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1. Inledning och bakgrund 
Examensarbetet (Olsson & Westford 2015) som ledde till denna studie behandlade det 

datorbaserade arbetssättet Att Skriva sig till Läsning, hädanefter förkortat ASL, som 

riktar sig till lågstadieelever. ASL är ett elevstyrt arbetssätt där eleverna i hög 

utsträckning påverkar undervisningens innehåll och de texter som produceras, läses och 

samtalas kring. Frågeställningarna som var angelägna var: "Skapar ASL möjligheter för 

eleverna att utveckla tillräckliga skriftspråkliga färdigheter1?" samt: "Hur förändras 

undervisningen vid användning av ASL?". Utifrån de fyra svenska studier som 

analyserades drog vi slutsatserna att ASL ger eleverna möjligheter att utveckla 

tillräckliga skriftspråkliga färdigheter samt att alla fyra studier belyser den viktiga roll 

kommunikation, meningsskapande och det sociala samspelet som återfinns i ASL har 

för att underlätta elevernas lärande och utveckling. Studierna presenteras ingående i den 

kommande forskningsgenomgången. Under arbetets gång väcktes frågan om det 

förändrade arbetssättet med fokus på elevernas egenproducerade texter och språket för 

att kommunicera upplevs som positivt även av eleverna. Vi blev därför nyfikna på om 

elever som mött ASL utvecklar positiva läs- och skrivattityder. 

 

Brittiske professorn och skolexperten Tim Oates talade under sitt besök i Sverige i mars 

2017 om att forskning visar att det är olika kognitiva processer som används vid läsning 

av böcker och läsning via skärm. Detta visar sig bland annat genom att läsaren minns 

mindre samt har svårare att förstå den skärmlästa texten på djupet. Ett av problemen 

Oates belyser är att det inte finns tillräcklig forskning kring hur digitala läromedel ska 

utformas samt att lärare allt mer väljer att inte undervisa i formandet av bokstäver med 

penna mot papper eller i hur man skriver med digitala verktyg. Oates menar att 

konsekvensen av detta blir sämre likvärdighet i skolan då alla elever inte har 

förutsättningar att lära sig detta hemifrån (Thurfjell 2017). En ny studie vid Örebros 

universitet (2016) som jämförde tre typer av undervisning, en med strukturerat digitalt 

stöd i form av formativ återkoppling från klasskamrater och lärare, en med tillgång till 

datorer men utan strukturerat stöd och en med undervisning utan datorer visade däremot 

                                                
1 Vi avsåg med frågeställningen tillräckliga skriftspråkliga färdigheter för att nå kunskapskraven i läroplanen 
(Skolverket 2016b) 
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att undervisning med strukturerat digitalt stöd gav uppemot 20 % bättre resultat än de 

andra två metoderna. Det strukturerade digitala stödet gynnade särskilt pojkarna som 

förbättrade sina resultat i läsning och skrivning drastiskt vilket ledde till att 

likvärdigheten mellan flickorna och pojkarna ökade. 

 

Gambrell (2011) skriver fram vikten av elevers läsengagemang då studier visat att 

läsengagemang påverkar elevernas läs- och skrivutveckling mer än exempelvis 

föräldrarnas utbildningsnivå. Skolverket (2016b) lyfter att ett av syftena med 

undervisningen i ämnet svenska är att stimulera elevernas intresse för att läsa och 

skriva. Utifrån detta kan det vara av vikt att göra medvetna val för att skapa 

undervisning som utvecklar gynnsamma läs- och skrivattityder eftersom attityderna 

påverkar både beteendet, färdigheter och känslan av att tycka om (Clark & De Zoysa 

2011, Clark & Douglas 2011). 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka elevers läs- och skrivattityder efter undervisning 

utifrån ASL. Detta eftersom vi antar det vara av vikt att göra medvetna val gällande 

undervisning i den tidiga läs- och skrivutvecklingen för att påverka elevernas 

attitydutveckling i positiv riktning och därmed skapa gynnsamma läs- och skrivattityder 

samt för att öka likvärdigheten mellan flickor och pojkar. 

Forskningsfrågorna lyder:  

1. Uppvisar de deltagande eleverna positiva eller negativa läs- och skrivattityder?  

2. Skiljer sig de deltagande pojkarna och flickornas läs- och skrivattityder åt och i så fall 

hur? 

1.2. Disposition 
Arbetet inleds med en presentation av den teoretiska utgångspunkt samt forskning som 

ligger till grund för studien. Därefter beskrivs huvuddragen i arbetssättet ASL och 

svenska studier kring arbetssättet presenteras. Begreppet attityd definieras sedan och 

sätts i förhållande till färdigheter. Därefter görs en kort genomgång av skillnader mellan 

flickor och pojkar i undervisningssammanhang. Vidare presenteras studiens metod och 
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resultat med slutsatser. Arbetet avslutas med en metod- och resultatdiskussion där 

resultat och slutsatser diskuteras mot den tidigare lyfta forskningen. 
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2. Forskningsgenomgång 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkt och forskning som ligger till 

grund för studien och den kommande diskussionen. Arbetssättet ASL samt svenska 

studier kring arbetssättet presenteras och följs sedan av en definition av begreppet 

attityd samt förhållandet mellan attityd och färdighet. Till sist lyfts skillnader mellan 

flickor och pojkar i undervisningen.  

2.1. Teoretisk utgångspunkt 
ASL skapades av forskaren, pedagogen och lärarutbildaren Arne Trageton (2014) och 

har sin teoretiska grund i det sociokulturella perspektivet. Säljö (2014) lyfter begreppen 

appropriering och mediering som används inom den sociokulturella teorin. 

Appropriering innebär att lära sig använda kulturella redskap och mediering innebär 

redskap människan använder för att skapa förståelse för omvärlden. Med redskap menas 

både språkliga såsom tecken, bokstäver och begrepp och fysiska såsom ett tangentbord 

och en dator. Språket benämns som det viktigaste redskapet då det är genom det vi 

människor kan uttrycka oss, förstå världen och fördjupa vår förståelse. En grundtanke i 

den sociokulturella teorin är att det är genom kommunikation människor formas som 

tänkande varelser och etablerar en gemensam förståelse för omvärlden. 

 

Viktiga frågor i det sociokulturella perspektivet är hur det som lärs i vardagen förhåller 

sig till det som lärs i skolan, vilka baskunskaper som är viktiga samt hur lärande som 

äger rum i en skolkontext också kan bli relevant för andra sammanhang (Säljö 2014). 

Dessa frågor synliggörs i Tragetons (2014) ASL då undervisningen syftar till att genom 

skriftspråkande i samspel mellan elever och elever och lärare och elever och omvärlden 

skapa undervisningskontexter som sträcker sig bortom skolan. Eleverna ska få uppleva 

syfte och mening med de texter som produceras, liksom de texter vi producerar i vår 

vardag har syfte och mening. Säljö (2014) skriver fram att det sociokulturella 

perspektivet operationaliseras i undervisningen genom att samspelet i klassrummet 

organiseras på ett sätt som skapar möjlighet för eleverna att appropriera olika slags 

kunskaper. Detta tas upp i idén om den närmaste proximala utvecklingszonen. 

Utvecklingszonen beskrivs som den zon där individen är mottaglig för instruktioner och 

förklaringar och därför med hjälp av en mer lärd kamrat eller lärare stöttas in i den 



	

10 

 

närmaste utvecklingszonen. ”Det som man inledningsvis behöver en mer kunnig 

persons hjälp för att klara av, kan man så småningom genomföra på egen hand” (Säljö 

2014, s. 306) är alltså en viktig tanke i det sociokulturella perspektivet som även 

genomsyrar arbetssättet ASL.  

2.2. ASL - Att skriva sig till läsning 
Detta avsnitt syftar till att beskriva arbetssättet ASL. Avsnittet baseras till stora delar på 

examensarbetet som skrivits tidigare (Olsson & Westford 2015).  

 

Trageton (2014) förespråkar en förändring från det traditionella uttrycket läs- och 

skrivinlärning till skriv- och läsinlärning. Arbetssättet han skapat utgår från skrivande 

på tangentbord. Pennan som skrivverktyg börjar användas i årskurs 2. Pojkars 

underprestation kring skrivande har förklarats bland annat med att deras finmotorik inte 

är tillräckligt utvecklad (Wernersson 2010). Agélii Genlott och Grönlund (2013) menar 

att de traditionella metoderna för läs- och skrivundervisning kräver att eleverna arbetar 

med både sin kognitiva och motoriska förmåga samtidigt då de ska lära sig att både läsa 

och skriva och att skriva med hjälp av en penna parallellt. De menar därför att ASL är 

ett bra alternativ till de traditionella metoderna ljudning och helord eftersom eleverna 

kan fokusera på en förmåga åt gången.  

 

Inom ASL arbetar man med spökskrivande som enligt Liberg (2006) är en form av 

preskrivande som tränar eleverna att använda de olika skrivverktygen. Eleverna 

spökskriver genom att trycka på slumpvis utvalda tangenter och Lövgren och Forsberg 

(2013) förespråkar sedan att texten läses upp för läraren så att denne kan skriva det 

eleverna säger. Båda versioner sparas och eleverna får varsin utskrift som de sedan får 

illustrera för att utveckla sin finmotoriska förmåga och förmågan att koppla bild till text. 

Andra sätt att utveckla elevernas motoriska förmåga är genom stationer med exempelvis 

fingerövningar, pyssel och mandalas (Lövgren 2009, Trageton 2014). 

 

Första året fokuserar eleverna på den kognitiva utvecklingen då framför allt datorn 

används för att skriva och andra året på den motoriska då penna och papper börjar 

användas för skrift. Enligt Trageton (2014) är datorskrivande lättare än att skriva för 
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hand eftersom fokus ligger på innehållet istället för formen. Trots att datorer på grund 

av teknikens snabba utveckling snabbt ses som föråldrade har tangentbordet sett 

likadant ut i över hundra år. Tangentbordet är därför enligt Trageton ett bra sätt för 

eleverna att lära känna bokstäverna.  

 

Datorerna och lärplattorna som används av eleverna i undervisningen behöver vara 

utrustade med enkla textbehandlingsprogram där lärare och elever kan välja att använda 

rättstavningsfunktion och talsyntesprogram. Talsyntesprogram kan ställas in på olika vis 

så att det läser upp bokstavsljud, bokstavsnamn eller ord och meningar beroende på 

vilket behov eleven är i (Trageton 2014, Forsberg & Lövgren 2013). Trageton (2014) 

förespråkar användning av talsyntes när eleverna skrivit färdigt och vill få sin text 

uppläst. Agélii Genlott och Grönlund (2013) anser istället att talsyntes är ett bra 

hjälpmedel i starten av elevernas skrivande då de ännu inte lärt sig vilka ljud som är 

kopplade till vilken bokstav. Detta möjliggör för elever som ännu inte kan skriva och 

läsa på egen hand att göra sig förstådda eftersom de vet hur det de vill skriva ska låta. 

McKenna (2001) menar utifrån sitt arbete på the National Research Center att 

elektronisk text med talsyntes kan leda till att eleverna tidigt lyckas med sitt läsande och 

skrivande vilket sedan påverkar deras tro på sig själva och deras attityder i positiv 

riktning. Trageton (2014) förespråkar att eleverna skriver i par vid datorerna för att öka 

den sociala och muntliga kompetensen och Hultin och Westman (2013) menar att 

samarbete i par kan leda till metaspråkliga diskussioner som de ser som positiva för 

elevernas skriftspråkliga utveckling. 

 

Enligt Lövgren (2009) är drivkraften bakom ASL elevernas vilja att berätta. Eleverna 

bör därför få skriva meningsskapande texter som de delar med sig av till 

klasskompisarna eller släktingar genom exempelvis mejl eller blogg för att utveckla den 

kommunikativa förmågan och för att texterna ska ha ett syfte och en mottagare.  

 

Eleverna lästränar bland annat med hjälp av sina egna texter. Det är viktigt att tänka på 

att texterna som ska användas till lästräning behöver rättas. Detta bör göras i samspel 

med eleverna (Forsberg & Lövgren 2013). När eleverna lästränar kan de även läsa 
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varandras texter (Trageton 2014) och då använda kamratbedömning som Two stars and 

a wish som innebär att eleverna får säga två positiva saker och en önskan inför nästa 

gång (Forsberg & Lövgren 2013). 

 

Läraren har genomgående en viktig roll som handledare som ska kunna utmana samt 

skapa möjligheter för samtal eleverna mellan. Forsberg och Lövgren (2013) menar 

utifrån sin beprövade erfarenhet av ASL att elevernas motivation ökar eftersom deras 

texter har verkliga mottagare samt då fokus vid skrivandet ligger mer på processen än 

på de språkliga detaljerna. 

2.2.1. Studier kring ASL 

I detta avsnitt presenteras fyra studier kring ASL som är gjorda i Sverige. Dessa studier 

presenterades även i det tidigare examensarbetet och texten är till stora delar hämtad 

därifrån (Olsson & Westford 2015). 

 

Forsberg och Lövgren (2013) genomförde 2011 en studie i Piteå med syfte att 

undersöka hur ASL-elevers inställning till handskrivande påverkas. De jämförde hur 

långa texter eleverna skrivit på nationella provet i årskurs 3 efter att ha arbetat med ASL 

i tre år med elever som inte arbetat med ASL. De analyserade totalt 280 texter. 

Resultatet visar att elever som arbetat med ASL i snitt skriver längre texter än andra 

elever oavsett om de använder pennan eller tangentbordet som skrivverktyg. Utifrån 

detta drar Forsberg och Lövgren slutsatsen att elevernas inställning till handskrift inte 

påverkats i negativ riktning. 

 

Genom ett projekt i Sandviken med syfte att undersöka hur digitalisering av 

skriftspråksundervisning påverkat den tidiga skriftspråksutvecklingen och elevernas 

textproduktion kom Hultin och Westman (2013) fram till att digitalisering av 

undervisningen gjorde att eleverna producerade längre och mer multimodala texter än 

tidigare. Digitalisering av undervisning innebar i denna studie att datorer med 

exempelvis talsyntes- och rättstavningsprogram användes och Hultin & Westman 

kopplar resultatet till användandet av de digitala verktygen. De skriver också fram att 

användande av rättstavningsprogram verkar ha gjort eleverna mer medvetna om när 
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något behöver rättas och att de därför själva tar initiativ att få hjälp eller ändra i sin text. 

Resultatet visade också att eleverna skrev texter i nya och fler genrer än tidigare då de 

enligt lärarna nästan enbart skrev berättelser och beskrev sina dagar i "händelseboken". 

Den vanligaste genren efter digitalisering av undervisningen var istället rapporten men 

även dikter och dialoger blev vanligare och Hultin och Westman menar att detta beror 

på att digitaliseringen och då främst användningen av talsyntesprogram gjort det lättare 

för eleverna att skriva. De kunde också se att lärarna förändrat sin undervisning och låtit 

den bli mer kommunikativ, processinriktad och individbaserad och drar därför 

slutsatsen att digitaliseringen gett möjlighet till nya sätt att undervisa i skriftspråklighet 

och att dessa har underlättat elevernas lärande och utveckling. 

 

Agélii Genlott och Grönlund (2013) genomförde en studie på uppdrag av Sollentuna 

Stad med avsikten att utveckla nya metoder för att uppnå målen i läroplanen. Två ASL-

klasser jämfördes med två kontrollklasser på samma skola. Arbetssättet i 

kontrollklasserna skrivs inte fram. För att jämföra elevernas läsfärdighet genomfördes 

ett lästest där elevernas läshastighet mäts. ASL-klasserna hade en något högre andel 

elever som blev godkända och en markant högre andel elever som presterade på hög 

nivå. För att jämföra elevernas skrivfärdigheter samlade de in texter från eleverna. Alla 

texter bedömdes vara godkända enligt de kriterier som skrivs fram i läroplanen men det 

visade sig att ASL-klassernas texter var så pass mycket längre och hade tydligare röd 

tråd än jämförelseklasserna att forskarna ansåg att en jämförelse texterna mellan 

gällande exempelvis grammatik och ordförråd inte var meningsfull att göra. Lärarna i 

testgruppen bedömde att eleverna i slutet av årskurs 1 nådde upp till kraven för årskurs 

3 men detta testades inte. Agélii Genlott och Grönlund menar utifrån sina resultat att de 

kan säga att ASL leder till bättre läs- och skrivfärdigheter än de traditionella 

undervisningsmetoderna. De menar också att användning av IKT-verktyg som 

tangentbord, talsyntes och webbsidor tillsammans med en välutvecklad social 

klassrumsmiljö som inkluderar kamratbedömning är viktiga för att nå goda resultat.  

 

I Uppsala kommun genomfördes 2011-2014 ett projekt med syfte att se hur elevernas 

läs- och skrivutveckling såg ut i två klasser som arbetat enligt ASL-metoden. Caroline 

Liberg (2014) var utvärderare och är den som sammanställt slutrapporten. Utifrån 
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resultaten drar Liberg slutsatsen att datorn som skrivverktyg i den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen fungerar men inte bättre än traditionella verktyg som penna och 

papper. Liberg belyser dock att de resultat som samlats in och jämförelser som gjorts är 

av kvantitativ och inte kvalitativ art vilket gör att man enbart kan se de resultat som 

eleverna når och inte hur de kommit dit. Hon belyser därför att ASL har fördelar som 

inte mättes i studien men som framgått i det insamlade materialet och de möten som 

hölls med klasslärare, specialpedagoger, skolledare och projektledaren två till tre gånger 

per termin. Exempel på detta är att elevernas lärande sätts in i ett funktionellt 

sammanhang, deras självkänsla som skrivare och läsare byggs upp tidigt, finmotoriska 

problem elimineras, de knäcker skriftkoden snabbare och tidigt får en vana att använda 

digitala verktyg som i stor utsträckning används i samhället. 

 

Ingen av de fyra studierna belyser elevernas attityder till undervisningen eller läsande 

och skrivande utan fokuserar istället på elevernas resultat och lärarnas upplevelser av 

undervisningen. Eventuella skillnader mellan pojkar och flickors upplevelser och 

resultat skrivs inte heller fram vilket gör att de inte kan uttala sig om likvärdigheten i 

undervisningen. 

2.3. Begreppet attityd och hur det kan definieras 
En persons attityd kan sägas vara en persons förhållningssätt till något, i detta fall 

läsande och skrivande. Inom socialpsykologin definieras attityd som en bestående 

inställning som kommer till uttryck genom att man är för eller emot något (Rosén u.å.). 

 

McKenna (2001) menar att attityder är både känslomässiga och kognitiva. En persons 

attityder är föregångare till beteenden men kan inte alltid översättas till beteende. 

Attityder varierar från positiva till negativa, men även från generella till specifika. En 

person kan exempelvis ha en positiv attityd till läsande och skrivande rent generellt men 

negativa attityder till vissa genrer. Det finns även en hierarkisk ordning. En persons 

attityd till en aktivitet befinner sig i relation till andra aktiviteter. När en person väljer 

att läsa eller skriva innebär det att den väljer dessa aktiviteter framför andra aktiviteter. 

Valet är resultatet av personens attityd till både den valda och de bortvalda aktiviteterna.  
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I denna studie används begreppet attityd som ett förhållningssätt som varierar från 

positivt till negativt men även från generellt till specifikt. Studien tar inte upp den 

hierarkiska ordningen då det skulle kräva att fokus breddades bortom läs- och 

skrivattityder.  

2.3.1. Vad påverkar elevernas attityder? 

Attityder byggs upp av erfarenheter (Rosén u.å.). Det är således elevens erfarenheter av 

läsande och skrivande som påverkar elevens läs- och skrivattityd. Om eleven har 

positiva upplevelser i bagaget och är motiverad i undervisningen utvecklas positiva 

attityder. Elevens attityder behöver dock förstärkas genom beteende för att fortsätta vara 

positiva och när det gäller läsande och skrivande görs detta främst genom att 

upprätthålla en hög frekvens av läsande och skrivande (Clark & De Zoysa 2011, 

McKenna 2001). 

 

Både klassrumsmiljön och läraren påverkar elevernas attitydutveckling. Skolverket 

(2015) skriver i lägesbedömningen för år 2015 fram undervisningens utformning samt 

relationen mellan elever och lärare som två viktiga faktorer som påverkar elevernas 

skolgång. McKenna (2001) belyser att det finns undervisningstekniker som främjar en 

positiv attitydutveckling hos eleverna. Som exempel nämns att visa att läsning är 

viktigt, att agera som en positiv vuxen förebild samt att utgå från varje enskild elevs 

intressen för att underlätta lärandet.  

2.3.2. Samband mellan attityd och färdighet 

Enligt en studie genomförd av den oberoende välgörenhetsorganisationen National 

Literacy Trust med 112 skolor (17089 elever) i England, Wales, Skottland och 

Nordirland år 2009 är elevers attityder till läsning direkt relaterade till deras 

läsbeteenden. Läsbeteendet är i sin tur direkt relaterat till elevens läsfärdighet. Elevernas 

känsla av att tycka om att läsa och deras läsattityder påverkade varandra och känslan av 

att tycka om att läsa påverkade i sin tur både läsbeteendet och läsfärdigheten. Studien 

visar att elever med lägre färdighet har mer negativa läs- och skrivattityder än elever 

med högre färdighet (Clark & De Zoysa 2011, Clark & Douglas 2011). Även Alexander 

& Filler (1976), McKenna (2001) och Stanovich (1986) stödjer detta samband. 

Stanovich (1986) kallar det för en "Matteuseffekt" efter Matt 13:12 "Ty den som har, 
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han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det 

han har.". Clark & De Zoysa (2011) framhåller dock att de inte vet om det är attityden 

som leder till färdigheten eller färdigheten som leder till attityden. Även resultatet från 

PIRLS 2011 (Skolverket 2012) tyder på att elevernas attityder påverkar deras 

läsförmåga då de elever som tycker att det är roligt att läsa och som gör det dagligen 

eller nästan dagligen på sin fritid har högre resultat än de som inte tycker att det är roligt 

och därför läser mer sällan på sin fritid. Utifrån dessa resultat är det av vikt att tidigt 

arbeta för att skapa positiva läs- och skrivattityder då dessa påverkar både elevernas 

beteenden, som påverkar deras färdighet, och deras känsla för om det är roligt eller inte 

som i sin tur påverkar både elevernas beteenden och deras färdighet. 

 

Olle Nordbergs (2014) studie som syftar till att diskutera en grupp 18-åriga elevers 

läsattityder samt deras förmåga att läsa fiktionstext genom att studera deras läsande ur 

olika perspektiv visar till skillnad från Clark & De Zoysas (2011) studie att eleverna 

trots positiva läsattityder anger att de sällan läser. Det mest valda svaret bland de 

tillfrågade eleverna var en gång i månaden. Vad gäller elevernas färdighet bedömer 

Nordberg med hjälp av läsundersökningen i studien att eleverna är "ganska bra på att 

läsa, tolka och förstå skönlitterär text" (2014 s137) vilket tyder på att attityd, färdighet 

och läsbeteende möjligtvis inte påverkar varandra i den utsträckning som Clark & De 

Zoysas (2011) studie visar. Nordberg (2014) belyser dock att eleverna inte verkar se 

läsning via skärm som läsning. Detta synliggörs då eleverna anger att de spenderar flera 

timmar per dag vid en skärm men ändå anger att de läser en gång i månaden. Nordberg 

menar att eleverna rimligtvis sysslar med läsning via skärm men att eleverna enbart 

verkar se läsning av böcker som läsning och att det är detta som görs sällan av eleverna. 

Eleverna har alltså positiva läsattityder, är ganska bra på att läsa och läser rimligtvis ofta 

via skärm men sällan böcker.  

2.4. Skillnad mellan flickor och pojkar i undervisningen 
Wernersson (2010) skriver att elevernas förväntningar på sina egna prestationer och 

deras motivation till ämnen är kopplat till de olika ämnenas genusmärkning. Språk och 

litteratur är exempel på sådant som kopplas till flickor medan naturvetenskap och teknik 

kopplas till pojkar. Clark & Douglas (2011) resultat förstärker detta då en större andel 
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pojkar än flickor håller med om att läsning är mer för flickor än för pojkar samt att 

flickor tycker bättre om att skriva än pojkar gör. Wernersson (2010) belyser även att det 

finns en föreställning om att flickor inte är lika logiska och smarta som pojkar är. Detta 

påverkar troligen flickorna att anstränga sig mer för att kompensera medan pojkar lutar 

sig mot föreställningen att de har de bästa förutsättningarna och därför inte behöver 

anstränga sig lika mycket. Föreställningen leder till att flickor skapar rutiner och 

förhållningssätt som gynnar deras inlärning. 

 

Wernersson (2010) framhåller att flickor och pojkar verkar ha skilda målorienteringar 

som är olika gynnsamma för inlärning. Flickor strävar mot lärandemål, där inlärningen 

syftar till att öka elevens kompetens genom exempelvis en ökad förståelse, eller 

lärandemål kombinerat med prestationsmål där inlärningen syftar till att få kompetensen 

bekräftad genom exempelvis bra omdömen. Strävande mot en kombination av lärande- 

och prestationsmål är det mest gynnsamma för inlärning. Elevens målorientering kan 

också kopplas till elevens ansträngningar då det ses som positivt att anstränga sig för 

lärandemål medan det finns en negativ uppfattning kring ansträngningar enbart för 

prestationsmål. Skolverkets (2016a) attitydundersökning från 2015 stödjer detta då 

flickor i högre utsträckning än pojkar anger sig vara engagerade i skolarbetet.  

 

De svenska resultaten i den senaste PISA-undersökningen (Skolverket 2016c) visar att 

skillnaden mellan flickor och pojkar i läsförståelse har minskat sedan 2012 men att 

flickorna fortfarande presterar bättre än pojkarna. Krantz (2011) betonar att elever med 

positiv läsattityd generellt sett når ett högre genomsnittligt läsprovsresultat vid dessa 

internationella mätningar.  
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras de val som gjorts i studien gällande urval, etiska principer, 

metod och databehandling. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur 

undervisningen i ämnet svenska sker på den deltagande skolan.  

3.1. Urval 
Då studien syftar till att undersöka läs- och skrivattityderna hos elever som lärt sig läsa 

och skriva genom ASL kontaktade vi rektorer på skolor som anger att de arbetar med 

ASL och förklarade syftet med studien och frågade om de hade möjlighet att delta. När 

vi fått rektorns godkännande tog vi kontakt med klasslärare för att se om de var 

intresserade samt bestämma datum för enkättillfället. Klasslärarna på skolan samlade in 

föräldrarnas godkännande genom bilaga 1 som vi skapat och bifogat till dem och de 

genomförde sedan enkäten (se bilaga 2). I bilagan till föräldrarna skriver vi att vi ska 

observera under ett lektionstillfälle, detta valde vi senare bort eftersom det inte skulle ge 

någon större inblick i hur lärarna använder ASL i undervisningen. Vi valde istället att 

låta lärarna berätta hur undervisningen bedrivs i ämnet svenska. 

 

Skolan vi fått kontakt med ligger i en kommun som tagit emot ett stort antal flyktingar 

per invånare och detta leder till att skolan har en relativt hög andel elever med svenska 

som andraspråk. Vi har valt att låta alla elever oavsett språklig bakgrund delta i studien. 

 

Skolan arbetar med ASL från förskoleklass till och med årskurs 3. Därefter väljer 

lärarna arbetssätt själva. Klasserna som valts ut till studien är två årskurs 2 som arbetar 

med ASL och två årskurs 4 som arbetade med ASL i lågstadiet. Vi tillfrågar årskurs 4 

istället för årskurs 3 då vi vill ha med elever i studien som fått undervisning utifrån ASL 

under tre hela skolår. Antalet tillfrågade elever är 75 stycken, av dessa deltog 50 

stycken i studien varav 24 är flickor och 26 är pojkar. Av de deltagande eleverna går 17 

stycken i årskurs 2 och 33 stycken i årskurs 4. Eleverna som inte deltog är framförallt 

från årskurs 2 vilket gör att de resultat vi kan se främst grundar sig på enkätsvaren från 

årskurs 4. 
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3.2. Etiska överväganden 
Vi följer de riktlinjer som finns för forskning som involverar barn. Vi informerar därför 

både vårdnadshavare och elever om studien och om att det är frivilligt att delta och 

söker även samtycke från både vårdnadshavare och elever (Vetenskapsrådet 2015). 

Föräldrarnas samtycke söker vi med ett utskick och eleverna får chans att tacka nej till 

att delta både till föräldrar och till oss under enkättillfället. I enkäten ombeds eleverna 

fylla i sin könstillhörighet, eftersom vi bland annat vill undersöka om det finns 

attitydskillnader mellan könen, men namn eller andra personuppgifter är inte relevanta. 

Vi har gett varje klass en kod så att vi kan identifiera gruppen som helhet. Det 

insamlade materialet förvarar vi i en anonym mapp avskilt hemma hos en av oss. 

Materialet är avidentifierat då vi inte vet vilken elev som svarat på vilken enkät utan 

enbart med säkerhet vet vilka enkäter som kommer från respektive klass. 

3.3. Metodval 
För att nå elevernas attityder väljer vi att genomföra studien med en anonym enkät 

istället för intervjuer eftersom intervjuer är mer tidskrävande då flera klasser ska ingå i 

studien (Denscombe 2014) samt då Larsen (2009) menar att anonymitet sannolikt leder 

till att svaren blir ärligare. Studien är av kvantitativ karaktär vilket har fördelen att 

innehållet kan begränsas till det som är intressant för studien samt att bredden gör att 

man eventuellt kan generalisera resultatet. Nackdelarna är att en kvantitativ studie kan 

ge begränsad information samtidigt som undersökningen kan få låg validitet om den 

inte är tillräckligt genomarbetad (Larsen 2009). 

 

Syftet med enkäten är att nå elevernas läs- och skrivattityder och enligt Trost (2012) 

passar det då med ja eller nej-frågor och påståenden som respondenten ska ta ställning 

till. För att öka studiens validitet lade vi stort fokus på att välja vilka frågor och 

påståenden samt svarsalternativ som ska finnas i enkäten för att säkerställa att vi får 

svar på det vi ämnar undersöka. Vi formulerade frågorna och svarsalternativen med 

elevernas ålder i åtanke och anpassade vårt språk till detta. Det är viktigt att de upplever 

att svarsalternativen passar. Vi valde att ha fyra svarsalternativ på frågor där eleverna 

ombeds ta ställning, två positiva och två negativa där värdena mellan svarsalternativen 

stämmer överens med varandra och kan ses som varandras motsatser. Detta för att det 
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annars finns en risk att eleverna inte vågar eller vill ta ställning och då istället väljer ett 

neutralt svar (Ejlertsson 2014).  

 

För att nå elevernas läs- och skrivattityder frågar vi om de tycker att det är roligt eller 

tråkigt att läsa respektive skriva samt hur stort intresse de har för de två aktiviteterna. 

För att få en uppfattning om med vilken frekvens eleverna ägnar sig åt aktiviteterna på 

sin fritid frågar vi hur ofta de läser respektive skriver på sin fritid. Trost (2012) påpekar 

att svarsalternativ av ofta-, sällan- eller alltid karaktär är beroende av hur man uppfattar 

och värderar de olika begreppen. Därför väljer vi istället att använda oss av mer 

specifika alternativ som "varje dag" och "några gånger i veckan" för att inte behöva 

tolka vad eleven menar med "ofta". Då vi inte har tillgång till lärarnas omdöme av 

elevernas läs- och skrivförmåga väljer vi att be eleverna göra en självskattning av deras 

förmåga för att vi ska kunna koppla den till deras attityder och beteende. Vi ber även 

eleverna välja vilket skrivverktyg de föredrar då vi är intresserade av att se om ASL-

eleverna föredrar tangentbordet eller pennan efter undervisning som utgått från 

tangentbord.  

 

För att öka studiens reliabilitet planerar vi att genomföra enkäterna så nära varandra i tid 

som möjligt. Vi kan inte styra elevernas dagsform och det är därför svårt att se till 

reliabiliteten mer än att de får göra enkäten vid samma tillfälle och att de är väl 

införstådda med vad en enkät är och hur man fyller i den samt varför de fyller i den så 

att de är så förberedda som möjligt (Trost 2012). Enkäten genomförs under 

höstterminen 2016. 

 

För att få en bild av hur undervisningen utifrån ASL bedrivs i just dessa klasser har vi 

låtit lärarna i årskurs 2 beskriva hur de arbetar med läs- och skrivutveckling i 

undervisningen. De fick först beskriva fritt och sedan kompletterade vi med de frågor 

som behövdes. Kontakten med lärarna skedde via mail. Detta material behövs för att 

kunna koppla elevernas enkätsvar till den undervisning som bedrivs.  
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3.4. Databehandling 
Bearbetning av data sker i Excel. Enkätsvaren skrivs in i en lista i Excel för att ge 

överblick och möjliggöra sökningar efter skillnader och likheter i flickorna och 

pojkarnas svar. Eleverna tilldelas koder beroende på årskurs och kön för att vi ska 

kunna identifiera grupperna. Elevsvaren färgmarkeras för att tydligt synliggöra om 

eleverna är genomgående negativa eller positiva i sina svar (Se bilaga 3). Varje fråga 

behandlas sedan var för sig och vi skapar genom Excels program pivottabeller där vi 

kan se svarsfördelningen mellan könen och elevgruppen som helhet. 

 

De två lågstadielärarnas beskrivningar av undervisningen har mottagits via mejl. Vi har 

sedan sökt likheter och skillnader i beskrivningarna och sammanställt materialet under 

två rubriker eftersom vi upptäckte att all undervisning inte kan härröras till ASL. 

3.5. Undervisningen i testklasserna 
Genom den korrespondens som skett med de tillfrågade lärarna ser vi att delar av 

undervisningen i svenska kan kopplas till ASL men inte all undervisning som sker i 

ämnet. Nedan presenteras därför lärarnas undervisning under två skilda rubriker för att 

tydliggöra vad som härrör från ASL och vad som inte gör det. 

 

3.5.1. Undervisning utifrån ASL 

Utifrån forskningsgenomgången ser vi att huvuddragen inom ASL är att eleverna 

använder digitala verktyg för att skriva, väntar med pennan som skrivverktyg till årskurs 

2 samt arbetar i par och dikterar för varandra. Båda lärarna beskriver att undervisningen 

till största del bedrivs på detta vis. Tangentbordet är även i årskurs 2 det dominerande 

skrivverktyget för eleverna när de tillsammans i skrivarpar ska skriva längre texter. 

Eftersom eleverna skriver med digitala verktyg tränas elevernas finmotoriska förmåga 

genom olika övningar i stationer, dessa kan exempelvis vara att trä en nål, följa en 

streckad linje med mot- eller medsolar (motsolar används exempelvis i bokstäverna  a, c 

och d och medsolar i b, m och n).  

 

I skrivarparen är båda elever aktiva genom att turas om att diktera och skriva. Eleverna 
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använder sig av talsyntes och får därmed direkt respons på det som skrivits. Talsyntesen 

ställs in beroende på elevernas behov och läser antingen upp bokstavsljud, ord, 

meningar eller alla tre delar.  

 

Lärare 1 låter eleverna diskutera hur texterna ska byggas upp innan de börjar skriva. 

Varje elev har också fått en tankebok där de får skriva fritt för att få igång sin fantasi 

och sitt skrivande. Lärare 2 använder sig av något liknande men kallar det för 

tankekarta. I tankekartan får eleverna planera sitt skrivande. Enligt lärare 2 underlättar 

tankekartan elevernas skrivande, och framförallt tränar de på att texten ska följa en 

logisk struktur med inledning, handling och avslut. Eleverna har också en checklista 

som ska följas när de skriver för att öka deras förståelse för skrivande samtidigt som de 

bearbetar texterna. 

 

Lärare 2 har valt att sätta in en skrivare i klassrummet för att texterna ska bli 

lättillgängliga och eleverna ska känna mening med den skrivna texten. Båda lärare 

använder de egenskrivna texterna för lästräning och eleverna byter även texter med 

varandra och använder kamratbedömning för att bli medvetna om exempelvis 

textuppbyggnad. 

3.5.2. Undervisning som inte är kopplad till ASL 

Båda lärarna har valt bort läroböcker i undervisningen eftersom de utgår från elevernas 

egenproducerade texter i enlighet med ASL. De använder däremot läseboken till 

läromedlet “ABC-klubben” som läsläxa eftersom det innebär att alla elever kan läsa 

samma bok på olika språkliga nivåer. Detta ger möjlighet till rika diskussioner samt 

samarbete som utgår från en gemensam grund. Lärarna använder sig också av 

applikationen “Bitsboard” som låter dem välja ut ord ur läsläxan som applikationen 

sedan skapar olika spel kring med syfte att öka elevernas ordförståelse. Eleverna kan 

arbeta i par eller enskilt beroende på hur undervisningen är planerad. 

 

Båda lärarna arbetar med skönlitteratur för att eleverna ska få kunskaper kring hur texter 

byggs upp samt utveckla sin läsförståelse. Arbetssättet de använder sig av kan däremot 



	

23 

 

inte kopplas till ASL utan de använder sig av materialet läsfixarna2 från En läsande 

klass, och då framförallt spågumman som innebär att eleverna försöker förutspå vad 

som kommer ske i texten. 

 
  

                                                
2 Läsfixarna är ett material som syftar till att ge elever strategier som ska öka deras läsförståelse. Strategierna är till 
stora delar baserade på de fyra grundstrategier som Palincsar & Brown (1984) menar att expertläsare använder. Allt 
material finns på hemsidan: http://www.enlasandeklass.se 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras elevernas enkätsvar. Frågorna som rör elevernas läs- och 

skrivattityder tas upp under egna rubriker. Av de 50 deltagande eleverna går 17 stycken, 

fem flickor och tolv pojkar, i årskurs 2 och 33 stycken, 19 flickor och 14 pojkar, i 

årskurs 4. Den stora skillnaden i deltagare per årskurs beror på det stora bortfallet i 

årskurs 2 där 19 elever av olika skäl inte deltog jämfört med sex elever i årskurs 4. 

 

För att få en inblick i elevernas allmänna attityd till skolan och lektionerna i svenska 

startade vi med frågor som rör detta i enkäten. 74 % av eleverna svarade att de tycker 

om att gå i skolan, av dessa är majoriteten pojkar. Inga elever svarade att de inte tycker 

om att gå i skolan.  

Tabell 1 Jag tycker om att gå i skolan 

 Ja Sådär Nej 

Flickor 15st (62,5%) 9st (37,5%) 0 st 

Pojkar 22st (84,6%) 4st (15,4%) 0 st 

Total 37st (74%) 13st (26%) 0 st 

 

Även på frågan om lektionerna i svenska är majoriteten av eleverna positiva. 50 % av 

pojkarna och 29,2 % av flickorna valde det mest positiva svarsalternativet. 30,8 % av 

pojkarna och 58,3 % av flickorna valde det näst mest positiva svarsalternativet. 19,2 % 

av pojkarna och 12,5 % av flickorna valde något av de två negativa svarsalternativen.  

Tabell 2 Jag tycker lektionerna i svenska är.. 

 Jätteroliga Ganska roliga Ganska tråkiga Jättetråkiga 

Flickor 7st (29,2%) 14st (58,3%) 3st (12,5%) 0 st 

Pojkar 13st (50%) 8st (30,8%) 4st (15,4%) 1st (3,8%) 

Total 20st (40%) 22st (44%) 7st (14%) 1st (2%) 
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4.1. Läsattityder 
Majoriteten av eleverna har svarat att det är jätteroligt eller roligt att läsa. För både 

pojkar och flickor är svarsalternativet ”jätteroligt” det mest valda. 53,8 % av pojkarna 

respektive 41,7 % av flickorna har valt detta alternativ. 15,4 % av pojkarna och 16,6 % 

av flickorna har valt alternativet ”tråkigt” och 7,7 % av pojkarna och 4,2 % av flickorna 

har valt alternativet ”jättetråkigt”. 

Tabell 3 Att läsa är.. 

 Jätteroligt Roligt Tråkigt Jättetråkigt 

Flickor 10st (41,7%) 9st (37,5%) 4st (16.6%) 1st (4,2%) 

Pojkar 14st (53,8%) 6st (23,1%) 4st (15,4%) 2st (7,7%) 

Total 24st (48%) 15st (30%) 8st (16%) 3st (6%) 

 

Majoriteten av eleverna har svarat att de har stort eller ganska stort intresse för att läsa. 

69,2 % av pojkarna och 62,5 % av flickorna har valt något av de två positiva 

svarsalternativen. 7,7 % av pojkarna och 33,3 % av flickorna har valt svarsalternativet 

”ganska litet”. 23,1 % av pojkarna och 4,2 % av flickorna har valt ”litet” som är det 

mest negativa svarsalternativet. 

Tabell 4 Mitt intresse för att läsa är.. 

 Stort Ganska stort Ganska litet Litet 

Flickor 7st (29,2%) 8st (33,3%) 8st (33,3%) 1st (4,2%) 

Pojkar 11st (42,3%) 7st (26,9%) 2st (7,7%) 6st (23,1%) 

Total 18st (36%) 15st (30%) 10st (20%) 7st (14%) 

 

Av de 50 deltagande eleverna angav 96 % att de tycker att det är viktigt att kunna läsa. 

3,8 % av pojkarna och 4,2 % av flickorna svarade att de inte tycker att det är viktigt.  

Tabell 5 Jag tycker det är viktigt att kunna läsa 

 Ja Nej 

Flickor 23st (95,8%) 1st (4,2%) 

Pojkar 25st (96,2%) 1st (3,8%) 

Total 48st (96%)  2st (4%) 
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4.1.1. Läsfrekvens 

Resultatet visar att det mest valda svarsalternativet av elevgruppen som helhet var några 

gånger i veckan men resultatet mellan könen skiljer sig åt. Det mest valda 

svarsalternativet bland flickorna var några gånger i veckan och det mest valda 

svarsalternativet bland pojkarna var några gånger i månaden. 11,5 % av pojkarna och 25 

% av flickorna anger att de läser varje dag och 19,3 % av pojkarna och 12,5 % av 

flickorna anger att de aldrig läser på fritiden.  

Tabell 6 Jag läser på fritiden 

 Varje dag Några 

ggr/vecka 

Några 

ggr/månad 

Aldrig Inget svar 

Flickor 6st (25%) 11st (45,9%) 4st (16,6%) 3st (12,5%) 0 st 

Pojkar 3st (11,5%) 8st (30,8%) 9st (34,6%) 5st (19,3%) 1st (3,8%) 

Total 9st (18%) 19st (38%) 13st (26%) 8st (16%) 1st (2%) 

 

4.1.2. Självskattning 

Majoriteten av eleverna anser att de är bra på att läsa men det är en större andel pojkar 

än flickor som valt svarsalternativet ”ja”. En större andel flickor än pojkar har valt 

svarsalternativet ”sådär” och 3,8 % av pojkarna men ingen av flickorna har valt 

svarsalternativet ”nej”. 

Tabell 7 Jag är bra på att läsa 

 Ja Sådär Nej 

Flickor 16st (66,7%) 8st (33,3%) 0 st 

Pojkar 20st (76,9%) 5st (19,3%) 1st (3,8%) 

Total 36st (72%) 13st (26%) 1st (2%) 

 
4.2. Skrivattityder 
Majoriteten av eleverna har svarat att det är roligt att skriva. 46,2 % av pojkarna och 25 

% av flickorna har valt svarsalternativet ”jätteroligt” och 26,9 % av pojkarna respektive 

66,7 % av flickorna har valt svarsalternativet ”ganska roligt”. 26,9 % av pojkarna har 
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valt något av de två negativa svarsalternativen men enbart 4,2 % av flickorna. 4,2 % av 

flickorna har inte svarat alls. 

Tabell 8 Att skriva är.. 

 Jätteroligt Ganska roligt Ganska tråkigt Jättetråkigt Inget 

svar 

Flickor 6st (25%) 16st (66,7%) 1st( 4,2%) 0 st 1st 
(4,2%) 

Pojkar 12st (46,2%) 7st (26,9%) 6st (23,1%) 1st (3,8%)  0 st 

Total 18st (36%) 23st (46%) 7st (14%) 1st (2%) 1st (2%) 

 
 

65,5 % av pojkarna och 74,9 % av flickorna har valt något av de två positiva 

svarsalternativen. 46,2 % av pojkarna respektive 16,6 % av flickorna har valt det mest 

positiva svarsalternativet medan 19,3 % av pojkarna och 58,3 % av flickorna har valt 

det näst mest positiva svarsalternativet. 34,6 % av pojkarna respektive 20,9 % av 

flickorna har valt något av de negativa svarsalternativen. Inga flickor har valt det mest 

negativa alternativet men 4,2 % av flickorna har inte svarat alls.   

Tabell 9 Mitt intresse för att skriva är.. 

 Stort Ganska stort Ganska litet Litet Inget 

svar 

Flickor 4st 
(16,6%) 

14st (58,3%) 5st (20,9%) 0 st 1st 
(4,2%) 

Pojkar 12st 
(46,2%) 

5st (19,3%) 7st (26,9%) 2st (7,7%) 0 st 

Total 16st (32%) 19st (38%) 12st (24%) 2st (4%) 1st 
(2%) 
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Av de 50 deltagande eleverna angav 92 % att de tycker att det är viktigt att kunna 

skriva. 3,8 % av pojkarna svarade att det inte är viktigt att kunna skriva. 3,8 % av 

pojkarna och 8,3 % av flickorna har inte svarat alls. 

Tabell 10 Jag tycker det är viktigt att kunna skriva 

 Ja Nej Inget svar 

Flickor 22st (91,7%) 0 st 2st (8,3%) 

Pojkar 24st (92,4%) 1st (3,8%) 1st (3,8%) 

Total 46st (92%) 1st (2%) 3st (6%) 

 

4.2.1. Skrivfrekvens 

Resultatet visar att det mest valda svarsalternativet bland både pojkarna och flickorna är 

”några gånger i veckan”. 42,3 % av pojkarna och 58,3 % av flickorna har valt detta 

svarsalternativ. 11,5 % av pojkarna och 20,9 % av flickorna anger att de skriver varje 

dag och 23,1 % av pojkarna och 8,3 % av flickorna anger att de aldrig skriver på 

fritiden. 3,8 % av pojkarna och 4,2 % av flickorna har inte svarat alls.  

Tabell 11 Jag skriver på fritiden 

 Varje dag Några 

ggr/vecka 

Några 

ggr/månad 

Aldrig Inget svar 

Flickor 5st (20,9%) 14st (58,3%) 2st (8,3%) 2st (8,3%) 1st (4,2%) 

Pojkar 3st (11,5%) 11st (42,3%) 5st (19,3%) 6st (23,1%) 1st (3,8%) 

Total 8st (16%) 25st (50%) 7st (14%) 8st (16%) 2st (4%) 

 

54 % av de deltagande eleverna föredrar att skriva för hand och det är nästan helt jämt 

fördelat mellan könen. Totalt är det 30 % av eleverna som föredrar att skriva med 

tangentbord. 16 % av eleverna har inte svarat alls.  

Tabell 12 Jag skriver helst.. 

 För hand Med tangentbord Inget svar 

Flickor 13st (54,2%) 7st (29,2%) 4st (16,6%) 

Pojkar 14st (53,8%) 8st (30,8%) 4st (15,4%) 
Total 27st (54%) 15st (30%) 8st (16%) 
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4.2.2. Självskattning 

Majoriteten av eleverna anser att de är bra på att skriva. 50 % av pojkarna och 58,3 % 

av flickorna har valt svarsalternativet "ja" och 46,2 % av pojkarna och 37,5 % av 

flickorna har valt alternativet "sådär". 3,8 % av pojkarna har angett att de inte är bra på 

att skriva och 4,2 % av flickorna har inte svarat alls. 

Tabell 13 Jag är bra på att skriva 

 Ja Sådär Nej Inget svar 

Flickor 14st (58,3%) 9st (37,5%) 0 st 1st (4,2%) 

Pojkar 13st (50%) 12st (46,2%) 1st (3,8%) 0 st 
Total 27st (54%) 21st (42%) 1st (2%) 1st (2%) 

 
4.3. Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka elevers läs- och skrivattityder efter undervisning 

utifrån ASL. Frågeställningarna arbetet grundats på är “Uppvisar de deltagande eleverna 

positiva eller negativa läs- och skrivattityder?” samt "Skiljer sig de deltagande pojkarna 

och flickornas läs- och skrivattityder åt och i så fall hur?". Utifrån resultatet drar vi 

slutsatserna att de tillfrågade eleverna genom den undervisning de mött fått möjlighet 

att utveckla positiva och därmed gynnsamma läs- och skrivattityder då majoriteten av 

eleverna både anger att de tycker det är roligt att läsa, att de har stort intresse för att läsa 

samt att det är viktigt att kunna läsa samt att majoriteten av eleverna anger att de tycker 

att det är roligt att skriva, har stort intresse för att skriva samt tycker det är viktigt att 

kunna skriva. Vi kan däremot inte avgöra om det är de delar av undervisningen som kan 

kopplas till ASL, andra delar av undervisningen eller dessa i samspel som leder till de 

positiva attityderna. Vi är medvetna om att det är färre elever som svarat på frågorna 

gällande skrivattityder, men vi bedömer att det är så få som inte svarat att det inte 

påverkar resultatet. 

4.3.1. Skillnader i läsattityder mellan flickorna och pojkarna 

Utifrån den andra frågeställningen ser vi att det mest valda svarsalternativet för 

pojkarna är det mest positiva medan flickorna fördelar sig relativt jämt över de två 

positiva svarsalternativen. Fördelningen vid de två negativa svarsalternativen är jämn 
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över könen på frågan om hur roligt det är att läsa men på frågan om elevernas intresse 

för läsning skiljer sig fördelningen vid de två negativa svarsalternativen åt då pojkarna 

valt det mest negativa medan flickorna valt det näst mest negativa. På frågan rörande 

hur ofta eleverna läser på sin fritid ser vi dock att flickorna läser oftare än pojkarna 

vilket kan tyda på att flickorna trots sina något mer neutrala svar är de som väljer att 

förstärka sina läsattityder genom att läsa även på fritiden. På lång sikt kan detta påverka 

deras läsutveckling och attitydutveckling i positiv riktning. Utifrån dessa resultat drar vi 

slutsatsen att pojkarnas och flickornas läsattityder skiljer sig åt då pojkarna anger sig 

vara mer positiva än flickorna men flickorna är de som anger sig syssla med läsning på 

sin fritid.   

4.3.2. Skillnader i skrivattityder mellan flickorna och pojkarna 

Gällande skrivattityderna ser vi att pojkarna även här oftare väljer det mest positiva 

svarsalternativet medan flickorna väljer det näst mest positiva. Resultatet visar samtidigt 

att fler pojkar än flickor anser att det är tråkigt att skriva och att de har mindre intresse 

för att skriva än flickorna. Gällande elevernas skrivfrekvens på fritiden visar resultatet 

att flickornas och pojkarnas skrivvanor skiljer sig åt. Flickorna skriver oftare än 

pojkarna och nästan en fjärdedel av pojkarna anger att de aldrig skriver på sin fritid. 

Utifrån dessa resultat drar vi slutsatsen att pojkarnas och flickornas skrivattityder skiljer 

sig åt då flickornas skrivattityder är mer positiva än pojkarnas. Detta sammanfaller 

också med elevernas självskattning där en större andel flickor än pojkar anser sig vara 

bra på att skriva. 
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5. Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring metodval och förslag på vidare forskning 

ges. Sedan diskuteras resultatet och slutsatserna i förhållande till 

forskningsgenomgången och frågeställningarna som legat till grund för studien: 

“Uppvisar de deltagande eleverna positiva eller negativa läs- och skrivattityder?” samt 

"Skiljer sig de deltagande pojkarna och flickornas läs- och skrivattityder åt och i så fall 

hur?". 

5.1. Metoddiskussion 
Av etiska skäl valde vi att kräva vårdnadshavares godkännande trots att elevernas 

identitet inte skulle gå att röja. På grund av tidsbrist fanns det inte tid att skicka ut 

påminnelser eller vänta ytterligare för att få in de godkännande från vårdnadshavare 

som saknades och detta ledde till det stora bortfallet i årskurs 2. Genom att planera för 

längre tid mellan utskick och enkättillfälle hade vi förmodligen kunnat öka 

svarsfrekvensen vilket hade gynnat studien då vi haft fler elevsvar och därmed ett större 

underlag för våra slutsatser. Vi upptäckte också att några av eleverna trots våra 

instruktioner och förtydligande med en pil på första sidan inte vänt på enkäten och 

svarat på frågorna på sida två vilket leder till att vi har färre svar på frågorna gällande 

elevernas skrivattityder. Vi hade alltså behövt vara tydligare med genomförandet av 

enkäten för att öka svarsfrekvensen på frågorna. Trots detta anser vi oss ha en tillräcklig 

mängd svar för att uttala oss om de deltagande elevernas läs- och skrivattityder men 

däremot inte för att generalisera resultatet. 

 

I den slutliga versionen av enkäten finns det frågor som liknar varandra men inte i den 

utsträckningen att de kan kallas kontrollfrågor. Vi kan dock följa om eleven 

genomgående valt positiva eller negativa svarsalternativ och har därför på så vis 

kontrollerat sanningshalten i elevens valda svar. 

 

Enkäten innehåller frågor gällande elevernas läs- och skrivfrekvens på fritiden. Vi 

specificerade inte vilken sorts läsning och skrivning det gällde och menade därmed all 

läsning och skrivning, inte enbart skönlitterära böcker eller formellt skrivande som 

brevskrivande. Risken med att inte specificera vilken sorts läsning och skrivning vi var 
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ute efter är som Nordberg (2014) belyser att elever inte verkar se läsning på skärm som 

läsning. Detta kan göra att resultatet på dessa frågor inte stämmer överens med hur ofta 

eleverna verkligen läser och skriver utan snarare hur ofta de läser skönlitteratur och 

skriver mer formellt än exempelvis sms eller på sociala medier.  

 

Vi valde att göra en kvantitativ studie med inslag av berättande från lärarna kring den 

undervisning som bedrivs. För vidare forskning kring vad det mer specifikt är som leder 

till elevernas positiva läs- och skrivattityder eller vad de menar med läsning och 

skrivning på fritiden hade en kvalitativ studie med exempelvis intervjuer av elever varit 

lämplig för att kunna ställa följdfrågor och be om förklaringar. 

5.2. Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet kan vi se att eleverna överlag har en positiv attityd till skolan, ämnet 

svenska och till läsning och skrivning. Vi kan inte avgöra om det är elevernas positiva 

attityder till läsning och skrivning som påverkar deras attityd till skolan eller vice versa 

men Rosén (u.å.) menar att attityder utvecklas genom erfarenheter så dessa skilda 

attityder påverkar sannolikt varandra. Detta syns även i resultatet då de elever som 

svarat att de tycker skolan är "sådär" i större utsträckning valt negativa svarsalternativ 

på frågorna gällande läsning och skrivning. 

 

Resultatet ger en bild av flickorna som mer självkritiska och eftertänksamma än 

pojkarna då de överlag svarat mer neutralt än pojkarna. Detta kan bero på att flickorna 

ställer högre krav på sig själva än pojkarna i enlighet med det resonemang av 

Wernersson (2010) som lyftes i forskningsgenomgången där Wernersson belyser de 

föreställningar som finns kring flickor och pojkars kompetens samt deras skilda 

målorienteringar som påverkar deras sätt att ta sig an sin egen inlärning och utveckling. 

En annan faktor som kan spela in är att användning av digitala verktyg i undervisningen 

generellt anses gynna pojkar vilket studien vid Örebro universitet (2016) styrker.  

 

Utifrån resultatet kunde vi dra slutsatserna att pojkarna har mer positiva läsattityder än 

flickorna. Trots detta hade flickorna en högre läsfrekvens än pojkarna. Enligt Clark & 

De Zoysas (2011) forskning behöver elevers positiva attityder förstärkas genom en hög 
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frekvens av läsande men vårt resultat påvisar att pojkarna trots den låga frekvensen ändå 

har gynnsamma attityder. McKenna (2001) belyser att attityder är föregångare till 

beteenden men att de inte alltid kan översättas till beteende vilket stämmer i de 

deltagande pojkarnas fall. Vi ser dock att trots att pojkarna har mest positiv attityd ändå 

väljer de mest negativa svarsalternativen i större utsträckning än flickorna. Detta skulle 

kunna ha att göra med det Wernersson (2010) beskriver som de olika ämnenas 

genusmärkning då även Clark & Douglas (2011) lyfter fram att pojkar tycker att läsning 

är mer för flickor samt att flickor tycker det är roligare att skriva än pojkar. Men även 

resultatet av PIRLS 2011 (Skolverket 2012) som visar att de elever som läser dagligen 

eller nästan dagligen på sin fritid har högre resultat än de som läser mer sällan på sin 

fritid. Det kan alltså vara så att pojkarna är sämre på att läsa än flickorna, trots att de 

skattar sig själva högre, vilket skulle kunna förklara varför de även är de som väljer de 

mest negativa alternativen på enkätfrågorna.  

 

Elevernas läsattityder är enligt resultatet mer positiva än deras skrivattityder. Detta 

skulle kunna kopplas samman med elevernas självskattning av den egna läs- respektive 

skrivförmågan då även den skiljer sig åt. Dryga 70 % av de deltagande eleverna anger 

att de är bra läsare vilket kan jämföras med 54 % som anger att de är bra på att skriva. 

Studien som genomfördes av National Literacy Trust (Clark & De Zoysa 2011, Clark & 

Douglas 2011) visade att elever som har lägre färdighet också har mer negativ attityd än 

eleverna som har högre färdighet och vi ser en antydan till samma samband i vår studie. 

Clark & De Zoysa (2011) i sin tur menar att de utifrån sin studie inte kan uttala sig om 

ifall det är attityden som leder till färdigheten eller vice versa. Inte heller vår studie kan 

utröna detta. Det är dock intressant att elever som i den tidiga läs- och skrivutvecklingen 

mött undervisning utifrån devisen ”att skriva sig till läsning” anser sig vara sämre på att 

skriva än att läsa. Det skulle kunna bero på att undervisningen utgår från skrivande och 

att de därmed har högre krav på sitt skrivande än på sitt läsande. Den skrivna texten ska 

utgöra grunden för läsandet och därför används checklistor och liknande för att bearbeta 

den skrivna texten inför läsandet. Detta gör eventuellt att eleverna känner mer krav 

kring skrivande än läsande. 

 

Vid införande av ASL som undervisningsmetod kan det finnas tveksamheter kring hur 
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elevernas attityd till handskrift påverkas då eleverna i den tidiga läs- och 

skrivutvecklingen enbart använder digitala verktyg. Utifrån enkätresultatet kan vi dock 

se att majoriteten av eleverna föredrar att skriva för hand trots att inlärningen skett via 

digitala verktyg. Alla elever svarade dock inte på denna fråga vilket gör att resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut. Forsberg och Lövgren (2013) drar utifrån resultatet av sin 

studie slutsatsen att ASL-elevernas motivation inför handskrift inte påverkas negativt. 

 

Utifrån slutsatserna ser vi att den undervisning eleverna mött leder till positiva attityder 

hos både pojkarna och flickorna men att pojkarna har mer positiva läsattityder och 

flickorna mer positiva skrivattityder. PISA 2015 (Skolverket 2016c) visar att pojkar 

ligger efter när det gäller läsning och det kan därför vara rimligt att välja en typ av 

undervisning som verkar ge särskilt positiva läsattityder hos pojkar. Vi kan inte utifrån 

den enkät vi använt eller lärarnas beskrivning av undervisningen avgöra vilka delar av 

undervisningen det är som leder till den positiva läsattityden hos pojkarna. Med stöd i 

resultatet av studien vid Örebros universitet (2016) som visade att pojkar gynnas av 

strukturerat digitalt stöd lutar vi mot att det digitala stödet i ASL är en bidragande faktor 

till de deltagande pojkarnas positiva läsattityder, men mer forskning krävs för att 

synliggöra ett tydligt samband mellan ASL och pojkars positiva läsattityder. Vi kan inte 

heller avgöra varför pojkarna har sämre skrivattityd än flickorna, men de högre krav 

som ställs vid skrivande skulle kunna vara en av orsakerna.   

 

Vi kan inte utifrån våra resultat se om elevernas faktiska färdigheter är tillräckliga, men 

de tidigare studierna vi lyft visar alla att undervisning utifrån ASL ger tillräckliga 

möjligheter för eleverna att utveckla de färdigheter som krävs. 
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi, Elin och Frida, är två lärarstudenter från Högskolan i Kristianstad som skriver ett 

examensarbete om elevers attityder till skriftspråkande. Förhoppningsvis leder detta till 

att vi i framtiden kan göra medvetna val i undervisning kring skriftspråket.  

 

För att undersöka detta vill vi observera ett undervisningstillfälle och även låta de elever 

som vill fylla i en enkät. Vi bedömer att enkäten inte bör ta mer än 10 minuter i anspråk. 

Det insamlade materialet kommer att avidentifieras då personuppgifter inte är relevanta 

för slutresultatet.  

 

Om ni inte vill att ert barn ska medverka så respekterar vi det. 

 

Hälsningar 

Elin och Frida 

 

Jag godkänner att mitt barn _____________________________ medverkar i 

undersökningen enligt ovan. 

 

 

Namn                     Ort   Datum 

 

______________________________________________________________________  
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7.2. Bilaga 2 

Enkät	-	Vad	jag	tycker	om	att	läsa	och	skriva	

	

Jag	är	

□ Pojke	 	  □ Flicka 

 

Jag	tycker	om	att	gå	i	skolan	

□ Ja	 	 □   □ 	

	

Jag	tycker	lektionerna	i	svenska	är	

□ Jätteroliga	 	 	 □ Ganska	roliga	

□ Ganska	tråkiga	 	 	 □ Jättetråkiga	

	

Att	läsa	är	

□ Jätteroligt	 	 	 □ Roligt	 	

□ Tråkigt	 	 	 	 □ Jättetråkigt	

	

Mitt	intresse	för	att	läsa	är	

□ Stort	 	 	 	 □ Ganska	stort		 	

□ Ganska	litet		 	 	 □ Litet	

	

Jag	läser	på	fritiden	

□ Varje	dag	 	 	 □ Några	gånger	i	veckan	

□ 	Några	gånger	i	månaden	 	 □ Aldrig	

	

Jag	tycker	det	är	viktigt	att	kunna	läsa	
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□ Ja	 	 □ Nej	

	

Jag	är	bra	på	att	läsa	

□ Ja	 	 □ Sådär	 	 □ Nej	

	

Att	skriva	är	

□ Jätteroligt	 	 	 □ Ganska	roligt						 	

□ Ganska	tråkigt				 	 	 □ Jättetråkigt	

	

Mitt	intresse	för	att	skriva	är	

□ Stort		 	 	 	 □ Ganska	stort		 	

□ Ganska	litet		 	 	 □ Litet	

	

Jag	skriver	på	fritiden	

□ Varje	dag	 	 	 □ Några	gånger	i	veckan	

□ 	Några	gånger	i	månaden	 	 □ Aldrig	

	

Jag	tycker	det	är	viktigt	att	kunna	skriva	

□ Ja	 	 □ Nej	

	

Jag	skriver	helst	

□ För	hand		 □ Med	tangentbord	

	

Jag	är	bra	på	att	skriva	

□ Ja	 	 □ Sådär	 	 □ Nej	
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Tack	för	att	du	ville	hjälpa	oss!	

Hälsningar	

Elin	och	Frida	
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7.3. Bilaga 3 
Det samlade enkätresultatet 

	


