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   Abstract på svenska och engelska. 
Den här undersökningen handlar om hur flickor respektive pojkar i en årskurs fem använder 
värderande uttryck i sina narrativa texter. 22 elevtexter, 11 skrivna av flickor och 11 skrivna av 
pojkar, har analyserats enligt Appraisal framework. Jag har undersökt hur många och vilka typer av 
värderande uttryck eleverna använder och även hur de har fördelat uttrycken över texterna i 
förhållande till den narrativa berättelsestrukturen. Resultaten visar att flickorna använder värderande 
uttryck i större utsträckning än pojkarna. Fördelningen över de olika typerna av värderande uttryck 
liksom fördelningen av uttrycken över texten är dock ganska likartad för flickorna och pojkarna. 

 

This study concerns the use of evaluation in narrative texts written by pupils in fifth grade. More 
specifically the focus is on the way that boys and girls use evaluative language in their texts. 22 texts, 
11 written by boys and 11 written by girls, have been analysed according to the so-called Appraisal 
framework. I have examined what types of evaluations the pupils use and how they adopt the use 
according to the narrative text structure. The results indicated that the girls used a larger amount of 
evaluations than the boys did. On the other hand the boys spread their evaluations among the different 
types of evaluations in quite a similar way as the girls. Boys and girls also spread their evaluations 
over the text in quite the same way. 

 

 

 

Nyckelord: Appraisal framework, värderande uttryck, attityd, evaluation, narrativ 
berättelsestruktur, SFL. 
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Inledning 
Många lärare som jag har kommit i kontakt med beskriver flickor som duktigare i 
skolan än pojkar.  De framhåller också ofta att flickorna är betydligt bättre på svenska 
och andra språk medan pojkarna kommer till sin rätt i matematik och träslöjd. Det finns 
spridda föreställningar om att flickor skulle ha någon sorts ”språkgen” medan pojkarna 
skulle ha en ”mattegen” (Hedlin, 2006, s. 57). Man tror sig veta att en text är skriven av 
en pojke så fort den är dåligt stavad och skriven med slarvig handstil. Det finns de som 
menar att flickor ska börja skolan ett år tidigare än pojkar eftersom biologisk forskning 
tyder på att flickor mognar tidigare. Förespråkarna för detta menar ibland också att 
pojkar och flickor ska få olika undervisning. Pojkarna anses då behöva mer språklig 
träning medan flickorna behöver träna upp sin spatiala förmåga (Skolverket, 1994, s.11-
12). Ofta ser man bara till texternas grammatiska kvaliteter och huruvida de är skrivna 
med fin handstil eller inte (Hultman, 1989). Jag har under min verksamhetsförlagda 
utbildning på två olika skolor iakttagit att flickornas och pojkarnas texter ofta skiljer sig 
åt så tillvida att de har olika kvaliteter. Däremot skulle jag omöjligt kunna säga att det 
ena könets texter är bättre eller sämre än det andra könets. Dock är min erfarenhet att 
många lärare uppmärksammar de ”enkla” felen (stavning, grammatik och även slarvig 
handstil) medan brister och kvaliteter som kräver mer arbete för att upptäcka ofta 
passerar obemärkta. (Se även Carlsson, 2001). Den här typen av rättning gynnar ofta 
flickornas betyg eftersom det inte är ovanligt att de både stavar bättre och använder 
tydligare handstil (se nedan).  

Exempel på några kvaliteter som jag menar skulle förtjäna större uppmärksamhet är 
förmågan att engagera läsaren, skapa de känslor hos läsaren som man hade för avsikt att 
skapa samt skribentens medvetenheten om vilken bild av sig själv han/hon förmedlar till 
läsaren. Genom att t.ex. uppmärksamma och samtala om hur eleverna använder 
värderingar i sina texter och vilka effekter det får kan man öppna för nya, 
kompletterande sätt att se på texter. I stället för att studera rätt och fel i flickors 
respektive pojkars texter har jag därför valt att undersöka hur värderingar används i 
texterna. 

Teoretisk bakgrund    
Givetvis är uppfattningen om att flickor är bättre på svenska inte helt tagen ur luften. 
Flickor i Sverige har i genomsnitt bättre betyg än pojkar och detta gäller framförallt i 
språkämnen (Öhrn, 2002, s. 49). Dock visar många undersökningar att flickor sällan får 
det allra högsta betyget när det gäller att skriva bruksprosa. Inte heller får de det lägsta 
betyget (Garme & Strömqvist, 1979). I Hultmans och Westmans (1977) 
Gymnasistsvenska har man undersökt en stor mängd gymnasieuppsatser skrivna vid det 
centrala provet i svenska våren 1970 där uppgiften var att skriva en debattartikel om ett 
givet ämne. Här tenderade flickorna att få betyg tre och fyra medan pojkarna var mer 
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utspridda över hela betygsskalan. Flickorna skrev betydligt längre uppsatser än vad 
pojkarna gjorde vilket verkar ha påverkat flickornas betyg positivt. Ordvariationen mätt 
i OVIX (ordvariationsindex) visar dock inga större skillnader mellan könen. Pojkarna 
använde fler långa ord vilket påverkar deras betyg positivt. Å andra sidan stavade 
flickorna betydligt bättre än pojkarna. En av de tydligaste tendenserna i undersökningen 
är att flickornas texter är mer ”talspråkliga” medan pojkarnas är mer ”skriftspråkliga”. 
Detta syns tydligt i fördelningen av ordklasser. Pojkarna använde mer substantiv och 
adjektiv medan flickorna använde mer verb vilket var utmärkande för uppsatserna med 
låga betyg. Pojkarnas texter är skrivna i nominalstil (som präglas av substantiv, adjektiv 
och prepositioner) medan flickornas är skrivna i verbalstil (som präglas av verb, 
hjälpverb, konjunktioner och adverb). Den nominala texten utmärks av koncentration 
och komplexitet medan den verbala stilen lätt blir lite ”pratig” och ”utspädd”. Trots att 
Hultmans och Westmans undersökning gjordes på 70 – talet är de flesta resultaten 
fortfarande aktuella och bekräftas bland annat av Olevard i undersökningen ”Tonårsliv” 
(1999).  

I Larssons doktorsavhandling Skrivförmåga – Studier i svenskt elevspråk (1984) 
undersöktes inte bara elevtexter av två olika typer (en berättande text och en 
debattliknande text) utan det gjordes även läsprov av olika slag. Undersökningarna 
gjordes på 351 elever från högstadiet och gymnasiet. Skrivprestationerna skiljer sig 
mycket åt mellan könen. Ingen pojke fick högsta betyget (nio) och ingen flicka fick det 
lägsta betyget (ett). Sambandet mellan kön och skrivprestation visade sig här vara lika 
stort som sambandet mellan skrivprestation och årskurstillhörighet. Flickorna var 
överlägsna på båda skrivuppgifterna men det gick bättre för pojkarna med debattexten 
än med den berättelseliknande texten. Larssons undersökning visar liksom Hultman och 
Westmans (1977) att flickor skriver betydligt längre texter än pojkar. Till skillnad från 
skrivproven uppvisade läsproven endast minimala skillnader mellan flickor och pojkar. 
Likaså fanns det bara små skillnader vid ett ordkunskapstest som gjordes. I ett prov som 
gick ut på att sätta omblandade meningar i rätt ordning var flickorna återigen överlägsna 
pojkarna. Resultat av prov som gick ut på att dela in en text i stycken samt att sätta 
omblandade stycken i rätt ordning, visade dock inte på några signifikanta 
könsskillnader. 

Skillnaderna i hur flickor och pojkar klarar olika typer av skrivuppgifter skulle kunna 
bero på att flickorna tidigt lär sig att språkligt reflektera över sin närmiljö medan 
pojkarna tidigare tränas till att reflektera över fjärrmiljön (Larsson, 1984). Flickor får 
tidigt mer träning i att prata om känslor och personliga relationer. Flickor och kvinnor 
sägs också i större utsträckning än män använda samtalets terapeutiska kraft – de ”pratar 
av sig” om det har hänt något. Pojkarna får istället träning i att liksom männen tala om 
”större” saker i officiella sammanhang (Einarsson, 2000).  

Att flickorna skriver mer fiktionsprosabetonat än pojkarna skulle kunna bero på att de 
oftast har ett större skönlitterärt läsintresse. Flickor skriver också generellt mer på 
fritiden, t.ex. dagbok och brev. I dessa typer av skriverier används en ganska 
”talspråklig" stil vilket också skulle kunna förklara att flickor skriver mer ”talspråkligt” 
även i skolan (Garme & Strömqvist, 1979). 

En undersökning av Chrystal och Ekvall (2006) visar att när elever själva får bedöma 
varandras texter i responssamtal får flickorna betydligt mer beröm än pojkarna. 49% av 
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flicktexterna får beröm men bara 37% av pojktexterna. Om detta beror på att eleverna 
låter sig imponeras av att flickorna oftast skriver längre eller att flickornas texter 
faktiskt är bättre är osäkert. Det skulle också kunna bero på att det tillhör skoltraditionen 
att berömma flickor mer än pojkar. Lärare tenderar t.ex. att berömma flickor mycket 
mer. 

Att lärare ofta uppfattar flickorna som de ”duktiga” i svenska (och i skolan över huvud 
taget) skulle kunna bero på att flickor tidigt tränas till att anpassa sig och vara ”duktiga 
flickor” (Einarsson & Hultman, 1984). De följer oftare lärardirektiv utan protest och 
uppfattas därför som duktigare av lärarna. Många pojkar, särskilt från arbetarklassen, 
fostras istället in i en ”machokultur” där skolarbete och kanske då framförallt läsning 
och skrivning anses omanligt. Kanske är arbetarklassens pojkar de stora förlorarna i 
sammanhanget? (Hedlin, 2006). I en undersökning av Alloway och Gilberg (1997) ser 
det dock ut som att flickor presterar bättre än pojkar i läsning och skrivning inom alla 
socialgrupper. De menar att läsning och skrivning ofta ställer krav på introspektion, 
empatisk respons och självutlämnande som inte är så lätt att förena med den 
dominerande formen av maskulinitet.  

Barn har tidigt tydliga  uppfattningar om vad som är feminint och vad som är  
maskulint. Vi påverkar barnen genom att bemöta flickor och pojkar olika. Vi ändrar 
t.o.m. vår röst beroende på om vi talar med en flicka eller en pojke. Flickorna talar vi till 
med barnslig och mjuk röst medan pojkarna blir tilltalade med en mer mogen och tuff 
röst (Einarsson & Hultman, 1984). Vi görs till kön genom samhällets olika regler för 
flickor och pojkar (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Även i skolan gäller olika 
regler för flickor och pojkar vilket också ger dem olika förutsättningar. Den så kallade 
”dubbla dolda läroplanen” handlar om de osynliga regler som råder i skolan. Pojkarna 
ska ta plats och flickorna ska anpassa sig (Einarsson & Hultman, 1984).  

Det finns alltså gott om undersökningar som visar skillnader i flickors och pojkars sätt 
att skriva samt teorier om vad det kan bero på. Dock är det inte vidare undersökt hur 
flickor och pojkar använder värderande uttryck i sina narrativa texter. Användandet av 
värderande uttryck i text påverkar vilken bild av oss själva vi förmedlar till läsaren. 
Skrivandet är en del av en elevs identitetsskapande och det är därför mycket viktigt att 
uppmärksamma eleverna på hur ord och uttryck påverkar vilken bild läsaren får av 
skribenten (Wiksten-Folkeryd, 2006)  Jag anser också att det är viktigt att inte enbart 
bedöma texter utifrån deras grammatiska kvaliteter, vilket ofta sker, utan även 
uppmärksamma den här typen av semantiska kvaliteter i narrativ elevtext. (Se även 
Hultman, 1989)   

Wiksten-Folkeryd (2006) har i sin undersökning Writing with an attitude  kommit fram 
till att bland lågpresterande elever använder flickor fler värderande yttryck än pojkar 
men hon har inte undersökt huruvida det mönstret stämmer på normalpresterande och 
högpresterande elever. Huvudresultatet av undersökning är att högpresterande elever 
använder fler värderande uttryck än lågpresterande men hon studerar alltså inte 
könsskillnaderna vidare. Wiksten-Folkeryd har heller inte tittat på hur eleverna fördelar 
de värderande uttrycken över texten. Detta spelar givetvis stor roll för uttryckens effekt. 
Den narrativa textens struktur består lite förenklat av en inledning, ett händelseavsnitt 
och en avslutning (Labov, 1972). Jämnt fördelade värderingar ger inte samma effekt 
som t.ex. tät användning av värderingar i händelseavsnittet där spänningen ska höjas. 
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Ekvall (1995) har undersökt elevers narrativa struktur utifrån Labov (1972). Hon har 
även undersökt elevernas användande av evalueringar/värderingar men har då utgått 
från andra analysmetoder än Appraisal-ramverket. 

Gustavsson (2007) har undersökt hur flickor och pojkar i årskurs tre på gymnasiet 
använder sig av värderande uttryck i argumenterande texter. Skillnaderna mellan könen 
visade sig där vara mycket små. Inte heller Gustavsson (2007) har undersökt hur 
eleverna fördelar de värderande uttrycken över texterna.   

Jag blev intresserad av ämnet och beslutade mig för att undersöka könskillnaderna i 
användandet av värderande uttryck i narrativ text hos normalpresterande elever och då 
även titta på hur de fördelar uttrycken över texten.   

Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur normalpresterande flickor och 
pojkar använder sig av värderande uttryck i sina narrativa texter. Könsskillnaderna var i 
fokus i undersökningen. Jag vill också ta reda på om eleverna anpassar sitt användande 
av värderande uttryck till berättelsestrukturen (se metod) samt om flickornas och 
pojkarnas läs – och skrivintresse hänger ihop med deras användning av värderande 
uttryck. Dessutom ämnar jag undersöka om/hur textlängden, berättelsestrukturen och 
användandet av de värderande uttrycken samverkar. Blir t.ex. en lång elevtext lång på 
bekostnad av tydlig struktur och variation i användandet av värderande uttryck? 

Jag har valt att begränsa min undersökning till en klass. 

 

Mina huvudsakliga forskningsfrågor är:  

• Finns det könsskillnader i antalet värderande uttryck i texterna och använder 
flickorna eller pojkarna i så fall flest värderande uttryck? 

• Vilka typer av värderande uttryck använder flickorna respektive pojkarna och i 
vilken utsträckning varierar de sin användning av uttrycken?  

• I vilken utsträckning anpassar pojkarna respektive flickorna sitt användande av 
värderande uttryck till den narrativa textens struktur? 

• Hur samverkar textlängden, berättelsestrukturen och användandet av värderande 
uttryck?  

• Skiljer sig flickorna och pojkarnas läs – och skrivintresse åt och har de olika 
inställning till svenska som skolämne? Påverkar det i så fall deras användning av 
värderande uttryck i text?  
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Metod och material 

Klassen och läraren 
Wiksten-Folkeryd genomför sin undersökning bland annat i årskurs fem. För att få ett 
jämförelsebart material valde även jag att genomföra undersökningen i en årskurs fem. 
Det är också den klass där jag gör min verksamhetsförlagda utbildning. Klassen 
intresserar mig extra mycket eftersom  lärarna påpekat att det inte finns några tendenser 
till ”duktiga flickor” och ”bråkiga pojkar”. Vid genomläsningar av tidigare texter som 
eleverna skrivit märkte jag att det också är mycket svårt att gissa sig till om det är en 
pojke eller en flicka som skrivit texten. Både pojkarna och flickorna stavar väl och 
skriver med tydlig handstil. Möjligtvis kan ämnesvalet avslöja elevens kön. Eleverna är 
normalpresterande vilket är precis det jag var intresserad av att titta på. Klassen är en 
ganska homogen grupp där alla tillhör medelklassen, har välutbildade föräldrar och har 
svenska som modersmål. Jag uppfattar läraren som mycket skicklig och hon har arbetat 
i 10 år. Jag har följt henne under min verksamhetsförlagda utbildning och hela tiden 
kritiskt granskat hennes bemötande av pojkar och flickor och jag har aldrig märkt att 
hon särbehandlar eleverna utifrån deras kön.  

Undersökningsmetod 
Undersökningen har en komparativ ansats, d.v.s. jag strävar efter att göra jämförelser 
mellan de två grupperna flickor och pojkar. Undersökningen har både kvalitativa och 
kvantitativa inslag. Resultaten presenteras i två delar. En del är kvalitativ, där 
presenterar jag utförligt resultaten av två textanalyser. Vidare följer en kvantitativ del 
där jag på ett kvantifierat sätt presenterar resultaten av alla textanalyserna.  

Jag har alltså huvudsakligen analyserat elevtexter vilket i sig ofta anses vara en form av 
kvalitativ analys (Barbosa da Silva, 1996, s.169; Bryman, 2002, s.251). Å andra sidan 
har jag kvantifierat delar av resultaten för att kunna göra jämförelser. Att använda någon 
form av textanalys var ett självklart val eftersom det är det enda sättet att ta reda på hur 
eleverna faktiskt skriver. Jag har inte haft som avsikt att studera den traditionella 
grammatiken i texterna utan i stället undersöka användandet av de värderande uttrycken. 
Därför har semantisk textanalys varit den huvudsakliga metoden.  Jag har också gjort en 
enkel, kvantitativ enkätundersökning.  

Insamlingsmetod och material 
 
 Jag har samlat in 27 texter skrivna av elever i årskurs fem. Urvalet kan delvis ses som 
ett bekvämlighetsurval eftersom jag valt att göra undersökningen i den klass där jag 
också gör min verksamhetsförlagda utbildning. (Bryman, 2002)  Antalet texter 
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bestämdes av hur många elever som var närvarande vid det första skrivtillfället. Tolv 
texter var skrivna av flickor och 15 texter var skrivna av pojkar. Eftersom jag ville 
undersöka lika många texter skrivna av pojkar som texter skrivna av flickor plockade 
jag slumpvis bort tre pojktexter. Jag valde också medvetet bort ytterligare en flicktext 
och en pojktext eftersom dessa var skrivna av elever med läs – och skrivsvårigheter. 
Dessa texter togs inte med i undersökningen eftersom jag var intressered av att studera 
normalpresterande elever. Resterande 22 elever utgör, som jag tidigare nämnt, en 
ganska homogen grupp. 

Jag eftersträvar en så hög ekologisk validitet som möjligt vilket innebär att jag försökte 
skapa en så vanlig och naturlig eleverna (Bryman skrivsituation som möjligt för, 2002, 
s.45). Eleverna fick sitta i sitt vanliga klassrum när de skrev och det var det den 
ordinarie läraren som gav instruktionerna eftersom de har en tendens att antingen slarva 
med uppgiften eller göra den mer omsorgsfullt än vanligt om det är jag eller någon 
annan utomstående som delar ut uppgiften. De enda direktiv som läraren fick av mig var 
att eleverna skulle skriva en berättelse (en narrativ text) och att de hade hela veckans 
svensklektioner på sig att färdigställa texten. Jag valde att inte ge dem ett bestämt ämne 
eftersom det då kan passa vissa elever bättre än andra och på så sätt kanske påverka 
resultatet. Dessutom är eleverna vana vid att själva få välja ämne. Läraren nämnde 
ingenting om vem som skulle läsa texterna och vad som skulle hända med dem sedan. 
Eleverna är vana vid att skriva utan någon bestämd mottagare för att sedan spara 
texterna i sin portfolio. När texterna var färdiga kopierade jag dem och lämnade sedan 
tillbaka originalen för att eleverna skulle kunna spara texterna även denna gång. 

Enkätundersökningen 

För att kunna se om användandet av värderande uttryck är kopplat till skrivintresset 
valde jag att även göra en enkel och anonym enkätundersökning i klassen.(Se bilaga 1.) 
Enkäten gjordes i hela klassen, d.v.s. även av de elever vars texter jag inte analyserade. 
Jag valde att göra en enkätundersökning istället för intervjuer eftersom 
enkätundersökningar lämpar sig bättre för större grupper (Bjurwill, 2001, s. 40). 
Dessutom fanns det inte tillräckligt med tid, varken för mig eller eleverna, för att göra 
intervjuer med ett så pass stort antal. Jag ville inte lägga för mycket tid och kraft på 
enkäten eftersom textanalyserna är det som är i fokus i undersökningen. En nackdel 
med enkätundersökning istället för intervjuer är att man inte har möjlighet att ställa 
några följdfrågor. Å andra sidan finns det större risk att eleverna vid en intervju skulle 
påverkas av mig som intervjuare (Bryman, 2002, s.147; Ekholm,  Fransson, m.fl. , 
2002, s. 53). Tack vare att jag fick möjlighet att genomföra enkätundersökningen på 
elevernas lektionstid minskade risken för bortfall. Dessutom hade jag möjlighet att ge 
muntliga instruktioner och svara på sådant som de undrade(Trost, 2001, s. 10). Jag 
använde mig av enkla och korta frågor med fasta svarsalternativ förutom på den 
avslutande frågan som var av öppen karaktär. Jag valde annars att inte använda mig av 
öppna frågor eftersom många av eleverna då inte skulle ha brytt sig om att svara 
tillräckligt utförligt eller skriva tillräckligt tydligt för att det skulle bli användbart. 
Dessutom ville jag inte att mina tolkningar av svaren skulle påverka resultaten (Trost, 
2001, s. 72). Jag använde mig av de s.k. tvingande svarsalternativen ”ja” eller ”nej” på 
de flesta frågorna (Ekholm, Fransson, m.fl. ,  2002, s.79). Detta för att eleverna skulle 
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tvingas att välja och inte kryssa i något alternativ mitt i mellan även om det skulle 
kännas som det mest riktiga för dem. Vid tidigare erfarenheter av enkätundersökningar 
har jag nämligen fått in resultat där alla har kryssat i mittalternativet trots att 
undersökningarna även då varit helt anonyma. 

Analysmetod för elevtexterna  
För att undersöka och beskriva hur språket används för att värdera, uttrycka attityd samt 
konstruera personligheter och relationer använder jag mig av s.k. Appraisal framework 
som är ett specialområde inom den Systemfunktionella lingvistiken (SFL). SFL har 
utvecklats av M.A.K. Halliday och handlar om språkets mening och om hur man som 
skribent gör olika typer av val för att skapa mening i sina texter. Varje valmöjlighet, 
t.ex. om man ska använda singularis eller pluralis, kallas för ett system. Appraisal 
framework tillhör den inriktning inom SFL som kallas den interpersonella 
metafunktionen. Den interpersonella metafunktionen handlar om hur man utbyter 
information och hur skribenten skapar och förmedlar sitt eget synsätt (sin attityd).Enligt 
SFL är det viktigt att alltid undersöka texter i sitt sammanhang och inte som lösryckta 
stycken. (Martin & White, 2005) 

 Appraisal framework är alltså ett semantiskt ramverk som, till skillnad från många 
andra metoder för textanalys, inte utgår från den traditionella grammatiken. Det är ett 
sätt att utforska och beskriva hur skribenten bedömer personer, yttranden, materiella 
objekt, händelser och tillstånd i texten. Ramverket har framarbetats under ungefär 
femton år och är fortfarande under utveckling. Utvecklingen har främst skett under 
ledning av James Martin vid universitetet i Sydney. Jag baserar till stor del min 
undersökning på Wiksten-Folkeryds (2006) sätt att analysera texter enligt 
Appraisalramverket. Jag kommer i studien att behålla flera av de engelska orden 
eftersom det helt enkelt fortfarande saknas bra översättningar. 

 Termen Appraisal avser alla olika sätt att använda språket värderande. Uttrycken för 
Appraisal är indelade i huvudtyperna Engagement, Attitude och Graduation och kan 
vara antingen implicita eller explicita. 

Nedan följer en kort beskrivning av de tre huvudtyperna och deras undergrupper med 
exempel.   

Engagement  

är uttryck som har ett mycket tydligt läsartilltal. I enlighet med Wiksten-Folkeryd 
(2006) har jag uteslutit Engagement ur min undersökning eftersom jag är begränsad av 
den korta tiden.   

Attitude 

 handlar om hur skribenten förhåller sig positiv eller negativ till bl.a. platser, personer, 
saker, händelser och tillstånd i texten. Attitude är i sin tur indelat i undertyperna Affect, 
Judgement och Appreciation. 

Till Affect räknas uttryck för positiva och negativa känslor som t.ex. att hata, att älska, 
tyvärr, nöjd och förtvivlan. Affect är indelat i flera undergrupper. /Un/hapiness som 
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involverar känslor av lycka eller sorg samt riktade sådana känslor i form av att tycka om 
eller ogilla. Tycker om, tyvärr och glad är exempel på sådana uttryck. /In/security är 
uttryck som visar oro eller lugn. Några exempel är lugn, orolig, skaka och vågar inte. 
/Dis/satisfaction är uttryck för vantrivsel/frustration eller trivsel. Några sådana  exempel 
är sur, mätt, tråkigt, sucka och ha ont./Dis/inclination är uttryck som handlar om 
längtan och att önska. De här orden är ofta svåra att placera in som positiva eller 
negativa eftersom de kan upplevas mycket olika. Några exempel är längta efter och 
önskar. 

Judgement är uttryck som berömmer eller kritiserar. De är uttryck för samhällets 
värderingar av människors egenskaper och beteenden som antingen positiva eller 
negativa. Några exempel är duktig, korkad och elak. Judgement är också indelat i flera 
undertyper. Normality  handlar om tur, otur och grad av originalitet. Det är uttryck som 
svarar på frågan hur speciell någon/något är. Några exempel är inte så annorlunda och 
har tur. Capacity handlar om mental eller fysisk kapacitet. Några exempel är trött, 
överlägsen och korkad. Tenacity svarar på frågor om hur pålitlig någon är. Några 
exempeluttryck är hade inte skött sitt jobb, lita på och ställer upp. Propriety handlar om 
vänlighet och moral. Det svarar på frågor om hur oklanderligt något är. Några exempel 
är vänlig, värdig, elak och god vän. 

Appreciation är positiva eller negativa bedömningar av objekt och processer. Några 
exempel är söt, besvärlig, stor händelse och bäst. Appreciation är också indelat i 
undertyper. Reaction talar till flera olika sinnen som t.ex. söt, förskräcklig och bäst. 
Composition handlar om huruvida något är komplext eller inte och om det är balans 
eller inte. Några exempel är en lång och besvärlig väg, sammansatt och en jämn match. 
Valuation handlar om hur farligt och viktigt något är. Till exempel misstänkt, ett 
problem och en stor händelse. 

Graduation  

handlar om att skruva upp eller ner ett uttrycks styrka. Man kan gradera efter mängd och 
intensitet samt efter hur typiskt något är. Exempel på Graduation är ganska glad, 
mycket glad och jätteglad samt en sann vän. Graduation brukar delas in i Force och 
Focus. Force är uttryck som graderar efter mängd och intensitet som t.ex. ganska glad, 
mycket glad och jätteglad. Focus är uttryck som graderar efter hur typiskt något är.  

(Martin & White, 2005; Wiksten-Folkeryd, 2006) 

 

Anpassning av modellen 

I min undersökning använder jag mig enbart av indelningen av Attitude i grupperna 
Affect, Judgement och Appreciation. Jag delar heller inte in Graduation i Force och 
Focus.  Eftersom jag endast undersöker en skolklass och mitt material därför är 
begränsat tror jag att det skulle bli för få uttryck i varje grupp för att det skulle kunna 
visa några intressanta mönster. Dessutom är jag begränsad av tidsbristen. Jag valde ändå 
att ovan kort beskriva den finare indelningen eftersom jag tror att det kan göra 
ramverket tydligare för läsaren.  
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Många gånger är det svårt att avgöra i vilken grupp ett uttryck ska placeras eller t.o.m. 
ibland om det alls är ett värderande uttryck. Bör t.ex. mördare placeras som Judgement? 
Jag har placerat det så eftersom mord är en handling som värderas negativt. Elevernas 
hemsnickrade uttryck är ofta svårplacerade. Är t.ex. ”spänningen svettades” ett uttryck 
för positiv eller negativ spänning(d.v.s. glädje eller oro), bör det placeras som Affect 
eller kanske inte alls som ett värderande uttryck? I sådana tveksamma fall blir det i 
undersökningen min tolkning som styr var uttrycket placeras.  De allra flesta uttrycken 
(ca 90%) är ändå tydliga och enkla att placera i rätt grupp. Jag menar därför att 
undersökningen trots mina tolkningar blir replikerbar. De uttryck som är subjektivt 
tolkade är så få att de inte påverkar slutresultaten särskilt mycket. 

Ytterligare exempel på tveksamma fall är när flera objektiva beskrivningar tillsammans 
förmedlar en känsla. Detta har jag för att minimera betydelsen av mina tolkningar inte 
räknat som värderande uttryck i min undersökning. Dock kommenterar jag eventuella 
sådana fall i min kvalitativa analys. Likaså har jag valt att inte räkna med repliker som 
värderingar även om detta i vissa fall skulle kunna vara motiverat. Repliker markerar 
ofta det viktigaste i berättelsen vilket i sig kan ses som en sorts värdering. Även repliker 
kommenterar jag i min kvalitativa analys. 

Vidare bör också nämnas att jag vid bedömningen av Graduation inte räknar med när 
eleven istället för att skruva upp eller ned ett ord har valt att använda sig av ett befintligt 
starkare eller svagare ord. Ordet lycklig räknar jag alltså enbart som Affect och inte som 
en uppgradering av glad. Gladast och jätteglad räknar jag dock som Graduation. Jag 
har också valt att till skillnad från Wiksten-Folkeryd (2006) inkludera Graduation i min 
presentation av antal värderande uttryck, fördelningen över undergrupperna och 
fördelning över texterna. Detta gör jag eftersom jag tycker att det är intressant att kunna 
se mängden Graduation i förhållande till de andra typerna av värderingar. Dessutom 
anser jag att användandet av Graduation i sig är ett sätt att värdera och därför inkluderar 
jag dessa uttryck även vid min presentation av fördelningen av värderande utryck över 
texterna. 

Det kan ibland också vara svårt att avgränsa de värderande uttrycken. Vilka ord ingår i 
uttrycket och vilka gör det inte? Ett exempel på detta är meningen  Jag är helt 
förstelnad som är hämtad ur elevtexten Modeflickan. Är hela meningen ett värderande 
uttryck eller bör endast helt förstelnad räknas dit? Det är viktigt att komma ihåg att 
värderande uttryck inte särskilt sällan består av flera ord. Jag har trots det valt att 
jämföra antalet värderande uttryck i texterna med textlängden mätt i antal ord när jag 
undersökt mängd och variation. Jag har alltså för att mäta t.ex. mängden värderande 
uttryck dividerat antalet ord i texten med antalet värderande uttryck. Jag valde att göra 
så eftersom det vanligaste sättet att mäta textlängd är att räkna antalet ord och därför är 
det också det som är lättast att jämföra med tidigare forskning. Det är också betydligt 
svårare att mäta t.ex. variationen om man istället för ord väljer att räkna tecken.  

De värderande uttrycken kan, som jag tidigare nämnt, vara antingen explicita eller 
implicita. Jag studerar inte närmare elevernas användande av implicita respektive 
explicita uttryck. I de fall jag ändå valt att kommentera detta utgår jag från att alla 
tydliga och uttalade uttryck är explicita. Exempelvis är jag är lycklig en explicit uttryckt 
värdering. Om skribenten istället väljer att beskriva lyckokänslan genom att skriva jag 
får lust att skrika (se Modeflickan) har jag valt att se uttrycket som implicit. 
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 Jag vill att studien ska bli så tydlig och replikerbar som möjligt med tanke på den 
inbyggda tolkning som modellen innebär samt att läsaren inte ska behöva undra varför 
jag har valt att placera ett uttryck i en viss Appraisal-kategori.  Därför har jag i mina 
exempel på analyserade texter i varje tveksamt fall försökt att så noga som möjligt 
förklara varför jag valt att se uttrycket som en viss Appraisal-kategori. 

Vidare har jag tittat på hur de värderande uttrycken är fördelade över texterna. Detta för 
att se hur, eller om, eleverna anpassar användandet av värderande uttryck till 
berättelsestrukturen. Var i berättelsen använder flickor respektive pojkar flest 
värderande uttryck? Enligt Stein och Glenn (1979) består den grundläggande 
berättelsestrukturen av flera olika delar. Först kommer en inledande orientering där t.ex. 
tid, rum, plats och personer presenteras. Efter orienteringen kommer en eller flera 
episoder (händelser/handlingar) som är relaterade till varandra. Sedan kommer en 
upplösning vars konsekvenser slutligen initierar en reaktion. Labov (1972) delar in den 
narrativa berättelsen (framför allt den muntliga berättelsen) i Abstract (som är en sorts 
inledande summering av vad historien kommer att handla om), Orientation, 
Complicating action, Evaluation (som är till för att bära fram berättelsens poäng), 
Result or Resolution och till sist Coda (en sorts signal om att berättelsen är slut). Lite 
förenklat handlar det om en början (inledning), en mitt (händelser/handling) och ett slut 
(upplösning/avslutning). 

Jag har delat in texterna i tre stycken utifrån den förenklade berättelsestrukturen. Två av 
texterna, en flicktext och en pojktext, saknar den typiska berättelsestrukturen och jag har 
därför inte kunnat dela in dem på samma sätt. Indelningen är gjord utifrån min tolkning 
i de (mycket få) fall där inte eleven redan gjort en sådan styckeindelning.  

De värderande uttrycken kan givetvis inte låsas till någon specifik del. Eftersom den här 
typen av uttryck ofta fungerar spänningshöjande kan man kanske ändå förvänta sig att 
det finns fler just inom den del av berättelsen där spänningen höjs och 
händelserna/episoderna inträffar. Uttrycken behövs dock också för att i den inledande 
fasen karakterisera personerna (Ekvall, 1995 och Labov, 1972). 

För att mäta mängden värderande uttryck i de olika avsnitten har jag räknat ut hur stor 
del av de värderande uttrycken som är placerade i de respektive avsnitten. Detta ger 
dock en något missvisande bild eftersom händelsedelen nästan alltid är betydligt längre 
än de andra delarna och därför också ofta innehåller fler värderande uttryck. Jag har 
därför valt att också räkna ut tätheten av värderande uttryck i de olika delarna. Jag har 
då för respektive avsnitt dividerat antalet värderande uttryck med antalet ord. (Samma 
metod som jag använde för att räkna ut den totala mängden värderingar.) Som jag 
nämnde ovan har denna metod nackdelen att ett värderande uttryck kan bestå av flera 
ord.  

Alla 22 texterna har analyserats kvantitativt. I den kvantitativa analysen har jag tittat på 
totalt antal värderande uttryck, antal värderande uttryck av olika typer, variation, 
fördelning av de värderande uttrycken över de tre delarna i berättelsen samt om 
resultaten kan kopplas till resultaten av enkätundersökningen. Två texter (en flicktext 
och en pojktext) har även analyserats något mer kvalitativt. De två utvalda texterna är 
de med flest svårplacerade uttryck. Vid den kvalitativa analysen har jag tittat lite närmre 
på texterna, bl.a. har jag kommenterat svårplacerade uttryck, undersökt användandet av 
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repliker som evaluering/värdering samt hur skribenten håller sig till 
berättelsestrukturen. 

Vid analysen av enkätundersökningen har jag sorterat svaren efter kön och sedan räknat 
ut procenten på de olika svarsalternativen. Jag hoppas genom detta kunna se om 
flickornas och pojkarnas läs – och skrivintresse (samt deras inställning till svenska som 
skolämne) skiljer sig åt och om detta i så fall påverkar deras användande av värderande 
uttryck.  

Etiska aspekter 
Jag har vid min undersökning  följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Jag informerade först läraren om syftet 
med min undersökning och hon genomförde skrivuppgiften med eleverna utan att 
berätta om min undersökning. Detta eftersom förhandsinformation skulle kunna påverka 
resultaten. Därefter informerade jag eleverna om min undersökning och frågade dem om 
jag fick kopiera deras texter. Jag upplyste dem om att deltagandet är frivilligt och att de 
kommer att vara helt anonyma när resultaten presenteras. Jag frågade också om de ville 
hjälpa mig med min enkätundersökning som är helt anonym. Alla ställde upp.  

Eftersom undersökningen inte kan sägas vara av särskilt känslig natur är det egentligen 
inte nödvändigt med vårdnadshavares godkännande. Jag valde ändå att skicka 
information om min undersökning till alla föräldrar/vårdnadshavare. Jag skrev också att 
om de har frågor eller invändningar så ska de vända sig till mig eller barnens lärare. 

Eftersom undersökningsdeltagarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan har 
jag gjort ett privat register där jag kan se vilken elev som skrivit vilken text. Detta 
ämnar jag dock endast använda om någon vill avbryta sitt deltagande trots vetskapen 
om att allt presenteras helt anonymt. När undersökningen är avslutat förstörs registret 
medan de anonyma texterna sparas. Jag har i min undersökning inte behandlat några 
personuppgifter eller andra känsliga uppgifter. Eleverna är bara identifierbara genom sin 
handstil (och genom registret som kommer att förstöras) och texterna förvaras på ett 
sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt dem. Mina resultat kommer inte att knytas 
till de enskilda eleverna och de kommer inte att användas för beslut eller åtgärder som 
påverkar den enskilde, så som betyg eller omdömen. 

Enligt Vetenskapsrådets rekommendationer kommer eleverna, läraren och föräldrarna 
att informeras om var och när undersökningen finns att läsa.  

(Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning.) 
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Resultat och diskussion 

Kvalitativ analys 
De två texter som jag analyserar nedan är de två texter som hade flest svårplacerade 
uttryck. Jag tycker därför att det är viktigt att läsaren får ta del av analysen och mina 
tolkningar.  

 

Textanalys 1, Modeflickan. 

 
Det var en flicka som hette Linda. Hon var 
jätte modeintresserad. 
  
 
 
 
Hennes dröm  
 
var att jobba på ett modemagasin i USA. 
Hon försökte följa modet så gott det gick 
men var ganska fattig. Alltså inte fattig så att 
hon bodde på gatan och så men hon hade 
inte råd att köpa massa coola  
saker. 
 
En dag var Linda ute på stan. Hon skulle 
bara kolla lite vad modet var. Så såg hon 
Talya Cooper, modevärldens hipaste tjej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda tappar nästan andan. 
 
 
 Jag är i samma affär som Talya Cooper typ 
1 ½ m ifrån henne står jag. Jag får lust att 
skrika!  

 
jätte: Graduation, modeintresserad: Affect 
eftersom intresse är en (positiv) känsla som 
t.ex. liknar att tycka om (/un/hapiness). 
 
 
dröm: Affect eftersom det handlar om en 
längtan, en önskning (/dis/inclination). 
 
 
 
 
coola: Appreciation eftersom det är en 
bedömning av objekt (reaction). 
 
 
 
hipaste:  Appreciation om det ska tolkas som 
en bedömning av hennes utseende och 
kläder. Om det snarare ska tolkas som en 
bedömning av hennes sätt och personlighet 
är det istället Judgement. Jag har räknat det 
som Appreciation (reaction). Dessutom gör  
ändelsen (aste) ordet till Graduation.  
 
 
nästan: Graduation. tappar andan: Affect. 
Implicit för glädje-chock-förvåning. 
 
 
får lust att skrika: Affect. Implicit för glädje-
förvåning. 
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Nu går hon mot mig, jag är helt förstelnad.  
   
Och vad står du och glor på säger Talya 
Cooper. Äää, får jag bara fram. Jag bara såg 
en snygg  
 
top får jag fram. Jag skakar 
 
 i hela kroppen. Hon pratar med mig. Jag 
bara står där och gapar.  
   
 
Även om det inte var särskilt fina  
ord hon sa till mig! 
 
  
När jag kommer hem så är hon jätteglad. 
 
 
 Hon nästan dansar  
 
 
 
genom dörren. JAG HAR TRÄFFAT TALYA 
COOPER,  
 
 
 
sjunger hon.  
 
Nästa dag går hon tillbaka till affären där 
hon träffade Talya Cooper i hopp om  
att  
 
få träffa henne igen. Så blir det inte men när 
hon går förbi Debinghams så ser hon henne. 
Hon ska betala. Jag går in. Jag tittar ner i 
golvet och precis efter att jag kommit in 
stöter jag ihop med henne. Oj, förlåt 
  
säger jag. Jag såg inte. Jag börjar samla ihop 
hennes saker. Så öppnar hon munnen. Den 
där toppen som du tittade på igår, börjar hon. 
Den var rätt snygg.  
 

 
helt: Graduation.  jag är förstelnad: Affect. 
Implicit för glädje-chock. 
 
 
snygg: Appreciation (reaction). 
 
skakar: Affect. Implicit för chock-nervositet. 
 
 
bara står där och gapar: Affect. Implicit för 
chock-förvåning. 
 
 
inte särskilt: Graduation. fina ord: 
Appreciation. 
 
jätte: Graduation. glad: Affect (/un/hapiness) 
 
 
nästan: Graduation. dansar: Affect. Implicit 
för glädje. 
 
 
En replik som signalerar glädje. Dessutom 
används versaler som en sorts förstärkning. 
Jag räknar dock inte repliker som 
värderingar i min studie. 
 
sjunger: Affect. I det här fallet implicit för 
glädje. 
 
 
i hopp om att: Affect. (/dis/inclination) 
 
 
 
 
 
Oj, förlåt: Affect. Oj avser förvåning och 
förlåt visar att man är ledsen - ber om ursäkt. 
 
 
 
rätt ( i betydelsen ganska, rättså): 
Graduation. snygg:Appreciation. 
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Jag gillar  
 
din smak. Vill du kanske jobba med mig? 
Asså på modemagasinet. Jag bara sitter där.  
 
 
Det som har varit min dröm 
  
enda sen jag var liten har gått i uppfyllelse  
nu. 
  
Ja, säger jag. Det vore trevligt.  
 
Kan du börja imorgon då? Och jag bara ler.  
 
Då säger vi så säger hon. Okey! Nästa dag 
när jag kommer till jobbet kommer Talya 
Cooper emot mig. Vad kul  
 
att du kunde komma. Du kan väl kolla 
igenom senaste modetidningen. Mm, säger 
jag. När jag kollar igenom den ser jag inget 
”speciellt” 
 
 
 
tvärtom det var inte alls snyggt. 
 
När hon kommer hem sätter hon sig i soffan 
och tänker. Det kanske inte är en så bra  
 
idé att jobba med mode. Det som har varit 
min dröm  
 
hela tiden. Och nu när jag har fått chansen 
 
  
så tycker jag inte att det är kul. 
 
 Jag funderar på om jag ska fortsätta med 
modet eller inte. Det kanske jag inte ska. Jag 
kanske ska börja ha min egen stil istället för 
att vara som alla andra och följa modet. 
 
 

 
gillar: Affect 
 
En viktig replik som signalerar acceptans 
och inbjudande. Dock har jag inte räknat 
med repliker som värderingar. 
 
min dröm: Affect. (/dis/inclination) 
 
gått i uppfyllelse: Affect. Implicit för glädje. 
 
 
trevligt: Affect. (/dis/satisfaction)  
 
ler: Affect. Implicit för glädje. 
 
 
 
kul: Affect. 
 
 
 
 
inget ”speciellt”: Appreciation. Jag har 
tolkat ”speciellt” i betydelsen speciellt 
snyggt/fint. 
 
inte alls: Graduation. snyggt: Appreciation. 
 
 
bra: Appreciation (reaction) 
 
 
dröm: Affect (/dis/inclination) 
 
fått chansen: Judgement(normality). Haft 
tur. 
 
kul: Affect. 
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Modeflickan är skriven av en flicka och är en text med mycket värderingar. Texten har 
en tydlig inledning där skribenten beskriver Linda. I händelsedelen har författaren dock 
sådan inlevelse att hon glömmer bort att det var Linda det skulle handla om. I stället 
skriver hon jag eller ibland hon vilket gör att vissa meningar blir svåra att förstå. Ett 
exempel är meningen: När jag kommer hem så är hon jätteglad där hon och jag faktiskt 
är samma person.  

Händelsedelen består av tre viktiga händelser. 

1. Flickan träffar Talya Cooper. 

2. Flickan blir erbjuden att jobba på modemagasinet. 

3. Flickan kommer fram till att det ändå inte var så roligt att jobba med 
mode och funderar över att börja ha sin egen stil istället. 

 

Att berättelsen består av just tre viktiga händelser skulle kunna knytas till att siffran tre 
är ett viktigt och magiskt tal i sagor. Det allra viktigaste i berättelsen sägs även i 
repliker, t.ex. JAG HAR TRÄFFAT TALYA COOPER! och Vill du kanske jobba med 
mig. Här är frågan om replikerna i sig är värderingar, även om inte innehållet är det, 
eftersom de är utvalda som det viktigaste och för att visa glädje och chock. (Jag har som 
sagt ändå valt att inte ta med repliker som värderingar i min studie.) I repliken JAG 
HAR TRÄFFAT TALYA COOPER! framhäver hon viktigheten ytterligare genom att 
skriva med versaler. Det kan också bero på att man i chat och sms ofta skriver med 
versaler när man vill visa att man skriker eller höjer rösten. Kanske symboliserar 
versalerna att flickan sjunger högt eller nästan ropar. 

Slutet är tydligt markerat och mycket värderande i sig även om det bara innehåller tre 
värderande uttryck.. Slutsatsen är tydlig och handlar om att det kanske är bättre att 
skaffa sig en egen stil istället för att följa modet. 

Texten består av 456 ord 36 värderande uttryck. Detta ger totalt 7,9 % värderande 
uttryck. Författaren använder inga uttryck tillhörande gruppen Judgement. Hon 
använder 25 % (9 st.) Appreciation, 25 % (9 st.) Graduation och 50 % (18 st.) Affect.  
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Figur 1. Fördelningen av värderingar över de olika Appraisal-kategorierna. Presenterat i procent. 

Om man inte tar med Graduation i beräkningen ger detta 33 % Appreciation och 67 % 
Affect. Det är en text med mycket känslouttryck (Affect), både explicita och implicita, 
varav många beskriver chock och glädje. De flesta uttrycken inom Appreciation är  
explicita bedömningar av utseenden och stil, t.ex. coola, hipaste, snyggt och speciellt. 

Berättelsen visar att författaren är mycket medveten om den grundläggande 
berättelsestrukturen. Hon har som jag tidigare nämnt både en tydlig inledning och 
avslutning. Hon använder 7 % värderande uttryck i inledningen, 9,1 % i händelsedelen 
och 3,7 % i slutet. Inledningen (57 ord) och avslutningen (81 ord) är betydligt kortare än 
själva händelsedelen (318 ord). I Tabell 5 nedan presenteras fördelningen av de 
värderande uttrycken i antal i stället för procent.  

 

 Affect Judgement Appreciation Graduation 

Inledning (57 
ord) 

2 0 1 1 

Händelsedel 
(318 ord) 

14 0 7 8 

Avslutning (81 
ord) 

2 0 1 0 

Figur 2.  Antal värderingar av typerna Affect, Judgement, Appreciation och Graduation i de olika 

textavsnitten. 

Den totala variationskvoten för de värderande uttrycken i texten är 0,86. Skribenten 
använder 36 värderande uttryck var av 31 är olika. För Affect-uttrycken är 
variationskvoten 0,89, för Appreciation 0,78 och för Graduation är den 0,89. Flickan 
varierar sig betydligt mer i sitt användande av Graduation än vad flickorna sammanlagt 
gör. Detta beror antagligen på att författaren till Modeflickan bara använder jätte två 
gånger. Annars är variationskvoterna i texten mycket lika de totala variationsresultaten. 
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Textanalys 2, Godisinbrottet. 

 
 
Agent X springer mot centrum. Han har 
blivit meddelad om ett inbrott i 
godisbutiken. Gruset knastrar under hans 
fötter. Det är en tidig vårdag och solen 
skiner.  
 
 
 
 
Nu är han framme vid butiken och går in. 
Inne i butiken står tre personer, en 
medelålders man med tuppfrilla, en ung tjej 
me långt hår och en gammal man med rock 
och hatt. Hej, jag är mr X, jag har blivit 
meddelad om ett inbrott, stämmer det? Det 
var den unga tjejen som svarade. Jag är 
kassör, sa hon. Inbrottet var runt midnatt, 
alla pengar blev stulna, alla 29 374 kr och 
19 öre.  
 
 
 
Oj! Det var mycket pengar,  
 
 
sa Agent X. Nu var det den gamla mannen 
som svarade. Ja det har gått väldigt bra  
 
på sistone, sa han med en mörk röst. Den 
nya Ulvkakan som Lillan bakar säljer som 
smör i…ehh ja vet inte vad, men dom säljer 
bra 
 
. Är inte det här en godisbutik som bara 
säljer godis. Frågade Agent X med en 
mycket frågande röst. 
 
  
 
 
 

 
 
 
En objektiv beskrivning som därför ev. 
skulle kunna räknas som en värdering. Jag 
har dock, som jag tidigare nämnt, avstått 
från detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alla pengar blev stulna, alla 29 374 kr och 
19 öre. Appreciation. Eftersom detta gör det 
till en stor och viktig händelse. Graduation: 
upprepning. 
 
Oj! Det var mycket pengar: Appreciation 
(valuation). Eftersom detta gör det till en 
stor och viktig händelse. 
 
väldigt: Graduation. bra: Appreciation. 
 
 
 
 
bra: Appreciation 
 
 
 
mycket: Graduation. frågande röst: 
Appreciation (valuation). Jag har tolkat det 
som att rösten visar att Agent X tycker att 
det är märkvärdigt/misstänkt och därför 
placerar jag det som Appreciation. 
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Den gamle mannen såg lite förbryllad ut 
 
 
 
 och sa. Ja men kakor säljer ju bäst. 
Och så var det inte mer med det. Nu tittade 
Agent X på den medelålders mannen som 
hitils inte sagt ett ord. Han var lång och smal 
och ganska vältränad.  
 
 
 
 
Vem är du då? Frågade Agent X. Jag är Stig 
Kent Bernad Villhem Olsson. Hej Stig, sa 
Agent X. Nu tänker jag leta efter lite 
ledtrådar så ni kan återgå till era sysslor. 
Agent X gick till kassan och tittade efter 
ledtrådar. Han hittar kassaskåpet som står 
öppet men det är inte uppbrutet. Hmm det är 
alltså någon som har tillgång till nycklar, 
 
tänker han. Han lyssnar djupt och hör tjejen 
säga något till gubben. Agent X smög fram 
för att höra bättre. Åhh Pär, snart har jag råd 
med den där hunden för 30 000 kr, sa hon. 
Pär nickade. Hmm, jag ser ett samband, 
 
 tänkte Agent X. Det låg 29 374 kr och 19 
öre i kassaskåpet och tjuven var någon som 
hade tillgång till  
 
nycklarna och visste  
 
hur mycket pengar som låg i kassaskåpet. 
Tjejen, Lillan behövde 30 000 och så var 
hon kassörska så hon visste 
 
 hur mycket pengar som låg i kassaskåpet. 
Han samlade ihop all personal och så 
berättade han vad han hade kommit fram till. 
Min slutsats 
 
 
 
 

lite: Graduation. förbryllad: Affect. (Jag har 
tolkat det som att den gamle mannen blir 
förbryllad och därmed lite olustig till mods.) 
 
bäst: Appreciation + Graduation. 
 
 
 
ganska: Graduation. vältränad: 
Appreciation. Jag har tolkat det som att det 
ligger en värdering i ordet vältränad alltså 
inte bara som en objektiv beskrivning. Detta 
kan givetvis diskuteras. 
 
 
 
 
 
 
 
har tillgång till: Judgement (Capacity) 
 
 
 
 
 
samband: Appreciation (composition). 
 
 
 
hade tillgång till: Judgement (Capacity). 
 
visste: Judgement (Capacity). 
 
 
 
visste: Judgement (Capacity). 
 
 
 
 
slutsats: Appreciation (Composition) 
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är att Lillan tog pengarna för att köpa 
hunden. Varför Lillan? Varför? 
 utbrast gubben.  
 
 
Hunden var ju så söt, 
 sa hon. 
 
De hörde sirener utanför och en halv minut 
senare var Lillan bortförd. 
 

 
Varför Lillan? Varför?: Graduation 
(upprepning). + Affect. Jag tolkar det som 
frustration hos gubben – en negativ känsla. 
 
så: Graduation. söt: Appreciation. 

 
Godisinbrottet är skriven av en pojke. Det är en av de mest korrekta pojktexterna och 
dessutom en av de längsta. Den är välstavad, skriven med tydlig handstil och dessutom 
lätt att följa med i. Texten är handlingsfokuserad och liknar en klassisk 
detektivberättelse. Inledningen för läsaren direkt in i berättelsen. Stämningen skapas 
genom målande miljöbeskrivningar. Inledningen innehåller inga värderande uttryck 
men kan möjligtvis ses som värderande i sig.  Som jag tidigare nämnt har jag inte räknat 
den typen av värderingar i min undersökning.  

Vidare följer händelsedelen. Texten är svårare än Modeflickan att dela in i tre delar efter 
den enkla berättelsestrukturen. Skribenten har å andra sidan själv delat in texten i 
stycken och jag har därför valt att följa hans indelning när jag undersökt texten utifrån 
strukturen. I händelsedelen träffar Agent X tre personer som beskrivs noggrant till 
utseendet men utan värderingar. Liksom i Modeflickan skulle man kunna koppla 
skribentens val av antal personer till att siffran tre är ett magiskt tal i sagor. (Siffran 
återfinns också i många av de andra texterna i mitt material.)  

I avslutningen berättar Mister X att hans slutsats är att Lillan har tagit pengarna. Gubben 
utbrister då Varför Lillan? Varför? Liksom i Modeflicka förstärks det viktiga genom att 
det uttrycks som en replik. (Kanske borde alltså repliker kunna räknas som värderingar.) 
Upprepningen förstärker ytterligare (Graduation) och hela uttrycket symboliserar 
(implicit) gubbens besvikelse och frustration. 

Texten består av 420 ord och 24 värderande uttryck. Detta ger totalt 5,7 % värderande 
uttryck. Godisinbrottet har alltså färre värderingar än Modeflickan. Författaren använder 
37.5 % (9 st.) Appreciation, 17 % (4 st.) Judgement, 12.5 % (3 st.) Affect och 33 % (8 
st.) Graduation.  
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Figur 3. Fördelningen av värderingar över de olika Appraisal-kategorierna. Presenterat i procent. 

 

Om man inte tar med Graduation i beräkningen ger detta 56 % Appreciation, 25 % 
Judgement och 19 % Affect. Godisinbrottet har alltså flest värderande uttryck 
tillhörande Appreciation medan Modeflickan har flest tillhörande Affect. Affect är i 
Godisinbrottet det som det finns allra minst av. Detta kan bero på att skribenten i 
Godisinbrottet i större utsträckning värderar saker och företeelser medan skribenten i 
Modeflickan värderar känslor. I Godisinbrottet värderas också i större utsträckning 
kapacitet, tillgång och förmåga vilket leder till en högre procent Judgement. 

Undersökningen av fördelningen av de värderande uttrycken över texten visar att 
avslutningen är tätast på värderande uttryck, 10 %. Dock är den så kort att antalet ändå 
blir lågt. Inledningen innehåller inga värderande uttryck alls medan händelsedelen 
innehåller 6.1 % .  

 

 Affect Judgement Appreciation Graduation 
Inledning (61 
ord) 

0 0 0 0 

Händelsedel 
(309 ord) 

2 4 7 6 

Avslutning (81 
ord) 

1 0 2 2 

Figur 4. Antal värderingar av typerna Affect, Judgement, Appreciation och Graduation i de olika 

textavsnitten. 

 

Den totala variationskvoten för de värderande uttrycken i texten är 0,875. Skribenten 
använder 24 uttryck var av 21 är olika. För Affect är variationskvoten 1,0, för Judgement 
0,5, för Appreciation 0,88 och för Graduation är den 1,0. Variationskvoten för Affect är 
betydligt högre än den för det totala antalet pojktexter. Detta beror antagligen delvis på 
att Godisinbrottet innehåller så få uttryck inom Affect. 
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Kvantitativ analys 

Antal och variation 

Flickorna har tillsammans skrivit 6240 ord fördelade över elva texter medan pojkarna 
har skrivit 3139 ord fördelade över lika många texter. Här bekräftas alltså att flickor 
generellt skriver betydligt längre än pojkar. I Olevards (1999) undersökning ”Tonårsliv” 
presenteras resultat som visar att eleverna som deltog i undersökningen 1996 
tillsammans skrev 19 837 ord. Av dessa skrev pojkarna 7 757 ord medan flickorna skrev 
12 080 ord. Det rör sig alltså om stora skillnader i textlängd, i min undersökning skriver 
flickorna nästan dubbelt så långt som pojkarna. Flickornas texter bestod av 4,54 % 
värderande uttryck medan pojkarnas texter bestod av 2,55 % värderande uttryck. En 
pojktext hade inga värderande uttryck alls och endast några få pojktexter hade lika 
många värderande uttryck som en flicktext. Wiksten-Folkeryds (2006) undersökning 
visar, som jag tidigare nämnt, att bland lågpresterande elever använder flickor fler 
värderande uttryck än pojkar. Detta mönster verkar alltså stämma även bland 
normalpresterande elever. Gustavsson (2007) tar i de resultat hon presenterar inte 
hänsyn till textlängden varför mina resultat i just detta avseende är svåra att jämför med 
hennes. 

För att mäta graden av variation av de värderande uttrycken har jag använt mig av 
samma princip som man använder för att på ett enkelt sätt få en uppfattning om 
ordvariationen i text, nämligen lex/löpkvoten (Hultman & Westman, 1977). 
Lex/löpkvoten räknas ut genom att dividera antalet lexikonord (de olika orden) med 
antalet löpord (alla ord). Resultatet blir en variationskvot som tyder på större variation 
ju högre kvoten är. Likadant har jag gjort i min undersökning. Jag har dividerat antalet 
olika värderande uttryck med det totala antalet värderande uttryck i varje text. 
Flickornas sammanlagda variationskvot är 0,85 medan pojkarnas är 0,86. Pojkarna ser 
alltså ut att variera sig något mer än flickorna men det handlar om mycket små 
skillnader. Dessutom verkar det som att flickorna varierar sig något mer än pojkarna 
inom tre av fyra av de olika undergrupperna av värderande uttryck. Det som gör att 
flickorna totalt får en lägre variationskvot är deras bristande variation inom Graduation. 
Den tämligen stora skillnaden inom Graduation beror dels på att pojkarna använder 
färre graderingar och dels på att flickorna i mycket stor utsträckning använder ”jätte” 
som gradering. 

 
Appraisal-grupper Flickors variationskvot Pojkars variationskvot 
Affect 0,88 0,85 
Judgement 0,89 0,82 
Appreciation 0,86 0,84 
Graduation 0,74 1,0 
Figur 5. Variationskvoter för flickor respektive pojkar inom de olika undergrupperna till Appraisal. 
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Att de sammanlagda skillnaderna blir så pass små kan knytas till Hultmans och 
Westmans (1977) undersökning som visar mycket små skillnader i flickors och pojkars 
totala ordvariation. 

Fördelning över undergrupperna 

Både flickor och pojkar använder överlägset flest uttryck placerade inom gruppen 
Affect. Näst mest använder de uttryck tillhörande Appreciation. Pojkarna använder 
Affect i något större utsträckning än flickorna vilket kan tyckas överraskande med tanke 
på att flickor ofta har fått mer träning i att skriva om känslor genom t.ex. 
dagboksskrivande. (Garme & Strömqvist, 1979) I mitt textmaterial finns det gott om 
exempel på känslosamma texter skrivna av pojkar. De handlar inte om ”hjärta och 
smärta” men de är fulla med känsloladdade fotbollsreferat, läskiga jakter på mördare 
och farliga skattjakter. Flickornas texter innehåller också mycket känsloord men också 
långa miljöbeskrivningar utan Affect och noggranna personbeskrivningar som i större 
utsträckning beskriver utseenden (Appreciation) än känslor. Detta sänker givetvis 
flickornas andel Affect. Vidare använder flickorna något fler uttryck placerade inom 
Graduation. Som jag tidigare nämnt beror detta delvis på flickornas flitiga användande 
av jätte (jättebra, jättesnygg o.s.v.). Det är något förvånande att eleverna totalt använder 
så pass få graderingar. Wiksten – Folkeryd (1996) menar att användandet av 
Graduation tenderar att tillta med ökad ålder. Kanske kan det alltså delvis bero på 
elevernas relativt låga ålder. Den kan också bero på att eleverna i stor utsträckning 
använder ett nytt starkare ord i stället för att förstärka ett svagt ord. Ett exempel är när 
de istället för att skriva mycket glad skriver lycklig. Kanske kan den relativt låga 
andelen Graduation då tyda på ett stort ordförråd? Om eleverna kan lämpliga ord för det 
de vill uttrycka har de rimligtvis mindre behov av att skruva upp eller ned de inte lika 
väl lämpade orden. 

 

Appraisal-grupper Flickor Pojkar 
Affect 47 % 51 % 
Judgement 13 % 14 % 
Appreciation 25 % 24 % 
Graduation 15 % 11 % 
Figur 6. Fördelningen i procent mellan de olika Appraisal - undergrupperna i flicktexter respektive 

pojktexter. 

Den totala fördelningen stämmer också bra överens med de resultat som Wiksten-
Folkeryd, (2006, s. 60) presenterar. (Hon inkluderar dock inte Graduation i de 
procenttal hon presenterar vilket gör att de andra procenttalen blir något högre.) I 
Gustavssons (2007) undersökning använde eleverna i stället flest uttryck inom 
Appreciation. Antagligen beror detta på att deras uppgift var att skriva en 
argumenterande text om dokusåpor. Detta kräver betydligt fler värderingar av saker och 
företeelser (Appreciation) än vad en narrativ text gör.  
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Fördelningen av de värderande uttrycken över texterna 

I analysen av hur de värderande uttrycken är fördelade över texterna har jag tvingats 
plocka bort två texter (en flicktext och en pojktext) eftersom de inte låter sig delas in i 
de tre delar jag tittar på (inledning – händelsedel – avslutning/upplösning). Den ena 
saknar både inledning och avslutning/upplösning medan den anda saknar en tydlig 
händelsedel. Att två texter är borttagna påverkar givetvis resultaten men inte i sådan 
utsträckning att man inte kan utläsa tydliga mönster. Flickornas resultat påverkas mest 
eftersom den bortplockade texten är lång och därför också rymmer ganska många 
värderande uttryck.  

Det visade sig att både flickor och pojkar använde de värderande uttrycken tätast i 
inledningen. Detta kan tyckas överraskande med tanke på att de värderande uttrycken 
behövs som spänningshöjare och därför kan platsa i händelseavsnittet. (Ekvall, 1995). 
Flickornas händelseavsnitt innehåller visserligen många värderande uttryck men sällan 
särskilt tätt placerade. Flera av flickornas texter, och då särskilt händelseavsnitten, är 
som jag tidigare nämnt mycket långa vilket ofta verkar föra med sig ett aningen 
”utspätt” språk. Detta leder antagligen till den lägre tätheten av värderande uttryck i 
händelseavsnittet. Hos pojkarna beror det förmodligen på att de i mitt material tenderar 
att redogöra för händelserna utan särskilt mycket värderingar. I inledningen beskrivs 
personers utseende, förmågor och känslor mycket noggrant i de flesta av både flickornas 
och pojkarnas texter vilket leder till en högre täthet av värderanda uttryck. Avslutningen 
innehåller i flera fall en sorts sammanfattning och en slutsats, ofta med tydliga 
värderingar. I annat fall innehåller avslutningen en beskrivning av karaktärernas känslor 
när äventyret är över. Även dessa innehåller i de flesta fall tydliga värderingar.  

 
Textavsnitt Flickor Pojkar 
Inledning 5,4 %     (19 %) 3 %      (31 %) 
Händelser/Handlingar 4,4 %     (67 %) 2,2 %   (58 %) 
Avslutning/Upplösning 5,2 %     ( 14 %) 2,8 %   ( 11 %) 
Figur 7. Fördelningen av de värderande uttrycken över flickor respektive pojkars texter mätt i hur stor 

procent värderande uttryck som används i de olika textavsnitten. (Inom parentes anges i procent hur 

stor del av flickornas respektive pojkarnas totala mängd värderande uttryck som återfinns i de olika 

textavsnitten.) 

 

Läs – och skrivintresse och användandet av värderande uttryck 

Resultaten av enkätundersökningen är mycket intressanta med tanke på att både läraren 
och jag var tämligen övertygade om att det inte skulle framkomma några större 
könsskillnader. Fråga ett gick ut på att barnen skulle välja det ämne som de tycker bäst 
om av matematik, engelska och svenska. Bland pojkarna valde 67 % engelska, 26 % 
matematik och bara 7 % svenska. Hos flickorna valde 20 % engelska, 40 % matematik 
och 40 % svenska. Flickorna uppskattar alltså i högre grad än pojkarna svenskämnet. 
Flickorna uppskattar också i högre grad matematiken. Pojkarna verkar i stället tycka 
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bäst om engelska. Svaren på fråga två visar också tydligt att flickorna i större 
utsträckning än pojkarna uppskattar lektionerna i svenska.  

Fråga tre till fem visar att de allra flesta, både flickor och pojkar, tycker om att läsa. 
Båda könen anser sig också vara skickliga läsare men något fler flickor än pojkar brukar 
läsa på fritiden. Fråga fem till åtta visar dock på större könsskillnader. Dubbelt så 
många flickor som pojkar tycker om att skriva och hälften av alla flickor brukar också 
skriva på fritiden medan ingen av pojkarna brukar göra det. Inte heller har pojkarna lika 
gott självförtroende som flickorna när det gäller att skriva. De stora skillnaderna kan 
antagligen delvis bero på att pojkarna inte räknar sin skrivaktivitet som ”riktigt” 
skrivande. Många dataspel kräver t.ex. stor skrivaktivitet och de allra flesta pojkarna i 
klassen spelar ofta dataspel på sin fritid. Denna typ av skrivande lägger de antagligen 
inte märke till. Flera av flickorna skriver i stället dagbok och dikter, sådant som mer 
traditionellt räknas som ”riktigt skrivande”. 

 
 

Fråga. Flickor. Pojkar. 

2. Tycker du att lektionerna i 
svenska är roliga? 

90 % 67 % 

3. Tycker du om att läsa? 90 % 87 % 

4. Brukar du läsa på fritiden? 60 % 47 % 

5. Tycker du att du är bra på 
att läsa? 

90 % 93 % 

6. Tycker du om att skriva? 80 % 40 % 

7. Brukar du skriva på 
fritiden? 

50 % 0 % 

8. Tycker du att du är bra på 
att skriva? 

90 % 60 % 

  
Figur 8. Enkätfråga 2-8, presenterat i antal procent flickor respektive pojkar som svarat JA. 

 
Den sista enkätfrågan var en öppen fråga där eleverna om de ville fick skriva ytterligare 
kommentarer om läsning och skrivning. 60 % av flickorna och 13 % av pojkarna 
svarade på frågan. Flickornas svar är ofta längre än pojkarnas och berör oftare 
skrivning. Två exempel på pojkars svar är ”Jag läser sporttidningar. Det är kul, inte 
böcker.” och ” Det är roligt att läsa och jag läser varje kväll. Jag gillar 
fantasy/äventyrsböcker, gärna tjocka böcker.” Två ganska typiska flicksvar är ”Jag 
älskar att skriva t.ex. berättelser, dikter, poesi och bara faktiskt klottra på ett papper. 
Tack för att jag fick fylla i det här pappret, det var jätteroligt.” och ”Jag brevväxlar med 
mormor varje vecka och så läser jag varje kväll.” 
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Kanske skulle resultaten av enkätundersökningen delvis kunna förklara resultaten av 
textanalyserna. Flickorna har ett större skrivintresse och får större övning i att skriva på 
sin fritid. Främst verkar det som att de skriver dagbok, brev och andra texter där man 
använder en ganska talspråklig stil (Se även Garme & Strömqvist 1979). Dessa typer av 
text är också väldigt känslomässiga och värderande vilket förmodligen ger flickorna 
träning i att använda mycket värderande uttryck. Flickorna har också ett bättre 
självförtroende när det gäller skrivande vilket kanske leder till att de i större 
utsträckning än pojkarna förlitar sig på sin förmåga att engagera läsaren med 
vardagsnära och känslomässig text utan någon egentlig handling. Pojkarna verkar ha ett 
större behov av att det verkligen ska ”hända något” i texten, kanske eftersom de inte tror 
att enbart deras skrivförmåga räcker för att fånga läsarens intresse. Det beror antagligen 
också på att pojkarna tenderar att läsa mer äventyrslitteratur där handlingen är det 
viktigaste. Labov (1972) talar om vikten av att visa för läsaren att det finns en anledning 
till att man berättar det man gör, det måste alltså finnas en poäng och läsaren ska inte 
kunna säga ”so what” när han/hon läst färdigt berättelsen. I tre av flickornas berättelser 
saknas detta. Av pojkarnas texter är det bara en (den helt utan värderande uttryck) som 
inte lever upp till kravet på en poäng. Framför allt är det de mycket långa flicktexterna 
som saknar en tydlig poäng. Dessa texter har generellt också väldigt mycket 
dialoger/repliker vilket ger en mycket talspråksnära stil. De berättande inslagen består 
ofta enbart av korta scenanvisningar (Se även Hultman, 1989). Detta stämmer väl 
överens med den tidigare forskning som pekar på att flickor generellt skriver 
talspråkligare än pojkar (t.ex. Hultman och Westman,1977). Det är också i de längsta 
texterna som de värderande uttrycken har minst effekt. De är i och för sig många men 
jämnt utspridda över texterna och  de används utan exakthet. I de något kortare 
berättelserna tenderar orden och uttrycken att vara valda med mer omsorg. 

De av elevtexterna i undersökningen som jag anser vara allra mest välfungerande är de 
medellånga texterna med tydlig poäng, tydlig struktur och  precisa, välvalda och 
välplacerade värderande uttryck. Mängden värderande uttryck verkar spela mindre roll 
för kvaliteten än hur uttrycken används. Dock är det tydligt att de texter som har extremt 
få värderande uttryck får en lägre kvalitet. Bland dessa välfungerande texter finner jag 
lika många texter skrivna av flickor som texter skrivna av pojkar. Jag har då, som jag 
tidigare nämnt, inte alls tittat på stavning, handstil, m.m. 

Avslutande diskussion och pedagogiska 
implikationer  
Det huvudsakliga syftet med min undersökning var att undersöka om det finns 
skillnader i hur flickor och pojkar använder värderingar i sina narrativa texter. Jag 
förväntade mig mycket små skillnader. Särskilt eftersom jag gjorde min undersökning i 
en klass där flickor och pojkar får lika höga omdömen när det gäller skrivande. Jag 
trodde möjligtvis att fördelningen över Appraisal-grupperna skulle skilja sig något åt 
mellan könen. Exempelvis trodde jag att flickorna skulle använda sig mer av Affect än 
pojkarna. Istället visade det sig att skillnaderna var mycket små och pojkarna använde 
till och med något mer Affect än flickorna. Resultatet att flickorna använde fler 
värderande uttryck än pojkarna förvånade mig också trots att det stämmer väl överens 
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med Wiksten-Folkeryds (2006) undersökning av lågpresterande elever. Jag trodde inte 
att hennes resultat skulle vara applicerbara på normalpresterande elever. Gustavssons 
(2007) undersökning av gymnasieelevers användande av värderingar i argumenterande 
text visar å andra sidan endast på minimala skillnader.  

Arbetet med undersökningen har varit svårt men lärorikt. Det uppstår som jag tidigare 
nämnt många gränsfall när man analyserar enligt Appraisal framework. Indelningen av 
uttrycken i kategorier färgas ofta av vem som analyserar texten och hur den tolkar 
uttrycken. Jag var inte bekant med analysmetoden innan jag började med 
undersökningen vilket gjorde att det tog mycket tid och energi att sätta sig in i Appraisal 
framework. Arbetet har dock gett mig en vidare syn på texter. Jag fokuserar inte längre 
bara på den traditionella grammatiken utan kan också sätta ord på vad det är som skapar 
stämning och läsarengagemang i en berättelse. Jag tror att det är viktigt att vara 
medveten om detta för att sedan kunna diskutera det med eleverna i enklare termer. Jag 
tror också att det är mycket viktigt att som lärare vara medveten om att elevers texter 
både skapar och förmedlar identitet och synsätt. Därför är det viktigt att eleverna får 
övning i att förmedla precis det som de vill förmedla. Om man enbart fokuserar på den 
traditionella grammatiken i texterna missar man skrivandets personlighetsutvecklande 
och personlighetsförmedlande aspekter. Att låta eleverna samtala med varandra om 
huruvida deras texter tolkas på det sätt som var avsikten anser jag borde vara en 
självklarhet. Även när man läser annan litteratur tror jag att det kan vara nyttigt att 
undersöka och samtala om vad det är som gör att man upplever texten på det sätt som 
man gör. Vad skapar texten för stämning och vad är det som skapar den stämningen? 
Vad får man för uppfattning av författaren/berättaren och vad är det som ger oss den 
uppfattningen? Kanske kan man som övning t.ex. låta eleverna skriva om befintliga 
texter med målet att skapa en annan stämning eller en annan bild av 
författaren/berättaren en den som fanns från början. Vad ändrade de på? Hur blev det 
och varför blev det så? Det jag efterfrågar är alltså ett ständigt iakttagande och 
resonerande om varför texter blir som de blir och varför de tolkas som de gör. 

Som fortsättning på den här undersökningen skulle jag gärna studera elevers 
användande av repliker som värdering och deras användning av objektiva beskrivningar 
som tillsammans bildar värderingar. Jag skulle också vilja göra en liknande, men 
aningen utökad, undersökning som den jag just gjort men då fokusera på elever från 
olika sociala grupper istället för på kön. 
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Kryssa bara i en ruta på varje fråga! 
 
Är du pojke eller flicka?         
flicka �      pojke �  
 
Vilket av följande skolämnen tycker du bäst om?  
matematik �      engelska �      svenska �  
 
Tycker du att lektionerna i svenska är roliga? 
ja �      nej �   
 
Tycker du om att läsa? 
ja �      nej �  
 
Brukar du läsa på fritiden? 
ja �      nej �  
 
Tycker du att du är bra på att läsa? 
ja �      nej �  
 
Tycker du om att skriva? 
ja �      nej �  
 
Brukar du skriva på fritiden? 
ja �      nej �  
 
Tycker du att du är bra på att skriva?    
ja �      nej �  
 
Vill du berätta något mer om vad du tycker om att läsa och skriva så får du 
gärna skriva det här: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_ 
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