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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine six girls and boys in grade 4 use of adjectives in narrative 
texts and examine students' perception and experience of writing from a gender perspective. The 
methods used were text analysis and an interview. The results showed that girls write more 
adjectives than boys, but no further significant difference in their use of adjectives was found. There 
was a certain stereotypical difference in which adjectives they wrote and their attitudes toward 
writing. Girls are more positive to writing and see writing primarily important for school, while boys 
think writing is important to succeed in life. 
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1 Inledning 
 
Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) har 
skolan ett uppdrag att verka för jämställdhet mellan könen. Läroplanen anger bland 
annat att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster och att skolan 
aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Läroplanen 
tar även upp att de förväntningar man har på flickor och pojkar och hur de bemöts och 
bedöms i skolan, hjälper till att forma hur eleverna uppfattar vad som är ”kvinnligt” och 
”manligt” (Skolverket, 2011a: 8). 
 
Lärare ska sträva mot jämställdhet på skolan och bemöta elever likvärdigt. 
Förväntningar på eleverna ska inte vara beroende av vilket kön de har. Elever ska få 
utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av vilket kön 
de har (Skolverket, 2011a: 8). 
 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom att elever får rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011a). 
Skolan har en viktig roll när barn försöker hitta sin könstillhörighet eftersom 
klassrummet är en av de mest väsentliga platser där barn lär sig socialt beteende vilket 
inkluderar beteende som är lämpligt beroende på vilket kön man har (Kanaris, 1999). 
 
I Sverige idag har flickor generellt bättre skolresultat än pojkar i så gott som alla ämnen 
och utbildningsnivåer (Jalmert, 2007). Det finns en uppfattning om att pojkar och 
flickors skriftspråk är olika och att pojkar skriver texter med sämre kvalité än flickor. 
Conell (2005: 162) skriver att det i högre grad är pojkar som hamnar på efterkälken i 
skrivning och misslyckas i skolan.  
 
Jag vill ta reda på om det finns skillnader i flickors och pojkar producerade texter med 
fokus på adjektiv. Jag anser att adjektiv är intressanta att undersöka eftersom de bidrar 
till mer målande och beskrivande texter. Jag vill även undersöka elevernas egna 
uppfattningar om skrivning och se om det skiljer sig åt mellan könen. Mitt intresse 
ligger främst i att undersöka om elevernas skrifter och inställning till skrivande 
påverkas av de genusstrukturer som finns i samhället som talar om hur de olika könen 
ska vara och därmed skapar olika möjligheter och villkor för flickor och pojkar i livet 
(Svaleryd, 2002).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här studien är att ur ett genusperspektiv studera hur sex flickor och 
pojkar i årskurs 4 använder adjektiv i berättande texter samt undersöka dessa elevers 
uppfattning om och erfarenheter av skrivande i och utanför skolan. 
 
Hur använder eleverna adjektiv? 
Vilka adjektiv använder sig eleverna av? 
Vad är elevernas egna uppfattningar och erfarenheter om skrivande? 
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2 Forskningsbakgrund  
 
De forskningsperspektiv jag utgår från i min studie är genus och språksociologi. Den 
huvudsakliga metoden i studien är textanalys så inledningsvis kommer en 
sammanfattning av vad text och textanalys är.  

2.1 Text och textanalys 
 
Ordet text används ofta i vardagliga sammanhang och betyder då vanligen ”ett papper 
med ord på”. I daglig kommunikation är det oftast entydigt vad som menas med text. 
Det blir svårare att reda ut begreppet när det hanteras vetenskapligt. Med text kan man 
avse antingen ett perspektiv på språk eller ett faktiskt fenomen i världen. Text som 
perspektiv kan innebära att man som språkforskare förstår språk som huvudsakligen en 
språkanvändning i konkreta sammanhang. Om man med text istället avser ett fenomen i 
världen blir det relevant att skilja text från andra språkliga fenomen. Frågor som då blir 
aktuella är hur texter förhåller sig till yttranden, liksom till samtal. Det är då också 
vanligare att man pratar om texter istället för text (Svensson & Karlsson, 2012: 6). 
 
Svensson och Karlsson (2012: 7-11) skriver vidare om några olika aspekter på vad text 
är. Det går att se på text som en sammanhängande struktur. Det innebär att man tänker 
sig att de olika delarna av innehållet vävs samman med hjälp av språkliga strukturer. 
Text kan även ses som betydelseskapande språkbruk. Då förstår man språk som 
framförallt realisering av betydelse. Text blir ”meningsbärande språkbruk i kontext”. Ett 
tredje sätt att se på text är som yttranden i dialog. En förståelse som är kommunikativ 
innebär att det som behandlas som meningsfulla yttranden blir det som också kan 
förstås som text(er). Aspekterna ger inte underlag för någon sammanhållen uppfattning 
om vad text är. De olika aspekterna går dessutom på tvärs med varandra, och en del 
överlappar. Lägger man ihop dem kan man dock tänka sig en uppfattning om text som 
är maximalt snäv och sträng och som säger att en text är ett skrivet eller tryckt yttrande 
med tydligt markerad sammanhållning. Man kan också tänka sig att texter är allting som 
på något sätt utnyttjas i kommunikation mellan människor.  I den här studien definieras 
text främst som ett ”papper med ord på” och som språkanvändning i konkreta 
sammanhang.  
 
Kanaris (1999) menar att skrivning är en inlärd social praktik. Texter produceras i ett 
socialt sammanhang och informeras av författarens kunskap och tolkning av deras 
position i sin egen sociala miljö (Kanaris, 1999). Textanalys innebär att man granskar 
texter närmare. Att analysera texter kan hjälpa oss att förstå bättre vad vi läser och vad 
som står på och mellan raderna. Det kan även få oss att förstå mycket om vår situation 
som skrivande och läsande individer då språkliga tecken kan fungera som redskap för 
att tänka och handla (Hellspong, 2001: 9-14).  
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2.2 Genus  
 
Kön betecknar de fysiska skillnaderna mellan kvinnor och män medan begreppet genus 
omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön (Berg, 2006). Kön framkallar 
automatiskt bilder av kvinnor och män som biologiska varelser medan begreppet genus 
ger möjlighet att analysera kön(en) och skillnader mellan dessa som ett kulturellt 
fenomen (Edlund, Ersson, Milles, 2007: 29). Det kan illustreras med följande citat: 
”Könet sitter mellan benen och genus i huvudet.” Joakim, 17 år (Svaleryd, 2002: 30). 
 
De traditionella föreställningarna om ”kvinnligt” och ”manligt” har emellertid påverkat 
oss att inom alla tänkbara områden att skilja människor åt beroende på kön (Hirdman, 
2001). Att förstå genus innebär att man försöker sudda ut den hårda uppdelningen av 
människor som två kön (Hirdman, 2001).  Kön är mer komplext än att kvinnor och män 
bara går in i olika roller och livsuppgifter (Edlund et al. 2007: 28-29).  
 

Om man uppfattar människosläktet som bestående av två olika – kompletterande eller till och med 
motsatta - kön så framträder lätt en mängd föreställningar; utifrån dessa formas olika livsmönster, 
handlingssätt och betydelsesystem som inte är en konsekvens av individers biologi utan just en 
produkt av socialt och kulturellt skapande bilder (Edlund et al. 2007: 28). 

 
Begreppet genus ser bort från det biologiska som förklaring till att kvinnor och män 
innehar olika arbeten och maktpositioner i samhället och också värderas olika (Edlund 
et al. 2007: 29). Hirdman (2001) skriver att redan små barn görs medvetna om vad som 
passar för flickor och vad som lämpar sig för pojkar och på så sätt begränsas såväl 
kvinnors som mäns livsmöjligheter. Trots att några medfödda skillnader mellan könen, 
utöver de fysiska, aldrig vetenskapligt slagits fast (Berg, 2006).  
 
Genus fokuserar på relationen mellan könen, kvinnors och mäns beteenden, sysslor och 
vad som anses som kvinnligt och manligt.  ”Det är inte de biologiska skillnaderna i sig 
som utgör genus utan varje människas tolkning av dessa” (Kulick, 1987, i Svaleryd, 
2002: 30). Genus är inte något som enbart handlar om människors kroppar utan om allt: 
tankarna om kvinnligt och manligt genomsyrar omvärlden och fyller platser, situationer, 
mat, kläder, politik och arbete (Hirdmann, 2001). 
 

2.3 Språk och genus  
 
Språksociologi är studiet av en språklig variation och förändring i ett socialt och 
kulturell perspektiv. Språksociologi studerar samband mellan språk, klass, kön, 
etnicitet, region och nation (Einarsson, 2009). 
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Einarsson (2009) skriver att samhällstrukturerna påverkar eller kanske till och med 
bestämmer det mänskliga beteendet, däribland språket. Det kan även förhålla sig 
tvärtom; att det språkliga beteendet påverkar samhällsstrukturen. De som har ordets 
makt kan med retoriska medel påverka samhället.  
 
Olika människor har olika språkliga varieteter beroende på t.ex. regional, social, könslig 
och etnisk tillhörighet. Ett viktigt inslag inom språksociologin är en strävan efter att öka 
medvetenhet om hur språk bidrar till att vissa grupper och individer får möjlighet att 
dominera över andra i stort och smått (Einarsson, 2009). 
 

[…] med hjälp av språket skapar, förstärker (eller undergräver) vi föreställningar om oss själva 
som sammanfaller med vad samhället förväntar av en kvinna eller man. Vi gör kön. Även om vi 
agerar inom historiskt och socialt givna ramar, så är dessa inte orubbliga och fixerade för alltid – 
med vårt agerade ruckas också maktförhållanden, normer och gränser. (Edlund, Erson & Milles, 
2007, s.13 ) 

 
Edlund et al. (2007: 13) menar att vi skapar bilder av oss själva och ett sätt att förmedla 
dem är genom våra språkhandlingar. Att se på språk och kön med ett genusperspektiv 
innebär en strävan att synliggöra de gällande könsförhållande i syfte att förändra och 
utjämna dem, det innebär att bana väg för ett könsneutralt förhållningssätt (Norrby & 
Håkansson, 2010: 122). 
 
Einarsson (2009) skriver att skolan som verksamhetsområde speglar förhållandena i 
övriga delar av samhället. Samtidigt återskapas förhållandena i samhället genom skolan. 
Skolan och det språksociologiska perspektivet framstår som centralt i samhället. Det är 
genom skolan som samhället kan förändras på djupet, och det är genom språk som 
skolan utövar sin makt och försöker genomföra sin uppgift så som definierats i olika 
styrdokument. Skolan ska ge möjligheter för barnen att gå utanför de sociala och 
språkliga kartor som deras olika ursprung har ritat upp för dem. 
 

2.4 Genus i skolan 
 
Svaleryd (2002) och Jalmert (2007) skriver att det finns ett generellt mönster; 
genusstrukturer, som styr människors tankar och handlingar utifrån vårt kön och hindrar 
oss från att utvecklas fullt ut. Det finns en stereotyp skillnad mellan flickor och pojkar. 
Svaleryd (2002: 14) skriver att det kan vara att flickor exempelvis är lugna, gillar 
dockor och rosa och för förtroliga samtal medan pojkar är busiga, gillar bilar, leker 
mycket fysiskt och tävlingsmässigt. Men många flickor och pojkar passar inte in i dessa 
genusmönster. Därför är det viktigt att behandla människor utifrån deras person och 
personlighet helt oberoende av deras kön. Dock är dessa stereotyper och normer väl 
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ingrodda i oss och i samhället, så omedvetna handlingsregler tillämpas av både barn, 
föräldrar och lärare (Svaleryd, 2002).  
 
Vår nutida skola och förskola har som uttalat mål att behandla flickor och pojkar lika, 
men så har det inte alltid varit (Einarsson, 2009). Tidigare fostrades elever till olika 
karriärer i ett icke jämställt samhälle med en klar arbetsfördelning mellan könen. Trots 
att vårt nutida uppfostringsideal är inriktat mot att fostra elever till självständiga 
individer i ett jämställt samhälle är många lärare själva fostrade enligt tidigare ideal och 
har därför kanske – trots god vilja - inte alltid möjlighet att fullt ut leva upp till de krav 
som de nya målen innebär (Einarsson, 2009).  
 
Strukturer och genusmönster som kan finnas i en klass är att det ställs olika 
förväntningar på flickor och pojkar samt att de antas ha olika egenskaper pågrund av 
vilket kön man har (Svaleryd, 2002). Barn lär sig redan i tidig ålder att de bör identifiera 
sig som flicka eller pojke och att deras talmönster och innehåll kan användas för att 
passa in i lämplig könsgrupp (Davies, 1989 i Kanaris, 1999). Därmed har skolan en 
viktig roll när barn försöker hitta sin könstillhörighet (Kanaris, 1999). 
 

2.5 Lärarens betydelse 
 
Andersson (2014) tar upp diskussioner kring skillnaderna i resultat beroende på kön. 
Beror det på flickor eller pojkarna i sig, lärarna eller själva proven? DEJA – utredningen 
(Delegation för jämställdhet i skolan) styrker att lärare vanligtvis inte förväntar sig 
samma beteende och sociala handlingar från flickor som från pojkar (SOU 2010:99: 
68). 
 
Hultman (1990) och Einarsson (2009: 362-365) skriver om den ”dubbla dolda 
läroplanen”. Hultman (1990) menar att i den öppna läroplanen betonas samarbete, 
självständighet, elevinitiativ, anknytning till elevernas erfarenheter osv. Men det finns 
även en dold läroplan som styr både lärarens och elevernas arbete. Den dolda läroplanen 
föreskriver att eleverna ska kunna arbeta individuellt, vänta, vara uppmärksamma, 
kunna kontrollera sig motoriskt och verbalt, kunna underordna sig lärarens auktoritet 
osv. Med uttrycket den” dubbla dolda läroplanen” menar Hultman (1990) att den dolda 
läroplanen tillämpas olika för flickor och pojkar. För flickorna gäller den fullt ut och de 
straffas om de bryter mot den. För pojkarna är det underförstått att det är riskfritt att de 
bryter mot den dolda läroplanens regler. Einarsson (2009) skriver att pojkarna blir vana 
vi att ta sig friheter och vid att stå i klassrumsoffentlighetens centrum. Flickorna får 
mindre svängrum och en mer passiv åskådarroll. De här gör att skolgången får olika 
innebörd för flickor och pojkar (Hultman, 1990) och att olika beteenden motsvarar 
vuxnas olika beteenden i vuxensamhällets olika former av offentlighet (Einarsson, 
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2009). 
 
Att som lärare ha låga förväntningar och acceptera avvikelser som leder till sämre 
skolprestationer för pojkar under devisen att pojkar är som pojkar är den största 
otjänsten man kan göra (Skolverket, 2011b). Skolverket (2010) uppmärksammar att 
pojkars och flickors skolarbete skiljer sig åt genom att flickor i genomsnitt anstränger 
sig mer och använder mer tid åt skolarbete än vad pojkar gör. 
 
Svaleryd (2002: 39-43) skriver om den vuxna förebilden som oerhört viktig för ett barns 
socialisationsprocess. I mötet med vuxna får barnen sin första spegling av det offentliga 
samhället. Beroende på hur vi speglar tillbaka bygger barnet bilden av sig självt. Att 
vara en förebild som pedagog innebär att man måste göra upp med sina egna omedvetna 
föreställningar då pedagoger har makt och möjlighet att inverka och påverka barn och 
ungas identiteter. För att bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete behöver 
pedagogen finna viljan att förändras och vara medveten om sin egen roll i ett nytt 
perspektiv.  
 

2.6 Flickor och pojkars skolresultat 
 
I Sverige idag har flickor bättre resultat i alla ämnen i skolan enligt resultat från PISA 
(Programme for International Student Assessment 2012/2013, Skolverket, 2013) samt i 
de svenska nationella proven i år 5 (Skolverket, 2011c). Det är dock inte bara i Sverige 
som pojkarna halkar efter resultatmässigt. Lee (2013) skriver att flickors resultat är 
högre i de flesta länder samt att de har en mer positiv attityd och inställning till 
skrivande. Att utläsa av PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) har 
pojkar generellt lägre resultat jämfört med flickor både i Sverige och i övriga världen 
(Skolverket 2007; 2012).  
 
Detta har ändrats med tiden, längre tillbaka har män haft bättre studieresultat på många 
områden och kvinnor var till och med utestängda från olika utbildningar (Jalmert, 2007: 
107). Där flickor tidigare hade sämre resultat – såsom i matematik och naturvetenskap – 
har de kommit ikapp eller gått om pojkarna, och där flickorna tidigare haft ett försprång 
– såsom i språk och humaniora – har detta befästs eller utökats ytterligare. Idag väljer 
flickor i större utsträckning än pojkar studieförberedande utbildning och det är fler 
kvinnor än män i högre utbildning (Utbildningsdepartementet, 2004).  
 
Jalmert (2007: 113-114) skriver att 64 % av dem som börjar universitets- och 
högskolestudier är kvinnor och eftersom flickors prestationer är överlägsna pojkars 
anses skolprestationer numera tillhöra den kvinnliga ”världen” och att det därmed är 
omanligt att ägna sig åt skolarbete. När pojkarna hade bäst resultat i skolan så 
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uppfattades det som det ”normala” tillståndet – helt i linje med könsmaktsordningen, 
där mannen är norm. Nu, när flickorna presterar bättre studieresultat så uppfattas det 
som ”onaturligt” och orättvist. 
 
Flickor och pojkar uppvisar också olika typer av motivation för skrivning, det är vanligt 
att flickor har som mål att behärska en uppgift och lära sig nya kunskaper och 
färdigheter medan pojkar har en resultatinriktad målorientering (Pajares & Valiante, 
2001).  
 
Svaleryd (2002: 63) uppmärksammar vikten av att variationerna i egenskaper, förmågor 
och kompetenser ibland är större inom gruppen flickor respektive pojkar, än mellan 
dessa båda grupper. 
 

2.7 Flickor och pojkars skrivande 
 
Kanaris (1999) har genomfört en studie som visar en signifikant skillnad i antalet ord 
och antalet adjektiv i elevernas texter. Studien ger starka belägg för att texter skrivna av 
flickor är längre, mer komplexa och innehåller fler bisatser och mer beskrivande ord än 
de som skrivits av pojkar. Studien visar att flickor använde en större mängd adjektiv och 
använde dem mer ofta, i just den studien använde flickor dubbelt så många adjektiv i 
sina texter jämfört med pojkarna. 
 
I studien undersökte Kanaris (1999: 261-262) även vilka olika typer av adjektiv 
eleverna använder sig av. I elevtexterna fanns det många adjektiv som användes 
exklusivt av de båda könen. Adjektiven överensstämde med den stereotypiska bilden av 
de olika könen. Flickorna använde sig ofta av adjektiven små och lite, t.ex. i meningen 
”has a little play”, vilket minimerar och "feminiserar" aktiviteten till en nivå som 
överensstämmer könsrollen som är tilldelad flickorna, som innebär att vara mild, tyst 
och skötsam (Kanaris, 1999: 265). Andra adjektiv som var exklusiva för flickorna var 
ren, cool, härlig, fantastisk, dyra och förlorade. Pojkarna skrev mer ”action”-
orienterande adjektiv som spännande, snabb, extra, flytta och säker. 
 
Elevernas texter avslöjar deras olika uppfattningar på verkligheten, där samhällets 
stereotypa föreställningar om pojkar som aktörer i en värld av action och flickor som 
mottagare, även i sina egna historier (Kanaris, 1999).  
 
Lakoff (1973) skriver om skillnader mellan kvinnor och mäns adjektivanvändande i 
muntligt språk och att kvinnor använder sig mer av adjektiv som förtjusande, 
bedårande, vacker och underbar vid gillande och beundrande av något. Adjektiv som 
både kvinnor och män använder är cool, bra och snyggt. En annan skillnad mellan 
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kvinnor och mäns adjektivanvändande som Lakoff (1973) uppmärksammat är att 
kvinnor är mer benägna att använda sig av färgord och precist urskilja färger 
exempelvis genom adjektiv som lavendel, malva, beige och aquablå. Svaleryd (2002: 
17) ger exempel på att pojkars språkbruk vid lek karaktäriseras av verb, ofta i form av 
imperativ som Spring! och Kom igen!. Det förekommer sällan adjektiv som beskriver 
upplevelsen av en känsla. Flickor däremot umgås ofta i nära vänskapsrelationer och är 
mer benägna att prata om känslor. 
 
I skönlitteratur för barn är ett av de vanligaste orden för att beskriva en flicka snäll, 
medan de mest förekomna adjektiven för att beskriva en pojke är lång och stor. Det 
förekommer även fler manliga personer i böckerna, i de så kallade pojkböckerna 
förekommer nästan inga kvinnliga personer. De manliga personerna värderas högre 
genom att exempelvis i högre grad vara beundrade och skickliga (Hene, 1984). 
Kåreland och Lindh-Munther (2005) skriver att böcker som man läser i förskolan främst 
handlar om manliga huvudpersoner som är aktiva, starka och äventyrslystna, medan de 
flickor som förekommer är överlag passiva och relationsinriktade. Hene (1984) skriver 
att allt dock inte går i linje med den stereotypa uppfattningen av kvinnligt och manligt i 
de böcker hon analyserat. Den manliga personen i böckerna kunde beskrivas som både 
känslomässiga, rädda och dystra vilket går tvärtemot den stereotypa uppfattningen om 
mannen som befriad från känslor.  
 
Edlund, Erson & Milles (2007) skriver om en undersökning som genomfördes under 
1970-talet. Syftet var att undersöka gymnasieelevers skriftspråk. I studien var kön en 
utslagsgivande variabel, det visade sig finnas en skillnad mellan flickornas och 
pojkarnas texter. Flickornas texter var längre och de gjorde färre språkfel, men deras 
texter var innehållsligt mindre självständiga och mer talspråkiga i stilen än pojkarnas. 
Pojkarnas texter innehöll både stavfel och syntaktiska problem, men trots bristerna låg 
pojkarnas texter närmare det skriftspråk som användes i offentligheten.   
 
Goldberg, Russell & Cock (2003) skriver att elevers skrivkompetens har en positiv 
inverkan av deras datoranvändning, t.ex. genom kommunikation via e-post. Flickor 
tenderar mer än pojkar att använda en mängd olika plattformar för skrivande, 
exempelvis bloggar, skriva e-post och textmeddelanden samt användandet av sociala 
nätverk (Clark & Dugdale, 2009).  
 

2.8 Flickor och pojkars uppfattning om och inställning till skrivande 
 
Studier har indikerat att genus är en stark faktor som bidrar till vilken attityd en har till 
skrivning och skrivresultat, och att skrivattityder (inklusive självuppfattning) tenderar 
att väsentligt anknyta till skrivresultat (Lee, 2013). 
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Lee (2013: 168-169) tar upp att många studier visar att elever med mer positiva attityder 
till skrivande tenderar att visa bättre skrivförmåga. Studenter som är intresserade av att 
skriva tenderar att vara mindre frustrerade när man står inför utmaningar i 
skrivuppgifter, välkomnar konstruktiv feedback, och utmana sig själva att göra många 
skrivuppgifter (Lipstein & Renninger, 2007, i Lee, 2013). När eleverna uppfattar 
skrivandet som ett personligt verktyg för att uttrycka sig, är de motiverade att skriva 
mer (Bruning & Horn, 2000, i Lee, 2013). Om elever upplever att det de skriver är 
värdefullt blir prestationen högre (Lipstein & Renninger, 2007, i Lee, 2013).  
 
Flickor tenderar att visa mer önskvärda beteenden som är förknippade med bättre 
skrivförmåga (Clark & Foster, 2005 i Lee, 2013). Flickor är till exempel mer benägna 
än pojkar att läsa och skriva på sin fritid samt att prata med andra om vad de läser.  
 
Flickor visar en mer positiv inställning till skrivning. De uppskattar sin skrivning i 
skolan värdefull och anser att de skriver bättre än sina manliga klasskamrater medan 
pojkar tenderar att uppfatta ett lågt värde och liten användbarhet av skrivande och är 
därmed mindre nöjda med sitt skrivande (Lee, 2013).  
 

2.9 Skrivundervisning och skrivutveckling 
 
Garme (2010: 14-19) beskriver skrivandet som ett sätt att fånga tanken och komma ihåg 
den, att reda ut för sig själv hur man har tänkt och att utveckla tankarna till nya 
konstellationer. Skriften kommer till användning i många situationer men i grunden är 
allt skrivande kommunikativt, vare sig man skriver till sig själv eller någon annan som 
mottagare. Vid kommunikativt skrivande med sig själv har man sitt eget minne som 
mottagare genom att lära sig, dokumentera och komma ihåg, både vid lärandetillfällen 
men även till vardags genom skrivandet av t.ex. inköpslistor, noteringar och 
dagboksskrivande.  Skrivande kan även fungera som en ventil för att uttrycka starka 
känslor, att sätta ord på upplevelser och åsikter som är svåra att formulera i samtal eller 
som är vagt tänkta och behöver komma till uttryck, exempelvis vid dagbokskrivande.  
 
Josephson, Oliv & Melin (1990) menar att skrivandet är den svåraste språkliga 
aktiviteten i skolan. Det är mödosamt för många elever att lära sig skriva och många 
elever på mellanstadiet känner bara för att ge upp. Det ser inte sitt skrivande som bra 
och tycker inte det har någon nytta av sin skrivförmåga. Lundberg (2008) skriver att en 
anledning till att skrivning känns mödosamt är att det kräver mer planering och 
redigering än tal. Det går fortare att säga ett ord än att skriva det. En fördel med 
skrivning är att skrivaren har gott om tid att tänka över vad hen vill få fram.  
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Skrivandet är en resurskrävande verksamhet. Om elever inte anser sig få något särskilt 
utbyte av sitt koncentrerade och energikrävande arbete är det naturligt att hen blir 
benägen att lämna skrivandet och i stället ägna sig åt något annat som ger mer utbyte. 
Därmed behöver undervisningen arbeta med att minska den nödvändigaste 
resursinsatsen genom att hjälpa eleverna att uppnå full automatisering i skrivandet och 
att ge elever stimulerande skriverfarenheter (Lundberg, 2008). 
 

2.10 Adjektiv  
 
Enligt Hultman (2003) och Stalfelt (1980) anger adjektiv egenskaper och tillstånd. 
Adjektiv talar om hur någon eller något är (Stalfelt, 1980: 85). Exempelvis i frasen: den 
svarta katten är svarta ett adjektiv eftersom det beskriver katten. Adjektiv är inte bara 
beskrivande och ger läsaren mer information utan adjektiv skapar även stämning och 
uttrycker känslor i en text (Stalfelt, 1980: 52-53).  
 
Adjektiv tillhör de öppna ordklasserna, det innebär att det ständigt kommer nya adjektiv 
till det svenska språket och ingen kan ange hur många adjektiv som finns i svenskan vid 
en specifik tidpunkt (Hultman, 2003: 76).  Enligt Hultman (2003: 76) brukar adjektiv 
fylla fem till tio procent av de löpande orden i en text.   
 
Det kan vara svårt att avgränsa adjektiven mot andra ordklasser, speciellt adverb och 
pronomen. Den grundläggande skillnaden mellan adjektiv och adverb är att adjektiv 
beskriver saker eller personer medan adverb fokuserar på att beskriva en handling eller 
”omständigheter” samt att adverb till skillnad från adjektiv är oböjligt (Hultman, 2003). 
 
Adjektiv anger både stabila egenskaper: en tung cykel och tillfälliga tillstånd: en smutsig 
cykel. De flesta adjektiv karakteriserar det som de syftar på. Adjektivet tung i en tung 
cykel beskriver cykeln som tung. Ett sådant adjektiv kan graderas, det vill säga att de 
kan användas vid jämförelse i en text, exempelvis av två cyklar kan den ena vara tyngre 
än den andra (Hultman, 2003: 76-77).  Graderbara adjektiv kan kompareras: tung, 
tyngre, tyngst. Komparationsgraderna kallas positiv, komparativ och superlativ. Det 
finns undantag där karaktäriserade adjektiv inte kan graderas eftersom den egenskap de 
beskriver förekommer eller förekommer inte. Det vanligaste exemplet på ett sådant är 
adjektivet död (Hultman, 2003: 77-78).  Det finns även adjektiv som betecknar 
tillhörighet till en viss grupp (Boström & Josefsson, 2006: 151). De kallas 
klassificerande adjektiv, exempel på sådana är: ett italienskt vin eller en antik staty. De 
kan inte graderas eftersom att det ena vinet från Italien inte är mer italienskt än det 
andra (Hultman, 2003: 77). 
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Hultman (2003: 77) beskriver tre huvudanvändningar av adjektiv. Adjektiven kan stå 
både som ett attribut och predikativ till ett substantiv. Att ett adjektiv står som attribut 
innebär att det fungerar som en bestämning till ett substantiv (Boström & Josefsson, 
2006: 153). Ett exempel på ett attributivt adjektiv är gul i frasen: en gul soffa. 
Adjektiven som används som attribut är oftast inte nödvändiga, texten fungerar även om 
man inte skriver dem men de gör oftast en text fylligare (Boström & Josefsson, 2006: 
153). När ett adjektiv står som predikativ innebär det att det kan stå fritt. Om adjektivet 
gul skulle stå predikativt skulle meningen istället bli: soffan var gul. Den tredje 
huvudanvändningen av adjektiv som beskrivs av Hultman (2003: 77) är adjektiv som 
adverbial, det vill säga som bestämning till ett verb: det regnade kraftigt. Dock är det 
vanligt att denna typ av adverbial klassificeras som tillhörande ordklassen adverb. 
Hultman (2003) klassificerar det som adverbial medan Boström & Josefsson (2006) 
enbart beskriver två användningar av adjektivet: attributivt och predikativt och menar 
att vid bestämning av verb används adverb.  
 

2.11 Lgr11 
 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) tar upp 
vikten av att skolan ska motverka traditionella könsmönster. 

 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 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 deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolverket, 
2011a, s. 8) 

 
Skolan har även ett ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola kan 
använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 
 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att 
de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 
(Skolverket, 2011a, s. 222) 

 
Alla elever ska genom undervisning få samma möjligheter att utveckla sitt språk 
oberoende av könstillhörighet.  
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3 Metod och material 
 
I detta avsnitt presenteras studiens metod och material. Avsnittet inleds med en 
beskrivning av urval och insamling av material, sedan kommer en beskrivning av 
genomförandet av textanalysen och fokusgruppsintervjun. Avsnittet avslutas med en 
beskrivning av de etiska aspekterna av studien.  

3.1 Insamling av material 
 
Studien har genomförts i en årskurs 4 på en skola i en medelstorstad. Jag hade sedan 
tidigare kännedom om klassen och klassläraren och valde därför av bekvämlighetsurval 
(Bryman, 2011) att göra min studie där. Efter överenskommelse med läraren besökte jag 
klassen vid två tillfällen, det första för insamlandet av elevtexter och det andra för en 
intervju. 
 

3.1.1 Insamlandet av elevtexter 
 
Vid insamlandet av materialet deltog sju flickor och fem pojkar. Jag hade en kort 
genomgång där jag gav en övergripande förklaring till mitt syfte samt en genomgång av 
deras uppgift. Jag förklarade att deras uppgift var att skriva en berättande text, en 
berättelse/historia om precis vad de ville. Jag förklarade att mitt syfte var att samla in 
deras texter för att jag ville undersöka hur elever i årskurs 4 skriver. Jag förklarade även 
att jag inte kommer hjälpa till vid frågor om stavning eller hur handlingen ska fortlöpa 
t.ex. ”Kan jag skriva att han bor i öknen?” utan att de får stava som de tror och att de får 
skriva precis som de vill så länge det är en berättande text. Min tanke var att de ska vara 
fria i sin skrivning och inte tänka så mycket på rätt och fel. Jag satte en minimum-gräns 
att eleverna skulle skriva minst en A4-sida och de hade två timmar på sig. 
 
Under tiden eleverna skrev fanns både jag och deras klasslärare i klassrummet och 
eleverna fick chans att fråga om de var något de undrade över eller var osäkra över. Jag 
skrev ner hur lång tid eleverna tagit på sig att skriva vid inlämnandet av texterna, det 
varierade från 30 minuter till 100 minuter.  
 

3.1.2 Urval av materialet 
 
För att ha möjlighet att göra en djupare analys av texterna valde jag att göra ett urval så 
att jag fick kvar sex texter att analysera. Jag gjorde ett stratifierat urval (Stúkat, 2011: 
68) så att jag fick kvar tre texter som flickor skrivit och tre texter som pojkar skrivit. 
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Elevernas texter delades in i två grupper utifrån deras biologiska kön eftersom det är 
den uppdelningen som gjorts vid den tidigare forskning som jag har valt att använda 
mig av i min studie samt i diskussioner om de olika könsgruppernas resultat som jag 
använt mig av. Jag kan heller inte vara helt säker på om barnen uppfattar sig som flicka 
eller pojke utan gick efter det biologiska könet. 
 
Det stratifierade urvalet gick till så att jag numrerade pojkarnas texter med siffrorna 1-5 
samt skrev lappar med siffrorna 1-5 som jag vek ihop och lade i en burk. Sedan drog jag 
upp tre lappar och de siffror som stod på lapparna avgjorde vilka texter som jag skulle 
analysera. Ex. jag drog upp lapparna 1,4 och 5 då blev det texterna som var numrerade 
med siffrorna 1, 4 och 5 som ska analyseras. Sedan gjorde jag samma sak med 
flickornas texter fast numrerade texterna och lapparna med siffrorna 1-7 eftersom den 
urvalsgruppen var större.  

3.2 Analys av texterna 
 
Jag har valt att använda mig av en innehållsanalys. Med hjälp av en innehållsanalys kan 
man göra kvantifierade jämförelser av vissa element, i mitt fall adjektiv, i texten 
(Bergström & Boreus, 2012). I likhet med Kanaris (1999) studie arbetade jag med 
texterna i flera steg, det första steget fokuserar på att kvantitativt få fram data som talar 
om ifall det finns en skillnad och hur stor den i sådana fall är. Sedan arbetade jag mer 
kvalitativt genom att undersöka vilka lexikala och semantiska val eleverna gjort samt 
vem som gjort vad.  
 
I likhet med Andersson (2014) valde jag skriva in elevernas handskrivna texter till 
datorskrivna för att lättare kunna organisera och analysera texterna. I de datoriserade 
texterna kan jag söka, dela upp och organisera texten på ett effektivare sätt. 
 
Jag analyserade de sex elevtexterna var för sig. Jag började med att analysera elevtext 1 
och analyserade den noggrant och skrev ner de data om adjektiven som jag fick fram 
och fortsatte sedan vidare med elevtext 2 osv. Jag arbetade med varje text i flera 
omgångar med olika syften. Första omgången räknade jag alla adjektiv i texten. Andra 
omgången räknade jag antal attributiva och predikativa adjektiv och tredje omgången 
undersökte jag vilka komparationsgrader adjektiven i texten har. Varje omgång krävde 
flera läsningar. 
 
Jag undersökte de attributiva och predikativa användandet utifrån det här synsättet:  
 
Attributivt = före substantivet: gula citroner, 
Predikativt = som komplement efter vissa verb som vara, verka, tyckas, se ut. 
Exempel: Citronerna är gula. 
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När jag analyserat de sex elevtexterna var för sig delade jag in alla adjektiv från 
elevtexterna i fem semantiska kategorier. 
 

3.2.1 Semantiska kategorier 
 
Jag delade in orden i semantiska kategorier inspirerad av Dahl (2000: 267). Jag 
anpassade en av Dahls (2000) kategorier: färg till utseende och har även lagt till en 
ytterligare kategori: känslor då det förekom en mängd adjektiv i elevtexterna som 
betecknar olika känslor.  Kategorierna med exempel på ord: 
 
Dimension: Innefattar adjektiv som anger storlek på något. Exempel på ord är stora, 
lång, liten och hel. 
Tid: Innefattar adjektiv som anger tid av något slag. Exempel på ord är ny, gamla, förra 
och senare. 
Värde: Innefattar adjektiv som är värderande. Exempel på ord är dålig, bra, lätt, svårt, 
rätt och fel. 
Utseende: Anger utseende på någonting t.ex. grön, vacker, vitt, fin och ful. Ord som fin, 
vacker och ful kan man fråga sig om det tillhör de värderande orden eftersom det ligger 
i betraktarens ögon men jag har dragit slutsatsen att det beskriver hur någon eller något 
ser ut och därmed hör hemma i kategorin utseende. 
Känslor: Beskriver känslor som lycklig, rädd, verklig och nöjd.  
 
Utifrån dessa kategorier har jag undersökt vilka adjektiv eleverna har skrivit och om det 
finns adjektiv som är exklusivt använda av flickor respektive pojkar och ifall jag kan se 
om de stämmer överens med den stereotypiska bilden som finns av de båda könen. 
 
Efter jag analyserat alla elevtexter sammanställde jag resultaten i tabeller för att kunna 
få en överskådlig bild. Jag räknade ihop alla flicktexters resultat för sig och alla 
pojktexters resultat för sig för att kunna utläsa en eventuell kvantitativ skillnad mellan 
användandet av adjektiv mellan de olika könen. 

3.3 Intervju 
 
Andra tillfället när jag besökte skolan genomförde jag en strukturerad 
fokusgruppsintervju (Wibeck, 2012) med de elever vars texter jag analyserat. Intervjun 
utfördes efter att jag analyserat texterna, om jag fick någon ny insikt eller tanke utifrån 
textanalysen kunde jag lyfta den vid intervjun.  Intervjuns syfte var dels för att få en 
bredare bild av eleverna samt för att se om det finns olika uppfattningar om skrivande 
beroende på vilket kön eleverna har och om jag kan se några kopplingar mellan 
intervjusvaren och deras texter.  
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I en fokusgruppsintervju fungerar intervjuaren som en moderator. I en strukturerad 
fokusgrupp har moderatorn kontroll över vilka ämnen som diskuteras och kontrollerar 
gruppdiskussionen genom att få alla i gruppen att prata lika mycket (Wibeck, 2012: 57). 
Eftersom intervjun genomfördes i grupp kunde eleverna få stöd av varandra. Risken 
med en gruppintervju är att informanterna kan bli påverkade av varandra och att man får 
en majoritetsåsikt. En annan risk är att informanterna kan hålla inne med känslig 
information, något som är ”hemligt” som personen kanske hade berättat om hen varit 
ensam med intervjuaren (Stukát, 2011:46).  
 
Vid intervjutillfället var alla sex elever närvarande. Vi satt ostört i ett grupprum på 
skolan. Stukát (2009: 45) tar upp vikten vid att intervjun sker i en ostörd miljö där de 
som ska intervjuas känner sig trygga och ”hemma”. Intervjun spelades in med 
mobiltelefon. Innan intervjun påbörjades förklarade jag hur den skulle gå till. Jag 
berättade att ämnet vi skulle prata om var skrivning och att intervjun skulle fungera 
ungefär som ett samtal. Jag berättade i enlighet med de etiska principerna för forskning 
(Vetenskapsrådet, 2011) att eleverna är helt anonyma i studien och att de när som helst 
under intervjun har möjlighet att avbryta om de inte vill vara med.  
 
Intervjun utgick från en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009) innehållande frågor 
som är relevanta för min studie (Se bilaga 1). Intervjuguiden fungerade som en 
checklista för att undvika att frågor glömdes bort. Vid första frågan gick vi en runda så 
att alla elever fick prata och komma igång med samtalet. Vid andra frågan sa jag att 
eleverna gärna fick prata fritt och samtala med varandra men att komma ihåg att lyssna 
på varandra samt att försöka att inte prata i mun på varandra. Jag försökte hålla mig i 
bakgrunden vid samtalet men såg till så att alla elever fick prata och ställde följdfrågor 
samt huvudfrågorna från intervjuguiden.  
 
Intervjun transkriberades (Transkriberingsnyckel finns som bilaga, se bilaga 2) och 
därefter genomförde jag en innehållsanalys (Bergström & Boreus, 2012). Jag delade 
sedan upp intervjun efter kategorier utifrån mina intervjufrågor. Därefter använde jag 
mig av meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009) för att sammanfatta och 
sammanställa elevernas svar.  

3.4 Etiska aspekter 
 
Jag har följt de krav för etiska principer som finns beskrivna av Vetenskapsrådet (2011) 
genom att berätta för eleverna att det var frivilligt för dem att delta i studien och de 
kunde välja att avbryta när de ville. Eftersom eleverna är under 15 år skickade jag hem 
ett brev till deras vårdnadshavare där jag förklarade syftet med min studie där elevernas 
föräldrar fick skriva under brevet om de godkände att deras barn deltog i studien. Jag 
har även överlämnat brev till klassläraren och rektorn på skolan och fått godkännande 
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att genomföra undersökningen genom underskrift. Förutom benämning av kön är 
eleverna helt anonyma i studien och kommer inte gå att identifieras av utomstående.  
Namnen som förekommer i studien är fingerade. 
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4 Resultat och analys 
 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet inleds med en allmän beskrivning 
av elevernas texter. Sedan redovisas resultatet av textanalysen uppdelat i olika tabeller 
utifrån vilken användning av adjektiv som de avser. Därefter följer en sammanfattning 
av elevernas uppfattningar om skrivande utifrån fokusgruppsintervjun. I slutet av 
avsnittet kommer en kort sammanfattning av varje elevs text samt inställning och 
erfarenheter av skrivande och slutligen en analys. 

4.1 Allmänt om texterna 
 
Två av flickornas texter var långa och flickorna som skrev dem tog lång tid på sig vid 
skrivandet. Deras texter var innehållsrika med stilistiska drag, t.ex. en av flickorna skrev 
sin berättelse i dagboksform. Den tredje flickans text var hälften så lång som de andra 
två flicktexterna och hon tog inte lika lång tid på sig att skriva klart texten. Texterna 
handlar om en flicka som börjar i en ny skola, två blommor som blir kompisar 
respektive två syskon som möter ett monster i skogen. Gemensamt för alla pojktexter 
var att de var betydligt kortare än de två långa flicktexterna. Pojkarna skrev klart 
texterna snabbare än flickorna och handlingen i texterna går fort framåt och innehåller 
många småfel. Texterna handlade om ett café som blev rånat, en krokodil som reser till 
New York respektive en bilkrock.  

4.2 Elevernas användning av adjektiv 
 
Nedan visar resultatet av elevernas användning av adjektiv sammanfört i tabeller. 
Tabellerna visar hur många adjektiv eleverna skrivit, om de har skrivit adjektiven i 
attributivt eller predikativt och vilken komparationsgrad adjektiven har.  

4.2.1 Antal adjektiv i elevtexterna 
Tabellerna visar antal adjektiv i elevernas texter. 

Tabell 1. Antal adjektiv i flickornas texterna 

Andrea Linn Maja Totalt: 
5 17 16 38 

Tabell 2. Antal adjektiv i pojkarnas texter 

Emil Isak Niklas Totalt: 
8 6 13 27 
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Antal adjektiv i elevtexterna skiljde sig från 5 till 17. Flickornas texter bestod av 5, 16 
respektive 17 adjektiv (Tabell 1). Pojkarnas texter bestod av 6, 8 respektive 13 adjektiv 
(Tabell 2). Flickorna hade sammanlagt fler adjektiv än pojkarna. 
 
Resultatet visar en skillnad i totalt antal adjektiv mellan flickorna och pojkarna. Mitt 
resultat visar att flickorna använder fler adjektiv än pojkarna då flickorna totalt har 
skrivit ca 25 % fler adjektiv och två av tre flickor är de som skrivit flest adjektiv. Att en 
av flickorna har skrivit minst antal adjektiv och en av pojkarna tillhör de tre elever som 
skrivit flest adjektiv visar att det finns en skillnad av användandet även inom 
könsgrupperna. 
 

4.2.2 Antal attributiva och predikativa adjektiv i elevtexterna 
Tabellerna visar antal attributiva och predikativa adjektiv i elevtexterna. 

Tabell 3. Antal attributiva och predikativa adjektiv i flickornas texter 

 Andrea Linn Maja Totalt: 
Attributiva 2 14 12 28 
Predikativa 3 3 4 10 

Tabell 4. Antal attributiva och predikativa adjektiv i pojkarnas texter 

 Emil Isak Niklas Totalt: 
Attributiva 6 4 7 17 
Predikativa 2 2 6 10 
 
Båda könen använde sig betydligt mer av attributiva adjektiv. Flickornas texter innehöll 
2, 12 respektive 14 attributiva adjektiv och 3, 3 respektive 4 predikativa adjektiv (Tabell 
3). Pojkarnas texter innehöll 4, 6 respektive 7 attributiva adjektiv och 2, 2 respektive 6 
predikativa adjektiv (Tabell 4).  
 
Det är endast en elev, en av flickorna som har skrivit fler predikativa än attributiva 
adjektiv och även en av pojkarna är i närheten av att skriva lika många av båda 
formerna. Men med så få förekomster går det inte att utläsa någon tydlig skillnad vid 
användandet av attributiva och predikativa adjektiv mellan de olika könen. 
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4.2.3 Komparation av adjektiven i elevtexterna 
Tabellerna visar vilken komparationsgrad adjektiven i elevernas texter har. 

Tabell 5. Komparation av adjektiven i flickornas texter. 

 Andrea Linn Maja Totalt: 
Positiv 3 14 15 32 
Komparativ 2 0 0 2 
Superlativ 0 1 1 2 
Ej komparerbara 0 2 0 2 

Tabell 6. Komparation av adjektiven i pojkarnas texter. 

 Emil Isak Niklas Totalt: 
Positiv 6 6 12 24 
Komparativ 0 0 0 0 
Superlativ 2 0 1 3 
Ej komparerbara 0 0 0 0 
  
Tabellerna visar en tydlig majoritet av komparationsgraden positiv hos både flickorna 
och pojkarna. I flickornas texter förekom 3, 14 respektive 15 adjektiv i 
komparationsgraden positiv. En flicka hade skrivit 2 adjektiv i komparativ. Två flickor 
hade skrivit ett adjektiv i superlativ. En flicka hade skrivit 2 adjektiv som inte går att 
komparera (Tabell 5). I pojkarnas texter förekom 6, 6 respektive 12 adjektiv i positiv. 
Ingen pojke hade skrivit adjektiv i komparativ. Två pojkar hade skrivit 2 respektive 1 
adjektiv i superlativ. Ingen pojke hade skrivit ett ej komparerbart adjektiv (Tabell 6). 
 
En majoritet av adjektiven är skrivna i positiv. Den skillnad som finns mellan pojkar 
och flickor är att pojkarna inte skrivit något adjektiv i komparationsgraden komparativ 
men tre stycken adjektiv i komparationsgraden superlativ samt att en flicka skrivit två ej 
komparerbara adjektiv.  
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4.2.4 Adjektiven i semantiska kategorier 
 
Tabellerna visar adjektiven i elevernas texter indelat i semantiska kategorier beroende 
på vad adjektivet beskriver. 

Tabell 7. Adjektiven från flickornas texter indelat i semantiska kategorier 

Dimension: Tid: Värde: Utseende: Känslor: 
Jättestort  
Liten  
Litet  
Lång  
Långt  
Stor  
Största  
  
 

Ny  
Ny  
Nya  
Nya  
Förra  
Sista  
Sista  
Slut  
 

God  
Jättebra  
Jättebra  
Bästa  
Fantastisk  
 

Rött 
Vita  
Vita  
Vitt  
Babyrosa  
Vackra 
Vackert  
Ståtlig  
 

Avundsjuka  
Förtvivlade  
Jätterädda  
Nöjd  
Räddare  
Räddare  
Trevlig 
Vänliga 
Roligt  
Roligt  
 

7 8 5 8 10 
 
I flickornas texter förekom 7 adjektiv som passar in i kategorin dimension, 8 adjektiv 
som passar in i kategorin tid, 5 adjektiv som passar in i kategorin värde, 8 adjektiv som 
passar in i kategorin utseende och 10 adjektiv som passar in under kategorin känslor 
(Tabell 7). 

Tabell 8. Adjektiven från pojkarnas texter indelat i semantiska kategorier 

Dimension: Tid: Värde: Utseende: Känslor: 
Hela  
Hela  
Jättestort  
Liten 
Stora  
 

  Bästa  
Bästa  
Godaste  
Jättegott 
Lätt  
Exakt  
Rätt  
 

Grön  
Gyllene  
Gyllene  
Gyllene  
Fin 
 

Arg 
Blyg  
Brutet 
Ensam  
Jätteledsen  
Lycklig  
Lyckliga  
Sur 
Varmt  
Verklig  
 

5 0 7 5 10 
 
I pojkarnas texter förekom 5 adjektiv som passar in i kategorin dimension, 0 adjektiv 
som passar in i kategorin tid, 7 adjektiv som passar in i kategorin värde, 5 adjektiv som 
passar in i kategorin utseende och 10 adjektiv som passar in i kategorin känslor (Tabell 
8). 
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Dimension  
 
Båda könen har skrivit adjektiven liten och jättestor, stor som flickorna skrivit och 
stora som pojkarna räknar jag som samma ord. Flickorna har exklusivt använt sig av 
adjektiven litet, lång, långt och största. Pojkarna har exklusivt använt sig av adjektivet 
hela två gånger. Flickorna skrev många adjektiv som är stora rent dimensionsmässigt, 
som lång och största vilket går emot Kanaris (1999)  studie där flickorna ofta använde 
sig av adjektiven "små" och ”lite”. 
 

Tid  
 
Adjektiven som anger någon slags tid uppvisar en stor skillnad i användandet. Flickorna 
har skrivit åtta adjektiv medan pojkarna inte har skrivit några alls. Adjektiven som 
flickorna skrivit har en majoritet av ordformerna ny och nya men det finns även 
motsatser som sista och slut. 

 

Värde  
 
Flickorna använde sig av adjektivet jättebra oftare än bästa. Pojkar går direkt till den 
högsta kompareringen, bäst och bästa. Pojkarna har även skrivit adjektiv som exakt och 
rätt som är tydliga och säkra. Flickorna har exklusivt använt sig av adjektivet fantastisk 
vilket även flickorna i Kanaris (1999) studie gjorde. 
 

Utseende 
 
Här man kan utläsa en stereotypisk skillnad mellan könen. Flickorna använder sig av 
fler färgord som i Lakoffs (1973) studie och använder sig av en mer precis 
färgbestämning med adjektivet babyrosa. Även att flickorna använt sig av orden vackra, 
vackert och ståtlig går i samma rikting som Lakoffs (1973) studie. 
 

Känslor 
 
Under kategorin känslor har eleverna skrivit lika många adjektiv. Flickorna har skrivit 
adjektiv som anger rädsla flera gånger, de har även skrivit adjektiv som avundsjuk och 
förtvivlade. Resten av adjektiven är positivt laddade som rolig, nöjd och trevlig. 
Pojkarna har skrivit många adjektiv som arg, sur, ledsen men även adjektiv som lycklig 
och blyg. Elevernas skrivning går inte riktning med Svaleryd (2002: 17) som 
uppmärksammade att det sällan förekommer adjektiv som beskriver upplevelsen av en 
känsla vid pojkars muntliga språk i lek. Pojkarna skrev inte stereotypiskt manliga 
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adjektiv som uppvisar en tuff och hård sida. Hene (1984) konstaterade i sin studie att 
den manliga personen i böcker ibland beskrevs som både känslomässiga, rädda och 
dystra – tvärtemot den stereotypa uppfattning om mannen som befriad från känslor.  
 

4.3 Elevernas uppfattning om och erfarenheter av skrivande 
 
Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet från den genomförda 
fokusgruppsintervjun som behandlar elevernas uppfattning och erfarenheter av 
skrivande.  

4.3.1 Elevernas skrivning 
 
”Jag skriver varje dag, men det är väl för att jag går i skolan” (Maja). Alla flickor 
svarade att de skriver varje dag, alla är överens om att de skriver mycket i skolan. På 
fritiden skiljer det sig lite mellan dem. Gemensamt är att alla använder sin skrivning när 
de gör en sökning på hemsidor som Google eller Youtube och när de gör hemläxor. 
Linn skriver inte så mycket hemma och hon skriver mest sökningar och sms på sin Ipad. 
Maja skriver väldigt sällan på papper, då hon gör det skriver hon en saga. Hon skriver 
mest på dator, tv, mobil eller Ipad. Andrea kan ibland hjälpa till att skriva en 
handlingslapp när hennes familj ska handla. 
 
Alla pojkar använder sin skrivning via sms och sociala medier. De ger exempel på att de 
använder Snapchat, Kik och Instagram. De kommer fram till att de skriver varje dag och 
att när de skriver kommunicerar de. På fritiden brukar Niklas ibland skriva faktatexter 
om fotbollslag och fotbollsspelare på datorn. Emil brukar skriva i en chatt med andra 
spelare när han spelar datorspelet Minecraft. Han brukar också skriva texter på datorn, 
oftast historier. Han skriver mest på dator eller Ipad när han är hemma. Isak skriver 
också mest på dator. Han berättar att han fick användning av sitt skrivande när han tog 
emot beställningar när han sålde jultidningar. Han skriver även när han gör hemläxor. 
 

4.3.2 Elevernas inställning till skrivning  
 
Alla flickor är väldigt positiva till skrivning och tycker att det är roligt.  Maja tycker att 
det är roligt att skriva eftersom att det är ett arbete där man inte behöver känna sig 
stressad. ”Jag tycker det är roligt att skriva sagor, då får man liksom hitta på själv vad 
det ska handla om” (Linn).  
 
Linn och Andrea tycker det är roligt att skriva sagor och berättelser. Maja tycker det är 
roligt att skriva faktatexter, instruktioner och skolarbeten men allra roligast är att skriva 
berättelser, dels för att man får hitta på själv vad som ska stå och för att man tränar på 
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att skriva. Hon tycker det är roligt att skriva på dator för då får man inte lika ont i 
handen och att det syns när man skriver fel. 
 
Pojkarna tycker att det är bra med skrivning och att det är roligt när de får skriva på 
datorn. De tycker att det är lättare att skriva på dator och att det är bra att man ser när 
man skriver fel. Niklas tycker det är kul att skriva på dator när man har lärt sig att skriva 
fort för då tar det inte lång tid att skriva flera rader. Emil tycker det är kul att skriva 
berättelser, faktatexter och att skriva sms. Isak tycker det roligaste att skriva är annonser 
och beskrivningar. 
 
Eleverna hade svårt att komma på något negativt med skrivning. De satt och funderade 
tyst för sig själva ett bra tag. Det flickorna till slut kom på var när man behöver skriva 
mycket och långa svar i matteboken. De gillar bättre när man bara behöver skriva svar.  
Vid en jämförelse mellan läsning och skrivning tycker Andrea att läsning är bättre 
eftersom det kan vara svårt att komma vad man ska skriva t.ex. när man skriver en saga. 
Maja tycker om båda lika mycket för när man skriver får man hitta på egna saker och 
välja vad det ska stå och när man läser får man läsa vad andra skrivit. 
 
Pojkarna kom fram till att det är jobbigt att skriva långt eftersom man blir så trött i 
handen och armen. Isak och Emil tycker att det är jobbigt att skriva fullständiga 
meningar. Isak tycker även att det är jobbigt att skriva långa svar i matteboken. Niklas 
tycker det är tråkigt att skriva i Alfabetisk ordning (Arbetshäfte) eftersom man kan 
behöva sitta länge med en uppgift innan man får fortsätta vidare. 
 

[…] läsa för att det går mycke snabbare att skriva tar mer tid eftersom man måste skriva heeeeej 
(långsamt) å såhär å sen kanske man sku såhär hej och så utropstecken! Man läser liksom snabbare 
än om man skriver det (Isak).  

 
Emil och Niklas är överens om att det är roligare att skriva. Isak tycker bättre om 
läsning för att det tar mycket längre tid att skriva än att läsa. Han säger också att man 
ibland kan tappa lusten att skriva, t.ex. om man skriver något som man tycker blir 
dåligt, då är det jobbigare att börja om än att byta bok om man inte gillar den man läser. 
 

Asså senaste då jag skrev en saga då gjorde jag såhär en fail utan asså jag var inte med utan jag 
behövde alltså skriva han, oskar, han, oskar, så jag kunde typ inte skriva ”jag tog på mig mina 
tofflor och hoppade i poolen” så det var ganska jobbigt. (Niklas) 
 

Niklas gav ett exempel på en gång när han skrev fel och säger att det kan vara rätt svårt 
att skriva. 
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4.3.3 Vikten av att kunna skriva  
 
Flickorna är överens om att det är viktigt att kunna skriva för att man behöver kunna 
skriva till nästan allting. Om man inte kan skriva blir det svårt. Maja säger att det blir 
svårt att utbilda sig om man inte kan skriva. När man jobbar behöver man kunna skriva 
och för att kunna skicka mejl och betala räkningar. Maja säger också att man behöver 
kunna skriva för att hålla kontakt med varandra. 
 

För att eee.. asså som i skolan då skriver man ju nästan allt å då måste man ju kunna. Skrivaa. För 
annars går det ju inte. Nej åssa då skulle man ju inte kunna göra nåt. För att vi skriver ju allting. 
(Andrea) 

 

Andrea anser att man måste kunna skriva för i skolan skriver man nästan allt. Om man 
inte skulle kunna skriva skulle man inte kunna göra någonting. Linn tycker att det är 
viktigt för att kunna vara social. Hon tror också att det inte skulle gå bra i skolan om 
man inte kunde skriva. Pojkarna tycker också det är viktigt att kunna skriva. Det är 
någonting man helt enkelt måste kunna. ”Om man inte kan skriva blir det svårt i livet ” 
(Emil). 
 
Niklas gav exempel på om man är en sjuksköterska och inte kan skriva om en patient 
skulle det inte gå bra. Han tycker också det är viktigt med skrivning för att vara social. 
Emil och Isak säger att det är viktigt, det är därför man börjar lära sig skriva i tidig 
ålder. 
 

Nej. Liksom om man skulle ha liksom en bubbla och sen då börja man med att skriva då kommer 
den ju bubblan att utvecklas till allting möjligt. Det är liksom läsa och skriva. Har man lärt sig o 
skriva i en bubbla först. Om man tänker sig en sån då kan man ju liksom skriva upp jättemånga 
streck om man behöver de […]Om man har en utbildning men man inte kan skriva då har man -
(Isak) 
 

Isak sa att det är mycket i livet som handlar om att läsa och skriva samt att det är viktigt 
för att kunna kommunicera. Emil sa att om man inte kan skriva ”då är det kört”. Han 
gav exempel på ifall man inte kan skriva och får slut på batteri i sin telefon och får låna 
någon annans, då skulle man inte kunna skriva till sin mamma. Om man inte kan skriva 
namnet på den som dött på den personens gravsten, ”då skulle det bara vara en sten” 
(Emil). 
 

4.3.4 Adjektiv 
 
Eleverna visade en osäkerhet kring vad adjektiv är och kom med flera olika förslag: 
 

Eh, det var väl nånting som man gör?...  Nej…(Isak) 
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JAG VET! JAG VET!!! Nånting som man har på. (Andrea) 

Nånting man säger…(Emil) 

Antingen är det typ nåt man tar på eller säger eller nån slags sak (Maja) 

Är det inte nånting man beskriver? (Linn) 

 
Det var till slut Linn som kom på att adjektiv är ”när man beskriver nånting”. På frågan 
om det använder adjektiv i texter som de skriver svarade alla elever ja eller att de 
åtminstone trodde det. När de skulle ge exempel på adjektiv gav Linn exempel på orden 
lång, lila och mjuk. De andra flickorna var tysta. Pojkarna gav flera förslag på ord som 
var verb, substantiv och adjektiv. 
 
Linn sa att man använder adjektiv i en faktatext. Emil höll med om att man använder det 
i en faktatext, när man skriver om något t.ex. en björn. Niklas sa att man använder det 
om man skriver om exempelvis en blomma. 
 

Eeeh… ja, som Linn sa att man får en bild hur det ser ut och man kanske förstår mer om vad det 
handlar om, hur personerna ser ut, vad de pratar om och hur det kanske ser ut. (Maja) 

 
Maja och Linn sa att de tror att man använder adjektiv för att få en bild av hur det ser ut 
och för att förstå mer av handlingen.  Niklas håller med Maja och Linn och säger att det 
är för att man ska få en bild i huvudet.  

4.4 Överblick elev för elev  
 
För att få en tydligare bild av varje elev kommer här en kort sammanfattning av varje 
elevs text och deras uppfattning och inställning till skrivande. 
 

Andrea 
 
Andreas text handlade om två syskon som möter ett monster i skogen. Texten innehöll 
207 ord, av dessa var fem adjektiv. Två av adjektiven var skrivna attributivt och tre 
predikativt. Tre av adjektiven var skrivna i komparationsgraden positiv och två av orden 
i komparativ. Tidsåtgång vid skrivandet av texten: 45 minuter 
 
Andrea har en positiv inställning till skrivning. Hon tycker det är roligt att skriva 
berättelser men det kan vara svårt att komma på vad man ska skriva. Andrea anser att 
man måste kunna skriva främst för att man använder skrivning i skolan hela tiden, om 
man inte skulle kunna skriva skulle man inte kunna göra någonting. På fritiden skriver 
Andrea meddelanden på sin telefon och kan ibland skriva en handlingslapp när hennes 
familj ska handla och när hon gör läxor. 
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Linn 
 
Linns text handlade om två blommor och deras vänskap. Texten innehöll 571 ord, 17 
adjektiv. 14 av adjektiven var skrivna attributivt och tre predikativt. 14 av adjektiven 
var skrivna i komparationsgraden positiv och ett av orden i superlativ. Linn hade även 
skrivit två ord som inte går att komparera. Tidsåtgång vid skrivandet av texten: 100 
minuter 
 
Linn är positiv till skrivning. Hon tycker att det är roligt att skriva sagor för att hon då 
får hitta på själv vad det ska handla om. Linn tycker att det är viktigt att kunna skriva 
för att kunna vara social. Hon tror också att det inte skulle gå bra i skolan om man inte 
kunde skriva. Linn skriver inte så mycket på fritiden. Hon skriver på sin Ipad, sms, när 
hon söker något på Google eller Youtube och när hon gör läxan. 
 

Maja 
 
Majas text handlade om en flicka som börjar i en ny skola. Texten innehöll 552 ord, av 
dessa var 16 adjektiv. Tolv av adjektiven var skrivna attributivt och fyra predikativt. 15 
av adjektiven var skrivna i komparationsgraden positiv och ett av orden i superlativ. 
Tidsåtgång vid skrivandet av texten: 115 minuter. 
 
Maja har en positiv inställning till skrivning. Hon tycker att det är roligt att skriva 
eftersom att det är ett arbete där hon inte behöver känna sig stressad.  Hon tycker om att 
skriva faktatexter, instruktioner, skolarbeten men allra roligast är att skriva berättelser, 
främst för att man tränar på att skriva. Hon tycker det är roligt att skriva på dator för då 
får man inte lika ont i handen och att det syns när man skriver fel. Maja tror att det blir 
svårt att utbilda sig om man inte kan skriva. När man jobbar behöver man kunna skriva 
och för att kunna skicka mejl och betala räkningar. Hon säger också att man behöver 
kunna skriva för att kunna hålla kontakt med varandra. På fritiden skriver hon oftast på 
dator, tv, mobil eller Ipad. Hon använder sin skrivning mest när hon ska söka något på 
internet och när hon gör läxor. Maja skriver väldigt sällan på papper, då skriver hon 
oftast en saga. 
 

Emil 
 
Emils text handlade om ett café som blev rånat. Texten innehöll 124 ord och tio 
adjektiv. Åtta av adjektiven var skrivna attributivt och två predikativt. Åtta av 
adjektiven var skrivna i komparationsgraden positiv och två av orden i superlativ. 
Tidsåtgång vid skrivandet av texten: 30 minuter 
 
Emil tycker att det är bra med skrivning. Han tycker det är roligt att skriva på dator och 
att skriva berättelser, faktatexter och sms. Han tycker att det är jobbigt att skriva 
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fullständiga meningar. På fritiden skriver han på sociala medier och även i en chatt när 
han spelar datorspelet Minecraft. Han brukar också skriva texter på datorn, mest 
historier. Han skriver mest på dator eller Ipad. Emil tror att om man inte kan skriva då 
är det kört, då blir det svårt i livet.  
  
Isak 
 
Isaks text handlade om en bilkrock. Texten innehöll 196 ord, sju adjektiv. Fem av 
adjektiven var skrivna attributivt och två predikativt. Alla sju adjektiven var skrivna i 
komparationsgraden positiv. Tidsåtgång vid skrivandet av texten: 40 minuter 
 
Isak är positiv till skrivning. Det roligaste att skriva är annonser och beskrivningar. 
Han tycker att det är jobbigt att skriva fullständiga meningar och att skriva utförliga 
svar i matteboken. Isak säger att man måste kunna skriva i alla ställen för att det är 
väldigt mycket som går ut på att skriva och att det är viktigt för att kunna kommunicera. 
På fritiden skriver Isak mycket på dator, vid sökningar på Youtube och Google samt i 
sociala medier. Han berättar att han använde sin skrivning när han sålde jultidningar. 
Han skriver även när han gör hemläxor.  
 

Niklas 
 
Niklas text handlade om en krokodil som åkte på äventyr. Texten innehöll 239 ord, 
varav 14 adjektiv. Åtta av adjektiven var skrivna attributivt och sex predikativt. 13 av 
adjektiven var skrivna i komparationsgraden positiv och ett av orden i superlativ. 
Tidsåtgång vid skrivandet av texten: 30 minuter 
 
Niklas är positiv till skrivning. Han tycker det är kul att skriva på dator när man har lärt 
sig att skriva fort för då tar det inte lång tid att skriva flera rader. Han tycker också att 
skriva för hand är roligt men inte lika roligt. Niklas tycker det är tråkigt att skriva i 
Alfabetisk ordning (Arbetshäfte) när man kan behöva sitta länge med en uppgift innan 
man får fortsätta vidare. Han tycker att det är viktigt med skrivning för att vara social. 
Niklas skriver när han använder sociala medier. Han brukar ibland skriva faktatexter om 
fotbollslag och fotbollsspelare på datorn. 
 

4.5 Analys 
 
Maja och Linn som har skrivit flest adjektiv säger i intervjun att de gillar att skriva 
berättelser och sagor för att de får hitta på själva vad de ska skriva. Andrea som skrivit 
minst adjektiv tycker också om att skriva men uttryckte under intervjun att det är svårt 
att komma på vad man ska skriva, hon hade även en betydligt kortare text än Maja och 
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Linn. Adjektiv är beskrivande och ger läsaren mer information och skapar även 
stämning och uttrycker känslor i en text (Stalfelt, 1980). Att använda sig av adjektiv i 
berättande texter kan kräva att man har bra fantasi och gillar att få hitta på själv. Lee 
(2013) tar upp många studier som visar att elever med mer positiva attityder till 
skrivande tenderar att visa bättre skrivförmåga. 
 
Alla elever, både flickorna och pojkar var positiva till skrivning och tycker att skrivning 
är viktigt. Det motsäger Josephson, Melin & Oliv (1990) som menar att skrivandet är 
mödosamt för många elever på mellanstadiet genom att de inte ser sitt skrivande som 
bra och inte tycker att de har någon nytta av sin skrivförmåga. Eleverna hade svårt att 
komma på något negativt men pojkarna nämner fler negativa saker än flickorna så jag 
drar slutsatsen att de är lite mindre positiva till skrivning än flickorna. Flickorna la stor 
vikt vid att det är viktigt att man behöver kunna skriva för att det ska gå bra i skolan 
medan pojkarna lyfter skrivningen som viktigt för att klara sig i livet, det går till viss del 
i linje med Lee (2013) som skriver att flickor visar en mer positiv inställning till 
skrivning och uppskattar sin skrivning i skolan som värdefull samt att flickor tenderar 
att visa mer önskvärda beteenden som är förknippade med bättre skrivförmåga (Clark & 
Foster, 2005, i Lee 2013). Men både flickorna och pojkarna har en positiv inställning 
och uppger att de skriver läxor på friden så det går inte helt i linje med Jalmert (2007: 
113-114) som skriver att skolprestationer numera anses tillhöra den kvinnliga ”världen” 
och att det därmed är omanligt att ägna sig åt skolarbete. Men det kan vara en indikation 
till varför flickorna kopplar skrivningen mer till skolan och att pojkarna skrev kortare 
texter. 
 
Resultatet visar ingen stor skillnad mellan könen på hur mycket de skriver på sin fritid. 
Varken flickorna eller pojkarna anser att de skriver speciellt mycket på fritiden. Clark & 
Foster (2005, i Lee 2013) menar att flickor är mer benägna än pojkar att skriva på sin 
fritid vilket inte stämmer överens med min studie. Eleverna anser att skrivningen är 
viktig för att vara social och för att kunna kommunicera. Eleverna använder sin 
skrivning mycket på sociala medier och på sms.  Eleverna sa även att de ofta använder 
sin skrivning när de gör sökningar på datorn vilket innebär enstaka ord eller korta 
meningar. I min studie är det pojkarna som nämner att de använder sociala medier mer 
än flickorna vilket inte går i linje med (Clark & Dugdale, 2009) som skriver att flickor 
intresserar sig mer än pojkar för att använda sociala medier och skriva textmeddelanden 
och mejl. Vid kommunikation på sociala medier och vid sökningar på internet och 
liknande används ett kortfattat språk som innefattar förkortningar och till största del 
enstaka ord och korta meningar och det innebär att det inte ligger något större fokus på 
adjektiv i elevernas fritidsskrivande.  
 
Maja som skrivit den längsta texten med flest adjektiv uttrycker att hon gillar att skriva 
berättelser, dels för att man får träna på att skriva. Hon har en insikt i själva träningen 
och färdigheten med skrivning. Pajares och Valiante (2001) tar upp att pojkar och 
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flickor uppvisar olika typer av motivation för skrivning där det är vanligast att flickor 
har som mål att behärska en uppgift och lära sig nya kunskaper och färdigheter medan 
pojkar har en resultatinriktad målorientering. Flickorna la även ner mer tid än pojkarna 
på skrivandet av uppgiften och texterna kändes mer genomtänkta med tydligare innehåll 
och mer handling än pojkarnas i likhet med Skolverket (2010) som uppmärksammar att 
pojkars och flickors skolarbete skiljer sig åt genom att flickor i genomsnitt anstränger 
sig mer och använder mer tid åt skolarbete än vad pojkar gör.  Pojkarna beskriver i 
intervjun att det är jobbigt att skriva långt för att man blir så trött i handen och att det tar 
lång tid att skriva. Lundberg (2008) skriver att en anledning till att skrivning känns 
jobbigt för elever är att det kräver mer planering och redigering än tal. Det går fortare 
att säga ett ord än att skriva det. Isak och Emil uttryckte att det var jobbigt att skriva 
fullständiga meningar. De föredrar att skriva på dator för man blir inte lika trött och det 
går fort att skriva många rader. Även detta går i likhet med Pajares & Valiante (2001) 
som skriver att pojkars fokus ligger i att bli klara och få ett resultat vilket i det här fallet 
är ett papper med många ord och rader på. Pojkarna skrev få adjektiv och eftersom de 
fokuserar på att det ska gå fort och att det är jobbigt att skriva fullständiga meningar är 
adjektiv mest troligt inte något som prioriteras då attributiva adjektiv oftast inte är 
nödvändiga för att texten ska fungera utan främst gör en text fylligare (Boström & 
Josefsson, 2006). Det går att jämföra detta mot Maja som uttryckte att hon gillar 
skrivning för att då behöver hon inte känna sig stressad, hon tog lång tid på sig vid 
genomförandet av skrivuppgiften och skrev flest adjektiv. Lundberg (2008) lyfter fram 
att en fördel med skrivning är att skrivaren har gott om tid att tänka över vad hen vill få 
fram.  
 
Eleverna visade i intervjun att de var osäkra på vad ett adjektiv egentligen var och om 
de använder sig av adjektiv när de skriver.  När de skulle komma med förslag på ord 
som är adjektiv gav Linn, som visste vad adjektiv var, flera korrekta förslag på adjektiv. 
De två andra flickorna som var osäkra var tysta medan pojkarna tog för sig och gav 
förslag/gissade på en massa olika ord från olika ordklasser. De sa att man skriver 
adjektiv när man skriver om något som i en faktatext och att adjektiv är för att man ska 
få en bild i huvudet. De innebär att de främst tänker på den beskrivande funktionen av 
adjektivet. Niklas som skrev flest adjektiv av pojkarna nämner att han brukar skriva 
faktatexter på fritiden vilket även är den texttyp de kopplar till adjektiv. 
 
Andrea har skrivit minst antal adjektiv men har fler predikativa än attributiva vilket är 
tvärtemot de andra elevernas resultat. Andreas resultat går mer i linje med pojkarnas än 
flickornas, hon har en positiv inställning till skrivning men har ett fåtal adjektiv och en 
kortare text än de två andra flickorna samt handlingen i hennes text var till viss del inte 
stereotypiskt ”flickig” vilket kan vara en indikation på att adjektivanvändandet inte har 
något med könstillhörigheten att göra. 
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5 Sammanfattande slutsatser 
 
Syftet med den här studien var att undersöka sex flickors och pojkars, i årskurs 4, 
användning av adjektiv i berättande texter samt undersöka elevernas uppfattning och 
erfarenheter i och utanför skolan. 
 
Resultaten visar att flickor använder fler adjektiv än pojkarna i sina texter vilket går i 
linje med (Kanaris, 1999). Alla elever skriver flest adjektiv i komprationsgraden positiv 
som även är grundformen av adjektiv samt att alla elever förutom en använder 
adjektiven mer attributivt än predikativt. Det kan bero på att det är så man börjar lära sig 
skriva adjektiv och att det är ett mer naturligt sätt för elever att skriva. Av min 
erfarenhet blir elever oftast introducerade till adjektiv i form av: ”En grön groda”, 
istället för ”grodan är grön”. Det innebär att det kan vara nödvändigt att upplysa elever 
om att ett adjektiv även kan stå efter substantivet.  
 
Adjektiven eleverna skrev i sina texter visade ingen stor stereotypisk skillnad mellan 
könen. Däremot hittade jag vissa skillnader mellan könen som bör lyftas fram. 
Flickorna hade använt flera adjektiv som är stora och tar plats istället för att förminska 
och tona ner sitt skrivande med ord som små och lite som Kanaris (1999) skrivit om. 
Tidsadjektiven visade den största skillnaden då flickorna skrivit åtta stycken adjektiv 
medan pojkarna inte skrev något. Kan det bero på att tid inte är väsentligt för pojkarna? 
Dock var pojkarna väldigt fokuserad på tid och att det ska gå snabbt vid intervjun så det 
motsäger det. Pojkarna skrev fler värderande adjektiv än flickorna och använde adjektiv 
som är mer säkra och tydliga. Flickorna har fokuserat mer på utseende i sina texter än 
pojkarna, de har skrivit fler adjektiv och beskrivit saker som vackra och ståtliga. De har 
även använt sig mer av färgord och färgbestämning som är mer typiskt för kvinnor än 
män enligt Lakoff (1973). Båda könen har skrivit lika många adjektiv som beskriver 
känslor. Adjektiven uppvisar ingen tydlig stereotypisk bild av flickor eller pojkar men 
det är några adjektiv som utmärker sig. T.ex. att flickor har beskrivit rädsla flera gånger 
vilket kan gå i enhet med den stereotypa bilden av kvinnan som svag och rädd och 
pojkarna har skrivit adjektivet arg men även skrivit adjektiv som blyg, jätteledsen och 
ensam som inte passar in på mannen som stark och hård. Flickorna skrev inte fler 
adjektiv än pojkarna som beskriver känslor i enhet med den stereotypa bilden av 
flickors och pojkars språkbruk som Svaleryd (2002) skriver om. Det visade att pojkarna 
skrev lika många känsloadjektiv och därmed bryter mot den stereotypa bilden av 
mannen som hård och känslokall.  
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Alla elever är positiva till skrivning och sa att de tycker de är roligt att skriva. Trots 
detta skrev eleverna inte mycket på sin fritid. Flickorna kopplade skrivningen tydligt till 
skolan och tycker att det är viktigt att kunna skriva för att det ska gå bra i skolan. 
Pojkarna tycker det är viktigt att kunna skriva för att det ska gå bra i livet, de såg 
bortanför skolans väggar och gav många exempel som inte hade med skolan att göra. 
Eleverna använder sin skrivning främst på dator och andra digitala plattformar som ett 
uttryck för kommunikation. De hade svårt att komma på något negativt med skrivning 
men pojkarna kom på fler negativa saker med skrivning än flickorna och därmed drar 
jag slutsatsen att de är lite mindre positiva till skrivande. Eleverna visade att de var 
osäkra kring vad adjektiv är och var inte helt säkra på om de använder det i sina texter. 
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6 Diskussion 
 
I studiens inledning skrev jag att jag ville ta reda på om elevernas könstillhörighet med 
dess tillhörande normer påverkar elevernas skrivning av adjektiv och deras inställning 
till skrivning. I det här avsnittet ska jag försöka reda ut vilka tankar studiens resultat och 
genomförandet av studien har gett mig. Avslutningsvis ges förslag för vidare forskning. 

6.1 Diskussion utifrån studiens resultat 
 
Av de elevtexter jag analyserat var de två betydligt längsta texterna och de två texter 
som innehöll numerärt flest adjektiv skrivna av flickor. Maja och Linn som skrev längst 
texter och flest antal adjektiv la även ner mest tid på att skriva texten och var mest 
positiva till skrivning i intervjun och beskrev att de tycker att det är roligt att skriva med 
motiveringen att det är roligt att få hitta på. Lee (2013) tar upp att många studier visar 
att genus är en stark faktor som bidrar till vilken attityd man har till skrivning och att 
elever med mer positiva attityder till skrivande tenderar att visa bättre skrivförmåga.  
 
Studien indikerar att elever som har en positiv inställning till skrivande i skolan skriver 
fler adjektiv, längre texter och är mer mån om att lägga ner tid på att skriva en bra text. 
Under intervjun uttrycker pojkarna att det är jobbigt när det tar lång tid, de vill att det 
ska gå fort. De märks även vid läsning av deras texter att de haft bråttom. Handlingen 
går fort framåt och innehåller många småfel. Kanske hade deras texter innehållit fler 
adjektiv om de hade tagit mer tid på sig. Enligt resultat från PISA (2012/2013) 
(Skolverket, 2013) och i de svenska nationella proven i årskurs 5 (Skolverket, 2011) har 
flickor bättre resultat i alla ämnen i skolan. Jag börjar ifrågasätta om detta beror på att 
pojkarna har för bråttom. Utifrån mina egna erfarenheter från skolan finns det ett 
generellt mönster att pojkarna är mer benägna att skynda sig för att bli klara fort. Beror 
det på att pojkarna inte anser skolskrivningen som viktig? Är det tävlingsbaserat? Och 
har det blivit till en vana att pojkar är snabbare än flickor, något man tar för givet och 
kanske inte tänker på som lärare? En intressant aspekt är att trots att pojkarna upplevs 
som väldigt tidsfokuserade skrev ingen av dem något tidsadjektiv i sina texter, tiden 
kanske är viktigare i vissa sammanhang än andra. 
 
Det bör återigen belysas att lärare inte får ha olika förväntningar på elever beroende på 
vilket kön de har och att skolan har ett ansvar för att varje elev efter genomgången 
grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt 
(Skolverket, 2011a). Lundberg (2008) skriver att undervisningen behöver arbeta med att 
hjälpa eleverna att få automatisering i skrivande och ge eleverna stimulerande 
skriverfarenheter för att eleverna ska känna att de får ett utbyte och en mening med sitt 
skrivande. Gör de inte det tappar det lusten och gör hellre något annat. 
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Både texterna och intervjun i studien avspeglar de rådande normerna som finns som 
säger att flickor ska vara bra i skolan, tysta och skötsamma och pojkar som aktörer som 
tar plats. I texterna har flickorna och pojkarna delvis använt sig av stereotypiska 
adjektiv. Flickorna har mer eller mindre utgått från saker som ligger nära dem själva 
och deras egna erfarenheter, texterna innehöll och la fokus vid någon relation, antingen 
vänskap eller en familjerelation som går i enhet med Svaleryd (2002) som skriver att 
flickor umgås ofta i nära vänskapsrelationer och Kåreland och Lindh-Munther (2005) 
skriver att flickor som förekommer i barnlitteratur överlag är passiva och 
relationsinriktade. Pojkarnas texter går utanför deras egna erfarenheter och innehåller 
action och äventyr samt att de tar in hela världen i deras berättelser. Pojkarna la även 
stor vikt vid att det är nödvändigt att kunna skriva för att lyckas i livet. Till skillnad från 
flickorna ger de mer exempel på användningsområden för skrivning som är utanför 
skolan. Jag tycker att detta indikerar på att flickorna blir begränsade av sin könsroll 
medan pojkarna tar för sig och ser hela världen som deras arena. Kanaris (1999) studie 
visade hur barns skrifter avslöjar sina olika uppfattningar på verkligheten, där 
samhällets stereotypa föreställningar om pojkar som aktörer i en värld av action och 
flickor som mottagare, även speglades i elevernas egna historier, vilket går att utläsa i 
den här studien också. Einarsson (2009) och Hultman (1990) skriver om den dubbla 
dolda läroplanen som bidrar till olika spelregler för flickorna och pojkarna. Det gör att 
pojkarna blir mer vana att ta sig friheter med flickorna får mindre svängrum och har en 
mer passiv roll, något som även visar sig ha en viss inverkan på elevernas skrifter. 
 
Det visar hur viktigt det är att vi inom skolan aktivt och medvetet främjar jämställdhet 
mellan könen och arbetar för att motverka traditionella könsmönster. Hur skolan 
bemöter och bedömer flickor och pojkar, samt vilka krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt 
(Skolverket, 2011). Hultman (1990), Einarsson (2009) och Svaleryd (2002) skriver om 
hur viktig läraren är i form av en vuxen förebild för eleverna. Det läraren gör i 
klassrummet speglar sig på eleverna och läraren har en stor makt att inverka och 
påverka elevernas identiteter. Att som lärare har olika förväntningar på elever beroende 
av kön är den största otjänsten man kan göra (Skolverket, 2011b). Skolgången får 
därmed olika innebörd beroende på vilket kön elever har. Det innebär att som pedagog 
och förebild måste man förstå sin roll i elevernas identitetskapande och att den är något 
som måste behandlas med stor respekt.  
 
Det är inte alltid lätt för lärare att leva upp till kraven för jämställdhet, de stereotyper 
och normer är väl ingrodda i oss och i samhället och man kanske är uppvuxen och 
fostrade vid tidigare ideal eller inte är medveten om sitt eget handlings eller tankesätt 
som (Einarsson, 2009) och (Svaleryd, 2002) skriver om. För att bedriva ett 
framgångsrikt jämställdhetsarbete behöver pedagogen finna viljan att förändras och vara 
medveten om sin egen roll i ett nytt perspektiv (Svaleryd 2002: 39-42). 
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Adjektiven eleverna skrev i sina texter trodde jag skulle uppvisa en större stereotypisk 
skillnad mellan könen än de gjorde. Den största skillnaden mellan vilka adjektiv 
eleverna skrev var att flickorna fokuserade mer på utseende och färgord vilket stämmer 
överens med den stereotypa bilden av flickor. Davies (1989, i Kanaris, 1999) skriver att 
barn lär sig redan i tidig ålder att de bör identifiera sig som flicka eller pojke och att 
deras talmönster och innehåll kan användas för att passa in i lämplig könsgrupp.  
 
Andreas resultat är intressant då hon har skrivit den text som innehöll minst adjektiv 
och vars resultat och text går mer i linje med pojkarnas än de andra två flickornas. 
Innhållet i hennes text var heller inte stereotypiskt ”flickigt”. Detta och att flera av 
resultaten i studien inte visar några tydliga stereotypiska skillnader mellan könen går i 
likhet med Svaleryd (2002) som uppmärksammar vikten av att variationerna i 
egenskaper, förmågor och kompetenser ibland är större inom gruppen pojkar respektive 
flickor, än mellan dessa båda grupper. Samt att det är viktigt att komma ihåg att många 
flickor och pojkar inte passar in i de rådande genusmönster som finns. Därför är det 
viktigt att behandla människor utifrån deras person och personlighet helt oberoende av 
deras kön.  
 
Som lärare har man ett stort ansvar att förvalta genom att se till att alla elever har 
samma rättigheter att utvecklas och lyckas i skolan oberoende av könstillhörighet. 
Einarsson (2009) skriver att skolan som verksamhetsområde speglar förhållandena i 
övriga delar av samhället. Därför måste man som lärare ha kunskap om flickors och 
pojkars olikheter, inte bara utvecklingsnivåer utan även deras olika förutsättningar, 
inom och mellan köngrupperna, i dagens skola och i samhället i stort. På så sätt får alla 
elever samma möjligheter att lyckas i skolan och i det fortsatta livet. 
 

6.2 Metoddiskussion 
 
Jag anser att textanalys var en bra metod för att besvara studiens frågeställningar. Det är 
dock svårt att dra några generella slutsatser utifrån mitt resultat med så få elever och 
endast en text per elev. För att resultatet skulle blivit mer reliabelt hade jag behövt 
undersöka en större urvalsgrupp samt fler texter från varje elev.  
 
Eleverna var väldigt positiva till skrivning vid intervjun, antingen bestod det 
slumpmässiga urvalet enbart av elever som var positiva till skrivning eller så 
påverkades deras inställning av varandra, att de var bekant med mig sedan tidigare eller 
att de trodde att jag förväntande mig positiva svar och ville göra mig nöjd. Om jag 
genomfört anonyma enkäter eller enskilda intervjuer hade jag kanske fått en ärligare 
bild av deras inställning till skrivande. Hade jag använt mig av enkäter som metod hade 
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jag kunnat använda mig av en större urvalsgrupp och fått ta del av fler elevers 
inställning till skrivande. Fokusgruppsintervjun gjorde det även svårt att få med alla 
elevers åsikter då de ibland höll med varandra genom att fylla i eller nicka när någon 
annan pratade vilket inte går att höra på en ljudinspelning.  
 
Jag valde att analysera adjektiv för att jag anser att de bidrar till mer målande och 
beskrivande texter men adjektiv är inte nödvändiga i en text för att den ska fungera. 
Något man bör man ha i åtanke är att eleverna jag undersökt hela tiden utvecklar sin 
skrivning och är i en lärandeprocess. Eleverna uttrycker själva en osäkerhet kring vad 
adjektiv är så det är inget de tänker och lägger fokus på medan de skriver. Resultatet 
skulle kanske blivit annorlunda om jag utfört studien på äldre elever som kommit längre 
i sin skrivning och arbetat mer med adjektiv. 
 
Att låta eleverna skriva en text om precis vad de ville var en risk som lyckligtvis gick 
bra då eleverna inte hade problem med att komma på något att skriva. Det hade kunnat 
försvåra insamlandet av materialet ifall eleverna inte kommit på något att skriva om. 
Om jag hade gett eleverna förslag på ämnen att skriva om hade det troligtvis påverkat 
vilka adjektiv de skrev och därmed påverkat det slutliga resultatet. 
 

6.3 Vidare forskning 
 
Något som vore intressant att studera vidare är hur adjektivanvändandet och inställning 
till skrivande skiljer sig inom könsgrupperna eftersom att resultatet i studien visade att 
det finns variationer inom könsgrupperna - inte bara mellan, trots en liten urvalsgrupp.  
 
Tidsaspekten är väldigt intressant i min studie och går att forska vidare om. Man skulle 
exempelvis kunna undersöka hur stor påverkan tid har på elevernas skrivande och om 
det går att dra en koppling mellan resultat i relation till hur lång tid det tar för eleverna 
att genomföra en uppgift. 
 
Ytterligare en sak som ligger i intresse för vidare forskning är om det finns en skillnad 
mellan det skriftliga självförtroendet och det muntliga självförtroendet. Jag fick 
uppfattningen av att flickorna känner sig säkrare än pojkarna i sin skrivning men ändå 
var det pojkarna som tog för sig mer vid intervjun trots att de inte alltid var säkra på 
ämnet. Det skulle även vara intressant att forska vidare om hur elevernas språkliga 
självförtroende påverkar deras skrivning. Om det går att se en skillnad på hur eleverna 
skriver beroende på om de själva tycker att de skriver bra eller dåligt och hur det skiljer 
sig åt mellan könen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Vad är skrivning? 
När/var/hur skriver ni? 
Vad skriver ni? 
Skrivning i skolan och skrivning hemma? 
Vad tycker ni om skrivning?  
 
Brukar ni läsa hemma? 
Vad är roligare läsa eller skriva? 
 
Vad är ett adjektiv? 
När skriver man adjektiv? 
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Bilaga 2 
 
Transkriberingsnyckel 
 
.  Avslutar mening  
!  Vid bestämdhet 
?  När informanten frågar något eller är tveksam 
…  Informanten tänker och blir tyst i några sekunder.  
-  Avbryts eller avslutar tvärt 
[…]  Utelämnande av citat 
Fetstil  Betoning 
VERSALER  Tydligt och högt tal 
(långsamt)  Drar ut ordet och talar långsamt 
(snabbt)   Pratar fort 
” ”  Ger exempel på något 


