för att kunna se kopplingar mellan 

skrivutvecklingen, det fortsatta skrivandet och skillnaderna i flickors och pojkars språk. I den 

empiriska delen redovisas resultatet av vår undersökning. För att få ett underlag till att besvara 

frågeställningen gavs en grupp elever i uppgift att skriva en text, utifrån en overhead-bild. 
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Bildens motiv utgjordes av en badstrand där detaljerna är rikliga av den anledning att eleverna 

skulle ha möjlighet att utgå från många olika perspektiv (beskrivning av bild på s. 19). 

Elevernas uppgift blev att skriva en berättelse utifrån det eleverna uppfattade på bilden. 

Lektionen började med att eleverna fick fundera över bildens detaljer och att vi lyfte upp olika 

frågeställningar som kunde stimulera till det fria skrivandet. Detta för att öka elevernas 

kreativitet inför uppgiften. Skrivuppgiften var tänkt att vara öppen för att eleverna inte skulle 

”låsa” sig i någon mall. Texterna skulle skrivas utifrån elevernas egna erfarenheter och 

förutsättningar för att resultaten skulle kunna vara analyserbara utifrån vårt syfte. När texterna 

var skrivna bearbetade vi materialet utifrån vår frågeställning och resultatet presenteras i den 

empiriska delen. 

 
 

2. Teoretisk bakgrund 
I denna del belyser vi olika faktorer som kan påverka en elev i dess textframställning. Vi 

kommer att fokusera på skrivutvecklingen, lärarens roll och könets betydelse för den enskilda 

eleven, både i skolan och i språket. I Lpo 94 betonas att läraren ska utgå från varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, oavsett kön, så att varje elev 

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga (2001:14).   

 

När vi började söka information om vårt problemområde visade det sig skapa stora bekymmer 

för oss. Många av källorna var ett par decennier gamla och vi ansåg att de inte var riktigt 

tillförlitliga för det syfte vi har. Efter flera samtal med olika bibliotekarier samt med vår 

handledare hittade vi dock relevant litteratur som vi både ville och kunde använda oss av. 

 

2.1 Genus eller kön? 

I vår framställning har vi valt att använda begreppet ”genus” istället för ”kön”. Genus 

betecknar det sociala könet och dess betydelse för det sociala samspelet och därmed också 

språket. Ett exempel på detta är de traditionella föreställningarna om manligt och kvinnligt, 

som att det är mannen som ska öppna dörren för kvinnan, att pojkar inte gråter och så vidare. 

Ordet kön avser ett biologiskt faktum, att det finns fysiska skillnader mellan kvinnor och 

män. Exempel på detta är att män och kvinnor har olika hormonhalter, är olika starka fysiskt 
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och så vidare. Vår studie behandlar språket och dess sociala funktion och därmed valde vi att 

använda begreppet genus. Bettina Berg menar i Genuspraktika för lärare att ordet kön står 

för de fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor medan ordet genus förklaras på följande 

sätt: 

 
Begreppet genus, översättning från engelskans gender, har karaktäriserats som kulturellt, 

socialt och biologiskt kön. Andra har talat om genus som könsidentitet, könssymbol och 

könsstruktur. Genus omfattar alla tre aspekterna som har att göra med hur könet konstrueras 

(2004:12).    

 

Språket är en social konstruktion och det påverkas av samhället. Ordet genus betecknar mäns 

och kvinnors olikheter konstruerade av samhällets påverkan. Därmed anser vi att språket och 

begreppet genus går hand i hand.  

 

2.2 Skola och genus 

Att pojkar och flickor behandlas olika från den dag de föds råder det ingen tvekan om. Ofta 

får flickor rosa kläder och pojkarna blå. Blå barn ska vara starkare och tuffare, mer krävande, 

aggressiva och energiska. De rosa barnen, å andra sidan, förväntas vara mer passiva och 

medgörliga (Connell 2002:103). Redan innan barnen börjar skolan har de en uppfattning om 

en pojkelevroll och en flickelevroll och när barnen väl kommer till skolan får pojkarna mer 

uppmärksamhet och de tar mer utrymme (Torstenson-Ed 2003:63f). Även Joan Swann menar 

att det finns betydande bevis på att pojkars och flickors beteende, inklusive språket, skiljer 

sig i klassrummet. Pojkar tar större verbal plats än flickor, de har mer att säga till om och får 

mer uppmärksamhet av läraren (1992:68). Dessa uppgifter går stick i stäv med idealet för vår 

tids skola som har som mål att behandla flickor och pojkar lika. Vi vill fostra eleverna till 

självständiga individer i ett jämställt samhälle. Men många lärare, som växt upp enligt 

tidigare ideal där flickor och pojkar fostrades till olika karriärer i ett ojämställt samhälle med 

en tydlig arbetsfördelning mellan könen, har inte alltid möjlighet att fullt ut leva upp till de 

krav som de nya målen innebär (Einarsson 2004:327f). Eventuellt kan detta vara en 

förutfattad mening om den ”gamla tidens” lärare och vi hoppas att det är så. Tyvärr har vi 

dock sett, t.ex. under vår VFU, tydliga tendenser till att lärare har svårt att leva upp till de 

mål som finns om en jämställd skola. Möjligen har många lärare svårigheter med att uppfylla 

nedanstående påstående som är taget ur Utbildningsdepartementets antologi Visst är vi olika!. 
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Tio forskare skriver, i antologin, om flickors och pojkars olikheter och hur könstillhörigheten 

påverkar elevernas villkor och förutsättningar i skolan: 

 
Vi måste nu på allvar fundera på hur skolan skall organisera undervisning och inlärning med 

hänsyn till skillnader mellan flickor och pojkar för att på sikt ge varje individ – oavsett kön – 

samma möjligheter att utveckla sina personliga ambitioner, intressen och talanger 

(Utbildningsdepartementet 1994:2). 

 

Britt-Marie Berge är en av forskarna som skriver i Visst är vi olika!. Hon menar att det är 

viktigt att flickor och pojkar, för att kunna utvecklas till jämställda individer, får tänja 

gränserna för sina förmågor med hjälp av läraren. Genom att utveckla fler av sina inneboende 

förutsättningar kan de också överskrida sina förmågor. Pojkar behöver utveckla lyhördhet 

och förmågan att göra perspektivbyte medan flickorna behöver träna sig i att göra sina röster 

hörda, tala offentligt och stå för sina åsikter. Berge menar att detta pedagogiska synsätt 

kräver en annan pedagogik än det synsätt som bygger på principen om lika behandling. Både 

pojkar och flickor behöver få hjälp att utveckla olika färdigheter, så att de behärskar såväl 

”manliga” som ”kvinnliga” kompetenser (Berge 1994:22).   

  

I boken Språksociologi beskriver Jan Einarsson några av de mest påtagliga skillnaderna 

mellan flickor och pojkar i en klassrumssituation. Einarsson menar att pojkarna som grupp 

dominerar talaktiviteten i klassrummet men att det för det mesta är beroende av vilket ämne 

som står på schemat och vilken undervisningssituationen är. Pojkdominansen är särskilt 

tydlig när innehållet är faktaorienterat men om det däremot handlar om att reda ut konflikter 

eller att diskutera moraliska frågor så är flickorna mer aktiva (2004:328). Tor G Hultman och 

Einarsson har tillsammans gjort en undersökning med namnet Språk och kön där de 

studerade enstaka klasser under en skoldag på dåvarande låg- och mellanstadiet. Syftet var att 

enbart studera könets roll1 i klassrummet och de tog inte hänsyn till några andra variabler. De 

kom fram till följande: Flickorna fick fler reproducerande uppgifter, de satt tyst och stilla och 

hjälpte varandra, de fick oftare frågor med ifyllnadston där uppgiften var att fylla i ett enstaka 

ord och flickornas svar på lärarens frågor behandlades mindre utförligt än pojkarnas. 

Pojkarna däremot var mer benägna att göra utvikningar från ämnet, ge egna erfarenheter och 

synpunkter, de krävde och fick mer hjälp med att lösa övningsuppgifter, de grep ordet på eget 

                                                 
1 Begreppet genus användes inte i dessa sammanhang när undersökningen genomfördes och därav detta syfte  
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initiativ betydligt oftare än flickorna och pojkarna ställde i motsats till flickorna en mängd 

hjälpsökande frågor (Einarsson 2004:322f).  

 

Elisabeth Öhrn hävdar, i Utbildningsdepartementets antologi Visst är vi olika!, precis samma 

sak som Einarsson och Hultman. Pojkar kräver och får mer uppmärksamhet än flickorna. 

Pojkarna blir på så sätt mer synliga i klassrummet och det är också så att lärarna oftare 

vänder sig till pojkar än till flickor. Öhrn menar dock att skillnaderna mellan pojkar och 

flickor, vad gäller värden och handlingar, inte i sig förklarar könsskillnaderna i 

klassrumssituationer. Det handlar, enligt Öhrn, inte om att flickor och pojkar ”är” på olika 

sätt utan om ett möte där människor med olika orientering agerar i ett socialt sammanhang 

med vissa villkor. ”Vad vi ser i klassrummet är att villkoren svarar bättre mot pojkars än 

flickors förhållningssätt” (Utbildningsdepartementet 1994:12).    

 

2.2.1 ”Den dubbla dolda läroplanen” 

Utifrån resultatet från ovanstående undersökning, formulerade Hultman och Einarsson teorin 

om ”den dubba dolda läroplanen”. ”Den dubbla dolda läroplanen” är en utvidgning av ”Den 

dolda läroplanen” som, till skillnad från Lpo 94 som förespråkar samarbete, självständighet, 

elevinitiativ och anknytning till elevernas erfarenheter, ställer följande krav på eleverna:  

• Individuellt arbete, åtminstone ibland så att läraren kan bedöma eleven 

• Uppmärksamhet 

• Inväntan på sin tur  

• Sitta tyst och stilla  

• Undertryckning av egna erfarenheter, såvida det inte är ett särskilt anvisat tillfälle 

• Underordning av lärarens auktoritet  

Det Hultman och Einarsson kunde se av sin undersökning var att ”den dolda läroplanen” inte 

gäller för pojkar i lika hög grad som för flickor.  Pojkar lär sig att ta friheter och att stå i 

centrum medan flickorna får mindre svängrum och intar en mer passiv åskådarroll Utifrån 

dessa resultat formulerade Einarsson och Hultman ”den dubbla dolda läroplanen”. ”Den 

dubbla dolda läroplanen” innebär alltså inte bara att det finns skillnader mellan hur Lpo 94 

menar att elever ska behandlas och hur lärare egentligen behandlar elever utan också att det 

finns skillnader för hur pojkar och flickor behandlas i klassrummet. Det finns alltså två 

uppsättningar spelregler för eleverna, en för flickorna och en för pojkarna (2004:332ff). 

Vilken roll har då lärarna i detta? Einarsson skriver: 
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           Lärarnas egen uppfattning om hur de uppträder i klassrummet stämmer inte riktigt med deras 

faktiska beteende. /…/ Många lärare har ambitionen att bete sig på samma sätt mot pojkar och 

flickor och har också en föreställning om att de gör det. Men i samspelet med eleverna finns 

det ändå något som gör att dessa ambitioner och föreställningar sätts ur spel (2004:331). 

 

Vi anser att ”den dubbla dolda läroplanen” har ett ganska stort inflytande i dagens skola, utan 

att lärarna själva är medvetna om det. Vår egen erfarenhet visar att pojkar och flickor 

behandlas olika i olika klassrumssituationer och inte minst vid konflikthantering. På vår VFU 

kunde vi tydligt se att när det uppstod en konflikt mellan flickor så ägnades de inte lika 

mycket uppmärksamhet. De ansågs endast vara ”pipiga” och ”gnälliga” mest varje dag. Vid 

konflikt mellan pojkar så uppmärksammade läraren detta mycket mer och ansträngde sig för 

att reda ut konflikten.  
  

2.3 Förutsättningar för elevers skrivutveckling 

Vi anser att kunskap om hur man skapar en gynnsam skrivutveckling med en medveten lärare 

är en viktig förutsättning för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig maximalt av 

skrivundervisningen, oavsett kön. 

 

”Barn lär sig språk – talat språk, skriftspråk eller teckenspråk – i samspel med sin 

omgivning.” Så skriver Sven Strömqvist i boken Barn utvecklar sitt språk. Alla barn som 

utvecklas normalt går igenom samma utvecklingssteg. Någonstans mellan ett och ett halvt och 

två års ålder startar en ordförrådsspurt. Samtidigt börjar också utvecklingen av 

böjningsmorfologi och grammatik ta form och då är ordförrådsspurten en viktig förutsättning 

(Strömqvist 2003:57f). I Lära svenska skriver Ulf Teleman att ”skolan är en språk- och 

tankefabrik, och som lärling i denna miljö lär sig eleven själv att agera språkligt där” 

(1991:46).  Han menar också att när barnen börjar skolan har de ett fungerande talspråk med 

en komplicerad grammatik och ett ordförråd på några tusen ord och det är den grunden som 

undervisningen i skrivning ska bygga på (1991:89). Enligt vår erfarenhet från VFU-

perioderna och från lästa svenskkurser på Högskolan Kristianstad är detta viktigt att tänka på 

som lärare. Det eleverna redan kan bör läraren utgå från i det fortsatta arbetet för att nå 

optimal utveckling. I Skrivutveckling och undervisning hänvisar Bergöö m.fl. till Ragnhild 

Söderbergh och hennes fyra viktiga principer för vad som krävs vid språkutveckling. För att 

utveckla den grund och det språk som eleverna redan har krävs det, enligt Söderbergh: 

1. samspel med andra, där språk och handling har en funktion.  
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2. konkreta situationer i vardagen, där det händer något som behöver kommenteras och 

uttryckas och där orden får sin betydelse genom sammanhanget. 

3. genom användning av språket, att pröva, lyssna och dra slutsatser om olika regler och 

konventioner. 

4. att själv upptäcka hur språket är uppbyggt och skaffa sig själv en alltmer fulländad 

insikt om hur språkets olika delar hänger ihop (Begöö 1997:48).  

 

Söderbergh menar att barn ska skaffa sig gemensamma erfarenheter genom att göra saker 

tillsammans och genom att uppleva och upptäcka. Barnens erfarenheter blir sedan en grund 

som barnen tillsammans med läraren kan minnas, återuppleva, bearbeta och analysera genom 

skriften. Bergöö anser att om språket är kopplat till erfarenhet och om det får växa i konkreta 

situationer, så får orden sin betydelse och mening ur sammanhanget. Genom nya erfarenheter, 

upptäckter och iakttagelser krävs ord och begrepp för att kunna förstå och beskriva det man 

upplevt, och språklig utveckling är en förutsättning för möjligheten att ställa nya frågor 

(Bergöö m.fl. 1997:43). Larsson skriver i Skrivförmåga – studier i svenskt elevspråk: 

 
Att erövra skriften som språk innebär att fördjupa sina möjligheter att bearbeta och utnyttja 

erfarenheter och att utöka sin problemslösningsförmåga och därmed också sin 

inlärningsförmåga (1984:52). 

 

Forskare är eniga om och betonar att skrivandet utvecklas i samspel med andra (Björk, Liberg 

1999:43). Barnen får i läsandet och skrivandet tillsammans med andra möjlighet att bygga 

upp en förståelse av och en medvetenhet om vad det innebär att befinna sig i skriftspråkliga 

verksamheter. Erfarenheter av skriftspråklighet måste barn få göra tillsammans med andra 

barn och vuxna (Bergöö m.fl. 1997:18). När eleverna möter skolans värld behöver de få känna 

och uppleva glädjen i att använda sina egna erfarenheter för att kunna utvidga och bygga upp 

sin skriftmedvetenhet. De blir mer och mer medvetna om skriftens användning och vågar 

därför prova på att hantera skriftverktygen. Sakta lär de sig hur ögats och örats språk kan 

kopplas samman. Då får eleverna uppleva att det är den skrivna texten som avgör vad som har 

skrivits och vad som kan läsas. Eleverna börjar så smått bli skriftspråkligt medvetna (Björk, 

Liberg 1999:43f). 
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I Skolverkets kursplan för ämnet svenska står det att ett av skolans viktigaste uppdrag är att 

skapa goda möjligheter för samtliga elevers språkutveckling (www3.skolverket.se). Björk och 

Liberg skriver i Vägar in i skriftspråket: 

 
         Eftersom alla barn inte lär sig läsa och skriva på samma sätt, måste de erbjudas olika 

arbetssätt och uttrycksformer för att deras varierande behov och skiljda förutsättningar ska 

tillgodoses. Då får man som lärare bättre möjligheter att bygga på det som är varje enskilt 

barns starka sida (1999:12). 

 

Varje elev är unik och tillägnar sig skriftspråket på olika sätt. För en lärare är det viktigt och 

angeläget att sträva efter att barnen ska få flyt i sin skrivning. Flytet är det första steget i en 

skrivutveckling och en förutsättning för nästa steg, då tankarna ska bli så tydliga och klara att 

andra också kan förstå dem (Björk, Liberg 1999:114). 

 

Flera forskare (Smith, Britton och Söderbergh) är eniga om att skrivandet är lärandets 

redskap. Själva skrivandet stärker elevens förmåga att tänka och får eleven att se sig självt 

och tillvaron ur nya synvinklar (Bergöö m.fl. 1997:18). Vår erfarenhet av elevers 

skriftspråksutveckling säger oss att elever ofta har problem att uttrycka sig i skrift. Vi har vid 

ett flertal tillfällen varit med om elever som uttryckt osäkerhet inför en skrivuppgift av den 

anledningen att de inte vet vad eller hur de ska skriva. Om de inte är säkra på detta så kan 

inte heller skrivandet användas som ett redskap för lärande och då utvecklas inte deras tankar 

eller skrivning i den utsträckning som annars kanske skulle kunna vara möjlig. 

 

2.4 Lärarens betydelse för elevers skrivutveckling 

Vi har valt att redovisa Vygotskijs tankar och teorier om lärarens roll i elevens 

skrivinlärningsprocess eftersom hans teorier stärker de tankar som tidigare nämnda forskare 

(Söderbergh, Bergöö, Strömqvist m.fl.) har om hur elever tillägnar sig skriftspråket. Vygotskij 

ansåg att lärande först sker när en elev konstruerar ny kunskap med hjälp av en mer erfaren 

person. All inlärning sker genom att vi själva tolkar de intryck och upplevelser vi har av 

verkligheten. Inlärning är något som pågår inom oss själva. Lärarens uppgift är att vara 

"rälsen på vilken vagnarna rör sig fritt och självständigt och av den bara får inriktningen på 

den egna rörelsen" (Lindqvist, 1999:21). Den pedagogiska konsekvensen av Vygotskijs teori 

är att läraren har stor betydelse som handledare av elevers och studenters lärande. Läraren 
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måste först lyssna på eleverna och studenterna, observera dem och försöka förstå i vilken 

utbildningsfas de befinner sig så att läraren med lämpliga uppgifter och viss handledning kan 

hjälpa dem in i nästa utvecklingszon, den som ligger närmast den där de befinner sig, var och 

en eller som grupp (Egidius, 2000:84). Även Per-Olov Svedner, menar att läraren har en 

viktig roll som handledare i klassrummet. Utgångspunkten är att man ska ta reda på vad 

eleverna gjort och sedan bygga vidare på detta (1999:24).  

 

En förutsättning för att barn ska kunna utveckla sitt språk och sitt skrivande är att läraren ser 

till att inbjuda till meningsfulla och återkommande skrivsituationer. Dessutom är det viktigt 

att läraren kan avgöra om en elev utvecklas i tillfredsställande takt. Utifrån elevernas egna 

texter kan läraren studera hur de enskilda elevernas skrivutveckling gestaltar sig. På så sätt 

kan läraren också avgöra vilket stöd varje enskild elev behöver (Björk, Liberg 1999:115).  

 

Svedner menar att en av lärarens svårigheter i klassrumsmiljön, förutom individuella och 

sociala skillnader, är könsskillnaderna. Han menar att flickor och pojkar i många avseenden 

har skilda attityder, värderingar, beteenden och förväntningar och att man som lärare aktivt 

måste arbeta för att försöka möta alla elever (1999:22). I Lpo 94 kan man läsa:  

 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (2001:6). 

 

Vi anser att ovanstående påstående även gäller elevers skrivna texter. Lärarens sätt att möta 

och stimulera eleverna i deras skrivutveckling påverkar och spelar en roll i elevernas 

utveckling till skribenter. Läraren måste alltid utgå från det centrala i varje elevtext, oavsett 

elevens kön, och uppmuntra till fortsatt skrivande genom att ha stimulerande skrivuppgifter 

som utvecklar samtliga elever på deras egna olika nivåer.  
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2.5 Språk och genus  

Oavsett om det handlar om kroppsspråk, teckenspråk, talspråk eller skriftspråk så är det 

genom språket som vi kommunicerar och samverkar med omvärlden menar Ann-Katrin 

Svensson i Barnet, språket och miljön. 

 
           Språket har i huvudsak en social funktion. /…/ Dessutom fungerar språket 

gruppsammanhållande. Genom språket signalerar vi grupptillhörighet /…/. På detta sätt 

fungerar språket också som en del av identitetsutvecklingen (Svensson 1998:12). 

 

Kent Larsson är av samma åsikt och skriver i boken Skola, språk och kön:  

 
En av de viktigaste förutsättningarna för att individen skall kunna integrera med omvärlden är 

språket. Med språket förmedlar vi våra tankar till varandra och i språket avspeglas våra 

attityder till omvärlden. Genom samspelet socialiseras vi in i olika roller (1982:23). 

 

Majoriteten av forskarna inom området ”språk och kön” är överens om att det finns tydliga 

skillnader mellan en kvinnas språk och en mans språk, likväl som mellan en flickas språk och 

en pojkes språk. Redan när barn är mycket små bildar de sin uppfattning om könsroller genom 

att tolka direkta och indirekta signaler från omgivningen. Genom nyanserna i de vuxnas sätt 

att kommunicera med dem förstår barnen hur de ska agera i olika situationer och vad som 

förväntas av dem. Omgivningen kräver att barnen ska bete sig som pojkar och flickor och 

barnen uppfyller kraven bland annat genom sitt språkliga beteende. Så små barn som 

förskolebarn har redan lärt sig könsspecifika språkbeteende (Larsson 1982:23). 

 

Att män och kvinnor talar olika och har olika språkanvändning råder det inget tvivel om. Men 

vilka är skillnaderna, enligt forskarna? Kerstin Nordenstam hävdar att det finns könsskillnader 

i språkbruket och att dessa skillnader kan avläsas i hur kvinnor och män samtalar med 

varandra i ett vardagligt sammanhang. Hennes undersökning visade att män är de som 

använder de längsta replikerna tidsmässigt men det är kvinnorna som har flest ord per replik. 

När två kvinnor talar med varandra diskuterar de sina egna och andras personliga relationer. 

De talar mest om vänner och barn medan männen huvudsakligen talar om arbete och sport. 

Dessutom visade hennes undersökning att kvinnor använder betydligt fler stödsignaler (till 

exempel hm, ja, nähä, ja just det etc.) vilket Nordenstam tolkar som att kvinnor är bättre 

lyssnare än män (Nordenstam 1990:32ff).  Nordenstam har tydligt stöd för sina resultat men 

vi är inte riktigt villiga att hålla med.  Vi tror att män och kvinnor skiljer sig i mer än bara 
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språkliga avseenden. Män och kvinnor är biologiskt och socialt sett olika i många aspekter 

och därmed antar vi att män och kvinnor också lyssnar på olika sätt. Att använda stödsignaler 

innebär kanske inte automatiskt, enligt oss, att man är en bättre lyssnare.  

 

Larsson hänvisar i Skola, språk och kön till en undersökning gjord av Hultman 1977 där han 

menar att flickor och kvinnor har fler personbetecknande ord än pojkar och män. De väljer 

person framför sak. Därmed blir deras perspektiv och miljö gärna mindre och intimare än 

männens och pojkarnas (1982:90). Heister och Zackari skriver i Visst är vi olika att det 

framträder vissa skillnader vad gäller flickors och pojkars språk. Flickorna har till exempel 

lättare för att uttrycka sig, de använder fler ord och de kommer med flest uttalanden och 

påståenden (1994:4).   

 

Tor G Hultman har gjort en undersökning utifrån centralprovet i svenska för årskurs 3 på 

gymnasiet. Temat var ”Familjen och äktenskapet”. Det visade sig att flickor skrev om 

trygghet och lycka i kärnfamiljen medan pojkarna skrev om relationen mellan familjen och 

samhället i ett vidare ekonomiskt och politiskt perspektiv (Hultman 1990:19ff). Gunilla 

Molloy har kommit fram till en teori om varför det blir denna skillnad i pojkars och flickors 

texter. Hennes flickelever hade en tendens att skriva mycket om relationer och om harmoni 

med naturen och Molloy antog att det hade med kön att göra. Hon skriver:  

 
De är flickor och deras lärare är kvinna. Lärarens kroppsspråk, samtalston och hur hon deltar i 

klassrumsdialogen kan hos flickorna, som ser /…/ läraren som ett möjligt 

identifikationsobjekt, framkalla gissningar om att ”det är så här kvinnor skriver” (1996:43)  

 

Molloy anser att ett bra sätt att få pojkar att influeras av flickornas skriftspråk, och vice versa, 

är att låta eleverna diskutera varandras texter och hjälpa varandra att lyfta upp det som är bra. 

Hon menar att diskussionen är ett socialt sammanhang där kunskap kommuniceras genom 

språket (1996:45). 

 

Tidigare har vi redovisat att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt språk. Men det 

finns de forskare som anser motsatsen. R.W. Connell menar, i debattboken Om genus, att de 

skillnader som man försöker definiera mellan kvinnors språk och mäns språk, enbart är 

”svammel”. Connell anser att språkbruket är situationellt och skapas av maktrelationer och att 

det inte finns några fasta skillnader mellan mäns och kvinnors språkbruk. 
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Speciella och situationella skillnader förekommer ibland. Men de förbleknar i jämförelse med 

den väldiga överlappningen i språkbruk mellan kvinnor och män, och den gemensamma 

förmågan till språkinlärning. Förmågan att lära sig språk är karakteristiskt för människosläktet 

och bildar grunden för hela vår kultur – inklusive ideologin om genusskillnader. Underligt 

nog lyckas både kvinnor och män läsa och förstå samma böcker om genusskillnader i språket 

(Connell 2003:71f). 

 

Connells ståndpunkter ställer vi oss dock lite kritiska till. Connell är verksam som 

utbildningsprofessor, inte språkvetare, och därför anser vi att det är rimligt att kritiskt 

ifrågasätta Connells åsikter om icke existerande skillnader mellan mäns och kvinnors språk. 

Hans forskning är centrerad på genus i förhållande till privatliv, sociala relationer och kultur 

och inte i förhållande till språk som däremot de andra forskarna (till exempel Nordenstam, 

Hultman och Larsson) är.  

 

Vi tolkar Connells attityder till genus och språk som att språket varierar beroende på när, var 

och hur det används oavsett vem, kvinna eller man, som använder det. Språket är gemensamt 

vilket betyder att män och kvinnor förstår varandra när de talar med varandra. Det finns 

naturligtvis också en del andra skillnader i språkanvändningen som inte kan kopplas till 

genus. Exempel på sådana skillnader är sociolekter (språkets påverkan av den sociala 

tillhörigheten), dialekter (språkets påverkan av den regionala tillhörigheten) och kronolekter 

(språkets påverkan av personens ålder). 

 

2.6 Problemprecisering 

Vi har valt att fokusera på två frågeställningar i vår framställning, då skillnader mellan 

pojkars och flickors skrift kan vara många. Dessa frågeställningar har vi valt utifrån våra 

tidigare erfarenheter av elevers skrivna texter. Då har det visat sig att pojkars och flickors 

texter skiljer sig i innehåll och att flickor oftare skriver utifrån sin egen verklighet. Samtidigt 

tyckte vi oss se att pojkarnas texter var mer påhittade och ”overkliga”. Vår första 

frågeställning utgår från en hypotes som vi formulerat utifrån våra erfarenheter av pojkars och 

flickors skrift. Hypotesen är att de texter som skrivs i första person singular också oftast 

skrivs utifrån elevernas egna erfarenheter. 
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• I vilken mån utgår pojkar respektive flickor från sin egen verklighet, dvs. använder 

första person singular i sina texter? 

• Hur, samt i vilken utsträckning, beskriver pojkar respektive flickor sociala relationer 

av olika slag i sina texter? 

 

 

3. Empirisk del 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa, analysera och kommentera vårt undersökningsmaterial. 

Avsnittet kommer att börja med en presentation av hur undersökningen planerades att 

genomföras och därefter kommer det faktiska genomförandet att läggas fram där 

undersökningsgrupperna har fått var sin rubrik. Anledningen är att genomförandet skiljde sig 

åt och att det därmed blev vissa skillnader i gruppernas resultat. Därefter redovisas och 

analyseras resultaten.   

 

3.1 Metod 

För att uppfylla syftet på bästa och mest rättvisande sätt valde vi att använda oss av en 

kvalitativ metod kombinerat med att vi kvantifierade det material vi fick in av vår 

undersökning. Anledningen till valet av metod var att vi ville få ett mindre material att 

bearbeta men att samtidigt kunna gräva djupare i det och på så sätt kunna besvara vår 

problemprecisering på bästa sätt. Vår undersökning baseras på en djupanalys av de elevtexter 

som två grupper fick skriva utifrån en bild. Vi valde att själva planera och genomföra en 

uppgift i undersökningsgrupperna istället för att samla in redan skrivet material. Detta för att 

från början få en helhetsbild av uppläggning och genomförande vilket är väsentligt för vår 

undersökning. På så sätt kan vi se och analysera hur själva genomförandet påverkade 

resultatet. Med redan skrivet material skulle vi inte få den möjligheten. De texter som blev 

resultatet av uppgiften läste vi sedan igenom upprepade gånger. Därefter kunde vi urskilja 

mönster, som hade med vår problemprecisering att göra, i texterna. Vi valde därefter att 

sortera upp texterna i pojkar och flickor i vardera grupp för att sedan kategorisera utifrån vår 

problemprecisering och hitta tydliga kärncitat som illustrerade kategorierna på bästa sätt. 

Därefter skrev vi ner utfallet av analysen i tabeller (se tabell 1 och 2) för att lättare kunna 

urskilja de verkliga skillnaderna och mönsterna. Efter ytterligare genomläsningar upptäckte vi 
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även andra mönster i texterna men dessa mönster var inte relevanta för vår studie. Dessa 

kommer dock kort att uppmärksammas i diskussionsavsnittet.    

 

3.2 Uppläggning 

För att få underlag till att besvara vår frågeställning planerade vi att, utifrån en OH-bild, ge 

eleverna i uppgift att skriva en text. Bilden skulle vara så detaljerad att eleverna skulle ha 

möjlighet att utgå från många olika perspektiv. I en konstalmanacka hittade vi en sommarbild 

målad av konstnären Ebba Kristina Wingårdh. Bilden föreställde en badstrand där flera olika 

tecknade figurer förekommer. På bilden fanns både vuxna, barn och djur och man kunde 

tydligt se att det sker många aktiviteter en varm sommardag på stranden. Denna bild ansåg vi 

uppfylla våra krav. Elevernas uppgift skulle bli att skriva en berättelse utifrån det som händer 

på bilden. Bilden skulle fungera som stimuli för fri skrivning och inte som en bildbeskrivning. 

Vi ansåg att bilden skulle vara väl förankrad i elevernas egna erfarenheter, för att vi skulle 

kunna analysera resultatet utifrån vårt syfte och vår problemprecisering. Bilden skulle väcka 

tankar hos dem för att starta deras kreativitet inför uppgiften. Vi misstänkte att vi annars 

skulle få ett mindre material att analysera och att vi därmed inte skulle kunna uppfylla vårt 

syfte. 

 

Lektionens början planerades till att eleverna skulle få i uppdrag att titta en stund (ca 5 

minuter) på bilden. Därefter skulle elevernas tankar kring bilden lyftas fram. Frågor som 

möjligen kunde väcka elevernas kreativitet och fantasi skulle också ställas. Eventuella svar på 

frågorna ville vi dock inte diskutera med eleverna, på grund av att eleverna då skulle kunna 

påverkas, både av oss och av varandra. Frågorna handlade om exempelvis vad de ser, vem de 

tror personerna på bilden är, vad som har hänt tidigare, vad som kommer att hända, var bilden 

utspelar sig och så vidare. Skrivuppgiften skulle vara öppen för att inte ”låsa” eleverna i 

någon mall. Texterna skulle skrivas utifrån elevernas egna erfarenheter och förutsättningar för 

att resultaten skulle kunna vara analyserbara utifrån våra behov. För att få ett analysmaterial 

som vi skulle kunna hantera i mängd valde vi att begränsa antalet skrivblad till tre stycken per 

elev.   

 

Vår VFU-period var planerad till en tredje klass och dessa elever skulle ingå i vår 

undersökning tillsammans med deras parallellklass. Tanken var att vi då skulle ha en fördel av 
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att eleverna kände oss och att uppgiften skulle bli lättare att integrera med den övriga 

undervisningen.  

 

3.3 Genomförande 

Efter en vecka i VFU-klassen visade det sig att vår plan och vårt syfte med undersökningen 

inte skulle kunna uppfyllas. Eleverna hade bara gått i årskurs tre en månad, de hade ny lärare, 

nya rutiner och nytt klassrum. Alla dessa faktorer inverkade på vårt beslut att inte genomföra 

undersökningen i dessa klasser. En vecka innan planerat genomförande valde vi att istället ta 

kontakt med två lärare i två årskurs sex på en högstadieskola i centralorten. Vi besökte skolan 

och lärarna och fick klartecken för att genomföra vår undersökning. De tog emot oss med 

öppna armar och tackade oss för initiativet och önskade oss välkomna i klassen för att 

genomföra vår undersökning. En av anledningarna till detta var att lärarna ännu inte hade 

påbörjat friskrivning i grupperna och de såg vår undersökning som en möjlig inledning till 

deras fortsatta arbete. Dessutom tyckte de att det var trevligt med inspiration från oss, två nya 

personer som varken lärare eller elever träffat tidigare. Texterna som blev resultatet av vår 

undersökning ville lärarna använda vid kommande utvecklingssamtal.  

 

Våra undersökningsgrupper var nu bestämda. Båda grupperna innehöll elever från tre olika 

skolor i kommunen och denna sammanslagning hade skett vid terminens början. Därmed 

kände eleverna inte varandra så väl och detta påpekade även lärarna för oss. Grupp A bestod 

av 24 elever, varav 11 pojkar. Grupp B bestod av 25 elever, varav 10 pojkar. Anledningen till 

att vi genomförde undersökningen i båda grupperna var inte för att jämföra de två grupperna 

utan för att få ett större underlag till att besvara frågeställningen i undersökningen. Det var 

inte grupperna vi hade avsikten att lägga fokus på utan pojkars respektive flickors texter. Till 

vårt förfogande fick vi ett 60 minuters-pass i vardera klass samtidigt som lärarna lovade att 

fullfölja uppgiften vid händelse att någon inte skulle bli klar under detta pass. 

 

Bilden som skulle användas som stimuli blev vid utskrift suddig på grund av att färgerna flöt 

in i varandra. Efter tre försök lyckades vi få den bästa utskrift som gick. Tyvärr blev bilden 

ändå lite otydlig när den torkat. Vi var tvungna att använda denna bild för det fanns ingen 

annan möjlighet att få den i bättre kvalitet oavsett var den skrevs ut. 
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3.3.1 Grupp A 

Klassrummet för grupp A såg traditionellt ut med bänkar i rader där eleverna satt två och två. 

Katedern var placerad mitt framför eleverna och därmed också mitt framför whiteboardtavlan. 

Det fanns varken skönlitterära böcker eller faktaböcker synliga i klassrummet. På väggarna 

fanns många färgstarka bilder målade av eleverna och detta gjorde att klassrummet kändes 

hemtrevligt och personligt.  

 

Efter en kort presentation av oss själva, samt att syftet med vår närvaro i klassen var att få 

hjälp av eleverna för att kunna genomföra vår studie, fick eleverna studera OH-bilden under 

tystnad. Samtliga elever visade intresse och de studerade villigt bilden och alla dess detaljer. 

Efter ett par minuter bröt vi tystnaden genom att ställa frågor till bilden. Eftersom motivet var 

lite suddigt kände vi oss tvingade att få eleverna att upptäcka bildens detaljer, till exempel 

vindmöllorna, genom frågan: Vad ser ni på bilden? och genom att peka på vissa detaljer och 

fråga: Vad är detta? Möjligheten finns att dessa frågor påverkade eleverna i deras skrivning 

men vi kan inte med säkerhet säga att det gjorde det. När detaljerna på bilden var förklarade 

fortsatte vi med att ställa frågor som till exempel: Vad ser ni på bilden? Vilka är personerna? 

Vad gör personerna? Vad händer just nu? Vad har hänt tidigare och vad kommer att hända 

efteråt? Många elever räckte upp handen för att svara på frågorna men vi förklarade att 

frågorna bara ställdes för att väcka tankar inför det kommande skrivandet. Efter 

bildintroduktionen, cirka femton minuter, delades papper ut och skrivandet satte igång. Vi 

observerade att samtliga i gruppen kom igång direkt. Efter bara en kort stund blev en flicka 

klar och då ifrågasatte läraren viskande om hon gjort sitt bästa. Detta gav resultatet att flickan 

då fortsatte skriva. När det var tio minuter kvar började flertalet bli färdiga.  

 

Under tiden som eleverna skrev sina texter valde gruppens lärare att rätta några tidigare 

gjorda elevtexter. Dessutom gick hon fram till eleverna medan de skrev för att se vad de skrev 

och kommentera det de skrivit. Var det någon elev som räckte upp handen så ville hon gärna 

hjälpa den eleven. Det märktes tydligt att läraren ville ha koll på vad eleverna skrev och inte 

helt släppa gruppen i våra händer.  

 

3.3.2 Grupp B 

Grupp B:s klassrum var placerat i samma byggnad som grupp A:s. Skillnaden var att detta 

klassrum låg på hörnan av byggnaden och därmed hade rummet fönster på två sidor vilket 
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gjorde klassrummet ljust. En annan skillnad var placeringen av bänkarna. Längs med 

klassrummets två långsidor satt två rader av elever som därmed satt mitt emot varandra. För 

att kunna titta på whiteboardtavlan var dessa elever tvungna att vrida på huvudet. Mellan 

dessa två rader satt resten av eleverna två och två med ansiktena riktade rakt fram. I 

klassrummet fanns många böcker som var knutna till klassens bildlektioner men det fanns 

inga skönlitterära böcker. 

 

Introduktionen till bilden genomfördes på samma sätt i grupp B som för grupp A, med en 

betydelsefull skillnad. När samtliga elever fått ut papper och de var på väg att börja skriva 

räckte en pojke upp handen. Han ställde frågan: ”Kan man skriva som det var när vi åkte till 

Kreta?” Vi gav svaret: ”Ja, till exempel…” Denna fråga visade sig ha stort inflytande på 

gruppens resultat. Efter bara en liten stund, ungefär 20 minuter, blev en pojke klar med 

uppgiften. Grupp B visade sig bli klar med uppgiften betydligt snabbare än grupp A. När 

tiden för passet var slut var det dock en flicka som inte hunnit skriva färdigt. 

 

Medan eleverna skrev sina texter valde gruppens lärare att, även han, skriva en berättelse 

utifrån bilden. Han satt längst ner i klassrummet lika uppfylld av uppgiften som sina elever. 

Räckte någon upp handen så lämnade han över det till oss. Han gav inga kommentarer till 

någon elev. 

 

3.4 Redovisning och analys av resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att, på ett kortfattat och överskådligt sätt, 

redovisas och analyseras. Vi har valt att redovisa samt analysera resultatet i underrubriker 

kopplade till vår problemprecisering för att på så sätt få resultatet övergripande och 

lättförståeligt. Antalet analyserade texter redovisas i tabell 1. För att tydliggöra de olika 

resultaten från undersökningen kommer en del citat från elevtexter att redovisas. Dessa är 

direktcitat. 

 

 Flickor Pojkar Totalt 

Grupp A 13 11 24 

Grupp B 15 10 25 

Totalt 28 21 49 

              tabell 1 
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Längden på texterna skiljer sig inte alls mellan pojkar och flickor och inte heller mellan grupp 

A och grupp B. De flesta har skrivit fram- och baksida på ett A4-papper.   

 

Samtliga texter är skrivna i någon av tre genrer: saga, brev och novell. Exempel på 

sagoformen är en pojke som skriver: ”Det var en gång en pojke som skulle bada…” Dessa 

berättelser slutar ofta med ”…sen levde de lyckliga i alla sina dagar.” I brevform är det några, 

både flickor och pojkar, som skriver. Det kan se ut så här: ”Hej! Jag heter Stig och denna 

berättelse handlar om när jag åkte till stranden.” Dessa brev avslutas aldrig med de vanliga 

avslutningsfraserna, utan sluten kan vara till exempel: ”När jag kom hem somnade jag direkt.” 

eller ”…sen gick vi och köpte glass.” Majoriteten i undersökningsgrupperna har dock skrivit i 

novellform.  Dessa texter är kortare berättelser med en koncentrerad handling. De innehåller 

en början och ett slut och däremellan utspelar sig en handling, ibland med ett hinder av något 

slag. Novellerna slutar ofta med att familjen eller huvudrollsinnehavaren går och lägger sig. 

En flicka skriver: ”Efter att dom hade ätit så gick dom och la sig för att dom var så trötta av 

att va vid havet hela dagen.” En annan flicka avslutar sin novell på följande sätt: ”Jag, Nisse 

och min syster somnade på vägen hem.”  

 

3.4.1 Användandet av första person singular 

Det visade sig att undersökningen gav flera olika resultat i användandet av första person 

singular. Det blev inte bara en skillnad mellan pojkars och flickors texter utan även mellan de 

två grupperna. Grupp A använde sig endast av första person singular vid dialog i sina texter. 

Märkbart är att endast fyra elever valde att använda sig av detta, varav tre flickor. I övrigt 

använde ingen elev i grupp A första person singular i sina texter. I grupp B blev resultatet det 

motsatta. Femton elever skrev sina texter med utgångspunkt i första person singular. 

Dessutom visade det sig finnas en skillnad mellan pojkars och flickors texter inom grupp B. 

Tio flickor (ca 66%) och fem pojkar (50 %) skrev i första person singular. Skillnaden är alltså 

bara 16 procentenheter så vi kan inte, utifrån vårt begränsade undersökningsmaterial, med 

absolut sanning säga att flickor är mer benägna att använda första person singular i skrivna 

texter.  

 

En möjlig orsak till den stora skillnaden mellan grupperna kan vara den pojke i grupp B som 

frågade: ”Kan man skriva som det var när vi åkte till Kreta?” Hans fråga kan ha öppnat upp 
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möjligheter som de andra eleverna inte sett om han inte ställt frågan. Frågan och vårt jakande 

svar kan ha fått eleverna att relatera bilden till sin egen verklighet och erfarenhet och därmed 

valt att skriva i första person singular. Dessutom finns den möjligheten att pojken har en hög 

status i klassen och att hans fråga gav de andra eleverna en vink om att det inte bara är okej att 

skriva i första person singular utan att man dessutom kanske borde göra det, att det skulle vara 

det enda rätta.   

 

I grupp A var det ingen som öppnade upp möjligheten att skriva i första person singular och 

möjligen är det därför som den gruppen skrivit i tredje person i stället. Vi kan förmoda att 

resultatet också kan bero på att det kanske är svårare att skriva i första person singular och att 

grupp A inte har tränat på just detta. Däremot kan vi med ingen säkerhet säga att eleverna i 

grupp A inte utgått från sin egen erfarenhet bara för att de valt att skriva i tredje person. Detta 

tyder på att vår ställda hypotes i problempreciseringen inte är helt korrekt. Den kan dock inte 

avfärdas helt med tanke på det relativt begränsade underlag som vi analyserat. Möjligheten 

finns att resultatet talat för vår hypotes om analysunderlaget varit mer omfattande. 

 

En annan möjlig orsak till skillnaden mellan grupperna, vad gäller användandet av första 

person singular, är lärarnas inverkan. I grupp A ville läraren gärna prata om innehållet i 

texterna med vissa elever. Eventuellt gjorde hon detta för att hon visste att några elever skulle 

ha svårare för att komma igång och skriva. Vi kan inte med någon säkerhet säga vad hon sade 

till eleverna. Möjligheten finns att hon påverkade dem i en viss riktning. Som vi nämnt 

tidigare så blev skillnaden mellan flickor och pojkar i grupp B inte så stor. Vi vill ändå lyfta 

fram ett par möjliga orsaker till den skillnad som trots allt blev. Eventuellt är det en ren 

tillfällighet att det blev en skillnad eller också är flickorna mer vana vid att skriva i första 

person singular. Möjligen skriver flickorna fler brev och kanske skriver de dagbok och i dessa 

två genrer utgår man från sig själv och skriver i första person singular.     

 

En intressant upptäckt i grupp A:s texter var att fem pojkar valde att skriva i tredje person 

trots att berättelserna utgår från deras egna namn och klasskompisarnas namn. Exempel på 

detta är en pojke som skrev en berättelse där huvudpersonen hade exakt samma namn som 

pojken själv. Tre pojkar skriver berättelser där personerna har samma namn som deras 

autentiska familjer eller vänner. Ändå väljer pojkarna att skriva i tredje person singular. Den 

tydliga kopplingen mellan pojkarnas namn och deras texter framkom efter att vi studerat 

klasslistan för grupp A. Dessa pojkars texter hade också tydliga indikationer på egna 
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erfarenheter. Ett exempel är en pojke som skriver: ”Sen nästa dag så åkte de hem från X-

köping till Y-köping och handle sen åkte de till back till X-köping.” Denna pojke skriver sin 

berättelse i tredje person plural men använder ändå begrepp som finns i hans erfarenhetsvärld. 

Avstånden är rimliga och av texten kan man utläsa att han åkt den vägen tidigare. En annan 

pojke skriver: ”NN bodde inan i Z-torp och nu bor han i Y-köping och han har börjat i 

Y.S.K.” Även här finns tydliga kopplingar till pojkens erfarenhetsvärld. Y.S.K är en fiktiv 

förkortning på stadens sportklubb och man kan anta att pojken är med i den klubben eller att 

han känner någon som är det.  

 

Exemplen ovan är skrivna i tredje person men ändå väljer pojkarna att skriva om den egna 

verkligheten.  En möjlig orsak till detta kan vara att de tycker att det är lättare att skriva i 

tredje person eller att de inte är vana vid att skriva i första person singular. Skriver de i tredje 

person kan de utgå från sina egna erfarenheter men i en annan skepnad och detta anser de 

kanske vara lättare. Vi kan anta, utifrån de skrivna texterna, att de inte är vana skrivare. 

Handlingarna var enkla men texterna hade ingen röd tråd från början till slutet. Eventuellt har 

de aldrig eller sällan skrivit dagbok eller brev och därigenom inte fått den träning som många 

flickor har fått. Att dessa texter skrevs av fem pojkar, alltså inga flickor, i grupp A tror vi är 

en ren tillfällighet men hade de fått samma inbjudan till att skriva i första person singular som 

eleverna i grupp B fick så finns möjligheten att dessa fem pojkar hade gjort det. Men vi kan 

inte säkert säga.     

 

Ett motsatt resultat, till ovanstående, i användandet av första person singular är en text som en 

pojke skrev: ”Jag är på bryggan i Lomma och badar/…/PANG! Ett pistolskott! Jag simmar 

snabbt tillbaka till stranden.” Vi kan anta, med tanke på det våldsamma innehållet i hans text, 

att denna pojke inte utgår från egen erfarenhet trots att han skriver sin text i första person 

singular. Eventuellt kan det vara så att denna pojke gått in i en fiktiv roll och valt att skriva sin 

text med extra spänning där han får vara med om något som han vanligtvis kanske inte hade 

fått vara med om. En annan förklaring kan vara att denna pojke spelar mycket dataspel eller 

att han ofta titta på våldsamma filmer och att han utgått från detta då han skrivit sin text. Vi 

vill dock påpeka att förklaringarna, till varför denna pojke skrivit i första person singular trots 

det fiktiva innehållet, kan vara många och att vi med ingen säkerhet kan ge ett absolut svar till 

varför han valt att skriva så. 
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Ovanstående resultat gör att vår hypotes, att de elever som skriver i första person singular 

också utgår från den egna verkligheten, är ofullständig. Vår undersökning visade att de elever 

som skrev i första person singular inte nödvändigtvis utgick från sin egen verklighet. 

Dessutom visade det sig att några av de elever som skrev i tredje person singular ändå utgick 

från sin egen verklighet. Verkligheten har alltså visat sig vara mycket mer komplex än vad vi 

från början trodde i vår hypotes. 

 

3.4.2 Beskrivningar av sociala relationer 

Undersökningen visade ingen större skillnad mellan de två grupperna när det gäller 

beskrivningar av sociala relationer. Den största skillnaden var mellan pojkar och flickor. 

Analysen av texterna visade att de relationer som oftast beskrevs var knutna till familjen i 

olika konstellationer. Flickorna var dock i klar majoritet att skildra denna relation. I tabell 2 

sammanfattas samtliga relationer som förekom i elevtexterna. 

 

 Pojkar Flickor 
TOTALT 

Familj inkl. syskon 11 23 34 

Vänskap 5 7 12 

Kärlek 1 2 3 

Pojke/man + hund 3 5 8 

Morfar  0 1 1 

Ingen relation 2 1 3 

TOTALT 
22 39 61 

                tabell 2 

 

Antalet beskrivna relationer i de skrivna texterna varierar mellan pojkar och flickor. Det 

maximala antalet relationer som framkommer i texterna är tre men majoriteten av texterna 

beskriver enbart en relation där det oftast är familjen som står i centrum. Det är endast en 

flicka som valt att skriva sin text med tre relationer; familj, vänskap och kärlek. Däremot är 

det fem flickor respektive två pojkar som valt att skildra två relationer. Dessa två relationer 

utgörs av vänskap och familj i samtliga av pojkarnas texter och i tre av flickornas texter. De 

resterande två texterna med två relationer skrivna av flickor utgörs av en man och hans hund 
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samt kärlek eller vänskap. För att tabellen ska bli så överskådlig som möjligt kommer de olika 

relationerna att förklaras och tydliggöras med exempel från texterna. 

 

Familjen och dess olika konstellationer är varierad mellan olika texter. I begreppet familj 

finns samtliga konstellationer representerade. Exempel på texter där familjen står i centrum 

kommer nu att redovisas. En pojke skriver: ”Familjen Wall skulle köra till stranden och bada. 

Pappa Christian körde, mamma Anette satt med kartan, och barnen, Robert och Anna satt i 

baksätet.” En flicka skriver: ”Det var en gång en familj som bestod av Mamma Maria 32, 

Pappa Jonas 36, Malin 15, Micaela 13. En dag skulle dom köra till stranden.” Orsaken till att 

många, både pojkar och flickor, väljer att skriva om familjen kan vara att det är den relation 

som ligger dem närmast och att de då kopplar det som finns på bilden till sin egen verklighet. 

De kan minnas och återkoppla till det de varit med om tillsammans med sin familj och därför 

blir det lätt att skriva om det. Undersökningen visar att det är dubbelt så många flickor än 

pojkar som har valt att skildra denna relation. Viktigt att notera är dock att flickorna är något 

fler i det totala antalet än pojkarna. Anledningen till skillnaden kan ändå vara att flickorna har 

lättare för att relatera till familjen på grund av att de ser familjen som centrum i sina liv. För 

flickorna relateras bilden till det man gör med sin familj – solar, badar, firar semester och så 

vidare. En flicka tar familjerelationen till helt nya dimensioner: ”Det var en gång en hel släckt 

som skulle åka och bada.” I berättelsen lyfts flera familjemedlemmar fram: mamma, pappa, 

mormor, morbror och kusiner. En annan flicka skriver också om familjen men hon lyfter 

endast fram två syskon och deras pappa: ”Det var en gång två systrar som hette Tintin och 

Corin /…/ Deras pappa stod på bryggan med hunden Zera.” Ytterligare en flicka har valt att 

relatera till, vad man kan ana, sin egen familjerelation. Hon skriver: ”Vi var vid Malmös hav 

vid Hölvikstrand. Der skulle min styvpappa åka. Jag kommer aldrig att kalla honom pappa. 

För det går inte! Vi har sjänt varandra sen jag var bebie.” Möjligen är det så att denna relation 

är nytillkommen i hennes liv och att den är känslig just nu men att styvpappan ändå ingår i 

hennes familj. 

 

Skildringar av vänskaprelationen kan ta sig uttryck på följande sätt: ”Patrick och hans 

kompisar Jocke, Kalle och Linus skulle ut och fiska med Jockes nya segelbåt.” Så skriver en 

pojke. En flicka skriver: ”Jag heter Anna och det här är Malin min bästa kompis /…/ Vi har 

värkligen kul.”  De elever som valt att skriva om vänskap kan ha gjort det för att de minns en 

särskild händelse med sin kompis som de kan koppla till bilden. På bilden kan man tolka in 

flera olika kompisrelationer och möjligen är det dessa som vissa elever fokuserat på. En pojke 
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har skrivit en novell med rubriken Första dagen på sommarlovet. Han skriver: ”Lovet hade 

just börjat, och Pål var på väg till havet med sin bästa kompis Per…” En annan pojke skriver: 

”Jag var vid gränna kamping och badade så träffade jag många vänner. det var roligt och vi åt 

mycket glass.” Det finns ingen markant skillnad i antal mellan pojkars och flickors 

beskrivning av kompisrelationen. 

 

Kärleksrelationer är inte så vanligt förekommande i texterna. Ett exempel på denna relation är 

dock en text som en flicka skriver: ”…så kom det en tjej som frågade vad hunden hette. Jag 

heter Jack sa mannen. Och hade hjärtan i ögonen.” Det kan tyckas förvånande att inte fler valt 

att skriva om kärlek men en möjlig orsak till detta är att klassen inte känt varandra så länge 

och att de ännu inte har fått känslor för varandra. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om 

undersökningen gjorts på vårterminen istället. En pojke skriver om kärlek på ett inte så tydligt 

sätt: ”…på båten stod Björns bror Victor och min syster Sabina som skulle gifta sig med 

Victor.” Möjligen skriver pojken om något som är aktuellt i hans liv, att hans syster ska gifta 

sig eller precis har gjort det. 

 

Relationen pojke/man och hund är en intressant kategori. Både pojkar och flickor har valt att 

skriva berättelser utifrån en man och hans hund och relationen dem emellan. Ett tydligt 

exempel på detta är en text som en pojke skrivit: ”Idag ska vi åka till stranden, sa Nils, till sin 

hund Åke /…/ Han satte hatten på Åke, och gick ner till stranden.” En flicka skriver: ”Magnus 

är på stranden med sin hund (Markus) en solig dag. Dom gick ut på bryggan. Magnus har en 

badring och Markus har en hatt.” Fem flickor har valt att göra perspektivbyte till man och det 

resultatet kan bero på bildens utformning. På bilden står en man med en ganska central roll. I 

handen håller han kopplet som hunden sitter fast i. Troligtvis lockades flickorna av att skriva 

om hunden och därmed också mannen.   

 

En flicka valde att skildra relationen mellan morfar och hans barnbarn. Hon skriver: ”Det var 

en morfar som skulle ta med sina barn barn till stranden /…/ Dem badade och hade roligt sen 

skulle morfarn gå och hämta glass till barnen.” Troligtvis har denna flicka en mycket stark 

relation till sin morfar oavsett om han är levande eller död. Av texten att döma ser man att hon 

och morfadern haft gemensamma upplevelser där de haft roligt. 

 

I några av texterna förekommer inga relationer. I dessa texter finns en huvudperson som det 

händer vissa saker med men det förekommer ingen annan person. En pojke skriver: ”Han 
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ställde cykeln /…/ Han gick till en skugga /…/ Sen gick han och badade. Han simmade /…/ 

Sen cyklade han hem igen.” Denna text är skriven med ett mycket enkelt innehåll och med 

korta meningar. En text, skriven av en flicka, är en ren bildbeskrivning där inga relationer 

nämns: ”När jag ser på bilden ser jag sommar och sol. Där finns monga saker på bilden…” En 

anledning till att tre elever inte använder någon relation i sina texter kan vara att de har svårt 

för att uttrycka sig i text och kanske också även i tal. Möjligen är en bildbeskrivning en enkel 

väg att välja. Eleverna får fram en text på pappret och ”alla blir nöjda”. En annan möjlighet är 

att dessa tre elever helt utgick från vår introduktion av bilden då vi frågade vad de såg på 

bilden. 

Viktigt att notera är att flickorna har beskrivit sammanlagt 39 relationer medan pojkarna 

endast beskrivit 22 stycken. Anledningen till denna skillnad är att flickorna skildrar, i denna 

undersökning, flera olika relationer i en och samma text. Pojkarnas texter, däremot, är 

koncentrerade till en relation per text. En möjlig orsak till detta kan vara att flickorna 

sammanfogar bildens detaljer till sin egen verklighet. Flickorna har eventuellt lättare för att 

använda hela bilden för att framställa texten och därmed blir det också fler relationer i deras 

texter. Pojkarna däremot, kan vi anta, väljer att koncentrera sin text kring en, för dem, viktig 

del i bilden och då blir resultatet att deras texter oftast enbart innehåller en relation. 

 

3.5 Slutsats 

Resultatet visade på en skillnad mellan grupp A och grupp B, alltså inte mellan pojkar och 

flickor, vad gäller användandet av första person singular. I grupp A var det ingen elev som 

valde att skriva i första person singular. Det var dock fyra elever, varav tre flickor, i grupp A 

som använde första person i dialoger i texterna. I grupp B visade sig resultatet bli tvärtom. 

Femton elever, varav tio flickor, skrev sina texter utifrån första person singular.  

 

Den tydliga skillnaden i beskrivandet av relationer blev mellan flickor och pojkar. Totalt 

beskriver flickorna 39 relationer medan pojkarna endast beskriver 22 stycken. Den absolut 

mest skildrade relationen i texterna är familjerelationen. Den relationen skildrade 34 elever, 

varav endast 11 pojkar. De övriga relationerna man kunde utläsa av texterna var bland annat 

vänskap och kärlek. Det visade sig dessutom att fem flickor skrev sina texter i rollen som en 

man eller pojke, alltså att de gjorde ett perspektivbyte från flicka till man/pojke. 
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4. Sammanfattning och avslutande diskussion 
Från första början var det tänkt att vår undersökning skulle genomföras i en tredje klass under 

vår VFU. Så blev det inte på grund av olika anledningar. Istället beslutade vi oss för att 

genomföra undersökningen i två sjätteklasser. Detta gav resultatet att vi fick mer material att 

gå igenom och analysera och därmed mer underlag till att besvara vår frågeställning.  

 

Genom att själva planera och genomföra skrivuppgiften fick vi möjlighet att följa hela 

proceduren från uppläggning av uppgift till analys av resultat. Då kunde vi tydligare se 

kopplingar från hur skrivuppgiften genomfördes till hur resultatet blev. Om vi samlat in redan 

skrivna texter hade vi inte fått den möjligheten och det hade påverkat vår analys av det 

resultat vi funnit i texterna. Det har nämligen visat sig att genomförandet vid insamlingen av 

analysmaterialet spelat stor roll vad gäller resultatet. En betydande roll hade gruppernas två 

lärare. I grupp A medverkade läraren i vårt genomförande och hon samtalade med eleverna 

om vad de skulle skriva. Vi uppfattade det som att hon ville stödja dessa elever i deras 

skrivning men vi vet inte vad hon sade till dem. Möjligen vinklade hon in dem på vissa spår 

men tyvärr är det inget som framgår i texterna. En flicka avslutade sin skrivning efter en kort 

stund och då satte läraren igång henne igen genom att ifrågasätta om hon verkligen gjort sitt 

bästa.  

 

I grupp B valde läraren att själv sätta sig ner och skriva en berättelse utifrån bilden. Detta 

gjorde att han lämnade gruppen i våra händer och att han därmed inte kunde påverka dem i 

någon riktning. Däremot anser vi att den pojke som ställde frågan ”Kan man skriva som när vi 

åkte till Kreta?” påverkade gruppens resultat. Detta kan man tydligt se i resultatet där femton 

elever valde att skriva i första person singular och där man kan se kopplingar till deras egen 

erfarenhet. Eventuellt kan det vara så att denna pojke har en stark ledarroll i klassrummet och 

därmed påverkade de övriga i hans riktning eller är det så att han bara satte ord på det som 

alla undrade över. Detta kan ha inverkat på de andra i gruppen där många valde att skriva 

utifrån egna erfarenheter och därmed också skriva i första person singular. Jan Einarsson 

(2004:332f) menar att pojkar är mer benägna att göra utvikningar från ämnet och ge egna 

erfarenheter och synpunkter. Detta gjorde pojken samtidigt som han, genom sin kommentar, 

påverkade de andra. Caroline Liberg (1999:43) påpekar att skrivprocessen utvecklas i samspel 

med andra och i detta samspel anser vi att pojken hade en stor roll. Han använde sin egen 

erfarenhet för att förtydliga uppgiften för sig själv men samtidigt för de övriga i gruppen.   
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Det totala uteblivandet av texter skrivna i första person singular i grupp A, kan skapa en del 

funderingar kring om det är svårare att skriva i första person singular eller om gruppen bara 

inte är vana vid att skriva i denna form. Kanske finns det en möjlighet att grupp A trodde att 

de inte fick skriva i första person singular medan pojkens fråga i grupp B öppnade upp 

möjligheterna att skriva på ett erfarenhetsbaserat sätt och därmed också i första person 

singular. En annan möjlighet till skillnaden mellan grupp A och B, som varit med i våra 

tankar, är att vi eventuellt var för otydliga i vår introduktion, trots att vi upplever att vi sagt 

nästan exakt samma sak till grupp A som grupp B. Vi kan dock inte utesluta att grupp A 

utgick från sina egna erfarenheter trots att de inte skrev i första person singular. Det är möjligt 

att majoriteten av dem utgick från sina egna liv i sina texter men det är inget som framgår 

tydligt. Likväl är det möjligt att elever som skrivit i första person singular inte utgår från den 

egna verkligheten. Detta gör att vår hypotes, att de elever som skriver i första person singular 

också utgår från den egna verkligheten, visade sig vara ofullständig. Verkligheten visade sig 

vara mycket mer komplex än vad vi från början trodde. Vi kan inte med någon säkerhet säga 

att det ena ger det andra utan det vi kan göra, och har gjort, är att diskutera vad vårt utfall kan 

bero på i just denna undersökning.  

 

Kent Larsson (1982:90) menar att flickor väljer person framför sak och att deras perspektiv 

och miljö därmed blir mindre och intimare än männens och pojkarnas.  Detta visade sig också 

vara det största skillnaden i vår undersökning. Flickorna i undersökningsgruppen tycktes utgå 

mer från sin egen verklighet än pojkarna. Det var i majoritet flickor som skrev i första person 

singular och de valde dessutom att skriva om den relation som ligger dem närmast – familjen. 

Skillnaden i användandet av första person singular mellan pojkar och flickor visade sig bli 16 

procentenheter. Detta kan ses som väldigt lite men samtidigt är vår undersökning en 

pilotstudie med endast 49 analyserade texter. Kanske är dessa 16 procentenheter 

betydelsefulla i ett större perspektiv? 

 

Britt-Marie Berge (1994:22) skriver att det är viktigt att pojkar och flickor får utveckla sina 

inneboende förutsättningar för att också kunna överskrida sina förmågor. Hon menar att 

pojkar behöver utveckla sin förmåga att göra perspektivbyte. I vår undersökning visade det 

sig att fem flickor gjorde perspektivbyte till män. Däremot var det ingen pojke som valde att 

byta perspektiv till kvinna eller flicka i sina texter. Denna skillnad kan kanske bero på att 

flickor är mer vana skrivare eller också är det så att flickor är mer vana vid att sätta sig in i 
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andras situationer och att perspektivbytet därför blev helt naturligt när de såg bilden. Berges 

påstående om att pojkar behöver träna på perspektivbyte kanske stämmer?  

 

Resultatet av totala antalet relationer i de skrivna texterna från vår undersökning visar på en 

tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Det visade sig att flickornas texter totalt innehöll 39 

stycken relationer medan pojkarnas texter endast innehöll 22 stycken. Gunilla Molloy 

(1996:43) skriver om hur hennes flickelever också skrev mycket om relationer och hon menar 

att detta kan bero på vilket kön skribenten har. Hon menar att speciellt flickor påverkas av 

läraren i klassrummet. Majoriteten av Sveriges lärare är kvinnor och dessa påverkar 

flickeleverna via kroppsspråk och samtalston och detta framkallar gissningar om att ”det är så 

här kvinnor skriver”. Vi anser, precis som Molloy, att eleverna i vår undersökningsgrupp 

skulle utvecklas i sitt skriftspråk om de fick möjlighet att utbyta texter med någon av motsatt 

kön. Då skulle de ta lärdom av varandra och skrivandet skulle utvecklas i samspel med andra. 

Detta menar också Björk och Liberg (1999:43) som skriver att eleverna i samspel med andra 

får möjlighet att bygga upp en förståelse av och en medvetenhet om hur språket fungerar.   

 

Den viktigaste rollen i pojkars och flickors skriftspråksutveckling har läraren. Vygotskij (i 

Lindqvist 1999:21) ansåg att lärande sker i samspel med en mer erfaren person och här spelar 

läraren en viktig roll som handledare. Många nämnda forskare (Söderbergh, Svedner, Bergöö 

m.fl.) i vårt arbete menar att lärarens uppgift är att hjälpa eleverna in i nästa utvecklingsfas 

genom meningsfulla och återkommande skrivsituationer där läraren stöttar och handleder 

eleven till utveckling. Svedner (1999:22) menar dock att en av lärarens svårigheter i 

klassrummet är könsskillnaderna. Han menar att flickor och pojkar i många avseenden skiljer 

sig åt och att det krävs aktivt arbete för att försöka möta alla elever. Vi anser att vårt arbete 

har gett oss en större förståelse för pojkars och flickors skillnader i skrivna texter och att vi 

därmed kommit en bit på väg för att kunna möta samtliga elever i deras 

skriftspråksutveckling. Våra ögon har öppnats för att det finns skillnader mellan pojkars och 

flickors olika skrift men det krävs mycket fortsatt arbete i framtiden för att verkligen uppnå 

Skolverkets mål om att skolan ska skapa goda möjligheter för samtliga elevers 

språkutveckling. För att uppnå målet är det viktigt att se olikheterna, både i individerna och i 

deras skrift, och dra nytta av detta i lärandesituationer. Eleverna behöver läsa, kommentera 

och arbeta med varandras texter för att lära av varandra för att därmed nå en personlig 

utveckling i skriften. Vår uppgift som lärare är att, som Vygotskij menade, vara ”rälsen på 

vilka vagnarna rör sig fritt och självständigt…”(Lindqvist 1999:21). En viktig fundering i 
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detta sammanhang är ”den dubbla dolda läroplanen” som verkar i skymundan på dagens 

skolor. Hur påverkas eleverna, pojkar och flickor, av lärarens agerande i olika 

klassrumssituationer? ”Den dubbla dolda läroplanen” innebär att det finns två uppsättningar 

spelregler för eleverna, en för flickor och en annan för pojkar och detta kan eventuellt inverka 

även på elevernas skrift (2004:332ff). Genom denna studie har vi fått kunskap om hur viktig 

roll läraren spelar i klassrummet och i de olika situationer som uppstår. Vi lärare måste aktivt 

arbeta för att motarbeta ”den dubbla dolda läroplanen” men vi är väl medvetna om de 

svårigheter som medförs. Samtliga lärarstudenter och redan aktiva lärare har själva gått i och 

upplevt den skola vi har idag. Mycket är sig likt och det krävs kunskap och vilja för att 

komma ifrån de mönster som ”den dubbla dolda läroplanen” innebär. 

 

Vår undersökning av pojkars och flickors olika skriftspråk baseras på ett relativt litet 

undersökningsmaterial och den kan därför endast ses som en pilotstudie. Det vår 

undersökning redovisat kan inte ses som bärande för någon allmän sanning. Däremot finns 

stora möjligheter till fortsatt forskning inom området. Under arbetets gång har det väckts 

många frågor som vi inte haft möjlighet att besvara. Några av dessa är: 

 

• Hur hade resultatet av undersökningen blivit om vi följt en grupp elever under några år 

för att se hur skriftspråket utvecklats under årens gång? 

• Hade resultatet varit annorlunda om undersökningsgrupperna varit från olika städer? 

• Hur hade resultatet blivit om materialinsamlingen genomförts utan att eleverna fått 

titta på en bild? 

• Hade resultatet av undersökningen blivit annorlunda om antalet analyserade texter 

varit det dubbla eller, om möjligt, ännu fler?  

 

Det vi bär med oss från vår undersökning är vikten av att uppmärksamma olikheter som finns 

hos varje individ. Samtliga elever har erfarenheter med sig till skolan och vår uppgift som 

lärare är att ta tillvara dessa och utnyttja dem i lärandesituationer. På så sätt har varje individ, 

oavsett kön, möjlighet till personlig skriftspråksutveckling. 
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