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Abstract 

The aim with this study is to conduct a text analysis of 40 texts from 

www.skrivbanken.se . The texts were written by fifteen year old boys and girls in the 

school subject Swedish. The texts were analyzed from a gender perspective. The 

differences in contents, the use of concepts, attitudes towards the imposed information 

and formality were examined.. The theoretical background on expectations on gender 

roles was used to construct a framework for analyzing the text. 

          The result shows that there were more differences between the individuals in 

every sex group rather than between the two groups. The texts are very small in size and 

therefore it is difficult to make a significant generalization based on them. Differences 

that the analysis shows, is that the girls used I and we more than the boys. The boys 

were instead better than the girls at summarizing and giving example in their texts. 

However, they were not as good as the girls at setting up a letter according to 

established conventions. 

          The underlying explanation to the differences is most likely due to teaching and 

other adults in the pupils’ environment having conscious and unconscious expectations 

on girls and boys. These expectations in turn contribute their acceptance of these roles. 

Girls are encouraged to write well and correctly and boys to express their opinions in 

the classroom, with the result that pupils focus on different things when writing texts.  

           

Nyckelord  

Pedagogik, elever, genus, språkriktighet, svenska, svensklärare, social interaktion, 

förväntningar 
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1 Inledning 
Efter att ha bedömt åtskilliga uppsatser i ämnet svenska på gymnasienivå tyckte jag mig 

iaktta stora skillnader mellan flickors och pojkars prestationer. Pojkarna reflekterade 

mer och höll sig inom ramarna för uppgiften än flickorna där formalian däremot var 

bättre. I de uppsatser som jag läste har formuleringarna och resonemangen varit mer 

genomtänkta och reflekterande i pojkarnas uppsatser. Det vill säga, att eleverna lade 

fokus antingen på innehåll eller formalia beroende på om de var flickor eller pojkar.  

 

Skolan är en trögrörlig social institution och en kritik som riktas mot den är att den 

reproducerar rådande könsskillnader i samhället. Man kan säga att det blivit alltmer 

jämlikt i Sverige och det är därför intressant att undersöka om innehåll och form skiljer 

sig mellan pojkar och flickor i uppsatser skrivna i årskurs nio. Dessa skillnader är också 

intressanta i förhållande till liknande undersökningar gjorda för 30 år sedan. Forskning 

om detta ämne är särskilt angeläget om man betänker att vi lärare i skolan ska möta 

eleverna på den nivå de befinner sig och stärka dem i sin kunskapsutveckling och 

samtidigt verka för ett mer jämlikt samhälle. I läroplanen står det följande: 

 
               Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

et.               därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frih
ilda uppfattningar och uppmuntra att de 
etydelsen av personliga ställningstaganden 

               Skolan skall vara öppen för sk
               förs fram. Den skall framhålla b
               och ge möjligheter till sådana.1 
 

Som vi tydligt kan se i läroplanen så sägs det där att skolpersonal ska vara medveten om 

att förväntningar som de har bidrar till att forma elevernas syn på vad som är manligt 

respektive kvinnligt. Men det framhålls också att elever ska uppmuntras till att föra 

fram sina egna diskussioner och få utvecklas till en egen unik person. Vidare går det att 

målformuleringarna i kursplanen för gymnasiet i ämnet svenska utläsa, att elever som 

gått kursen ska kunna framföra sina åsikter, mottagaranpassa sitt språkbruk men också 

att elever med skrivandet som verktyg ska kunna erhålla kunskap och utveckla sitt 

lärande:  

 

 
1 Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. 



 
               Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

               Eleven skall 
               kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt  
               som är anpassat efter situationen och mottagaren 
               kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande 
               kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara  
               medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk2 
 

Och i betygskriterierna för att uppnå godkänt i betyg i Svenska A går det bland annat att 

läsa att det krävs av gymnasieelever att de kan anpassa sitt språkbruk med hänsyn till 

kontext och mottagare och kan förstå vari skillnaden mellan ett talat och skrivet språk 

består i: 

 
               Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella  
               och informella sammanhang med hänsyn till mottagaren. 
               Eleven rådfrågar vid behov språkliga handböcker, använder sig i skrift av 
               grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk. 
               Eleven sammanfattar huvudinnehållet i olika slags texter.3                                    
 

Eftersom vår genustillhörighet konstrueras i relation med andra är det också viktigt att 

lärare är medvetna om vad vi har för presuppositioner gällande flickors och pojkars 

presterande i skolan och att förstå att förväntningar och handlingar påverkar elever och 

kanske också elevernas texter och skrivande. Det är mot denna bakgrund som jag beslöt 

mig för att närmare granska elevtexter för att se om det dels skiljer sig mellan könen 

och dels om det skett en förändring av språkliga mönster och skrivstrategier utifrån ett 

trettioårigt perspektiv.  

1.1 Syfte och problem  
I detta avsnitt redogör jag för det syfte och de frågeställningar som ligger i fokus i min 

studie. 

1.1.1 Uppsatsens syfte  

Det övergripande syftet med denna undersökning är att se vilka strukturella och 

innehållsmässiga skillnader som finns mellan pojkars och flickors uppsatser såsom att 

se hur elever utifrån ett genusperspektiv hanterar brevgenren, avslutande 

sammanfattningar, talspråklighet och brukstextspråklighet, sakligt innehåll, 

                                                 
2 Skolverket.  Kursplan för SV1201 – Svenska A. 
3 Skolverket. Kursplan för SV1201 – Svenska A. 
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mottagaranpassning, textomfång, styckeindelning, exemplifieringar, pronomenbruk, 

långordsfrekvens, upprepning och variation, stavning, särskrivning, meningsbyggnad, 

satsradning och interpunktion. Ett delsyfte är att se om det betygsmässigt skiljer sig 

mellan elevernas texter. Ett annat delsyfte är att jämföra resultatet av analysen av 

elevtexterna med trettioårig forskning om texter.  

 

1.1.2 Forskningsfrågor 

Mina huvudfrågeställningar är som följer: 

1. Vilka skillnader finns mellan pojkar och flickor vad gäller innehåll, 

begreppsanvändning, förhållningssätt till uppgiften och formalia? På vilket sätt gestaltar 

sig dessa skillnader i så fall? 

2. Vilka skillnader finns det mellan pojkar och flickor ur ett betygsperspektiv? På vilket 

sätt gestaltar sig dessa skillnader i så fall? 

3. Hur förhåller sig texter från millennieskiftet i jämförelse med texter från 1970-talet? 

 

2 Centrala begrepp och teorier 
I det här avsnittet beskriver och redovisar jag för de definitioner av begrepp och de 

teoretiska antaganden som ligger till grund för studien såsom begreppet genus och 

teorierna för social interaktion, attribution och förväntningar.  

 

2.1 Kön, genus och att ”göra kön” 
Begreppet kön avsåg länge biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Så 

småningom kom det förhållningssättet att vidgas. Numera görs det nämligen en 

åtskillnad mellan biologiskt kön och socialt konstruerat kön. Allteftersom har 

engelskans ”gender” kommit i bruk och direkt översatt till svenska blir det ”genus”. När 

man hänvisar till begreppet genus görs det vanligtvis för att tydliggöra eller indikera att 

det rör sig om att kön är socialt konstruerade. Det finns många definitioner av genus 

men jag kommer i fortsättningen använda det utifrån Judith Butlers definition. Genus 

innebär enligt Butler att genus är ett socialt och kulturellt konstruerat kön som behöver 

upprepade handlingar för att kunna upplevas som stabilt över tid. Med detta menar 

Butler att genus är en social konstruktion som från livets början skapas utifrån både 
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språkliga och kroppsliga handlingar – det vill säga performativt skapad.4 Med andra ord 

menar hon att en individ blir tilldelad sitt kön från sin födelse och att genus skapas i 

vardagliga aktiviteter där språket, förväntningar, värderingar, påbud och förbud i vår 

kultur påverkar och är normerande för våra handlingar och attityder och för 

konstruktionen av vår identitet. Butler menar därmed att ett genus inte kan existera utan 

handlingar och på så vis är genus något som skapas genom repetitiva handlingar.5  Mer 

förenklat menar Butler att individer som av sin omgivning förväntas bete sig på olika 

sätt också handlar så på grund av att de blir medvetna om förväntningarna. I sin tur 

upplevs individerna också som olika och då upprätthålls förväntningarna och förstärker 

på så vis skillnaderna mellan människor.6  I engelskan finns det tydligare uttrycket 

”doing gender” som på ett uttryckligare sätt talar om att kön är socialt konstruerat. Det 

vill säga att vi ”gör kön”. Förespråkare för ”doing gender” menar att det framförallt är 

med hjälp av språket och beteenden som vi formar genus.7 Utifrån denna utgångspunkt 

intresserar jag mig i min undersökning för faktiska skillnader i innehåll och form mellan 

flickors och pojkars uppsatsskrivande.  

 

3 Bakgrund  
I detta kapitel klargörs det för den tidigare forskning som är knuten till mitt 

uppsatsämne och som ligger till grund för studien. Kapitlet består av fyra delar varav 

den första behandlar språk och kön, den andra uppsatsskrivande och avslutningsvis 

förväntningars betydelse i skolan. Sammanfattningsvis är det forskning som tangerar de 

olika ämnen som är aktuella för studien speciellt med avseende på uppsatsskrivning och 

genusskillnader.  

                                                 
4 Judith Butler. Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. 2007, s. 77. 
5 Butler. 2007, s. 9. 
6 Ann-Catrine Edlund Språk och kön. 2007, s. 25. 
7 Ruth Wodak, Gender and discourse. 1997, s. 12. 
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1 Tidigare forskning 

3.1.1 Språk och kön 

Under 1980-talet genomfördes ett mycket uppmärksammat projekt kallat Språk och kön. 

I det projektet beskrev Tor G. Hultman och Jan Einarsson de schablonföreställningar 

som är kopplade till genustillhörighet och det utifrån olika perspektiv. 

 

Inom projektet Språk och kön ingick det en studie av ”vuxen-till-barnspråk”. Syftet var 

här att iaktta om vuxna tilltalar barn olika beroende på om de är flickor eller pojkar. 

Einarsson och Hultman lät spela in en kvinna och en man som uppmanats att föreställa 

sig att de talade till en bulldog och en kattunge. Hypotesen var att vi människor tenderar 

att ha ett mjukare tilltal till flickor och ett hårdare till pojkar. Efter att deltagarna spelats 

in spelades deras inläsning upp för nio män och fyrtio kvinnor. De personerna fick i sin 

tur informationen att det var vuxna som tilltalade barn och deltagarna skulle gissa om 

barnet var flicka eller pojke. De inspelade samtalen tog upp fyra olika situationer: 

”Beröm”, ”Klander”, ”Uppmaning” och ”Tillåtelse”.8 Endast en person gissade att det 

rörde sig om hundar. Iakttagelserna visade också att försökspersonerna upplevde att det 

var kattungen (flickan) som blev tilltalad med tonfallet som var mildare och som om 

den tilltalade var svagare och till bulldogen med det hårdare tilltalet som om den var 

mindre känslig än kattungen. Det vill säga att försökspersonerna fann ett samband 

mellan den vuxnes röst och den tilltalades upplevda genustillhörighet. Emellertid kan 

man här ifrågasätta den ojämna könsfördelningen bland respondenterna i studien.  

 

Hur går ovanstående resultat att jämföra med hur lärare tilltalar elever i skolan? I syfte 

att studera just den aspekten gjorde Einarsson och Hultman ytterligare en studie. De lät 

spela in klassrumsinteraktioner från årskurs ett i avsikt att försöka höra skillnader på 

lärarnas tilltal till flickorna och pojkarna i studien.9  De menade sig höra skillnader 

mellan tilltalen på samma vis som ovan nämnda studie påvisade. Emellertid nöjde de 

sig inte med det utan lät även en testgrupp få lyssna till 14 röstprover där lyssnarna inte 

kunde höra elevernas inlägg utan bara lärarnas. Gruppen bestod av 66  försökspersoner 

(lärare, studenter, 22 språkforskare och studenter på doktorandnivå) som gissade rätt 
                                                 
8 Einarsson. 1984b, s. 56 - 59. 
9 Einarsson. 1984b, s. 60. Här finns det dessvärre ingen uppgift om hur många klasser och lärare som ingick 
i studien.  
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könstillhörighet när läraren varierade sin röst mellan sina elever. Einarsson och 

Hultman redogör för liknande resultat vid en studie där 200 personer deltog. Deltagarna 

fick först lyssna på inspelningar där fem olika förskolelärare tilltalade elever och 

därefter ange de tilltalades genustillhörighet. Sammanfattningsvis visar Hultman och 

Einarssons olika projekt att vuxna i skolans värld tilltalar elever olika beroende på de 

tilltalades kön men också att de förväntas göra så.  

 

Om vi beaktar ovanstående resultat är det relevant att ställa frågan om barn själva är 

medvetna om språkliga genusskillnader. I en annan av Einarssons studier deltog 84 barn 

som gick årskurs tre respektive fem på mellanstadiet. Här undersöktes det om eleverna i 

studien var medvetna om språkliga genusskillnader. Resultaten visade att de deltagande 

barnen var väl medvetna om språkliga genusskillnader när det gäller ämnesval och 

ordval men hade svårare för att identifiera syntaktiska skillnader.10 Andra studier visar 

också att flickor från tidig ålder läser betydligt mer än vad pojkar gör. På så vis blir de 

”bättre på rättstavning, meningsbyggnad och att använda skiljetecken och de får ett 

större ordförråd” förutom att de också generellt får bättre betyg än vad pojkar får i 

ämnet svenska.11  

 

3.1.2 Uppsatsskrivande 

På 1970-talet gjordes ännu en grundlig och omfattande språklig studie av Tor G. 

Hultman och Margareta Westman. En del av undersökningen riktade in sig på att 

studera gymnasisters språkbruk och kom att benämnas Gymnasistsvenska.12 

Undersökningen visade att lärarna tenderade att ge högre betyg till uppsatser med ett 

högt antal adjektiv stort omfång och stor ordvariation.13 Det var flickorna i studien som 

generellt sett skrev längre uppsatser - uppemot 50 ord fler än pojkarna.14 Pojkarna 

däremot hade större ordvariation och använde fler substantiv. Resultatet visade att 

flickor hade högre andel personbetecknade ord och att pojkarnas användning av 

substantiv gav högre betyg och gjorde att skriftspråket liknade bruksprosan mer än 

                                                 
10 Jan Einarsson. Är barn medvetna om språkliga genusskillnader? 1981, s. 119 - 133. 
11 Jorun Gulbrandsen. Är skolan till för Karin eller Erik? 1994, s. 31. 
12 Tor G. Hultman. Gymnasistssvenska. 1977, s. 5. 
13 Hultman. 1977, s. 53f och 59. 
14 Hultman. 1977.  
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flickornas skriftspråk gjorde.15 En annan iakttagelse var att pojkarna i högre 

utsträckning än flickorna använde sig mer av ”skriftspråkliga” ordklasser och flickorna 

mer av ”talspråkliga” ordklasser.16 Framförallt gällde det andelen personbetecknande 

ord där flickorna låg på en högre nivå. Dessutom visade undersökningen att flickorna 

generellt anknyter till en mer personlig sfär och ofta saknade ett samhällsperspektiv. 

Pojkarna var mer ”objektinriktade” med ett språkbruk som närmade sig ett offentligt 

sådant.17 Vidare visade analysen att pojkarna i högre grad använde fler adjektiv än 

flickorna som istället hade fler personbetecknande pronomen och obestämdhet.18 

Användandet av ”jag” var högst hos flickorna och ”vi” högst hos pojkarna där det 

användes främst hos pojkarna som erhållit högst betyg.19 En annan intressant 

iakttagelse var det tydliga sambandet mellan negationer och lägre betyg där flickorna 

hade fler nekande adverb än pojkarna.20 Flickorna tenderade också enligt studien att 

använda fler underordnande konjunktioner än pojkarna. Ett annat resultat var att pojkar 

som fick ett högre betyg skrev mer kort och koncentrerat och flickorna skrev mycket 

längre uppsatser där informationen är mindre komprimerad för att nå samma 

betygsgrad.21 Vid en analys av olika feltyper hos eleverna framkom det skillnader 

mellan flickor och pojkar där pojkarnas stavningsförmåga och användning av fraselogi 

var betydligt sämre. Granskningen av interpunktionsfel hos pojkarna visade att 

kommatering användes regellöst i de uppsatser där felen förekom. Dessutom visade 

undersökningen att brott mot stavningskonventionen i sig inte var något hinder för höga 

betyg.22 Studien visade också att pojkarna var mer analytiska än flickorna. 

                                                

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående studie i sin helhet att flickor och pojkar i sitt 

skrivande befinner sig i två olika sfärer; flickorna är mer korrekta och pojkarna mer 

offentliga, analytiska och avståndstagande. Detta kommenterar Hultman: 

          
            Skolan tycks emellertid uppmuntra flickorna att skriva på ett sätt som inte 
               pekar emot det vuxna livet, i varje fall inte mot männens vuxna liv.  

 
15 Hultman, s. 1977, s. 106. 
16 Hultman. 1977, s. 89. 
17 Hultman, 1977, s. 120f och 133. 
18 Hultman. 1977, s. 126f, 130f och 144. 
19 Hutlman. 1977, s. 138. 
20 Hultman. 1977, s. 162f. 
21 Hultman. 1977, s. 82. 
22 Hultman. 1977, s. 234. 
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               Flickorna skriver mycket (=långt), korrekt och välartikulerat. Men de skri- 
               ver också osjälvständigt och språkligt och innehållsligt rätt tunt.  
               (Hultman 1990:22) 
 

I likhet med studien Gymnasistsvenska har Sandra Haag som närläst 145 

gymnasieuppsatser kommit fram till att pojkarna i hennes undersökning använder sig av 

fler adjektiv. Hennes resultat indikerar också att flickorna använde sig av ”fler 

känslobetonade adjektiv” än pojkarna.23 Syftet med Haags studie var att studera 

samband mellan betyg och adjektivanvändning och hennes resultat visade att det fanns 

en koppling mellan högre betyg och hög adjektivanvändning men det var en tydligare 

koppling mellan pojkars höga användning av adjektiv än flickors användning.24 

 

Birgitta Garme och Siv Strömqvist har i sin undersökning Visst kan flickor få femmor! 

analyserat 151 texter skrivna av gymnasieelever i årskurs tre. Deras resultat visade i 

likhet med Hultmans studie bland annat att flickorna visserligen använde 

personbetecknade pronomen i högre utsträckning än pojkar men att denna tendens 

minskade ju högre betyg flickorna hade. Flickorna hade dessutom en högre användning 

av adverb, particip och adjektiv än vad Hultmans resultat visade och i jämförelse med 

Garmes pojkgrupp hade de ett högre bruk av particip och adverb. Garme och Strömqvist 

tolkade sina resultat av sin ordklassanalys, som att flickorna hade långt kvar till en 

debattprosa men var nära en fiktionsprosa. Det övergripande syftet med deras studie var 

att undersöka om de genom sitt material kunde se om det fanns något stöd för Hultmans 

resultat där pojkarna överlag hade högre betyg än flickorna vid uppsatsskrivning. 

Garme och Strömqvists erfarenheter före studien var nämligen det motsatta dvs. att 

flickor tenderar att få högre betyg i uppsatsskrivning. De valde att fokusera på 

ordklassfördelningen i sin undersökning av uppsatser.25 Deras resultat visade att det 

fanns stora överensstämmelser men också avvikelser i jämförelse med Hultmans studie 

som det ovan redogjorts för, men dock inget entydigt svar om att någon grupp var bättre 

än någon annan.26   

 

                                                 
23 Sandra Haag. Adjektiv är sånt man är. En studie av adjektivbruk i gymnasieelevers textproduktion. 2009, 
s. 30. 
24 Haag. 2009, s. 22 och  29. 
25 Birgitta Garme & Siv Strömqvist. Visst kan flickor få femmor! 1979, s. 44. 
26 Birgitta Garme & Siv Strömqvist. Visst kan flickor få femmor!  1981, s. 70 - 74. 
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Harry Näslund har analyserat fenomenet satsradning i sin undersökning av elevtexter 

som är skrivna av elever i årskurs sju och nio i grundskolan och årskurs två och tre i 

gymnasieskolan. Resultatet gav vid handen att pojkarna i högre utsträckning satsradar 

än flickor.27 Dock visade det sig också att denna tendens avtog ju äldre pojkarna var.28 

En annan intressant iakttagelse var att ju lägre samhällsgrupp elever tillhörde desto 

sämre var interpunktionen, särskilt slutpunkt.29 

 

Det skiljer sig i forskningsresultat vad gäller betygsättningen av elevers uppsatsarbeten. 

Några resultat visar nämligen att flickor får högre betyg vid ett stort textomfång och 

bättre betyg i ämnet svenska.  Andra forskningsresultat visar däremot att pojkar får 

högst betyg på uppsatser och att flickor fick medelbetyg på sina uppsatser. Den visar 

vidare att resultaten överensstämmer ifråga om att pojkar i högre utsträckning använder 

sig av adjektiv än vad flickor gör och att flickorna i sin tur använder fler 

personbetecknade ord än pojkar gör. 

 

I min studie ligger fokus på att jämföra mina undersökningsresultat med forskning som 

är gjord för trettio år sedan. Emellertid finns det nyare forskning som ligger utanför den 

här undersökningens ram. Varför jag inte redogör för den beror på att jag i min 

undersökning intresserar mig för om det skett någon förändring i elevers språkmönster i 

texter ur ett trettioårigt perspektiv. Eva Östlund-Stjärnegårdh, Jenny Wiksten-Folkeryd, 

Catarina Nyström och Eva Bergh-Nestlog är några av de personer som har bidragit till 

nyare forskning i ämnet textskrivning. 

 

3.1.5 Förväntningar, ”dubbel” dold läroplan och attribution 

Hur ska man förklara de skillnader som studierna ovan har skildrat mellan flickors och 

pojkars skrivande i skolan? En väg kan vara att fråga sig om hur mycket förväntningar 

spelar roll i skolan. 1964 gjordes en studie kallad ”The Oak School Experiment” som 

rönte stor uppmärksamhet.30 Robert Rosenthal och Lenore Jacobson som utförde 

studien kritiserades i efterhand för tillvägagångssättet eftersom lärarna som medverkade 

                                                 
27 Harry Näslund. Satsradningar i svenskt elevspråk. 1981, s. 137. 
28 Näslund. 1981, s. 138. 
29 Näslund. 1981, s. 138. 
30 Robert Rosenthal & Lenore Jacobson. Pygmalion i the classroom. Expectations and pupil’s intellectual 
development. 1968, s. 68. 
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i studien blev förda bakom ljuset. Testet gick till så att 20 lärare lät sina elever 

medverka i ett så kallat intelligenstest vid terminsstarten. Lärarna fick därefter av 

Rosenthal och Jacobson uppgifter om att vissa elever skulle komma att prestera bra 

under terminens gång eftersom de visat höga resultat på testet. Emellertid hade de 

ansvariga för studien gjort medvetna justeringar i avsikt att se om förväntningar från 

läraren påverkade elevernas prestationer. Varje lärare fick nämligen en lista med elever 

som förväntades prestera gott i skolan dvs.  ”will show the spurt of ’blooming’ effect”. 
31 Rosenthal och Jacobson menade att för de elever vars intelligenskvot lärare hade 

positiva förväntningar på hade intelligenskvoten höjts vid nästa test som skedde ett år 

efter det första.32 Inom just pedagogisk forskning kallar man detta fenomen för 

”Pygmalioneffekten” eller ”Rosenthaleffekten”.  

 

Även Hultman och Einarsson diskuterar förväntningars betydelse i skolan. De menar att 

det i skolan inte bara existerar en dold läroplan där det ställs förväntningar på eleverna 

som inte står uttalat i den offentliga läroplanen. De menar dessutom att det existerar en 

dubbel dold eftersom det ställs olika förväntningar på elever beroende på genus. Det vill 

säga att alla de kulturella kollektiva värderingar och erfarenheter som skolan som 

sekundär socialisationsplats reproducerar har olika spelregler beroende på barnens 

genustillhörighet och att detta avseglas i elevernas texter.  

 

Gulbrandsen har också haft för avsikt att studera vad förväntningar från omgivningen 

har för betydelse för elever i skolan genom att titta närmre på om och i så fall hur pojkar 

och flickor behandlas på olika sätt från förskolan och i grundskolan.33 Hon kom fram 

till mönstret att lärare ofta berömmer och premierar olika förtjänster. Flickorna får ofta 

beröm för att deras arbete är fint utfört: ”Karin, vilken fantastisk ordning du har i bok 

[sic]…”medan pojkarna oftare får kommentarer om det som de ”kunskapsmässigt 

presterat”.34 Hon menar också att flickorna anses vara mer ordentliga och 

ordningsamma än vad pojkar är.  

 

                                                 
31 Rosenthal. 1968, s. 66. 
32 Rosenthal. 1968, s. 61. 
33 Gulbrandsen. 1994 s. 7 och 50.  
34 Gulbrandsen. 1994 s. 7 och 50. Här kom läraren på sig själv med att hon själv också hade en tendens att 
berömma av olika orsaker beroende på elevernas kön och stoppade sig själv innan hon avslutat meningen. 
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Vilka generella förväntningar har lärare på elevers begåvning? Brittiska studier visar att 

lärare har en tendens att se flickor som flitiga och ordningsamma och pojkar som att 

inneha anlag för begåvning eller att de ”har sinne för” när lärarna bedömer elevernas 

prestationer. Det här bekräftas i en studie om lärares attityder till sina elevers 

prestationer i naturorienterade ämnen. I nästan alla avseenden ansåg merparten av 

lärarna att pojkarna var duktigare och dessutom mer vetenskapligt intresserade i skolan. 

Det intressanta var att lärarna blivit uppmanade att uttala sig om ett visst antal 

fysikprov. Den ena delen av lärarna fick informationen att proven var besvarade av 

flickor och andra delen pojkar. Därutöver skulle lärarna ge argument till varför de svarat 

som de gjort. Norska Kari Garmannslund har i sin studie försökt hitta orsaker till att 

flickor har en tendens att inte välja matematik och andra ämnen där det ingår.35 Hon 

menar att en möjlig orsak är att lärares förväntningar, sättet de undervisar på och hur bra 

de undervisar i den miljö eleverna dagligen vistas i påverkar elevernas prestationer i 

olika riktningar. Hon hänvisar till både sina egna resultat och internationella som alla 

har det gemensamma att pojkar får mer uppmärksamhet än flickor genom att de får mer 

hjälp med att lösa matematikuppgifter fyra gånger mer uppmärksamhet i avseendet 

förfrågningar och hjälp av läraren än flickor. Framförallt uppmuntras pojkarna till att 

vara aktiva, kreativa och initiativrika i motsats till flickorna som istället sporras till att 

vara följsamma, passiva och lyda läraren.36 Det var det ingen skillnad om det var en 

kvinnlig eller manlig lärare som undervisade – förväntningarna på eleverna var snarlika. 

En annan brittisk studie, som utfördes av Celia Hoyles visade att lärares förhållningssätt 

till sina elever hade stor påverkan på om hur eleverna sedan såg positivt eller negativt 

på ämnet och sina egna prestationer i ämnet. De elever som kände att lärarna ingav en 

trygghet och hade både tålamod och var uppmuntrande skapade en positiv inställning. 

Hoyles intervjuade 84 14-åringar om vilka positiva och negativa erfarenheter de hade av 

olika ämnen i skolan.37 Syftet var emellertid att försöka utröna om vilken syn de hade 

på matematikundervisningen. Resultatet visade att nästan 50 % av de dåliga 

erfarenheterna och cirka 30 % av de goda var knutna till just matematikundervisning. 

Ett annat resultat studien visade var det att elevernas resultat i ämnet hängde nära 

samman med deras inställning till ämnet. Om de presterat dåligt så var de inte heller 

vänligt sinnade till ämnet. 
                                                 
35 Kari Garmannslund. Kan ikke jenter regne? 1983b, s. 86. 
36 Garmannslund. 1983a, s. 32 - 34.  
37 Garmannslund. 1983a, s. 36. 
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Brophy och Good har utfört attributionsstudier där de observerade fyra klasser i årskurs 

ett. Av eleverna valdes sex stycken i varje klass varav tre av dem hade höga 

förväntningar och övriga tre hade låga förväntningar på sig eftersom läraren hade 

tillskrivit eleverna olika egenskaper.38 Lärarna fick information om att alla elever 

studerades och var därför inte medvetna om selektionen av elever och att de själva 

dessutom var observerade genom att interaktionen mellan dem och de utvalda eleverna 

iakttogs i klassrummet där inga andra vuxna förutom klassläraren och forskarna 

vistades. I tre av klassrummen satt eleverna utplacerade enligt en nivågruppering, vilket 

i sig kan bidras till att eleverna uppfyller de förväntningar som de känner finns på dem. 

Brophy och Good kom att i fyra dagar närmare observera de utvalda eleverna och 

lärarna utifrån de hypotetiska utgångspunkterna: 

(a) Läraren utformar olika förväntningar för elevernas agerande; 

(b) Utefter de förväntningarna beter sig läraren på olika sätt mot sina 

elever; 

(c) Eftersom läraren behandlar eleverna olika har eleverna olika 

beteenden; 

(d) Resultatet blir att elevernas presterande och självuppfattning påverkas i 

samspelet med deras lärare; 

(e) I sin tur kan allt detta påverka elevernas studieresultat och därför 

understödjer det uppfattningen om att lärarförväntningar fungerar som 

självuppfyllande profetior.39 

Studiens resultat bekräftade Brophys och Goods hypoteser men visade också att de 

förväntningar som lärarna hade skapade de tidigt på läsåret. Utifrån dessa förväntningar 

kom eleverna allteftersom att anpassa sig så att de och blev självuppfyllande profetior. 

Elever som upplevde positiva förväntningar fick mer beröm och feedback än övriga och 

var mer aktiva och räckte upp handen mer än övriga i klassen. Resultatet visade också 

en signifikant skillnad mellan interaktionen av lärare och elever beroende på 

genustillhörighet eftersom pojkarna oavsett grupp kom att få mycket mer positiv och 

negativ uppmärksamhet av lärarna.40 

                                                 
38 Jere Brophy & Thomas Good. Teachers' Communication of Differential Expectations for Children's 
Classroom Performance: Some Behavioral Data. 1969, s. 3. 
39 Brophy. 1969, s. 4 (min översättning). 
40 Brophy. 1969, s. 12. 
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Sammanfattningsvis visar ovanstående studier att skolan premierar elever olika 

beroende på vilka förväntningar och attribut som lärare tillskriver dem elever. Men 

också att genustillhörighet spelar roll. Pojkarna spelar ofta förstafiolen för att lärare ger 

dem möjligheter till det.  

4 Metod och material 
I det här avsnittet kommer jag inledningsvis att redovisa för de undersökningsmetoder 

som ligger till grund för min studie. Därefter kommer studiens trovärdighet att 

diskuteras. 

 

Inspirerad av hur Torsten Thurén i sin bok Vetenskapsteori för nybörjare redogör för 

olika metoder för att dra slutsatser, har valet av metod fallit på att använda både en 

kvalitativ och kvantitativ metod för att besvara frågeställningarna i min uppsats.41 

Inledningsvis, kommer det att göras en textanalys av uppsatser från Skrivbanken.se 

(mer information under rubriken texturval) där uppsatser från nationella provet finns 

bevarade. Därefter kommer jag i min diskussion att försöka ge en bakomliggande 

förklaring till resultatet med bakgrund i teorier om social interaktion attribution och 

med tonvikt på teorier om förväntningar. 

 

4. 1 Metodkritik 
Det finns en medvetenhet från min sida om risken för att jag själv på något sätt påverkar 

min studie på grund av mina egna referensramar. Mina tolkningar av mina tidigare 

informella studier av elevers uppsatsarbeten kanske färgar av sig vid tolkningarna av 

föreliggande uppsatsanalys och de erfarenheterna måste det bortses från.  

 

Undersökningsmaterialet består av totalt 40 uppsatser varav hälften är skrivna av flickor 

och hälften av pojkar. Av ett så litet material går det att urskilja mönster men det går 

inte att dra för stora slutsatser och generalisering baserat på det begränsade materialet. 

De undersökningar som denna studies resultat vägs mot har ett större antal texter som 

grund för sina analyser än vad min har och är dessutom trettio år gamla och gjorda på 

                                                 
41 Torsten Thurén. Vetenskapsteori för nybörjare. 
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texter som är skrivna av gymnasieelever. Jag är medveten om att det är vanskligt att 

jämföra texterna och att det eventuellt hade det kunnat bli andra resultat än vad 

analysresultaten utifrån nämnda utgångspunkter kommer att visa. 

 

4. 2 Texturval 
I detta avsnitt redovisar jag för det urval som ligger till grund för min studie. 

 

I studien har jag valt att analysera 40 slumpmässigt utvalda uppsatser från 2003, varav 

hälften är skrivna flickor och hälften av pojkar. Texterna är skrivna av niondeklassare. 

Texterna är hämtade från databanken www.skrivbanken.se  där över 1000 uppsatstexter 

från nationella provet i årskurs nio finns bevarade från åren 1992 och 2003. Dessutom 

finns där information om vilket betyg eleven fått för sin uppsats, föräldrarnas 

skolbakgrund och om de har svensk bakgrund och i vilken del av Sverige som elevens 

skola ligger. Emellertid kommer det enbart att fokuseras på genus i min analys och 

övriga aspekter kommer det inte att tas hänsyn till i min undersökning. Uppsatserna 

härrör från nationella provet i svenska år 2003.  

 

Två urvalsgrunder ligger till grund för urvalet av uppsatser i min studie:  

1. Uppsatserna ska vara skrivna inom uppsatsämnet ”Min syn på 

skolan/skolministern”. 

2. Uppsatsskribenterna ska vara födda i Sverige samt ha minst en svensk förälder.  

Mer specifikt om urvalet är att av de fyra ämnen som ingår Skrivbanken för år 2003 

skiljer det sig ifråga om val av ämne för flickorna respektive pojkarna. Här har jag varit 

intresserad av att se vilka ämnen som intresserat eleverna. Nedan redogörs det i en 

tabell för valda inriktningar för flickor respektive pojkar: 

 

Ämnen   Totalt antal  flickor pojkar  

Att byta skola 279 174 (62 %) 105 (38 %)  

Lära för livet  13 7 (54 %) 6 (46 %)  

Min syn/skolministern 113 43 (38 %) 70 (62 %)  

Mina skolår  395 182 (46 %) 213 (54 %)  

800 406 394  

Tabell 1. Fördelningen av elevernas ämnesval för uppsatser som finns på Skrivbanken för år 2003. 
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Som tabellen ovan redovisar har flickorna och pojkarna olika val som ingångsämnen i 

uppsatserna. Även om det är jämnare fördelat mellan flickorna och pojkarna vid ämnena 

”Mina skolår” och ”Lära för livet” har valet fallit på att närmre titta på uppsatserna 

skrivna under ämnet ”Min syn/skolministern. Anledningen till det är att jag efter att ha 

tittat närmre på uppsatser från alla ämnena tolkade det som att det är mer sannolikt att 

eleverna har mer möjlighet till att ge samhällsreferenser i det ämne jag valt.  Eleverna 

skulle i det uppsatsämnet redogöra för deras syn på skolan och häri kunde redogöra för 

vad som behövdes förändras i skolan exempelvis i jämförelse med vad som sker i 

samhället i form av teknisk novation. Mer detaljerat var uppgiften för ämnet ”Min 

syn/skolministern” utformad så att eleverna i brevform skulle besvara en förfrågan från 

skolministern där denne skall ha frågat dem vad de ansåg fungerade bra och dåligt i 

skolan men också hur de vill att ”framtidens skola bör utformas”.42 

 

Tidigare forskning har inte haft något andraspråksperspektiv och därför har jag 

begränsat materialet till att uppsatserna ska vara skrivna av elever som är födda i 

Sverige och ha minst en svensk förälder. I syfte att välja ut uppsatserna slumpmässigt 

har varannan uppsats valts efter att hänsyn tagits till ovan nämnda kriterier. 40 uppsatser 

har använts till uppsatsanalysen varav hälften utgörs av flickors och resten pojkars 

texter. Efter att ha valt uppsatsämne och gått efter de ovan nämnda kriterier valdes 

varannan av flickornas och pojkarnas för att uppnå ett slumpmässigt urval.  

 

4. 3 Materialbearbetning 
Som tidigare nämnts kommer tillvägagångssättet att vara dels en kvantitativ och dels 

kvalitativ undersökning av elevuppsatserna. Men det kommer också vara med 

utgångspunkt i de fenomen som analyserats vid tidigare studier och de fenomen som 

kan utläsas tydligast i genomläsningen av mitt material. Resultaten som då framkommer 

kommer därefter att vägas mot tidigare forskning.  

 

                                                 
42 Skolverket, Ämnesproven skolår 9 2003, s. 10. 
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4. 4 Etiska aspekter  
I databanken www.skrivbanken.se är eleverna anonymiserade och de 

anonymiseringarna har jag behållit i syfte att fortsättningsvis skydda eleverna. 

Emellertid har jag namngivit varje text och inte utgått från de namn som redan är fiktiva 

i www.skrivbanken.se. 

5 Resultat och analys 
I det här kapitlet presenterar jag resultatet för analysen av elevtexterna i min 

undersökning. Vid analysen har jag genomgående tagit hänsyn till vad elevernas 

skrivuppgift bestod i.  

5.1 Elevtextanalys 
I det här kapitlet kommer de texter som ligger till grund för min undersökning att 

analyseras och därefter tolkas och jämföras med tidigare forskningsresultat (se bilaga 

1). Aspekterna som kommer att ligga till grund för textanalysen kommer att följa 

dispositionen: brevgenren, avslutande sammanfattningar, talspråklighet och 

brukstextspråklighet, sakligt innehåll, mottagaranpassning, textomfång, 

styckeindelning, exemplifieringar, pronomenbruk, långordsfrekvens, upprepning och 

variation, stavning, särskrivning, meningsbyggnad, satsradning och interpunktion i 

analysen. Det kommer också att förekomma citat från elevtexterna i avsikt att belysa 

hur eleverna har gått tillväga inom de aspekter som efterfrågas. Vid de citaten har jag 

ordagrant avskrivit från elevernas texter, dvs. inte ändrat eller kommenterat stavfel och 

särskrivningar med [sic], vilket annars är brukligt att göra när man vill uppvisa att man 

observerat att skribenten man citerar på något sätt skrivit inkorrekt.  

 

När det gäller just betygsfördelningen av elevernas arbeten visar analysen en ojämn 

fördelning av betygen. Det är en pojkes och nio flickors uppsatser som fått betyget 

MVG. Betyget VG har fem flickor och sex pojkar fått. Av pojkarna är det betydligt fler 

än flickorna som fått G i betyg eftersom det där är elva pojkar och fem flickor som 

erhållit det. Vid en första anblick kan det tyckas vara en skev fördelning och olämpligt 

att bygga en studie på men det är just här som det blir intressant att analysera eftersom 

de analysverktyg som ligger till grund för analyserna visar som jag kommer att 

argumentera för nedan att flickorna inte har skrivit bättre än pojkarna. 
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5.1.1 Brevgenren  

Genom att följa praxis för brevuppställning ökas förutsättningarna för effektiv 

kommunikation. Ett brev ställs upp med en inledande hälsningsfras, presentation av sig 

själva, sitt ärende och en avslutande hälsningsfras. Nästan hälften av pojkarna (nio) och 

tre flickor, har inte helt klarat av, att ställa upp ett brev korrekt. Så många som sex 

pojkar och två flickor har inte alls lyckats ta hänsyn till någon av ovan nämnda kriterier 

och deras texter påminner ytterst lite om brevformen.  

 

Förutom Åsa som endast missat att presentera sig själv har resterande elever det vill 

säga 3 pojkar inte inlett och avslutat med hälsningsfraser. Betygsmässigt har alla flickor 

som erhållit G klarat brevformen och 2 som fått MVG och 1 VG inte klarat av det. Hos 

pojkarna råder det motsatta förhållandet eftersom samtliga som inte klarat det har endast 

fått betyget G.  

 

Sammantaget visar undersökningen att en stor del av de elever som ingår i studien inte 

behärskar genren brev och att det är fler pojkar än flickor som inte klarar av det.  

 

5.1.2 Avslutande sammanfattning 

Avslutningsvis har jag studerat hur många av eleverna som har valt att ”knyta ihop 

säcken” genom att avsluta sina brev med att sammanfatta sina tankar och förslag.  

 

Här visar materialet på en stor skillnad eftersom ingen av flickorna har en avslutande 

sammanfattning samtidigt som fyra pojkar med representanter från alla betygsgrupperna 

har gjort det. Alexander har valt att summera sina tankar på följande vis: 

 
                Men om jag då ska ta och sammanfatta och dra en slutsats om hur  
                jag skulle vilja ha dagens skola. 

 
                Om man ska sammanfatta mina förslag för en bättre skola så är det: 
                Ändra betygsystemet 
                Mer idrottstimmar 
                Införa självorganiserade lektioner minst en dag i veckan. 
                (Alexander) 
 
Axel har istället valt att använda ett annat tillvägagångssätt: 
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                Alltså ta bort det dålig betygs systemet. öka idrottstimmarna, mer 
                dataundervis-ning, bättre skolgårdar och färre läxor och prov.  
                (Axel) 
 

Resultatet vittnar om att några pojkar och inga flickor har en avslutande 

sammanfattning i sin framställning. Varför det är viktigt att sammanfatta sina tankar är 

att den som läser, eventuellt inte vill läsa hela texten men läser sammanfattningen och 

uppfattar det grundläggande budskapet ändå.  De övriga eleverna hade därmed vunnit 

på att vänja sig vid att sammanfatta sina tankar med en kort och koncis text när de 

skriver vilket kan gynna dem vid de tillfällen de behöver skriva till exempelvis till 

myndigheter och liknande för att delge andra av sina åsikter.  

 

5.1.3 Talspråklighet och brukstextspråklighet 

Att anslå rätt ton i texten är viktigt. Eleverna bör i den här givna skrivsituationen 

undvika att skriva talspråkligt och skönlitterärt eftersom eleverna i sina brev ska 

informera, vägleda och förklara och därmed ska deras språkbruk ligga nära texter såsom 

lärobokstexter och bruksanvisningar och liknande. Det är därför eftersträvansvärt att 

texternas språkbruk strävar mot att vara formellt. Det vill säga att den har 

brukstextspråkliga drag istället för talspråkliga.  Eleverna ska dessutom undvika 

kraftuttryck som exempelvis svordomar, stor användning av ”ju”, ”man”, ”liksom, 

”typ” och liknande för att undvika att ha ett språkbruk som ligger nära talspråket. Dessa 

kriterier ligger till grund för analysen i detta avsnitt. 

    

Av alla texterna utmärkte sig Jonathans och Lottas texter sig markant då språkbruket där 

var mycket talspråkligt. När det gäller att ha en både enkel och talspråklig stil var det 

fyra pojkar (G) och sex flickor (G) som hade det draget. Därutöver var det tre flickor 

(VG) och en pojke (VG) som också hade ett enkelt och talspråkligt språkmönster. 

Textavsnitt från Fredriks och Lovas brev kan illustrera hur en enkel och talspråksnära 

text kan se ut (mina kursiveringar): 

 
               Men skolan har ju väldigt fina miljöer också som till exempel vårat science  
               center där vi har väldigt frächa och trevliga No salar helt nyrenoverade.  
               Där finns allt som man … (Fredrik) 

 
               Maten i skolan är rätt okej, men man tycker ju inte om all mat förståss.  
               Det är väldigt mycke mobbning på våran skola, och det gör mig så  
               förbannad. (Lova) 
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Som det går att se i citaten ovan så finns det flera tecken på talspråk såsom exempelvis 

ju, vårat, man, okej och våran. Motsatsen rådde också av den orsaken av att det fanns 

elever vars språkbruk utmärkte sig åt andra hållet där framställningen genomgående var 

brukstextnära. Majken, Paul, Alexander och Jakobs texter utmärktes av det draget och 

de fick betygen MVG, VG, VG och G. Ett utdrag ur Majkens text får visa på hur ett 

brukstextnära språkbruk kan te sig:  

 
               Den allmänna kunskapen är viktig för att trygga utvecklingen av alla individers  
               förmåga att aktivt delta i samhällets alla frågor, något som i nuläget måste förbättras. 
               De mer konkreta på förslagen på hur framtidens skola ska utformas är att den 
               egna inställningen till lärandet påverkar. Betydelsen av lärandet och dess förankring 
               i verkligheten måste betonas. (Majken) 
 

Det fanns också texter där det fanns många brukstextnära inslag: Anette, Frida, Helena 

(samtliga MVG) och Axel (MVG) och Kaj (VG). Gemensamt för resterande elever 

(någorlunda jämt fördelade mellan flickorna och pojkarna) var att de hade ett enkelt 

språkbruk med några talspråksnära inslag där framförallt flickorna använde sig mer av 

”jag” än pojkarna.  

 

Sammantaget visar elevernas språkbruk att det bland pojkarna finns fler som ligger nära 

en brukstext men det visar också att ett sådant språkbruk inte premieras eftersom de fyra 

elever som haft de dragen erhållit mycket olika betyg. Det är nämligen tre flickor som 

alla fått MVG och sex pojkar varav en fått MVG, fyra VG och en G, och alla de 

texterna är brukstextnära. Bland dessa elever har inte Jens räknats med då hans text 

första del utgörs av en skönlitterär berättelse och därefter är brukstextnära. Vidare visar 

resultatet att en del elever av både flickorna och pojkarna inte kan använda den stil som 

ett brev till en myndighet fordrar eftersom de skriver alltför talspråkligt och enkelt. 

 

Resultatet bekräftar tidigare studier (Hultman) som där visade att pojkar i högre grad än 

flickor skrev brukstextnära texter och flickorna i sin tur hade en mer talspråklig stil.  

 

5.1.4 Sakligt innehåll  

Om en elevtexts innehåll ska vara sakligt ska skribenten hålla sig inom det ämne som 

det har uppmanats till i instruktionerna i det här fallet i deluppgiften till nationella 

provet och inte sväva ut med utfyllnad i sina texter.  
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Huvuddelen av alla eleverna har lyckats hålla sig sakliga. Det är nämligen 18 flickor 

och 17 pojkar som lyckats med det. Av resterande elever är det två flickor och två 

pojkar som är delvis sakliga. Endast Johannes har helt misslyckats med att hålla sig 

saklig. Varför Johannes text bedömts som ej saklig är att det bortsett från en enda 

mening inte är något relevant innehåll i hans brev. Dels består hälften av hans brev av 

hur han beskriver sin morgon fram till skoltid dels information om allt som gör att han 

är nöjd med skolan. Det vill säga ingen reflektion om vad som kan förbättras. Fyra 

elever (två flickor och två pojkar) har lyckats vara delvis sakliga. Paul har till exempel 

tagit med ett opassande skämt i sitt brev då vi får betänka att mottagaren är en minister: 
               
                   Post scriptum. Jag bifogar en bild på dig och din älskarinna. DS (Paul) 
 
Jens har mitt i sin beskrivning av vad han anser behöver förbättras på skolan skrivit ner 

en del av en saga som inte ens avslutas för att direkt efteråt fortsätta med sina åsikter om 

vad som kan förbättras på hans skola: 

 
               Och nu ska skriva till dig käre skolministern en saga om Tomtar och troll  
               som vi för övrigt aldrig pratar om i skolan. 
               Sagan om Clodvig Sjögaffel. 
               En varm sommardag i den lilla byn, Åsneboda, var Clodvig ute i stallet och  
               gav sin åsna lite socker att tugga på. 
               -Idag du Klabben ska vi ut på en utflykt på ängarna de gröna, sade 
               Clodvig. (Jens) 
 

Resultatet i denna studie visar att det är endast en person mer i flickgruppen än 

pojkgruppen som är saklig. I och med den lilla differensen är det inte något resultat som 

det går att bygga några generella slutsatser på. Det som är positivt med resultatet är 

emellertid att merparten av alla elever har lyckats hålla sig sakliga.  
 

5.1.5 Mottagaranpassning 

Mottagaranpassning innebär att eleverna ska ha en förmåga att formulera sig klart och 

tydligt och presentera sitt budskap så pass att det inte kan råda något tvivel om vad de 

menar. Det vill säga att texten skall vara en självbärande text som är anpassad efter 

mottagarens förkunskaper. Elevernas skrivuppgift bestod i att skriva till skolministern 

om hur skolan kan förbättras. Med andra ord ska formuleringarna vara korrekta och 

språkbruket också vara inriktat på att någon på en myndighet ska läsa brevet. Därmed 

ska språkbruket inte vara av talspråklig eller familjär natur och eleverna ska ta hänsyn 
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till vad de tror att mottagaren redan vet om det som eleverna skriver om. Dessutom ska 

skribenterna skriva ner allt de menar och inte ta för givet att mottagaren på förhand är 

insatt i vad de menar. Av flickorna var det sju och av pojkarna tio som mottagaranpassat 

sina texter såsom de ovannämnda kriterier kräver. Övriga tretton flickors och tio pojkars 

brev var inte mottagaranpassade. Orsakerna till det var dels på grund av en alltför 

talspråklig och i vissa fall familjär karaktär på breven (åtta flickor och en pojke) En 

flickas brev var alltför diffus och fyra flickor och sju pojkars brev var inte anpassade 

efter mottagarens förkunskaper. Efter att ha skrivit första hälften av sitt brev korrekt 

övergick Jens till att helt omotiverat skriva en saga som dessutom aldrig avslutas under 

brevets gång och eleven Paul skrev ett opassande skämt i sitt brev. De två pojkarnas 

brev var därmed inte heller mottagaranpassade. Ett utdrag ur Lottas text visar hur en 

text ser ut som språkligt sätt inte är mottagaranpassat då hon använder ett alltför 

talspråkligt och inadekvat språkbruk i sitt brev: 

 
               Hej skolminister Lars Kjellson! 
               Jag har funderat på en grej som gäller våran skola. Det är att våran skola 
               har fler brister än fördelar och så borde det ju inte vara. Därför skriver jag 
               ett brev till dig i hopp om att du kan göra någonting åt det. Du kan ju  
               börja med att göra nånting åt skolmaten här i vår skola. Knappt ett år 
               sen gick det i alla fall att äta maten, men nu har dom skärt ner på den så  
               mycket att man äcklas […]. (Lotta) 
 

I motsats till Lotta har Kaj ett korrekt språkbruk och underlättar för mottagaren när Kaj 

förklarar vad som avses med studiepass: 

 
               Nytt för i år är att vi har något som kallas ”studie pass” på schemat. Det 
               är till för att vi elever ska lära oss att ta eget ansvar och kunna välja själva  
               vad vi vill jobba med. Studiepassen ska förbereda oss för att kunna ta eget  
               ansvar på gymnasiet på gymnasiet.// Själv är jag inte så positiv till dessa 
               typer av lektioner. Meningen är ju att vi ska arbeta med det ämne […]. 
              (Kaj) 
 

Helenas brev till ministern har en familjär karaktär vilket nedanstående utdrag 

illustrerar: 

 
               Hoppas jag inte har gett dig för mycket problem med mina tankar om 
               förändring av skolan. 
               Ha det så bra kramar XXX 
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Lova inleder sitt brev med ”Hejsan” och har precis som Helena inte mottagaranpassat 

språkbruket för hälsningsfraser till en formell sådan. Katjas text är ett exempel på en 

text som kan upplevas som diffus:  

 
               I vår bamba är det inte alltid så god mat men den är helt okey. 
              Bättre en den flesta skolorna. (Katja) 
 

Arvid glömmer att inledningsvis presentera sig och redogöra för varför han skriver till 

skolministern: 

 
               Min syn på skolan 

 
               Jag ser på skolan som en byggnad full med liv och rörelse. Inanför dess 
               vägar händer så mycket mer än vi kan ana och  se. (Arvid) 
 
Sammanfattningsvis är det en stor andel elever som inte har mottagaranpassat sina brev 

och merparten av dessa skriver alltför talspråkligt. Sammantaget visade resultatet att fler 

pojkar än flickor som inte lyckats mottagaranpassa sina texter. 

 

5.1.6 Elevtexternas omfång    

Genomgående visar analysen att flickorna i studien i genomsnitt skrivit längre än 

pojkarna. Genomsnittet för flickorna är nämligen 693 och pojkarnas 507 ord. Högsta 

antalet ord för flickorna är 1149 och lägsta var 331 ord. För pojkarna visade analysen att 

den längsta texten, hade 986 ord och den kortaste endast 117 ord. 

 

Något som också framgår av texternas längd är tendensen att ju längre text flickorna har 

skrivit desto högre betyg. Emellertid är det två uppsatser som avviker från det. Toves 

uppsats hör till de längre med sina 999 ord men har enbart fått betyget G. De pojkar 

som skrivit riktigt kort brev (mellan 157 och 357 ord) har betygsatts med G. Resultatet 

visar att 13 pojkar fått G. Många av pojkarna som fått VG har skrivit långa texter och 

John är undantaget eftersom hans text bara innehåller 193 ord i förhållande till 595 som 

är genomsnittet för pojkarna som fått VG i betyg.  

 

Resultatet bekräftar tidigare studiers resultat som visar att flickor i motsats till pojkar 

skriver längre texter och dessutom får högre betyg (Hultmans & Westmans studie). 
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Oavsett elevgrupp verkar det dock ändå som att de som bedömt uppsatserna har 

premierat långa uppsatser.  

 

5.1.7 Styckeindelning 

Syftet med att ha en styckeindelning är, dels att det hjälper läsaren att tolka texten då det 

ökar läsbarheten eftersom logiska helheter och tankeenheter står tillsammans och hålls 

isär från text som inte hör dit, dels en fråga om form då det också är ett grafiskt sätt att 

visa logiska sammanhang. Det kräver dessutom att eleven har en enhetlig struktur där 

styckeindelningen antingen genomgående sker med indrag eller ny rad. 

 

Vid en närmare granskning av elevunderlaget visade det sig att fler flickor (65 %) än 

pojkar (55 %) behärskade att dela in sina texter i logiska enheter där ämnen som hör 

ihop står i samma stycken. Bland de elever som inte behärskade det förekom det de som 

försökt styckeindela men inte förstått innebörden av det och de elever som 

överhuvudtaget inte styckeindelat sina texter. Av pojkarna var det främst bland de 

elever som erhållit G där bristen var som mest påtaglig eftersom det här fanns 4 elever 

som överhuvudtaget inte styckeindelat sina texter och 8 som försökt men inte behärskat 

det.  Förutom en elev hade samtliga pojkar med betygen MVG och VG delat in sina 

texter korrekt. Hos flickorna var det däremot alla som fått VG som klarade av att 

styckeindela sin text. Emellertid var det 30 % av de flickor med MVG och 40 % av de 

med G som inte klarat av det.  

 

Sammantaget visar analysen att de elever oavsett genus som fått höga betyg har både 

förstått hur styckeindelning bör tillämpas och gjort så. Analysen visar också att det är 

vanligare med brister vid lägre betyg där skillnaden varit att det totalt sett är fler pojkar 

som inte behärskar det och att det endast hos pojkarna förekommer elever som inte alls 

har styckeindelat sina texter.  

 

5.1.8 Exemplifieringar 

När man exemplifierar konkretiserar man sina resonemang med exempel och kommer 

inte bara med påståenden i sina texter. När det gäller elevernas texter innebär det att de 

ger små berättelser där de demonstrerar och ger belägg för vad de menar med de 

fenomen de räknar upp som visar vad de vill förändra i skolan.  
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Vid en närmare granskning av elevtexterna visade det sig att pojkarna är bättre än 

flickorna på att stärka sina argumentationer med exempel. Det finns dessutom elever av 

båda könen som utmärker sig och några har många exempel (fyra flickor och en pojke). 

Många av eleverna ger exempel men de fördjupas inte i motsats till Kaj vars ena 

exempel handlar om att han inte anser att tolvåringar bör gå på högstadiet och förklarar 

ingående för varför han motsätter sig det: 

 
               Nu är jag själv nia och jag måste erkänna att jag inte är så positiv till at man 
               tar in tolvåringar på högstadiet. Det är inte bra för de själva eller för oss äldre 
               elever / / Tolvåringar är fortfarande barn som har ett behov av att leka: När 
               möjligheten finns att vara inne än ute är det så klart att man väljer det  
               förstnämnda. De glömmer bort att leka och att vara barn, vilket gör att de  
               fördriver tiden med att störa oss äldre. Det är för står ålderskillnad mellan 
               sexor och nior. (Kaj) 
 

Övriga elever (sex flickor och tre pojkar) ger endast få exempel på vad de menar i sina 

texter. Fridas brev exempelvis består till största delen av att hon berättar om hur hon 

under ett möte med undervisningsrådet på skolan känt att andra skolrepresentanter inte 

var villiga att lyssna på hennes åsikter om skolfrågor. Först därefter går hon in på att 

kritisera de hon anser som låga intagningar till gymnasieskolan och inte förrän i sista 

stycket går hon in på hur skolan kan utvecklas. Här för hon fram lärarna som ett 

exempel där hon anser att deras status bör höjas genom att lärarlönerna höjs.  

 

5.1.9 Pronomenbruk 

Variabeln pronomen använde sig Hultman och Einarsson i en av sina studier och jag 

kommer också att använda mig av den aspekten och jämföra med deras resultat. Som 

grund för jämförelsen undersöks det hur många pronomen som totalt förekommer i 

texterna för att därefter se hur stor andel som utgjordes av pronomina ”dom”, ”jag”, 

”vi” och ”man”. 

 

Vid en närmare granskning visar det sig att flickornas bruk av pronomen av olika slag är 

högre än pojkarnas. Även här kan resultatet tolkas felaktigt om inte hänsyn tas till att 

flickorna generellt sett har ett större omfång än pojkarna. Om genomsnittet istället 

beaktas använder flickorna pronomina i endast två procentenheter större omfattning (16 

% kontra 14 %). Det vill säga pronomen i förhållande till textlängd. Hos flickorna råder 
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en jämn fördelning av bruket i förhållande till betyg och hos pojkarna är det framförallt 

bland de elever som fått G i betyg som använder pronomen i stor omfattning. 

 

Bruket av ”dom” och ”man” förknippas ofta med en talspråklig karaktär men där får 

hänsyn tas till att kontexten avgör om det är talspråkligt att använda exempelvis man i 

stor utsträckning. Resultatet av min studie visar att ”dom” förekommer i större 

utsträckning hos flickorna (49 tillfällen/8 texter med genomsnittet 2,45) i förhållande till 

pojkarna (29 tillfällen/10 texter med ett genomsnitt på 1,45). Emellertid så höjer Sandra 

(18) och Lotta (14) flickornas resultat och Petter (7) och Jonathan (8) höjer i sin tur 

pojkarnas. Dock visar det sig att ”dom” används endast en gång av de flickor som fått 

MVG i betyg , hälften av dem som har VG och alla utom en vid G. Hälften av alla som 

fått VG och G har skrivit ”dom” och pojken som har fått MVG likaså (1). 

 

Vid en närmare granskning av ”man” visar det sig att flickorna även här har ett högre 

genomsnitt – 8,6 (19 flickor) visavi 8,15 (18 pojkar). Av alla elever är det några få som 

använder sig av ”man” i betydligt större utsträckning än övriga vilket kan ge ett skevt 

resultat om det inte beaktas. Bland flickorna som fått MVG används ”man” bland alla 

utom en och Wilma som skrivit den längsta texten förekommer det 28 gånger. Bland 

betygsgrupperna hos flickorna används ”man” i högre utsträckning i VG-gruppen än av 

flickor som fått G eller MVG i betyg. Mirja (27), Cassandra (21) och Millenia (13) i 

förhållande till Tove (24) som fått G i betyg. Med andra ord är det vanligast 

förekommande hos flickor som har fått VG i betyg. Hos pojkarna är det mer jämt 

fördelat oavsett betyg. Dessutom ligger den ende pojken som fått MVG ligger högst 

bland pojkarna med sina 18 ”man”.  

 

Resultatet visade att ”jag” är det pronomen där den största skillnaden finns mellan 

könen när det gäller pronomenbruket i elevtexterna. I genomsnitt är det 17,5 ”jag” i 

flicktexterna (350 st/20 flickor varav 19 använder ”jag”) och 10 i pojkarnas texter (200 

st/20 pojkar).  

 

Ett stort användande av ”vi” står endast en liten grupp av elever för (fyra flickor och två 

pojkar) och de bidrog till att genomsnittet var så högt som 6,5 för flickor och 3,5 för 

pojkar (54 % skillnad). Med andra ord använde flickorna ”vi” nästan dubbelt så mycket 

som pojkarna gjorde. Dock rör det sig överhuvudtaget om låga siffror för användandet 
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av ”vi”. En närmare granskning av de texterna där ”vi” förekommer visar att de 

eleverna som skrivit de texterna skrivit sina brev som ett elevkollektiv. 

 

Generellt sett används olika pronomen i betydligt större omfattning av flickorna än av 

pojkarna (även om hänsyn tas till att flickorna skrivit längre texter). Dessutom visar 

resultatet att flickorna i endast litet större utsträckning än pojkarna använder sig av 

”dom”, ”man” men desto mer av ”jag”. På så vis styrker det resultatet tidigare 

undersökningar (Hultman och Garme) som visar att flickor i högre grad än pojkar 

använder sig av personbetecknade pronomen. 

 

5.1.10 Långordsfrekvens 

Långord innebär alla de ord som är sju tecken eller fler. Ibland kan en hög 

långordsfrekvens bero på elevers mognad när de kan använda ett stort antal substantiv 

men det kan också bero på upprepningar som inte betyder att skribenten gjort något bra. 

Det råder inte så stor skillnad om man snabbt tittar på flickornas 14 % gentemot 

pojkarnas 13 %. Majken (22 %) och Frida (23,86 %) skriver långord i stor omfattning 

kontra Leo (8,35 %) Torkel (9,24 %) och Jan (8,77 %) som är elever som skriver 

långord i liten utsträckning i sina uppsatser. Betygsmässigt är medianen för flickor 116 

(MVG), 72,5 (VG) och 71 (G). Det visar att flickor som fått betyget MVG i betydligt 

större utsträckning har skrivit långord i stor omfattning i sina texter. Hos pojkarna är 

fördelningen 104 (MVG), 60,5 (VG) och 51 (G) istället. Här är det också ett stort hopp 

mellan den som fått MVG och de med VG och G i betyg. Om vi istället väljer att titta 

på hur det procentuellt förhåller sig betygsmässigt mellan elevgrupperna finns det 

likheter mellan texterna. Bland flickorna är det 16 % i genomsnitt hos de med MVG och 

15 % hos pojkarna som utgörs av långord. Dock är det endast en pojke som fått betyget 

MVG. Lika mycket råder det vid betyget G där snittet istället är 13 % för både flickor 

och pojkar. Vid VG finns det däremot en skillnad eftersom flickorna har 11 % och 

pojkarna 13 % det vill säga två procentenheter högre.  

 

Innan studien hade jag förväntningen på att eleverna skulle ha ett större långordsbruk ju 

högre betyg de erhållit och att pojkarna genomsnittligt skulle använda långord i större 

omfattning. Medianen visar också att elever som fått ett högt betyg i högre utsträckning 

använder sig av långord. Mätningen av medianen visar att flickorna oavsett betyg 
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använder sig av långord i större omfattning än pojkarna. Enligt tidigare studier 

(Gymnasistsvenska) använder pojkar sig i högre utsträckning av fler substantiv vilket i 

sin tur bidrar till att få texterna att mer likna brukstexter. Studierna visade också att 

pojkarna dessutom får högre betyg vid högre användning av substantiv vilket inte går att 

säkert påvisa i min även om den som fått MVG hade högst andel långord av pojkarna. 

Fler substantiv gav pojkarna högre betyg i tidigare studier och det visar siffrorna även i 

min studie.  

 

5.1.11 Upprepning och variation 

För att en text ska vara läsarvänlig krävs det att skribenten har en förmåga att variera sig 

och inte upprepa sig både vad gäller ordanvändning och innehåll. För att möjliggöra det 

krävs det att eleven har ett gott ordförråd så att de också kan utnyttja synonymer med 

närliggande betydelse.  

 

Tretton (65 %) flickor och fjorton (70 %) pojkar har inte en upprepande stil i sina texter. 

Resultatet visar med andra ord att det ur ett genusperspektiv är ganska jämt. Ungefär 25 

% av alla eleverna har svårt för att variera sitt språkbruk i sina texter. Emellertid är det 

tre flickor som har särskilt många upprepningar. Här är ett citat från Katjas text som 

visserligen är precis men ändå tydligt illustrerar en upprepande stil:  

 
               På min skola har man Beb-tid. Under beb-lektionerna får man arbeta med  
               det man behöver. Beb-tid är en bra idé, men den behöver utvecklas. Vi får till 
               exempel inte arbeta med vad vi vill, inte språkval och läxor, utan lärarna ger oss 
               beb-uppgifter som ska göras under beben. Jag tycker det är fel att vi begränsas 
               på det sättet. Ska vi ta ansvar för vårt eget arbete kan det inte sättas upp en massa 
               regler som styr arbetet. Men trots detta tycker jag att beb-tiden är en bra idé och  
               jag skulle vilja ha fler sådana timmar. (Wilma) 
 

Bland de elever som återkommer till ett och samma ämnen i sina texter är Katja ett bra 

exempel på hur en sådan text får en upprepande karaktär. Hon har det svårt för att samla 

och avsluta ämnena i texten och som läsare kan det därför bli en tröttsam läsning. Men 

det är också elever som använder ord såsom ”men” flera meningar i sträck och det kan i 

sig bidra till en påfrestande läsning för läsaren.  
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Mitt resultat styrker Hultmans och Westmans resultat som visade att pojkarna där hade 

en större ordvariation i sina texter (men de använde sig av att studera OVIX).43 

Emellertid visar min studie endast en liten skillnad mellan könsgrupperna men min tes 

som var att flickor i en större omfattning än pojkar har en upprepande stil kan dock inte 

styrkas genom en sådan liten skillnad som visade sig i resultatet.  

 

5.1.12 Stavning 

Totalt 13 elever (sex flickor och sju pojkar) har inga stavfel alls i sina texter. 

Tillsammans har flickorna 63 stavfel och pojkarna 53 stycken. Genomsnittet för flickor 

är 2,7 stavfel och 3,15 för pojkar. Genomsnittet för flickor i förhållande till textmängd 

är 220 ord per stavfel och motsvarande siffra är 161 för pojkar. Per hundra ord är det 

0,45 stavfel för flickor och 0,52 stavfel för pojkar. Medianen för flickor är 1 och 1,5 för 

pojkar. Mer specifikt är medianen för flickor 1 (MVG), 1 (VG) och 0 (G). För pojkar är 

det istället 0 (MVG), 0,5 (VG) och 3 (G). Det intressanta är att flickor som fått betyget 

G i väldigt lite utsträckning har problem med stavfel i motsats till övriga pojkar som fått 

G som har fler fel än pojkar som fått betygen VG och MVG.  Ovanstående resultat 

tolkar jag som att många elever oavsett kön har svårt för att behärska stavningsregler för 

enkel- och dubbelteckning. Bland de ord som pojkarna har haft svårigheter med att 

stava finns: särskillt, Toalletterna, possitiva, manupilera, utsprida, lärrt, alvarlig, 

obligtoriskt, öpnnat, klotterväg, matreal, vickarie, dellar och nationela. Flickornas 

stavfel kan exemplifieras med: över kockt, fötölj, aldeles, diskutioner, en (än), repotage, 

perssonen, såddana, utflyckter och sykiskt. En närmare granskning av stavfelen visar att 

eleverna framförallt har problem med lång eller kort vokal. 

 

Resultatet får mig också att ställa frågan om vari lärarna som bedömde uppsatserna 

lägger energin på och vilka förväntningar de har på respektive genus. Nu är visserligen 

stavning bara en av många aspekter som lärare tar med när de bedömer sina elevers 

texter. Men resultatet visar trots allt att medianen är hög bland pojkarna som fått betyget 

G eftersom medianen är tre. Kanske många av lärarna som rättat pojkarnas uppsatser ser 

en bra uppsats som en sådan utan stavfel eller ytterst få eftersom många av pojkarna fått 

                                                 
43 OVIX (ordvariationsindex) är ett sätt att mäta ordvariationen i texter.  Ett högt värde får texter som har en 
hög variation av ord och texter som har låg ordvariation får ett lägre OVIX-värde. För mer information hur 
man räknar ut det – se Hultman, 1977, s. 264. 
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högre betyg vid mindre mängd stavfel och de som inte har det kanske ser stavningen 

och andra aspekter som viktiga i betygsbedömningen. Dock förklarar det inte att 

flickorna som har inte har några stavfel alls erhållit endast G. Det kan här kanske bero 

på att lärarna här förväntar sig att flickor ska vara bättre på att stava och har därför tittat 

på andra aspekter istället. Dock är det endast en spekulation från min sida. Till synes är 

det komplext att ge någon förklaringsmodell till varför det skiljer sig mellan 

elevgrupperna och betygsnivåerna.  

 

Resultatet styrker tidigare forskningsresultat (Hultman) som visar att pojkar stavar 

sämre än flickor. 

 

5.1.13 Särskrivning 

Med särskrivning avses företeelsen att ord som ska vara sammanskrivna istället skrivs 

isär. Hur vanligt förekommande är då det draget i elevernas texter? Med pojkarnas 79 

särskrivningar (18 texter) förekommer det desto mer hos dem än hos flickorna det finns 

53 särskrivningar i 16 texter. Eleverna Åsa (femton), Helena (nio), Sandra (sex), Petter 

(femton), Jakob (tio) Jens (åtta), Johannes (åtta) och Fredrik (sex) bidrar till att den 

höga särskrivningsfrekvensen. Tendensen att särskriva finns vid alla betygsnivåer och 

oavsett kön. Med andra ord är det en mycket stor andel av barnen som har svårigheter 

genom att de delar på ord som bör vara sammanskrivna. En uträkning av medianen visar 

1 för flickor respektive 2,5 för pojkar. Betygsmässigt är det för flickornas del 1 (MVG), 

1,5 (VG) och 1 (G) och för pojkar är det 2 (MVG), 5,5 (VG) och 2 (G).  Här är några 

exempel på ord som eleverna särskrivit: individ anpassad, ny renoverad, grund skolan, 

skol ungdomar,ver kligen, var andra, frilufts dagar, själv klar het, kalori intag, skräp 

maten, rök förbud, idrotts man, diabilds projektor, trä slöjds timmen, framtids skola, 

inloggnings namn, förändrings lista och betygs systemet. Vid en närmare granskning av 

de ord barnen haft problem med är det de ord som vanligtvis ska vara sammansatta med 

ett foge-s som de framförallt har svårigheter med. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att majoriteten av eleverna oavsett kön särskriver 

men dock inte i någon stor omfattning. Analysen visar också att pojkar i jämförelse med 

flickor särskriver i större omfattning. 
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5.1.14 Meningsbyggnad 

Vad innebär det att ha en korrekt meningsbyggnad i svenska? För det första har vi i 

svenskan en viss ordföljd som antingen är rak eller omvänd ordföljd om den är korrekt. 

Det vill säga att satsdelarnas placeringar i satsen är bestämda sådana och det påverkar 

läsaren om satsdelarna inte befinner sig på givna platser. För det andra innebär det att 

den som skriver även kan använda interpunktion korrekt men också använder 

konjunktioner korrekt för att foga samman satser som hör ihop. För det tredje innebär 

det också att skribenten skriver fullständiga meningar där det varken saknas ord eller 

satser. I annat fall bidrar ett sådant meningsbyggnadsfel till att försvåra både läsning 

och förståelse av textens budskap. Ovan nämnda problem kan dels bero på en ren 

oförmåga att bygga meningar men en orsak kan också vara slarvfel. I denna del tas det 

inte hänsyn till utsättandet av skiljetecken eftersom det redan analyserats under 

interpunktionsanalysen ovan.  

 

Strax över hälften av alla eleverna har meningsbyggnadsproblem (i form av att inte 

kunna foga samman satser och placera av satser korrekt samt skriver ofullbordade 

meningar) varav 60 % flickor och 55 % pojkar (dvs. tolv flickor och elva pojkar) vilket 

innebär att det inte är så stor skillnad mellan flick- respektive pojkgruppen. Fler än tre 

meningar som är fel har en flicka (MVG) och fyra pojkar och av resten av eleverna är 

det en ganska jämn fördelning av dem som har färre än tre fel. Emellertid är det få 

texter som är svåra att förstå på grund av meningsbyggnadsproblem men för att belysa 

hur det kan se ut ges ett utdrag ur Markus text:  

 
               För att göra skolan till en plats där man trivs och har lätt för att prestera 
               saker. Då både skolan få ändrade tider, finare vägar och maten ska vara bra. 
               (Markus) 
 

Sammanfattningsvis visar min undersökning ingen stor skillnad mellan flickor och 

pojkar men den åskådliggör att fler flickor än pojkar har meningsbyggnadsproblem.  

 

5.1.14.1 Satsradning 

Fenomenet satsradning innebär att huvudsats följer direkt på huvudsats utan att satserna 

binds ihop med konjunktioner. Så många som 85 % av flickorna och 85 % av pojkarna 

har satsradning i sina texter. Av pojkarna är det en elev (5 %) som har mycket problem 

med det och fem flickor likaså (25 %). Med mycket menas fler än tre förekomster av 
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satsradning och det är fler flickor än pojkar som har fler än tre satsradningar i sina 

texter. 

 

Näslunds studie visade att pojkar i högre grad än flickor hade problem med satsradning. 

I min studie råder snarare motsatsen eftersom det är fler flickor än pojkar som har 

mycket satsradningar men den visade också att det var ett fenomen som var väl utbrett 

bland båda könen. 

 

5.1.14.2 Interpunktion   

I de 40 elevtexter som legat till grund för min undersökning är förekomsten av 

interpunktionsfel så stor som att 19 av flickorna (95 %) och 17 av pojkarna (85 %) har 

förekomsten av interpunktionsfel i sina texter. Med interpunktionsfel menas problem 

med någon form av interpunktion såsom att sätta ut skiljetecken korrekt i form av punkt, 

kommatecken, utropstecken, semikolon och tankestreck. Emellertid är det främst bruket 

av punkt och kommatecken som eleverna har mest problem med. Så många som fem 

flickor och sju pojkar har fler än fem fel. Däremot är det tre pojkar och endast en flicka 

som inte har några problem alls med interpunktion. Värt att notera är emellertid att det 

är mest förekommande hos de pojkar som skriver medellånga texter men är jämt 

fördelat hos flickorna eftersom de oavsett erhållet betyg eller textomfång har 

interpunktionsfel. Ett utdrag ur Lisas text får exemplifiera hur det kan se ut i 

elevtexterna: 

 
               […] vilket gör att vi koncentrerar oss bättre. / / Medans dom i A-, B- och  
               No-korr i doren inte alls har det lika bra. Deras korridor är trång, eleverna  
               har inga bänkar att sitta på, utan dom får sitt på golvet, deras toaletter är små,  
               smutsiga och mör ka och låsen är osäkra. Salarna är trånga, mörka och man ser 
               inte alltid tavlan eller katedern, det är svårare att koncentrera sig. / /Sedan har  
               vi maten och vad kan man säga om den, jo vart är den? (Lisa) 
 

Den här undersökningen bekräftar att det inte är någon ansenlig skillnad mellan flickor 

och pojkar och alltså att majoriteten av eleverna har problem med interpunktion. 

Hultmans och Westmans undersökning däremot, pekade på att det var främst pojkar 

som hade problem med att använda sig av interpunktion och här är det istället flickor 

som endast i lite högre omfattning har svårigheter med det och att det är fler pojkar som 

har fem fel eller fler. 
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6 Sammanfattande diskussion  
En sammanfattning av analysen av elevernas texter visar att det finns både likheter och 

skillnader mellan pojkars och flickors skrivande. Framförallt visar resultatet att det finns 

stora individuella skillnader inom flick- respektive pojkgruppen. Men gemensamt för de 

båda grupperna är att det är många elever som har problem med stavning, satsradning, 

interpunktion, styckeindelningsproblem, särskrivning, meningsbyggnadsproblem och få 

av dem har en avslutande sammanfattning. När det gäller stavning var flickorna bättre 

på att stava än pojkar men skillnaden var väldigt liten. Hultmans studie visade också att 

pojkar är sämre på att stava än flickor. Däremot skiljer det sig ifråga om interpunktion 

eftersom flickor i en lite högre omfattning än pojkarna har problem med interpunktion i 

min studie och motsatsen rådde i Hultmans och Westmans studie. En annan gemensam 

nämnare är att en stor del elever rent språkligt inte behärskar att skriva till en myndighet 

eftersom elevernas språkbruk har en enkel och talspråklig form. Likaså visade det sig att 

de pojkar som skrivit brukstextnära texter inte premierats för det då de alla har erhållit 

olika betyg.  

 

I likhet med Hultman och Westmans undersökning visar min undersökning tendensen 

att flickorna generellt sett skriver längre än pojkarna och det verkar som om kvantitet 

lönar sig för flickor men inte för pojkar. Flickor som skriver långt får högre betyg än de 

som skrivit kortare texter precis som Hultmans och Westmans studie också visade.  

 

Resultatet visar också små skillnader mellan elevgrupperna dock små sådana där 

flickorna hade högre långordsfrekvens, fler meningsbyggnadsfel och svårare för att 

variera sitt språkbruk och bland pojkarna har istället några fler elever 

styckeindelningsproblem. Hultman och Westmans undersökning av texter visade 

motsatsen eftersom det där var pojkarna som hade högre långordsfrekvens. När det 

gäller att variera sitt språkbruk visade deras undersökning (i likhet med min) att pojkar 

är bättre på att variera sig.  

 

Studien påvisar också stora skillnader såsom att flickorna i högre omfattning har 

problem med satsradning. Näslunds studie visade den motsatta tendensen eftersom fler 

pojkar än flickor satsradade i hans undersökning av texter. I min studie är det 85 % av 

alla eleverna som har satsradning i sina uppsatser och av dem är det fem flickor och en 
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pojke som har fler än tre förekomster av satsradning i sina texter. Andra stora 

avvikelser, är att endast pojkar (fyra) har avslutat sina brev med en avslutande 

sammanfattning som gör att läsare som läser deras texter kan uppfatta pojkarnas 

grundläggande budskap. Resultatet visar också att flickorna har använt sig av 

pronomina ”vi” och ”jag” i mycket större omfattning än pojkarna. Genomsnittet för 

”jag” var hos flickorna 17,5 och 10 hos pojkarna. Fyra flickor och två pojkar bidrog till 

största användningen av ”vi” och genomsnittet för flickor var 6,5 och 3,5 för pojkar. 

Hultmans och Westmans resultat visade också att flickor i högre utsträckning än pojkar 

använder sig av personbetecknade pronomen. Analysen visade vidare att fler pojkar än 

flickor inte behärskade att ställa upp ett brev eftersom nio pojkar kontra tre flickor inte 

klarade brevgenren. Pojkarna (80 %) var däremot bättre på att exemplifiera än vad 

flickorna (50 %) var. Resultatet ger också vid handen att det råder stora individuella 

skillnader inom varje grupp som också behöver förklaras i syfte att kunna stötta alla 

elevers språkutveckling. Nedan finns en överskådlig tabell över resultatet av 

textanalysen: 
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Likheter mellan 
flickors och pojkars 
texter ifråga om 
språkmönster Flickor Pojkar Tidigare forskning 

Föränd 
-ring  

Tidigare  
projekt 

Språkmönster       flickor pojkar 
över 
tid   

Behärskar inte 
brevgenren     ja         
Har en avslutande               
sammanfattning      ja         
Talspråklig karaktär   ja            
Brukstextnära karaktär     ja         

Saklighet 

En stor andel av 
båda könen var 
sakliga i sina             

   texter             

  
Svårt med 
mottagaranpassning             

Skriver längre texter   ja    ja   nej 

Hultman  
& 
Westman

Styckeindelningsproblem     ja         
Bättre på att exemplifiera     ja         
i sina texter                

"jag" och "vi" används i   ja   ja     

Hultman 
& 
Westman

större omfattning               
Har fler långord   ja      ja ja   

Upprepande stil   ja   ja     

Hultman  
& 
Westman

Har färre stavfel   ja   ja   nej 

Hultman  
& 
Westman

Särskriver mer 
Stor andel av båda 
könen särskriver ja           

  dock flickorna i högre             
  utsträckning             
Meningsbyggnadsfel   ja           

Satsradning 

Stor förekomst hos 
båda könen dock 
mer hos  ja     ja ja Näslund 

  flickorna             
Interpunktionsfel   ja     ja ja   

Tabell 2 En sammanfattande översikt över resultatet av min textanalys i jämförelse med tidigare 

forskning. 

 

Som vi ser ovan finns det språkmönster hos flickor och pojkar som tidigare forskning 

påvisat och som finns i dagens elevtexter också. Likheter i språkmönster i jämförelse 

med forskning som gjordes för trettio år sedan gäller stavning, textlängd, ordvariation 

och användningen av pronomen ”jag” och ”vi”. Språkmönster som däremot har 

förändrats omfattar interpunktion, långordsfrekvens och satsradning. Om man jämför 

resultatet från min studie med äldre forskning finns det med andra ord både likheter och 
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skillnader i språkmönster hos eleverna. Sammantaget har några språkmönster mellan 

pojkar och flickor hållit vid sig sedan 1970-talet.  

 

Teorier om förväntningar visar på betydelsen av vad som sägs till mottagaren, vilket 

innebär vad lärare och andra elever säger till varandra. Emellertid är det här också 

relevant med vad omgivningen inte säger – till exempel att flickor har reflektioner, idéer 

med mera och pojkar beskriver saker och ting nyanserat. Det vill säga att lärare har en 

påverkan på sina elevers syn på sig själva för vad de kan prestera och vad de tror att det 

finns för förväntningar på dem. Det kan i sin tur bli som en bumerangeffekt där 

förväntningarna införlivas först av eleven och läraren får ”bekräftelsen” på att eleven 

sannolikt har de egenskaperna och så fylls det på tills dess att eleverna har införlivat de 

rådande kulturstrukturer som råder i samhället och fortsätter att reproducera givna 

genusroller. Enligt Butlers teori om att genus är ett socialt konstruerat kön där språkliga 

och kroppsliga handlingar som är repetitiva formar subjekt vill jag mena att lärares 

handlingar är särskilt viktiga.  Lärare bör förstå vilken påverkan de har på våra elever 

men också att de försöker reflektera över hur de behandlar våra elever och vad de 

didaktiskt bör göra för att förändra villkoren för elever. Nu kanske många anser att det 

borde ske tidigt och att det är för sent när eleverna kommit upp i ålder. Otvivelaktigt bör 

förskolelärare redan tidigt tillämpa ett förhållningssätt så att eleverna tidigt får en bra 

och positiv känsla för att de klarar av olika moment och att de som människor har rätt 

att bli behandlade som likar och att de alla har rätt och bör lufta sina åsikter som 

dessutom är intressanta - oavsett individ och genus. Om sedan lärare för elever i äldre 

ålder ser att eleverna införlivat olika förväntningar för att de tillhört ett visst genus, 

genom att flickorna exempelvis är tystare än pojkarna som kanske kräver mer 

uppmärksamhet och har lite tålamod när flickor talar.  Och det kan också vara när elever 

har en tendens att endast reproducera kunskap genom att räcka upp handen vid 

läxförhör och aldrig vid diskussioner då som lärare försöka stötta alla elever till att 

aktivt delta och få dem till att känna att deras åsikter visst är intressanta. I annat fall 

stärker de handlingarna elevernas socialt konstruerade kön (dvs. genus) där det 

medvetet och omedvetet genom lärare uppmuntras och icke uppmuntras till diskussion. 

I skrivsammanhang kanske elever har svårigheter med att ge uttryck för sina åsikter i 

sina texter därför att deras lärare dels kan ha olika förväntningar på eleverna som de 

känner av och dels bemött dem olika i klassrummet. Om vi exempelvis betänker att 

pojkar i större utsträckning får diskutera och framföra sina åsikter såsom 
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undersökningar (Einarsson) påvisat torde det kunna vara en av förklaringarna till att de i 

större omfattning än flickorna har förmåga att ge exempel i sina texter såsom min studie 

visar. 

 

Med anknytning till hur väl förväntningar påverkar oss människor bör vi också betänka 

att de som ofta bemöts positivt också kommer att få fler positiva erfarenheter och kan 

därmed också känna mer positiva förväntningar och får troligtvis också lättare för att 

införliva dem. Med andra ord är det godtyckligt hur våra elever ska vara som individer i 

klassrummet bortsett från att den dubbelt dolda läroplanen brukar råda och flickor och 

pojkar har olika förväntningar på sig. 

 

I skrivsammanhang vill jag förklara resultatet från min studie med att några elever 

kanske uppmuntrats när de gjort bra ifrån sig vad gäller formalia och andra när de 

diskuterat och att alla de eller många av de eleverna därefter fortsatte att lägga sin 

energi på just de skrivfenomenen i skolan.  

 

Inom skolan bör lärare arbeta utefter arbetsmodeller som stärker elevers självförtroende 

och uppmuntra elever till ett kritiskt tänkande. Genom diskussioner i klassrummet kan 

både lärare och elever skapa sig en gemensam värdegrund där alla elevers olikheter 

värdesätts vilket kan gynna kommande generationer som de eleverna i sin tur kommer 

att påverka. För en medveten pedagogik leder till positiva förändringar avseende 

elevernas utveckling till harmoniska elever som har en tilltro till sig själva när barnen 

kan tillskriva sig positiva egenskaper. I skolkontexten kan det i skrivsammanhang vara 

att eleverna får feedback av sina lärare så att eleverna får hjälp med att stärkas i sin 

skrivutveckling utifrån deras utvecklingspotential.  

 

Jag har aldrig haft någon ambition för att finna ett entydigt svar på varför flickor och 

pojkar skriver olika eftersom jag förstår att orsakerna är både många och komplexa. 

Men det är emellertid intressant med bakgrund i olika teorier begrunda över hur 

pedagogens förhållningssätt till sina elever påverkar elevernas varseblivning om 

förväntningar på sig själva och andra av samma genustillhörighet. Studien har fått mig 

att intressera mig för interaktionens betydelse i klassrummet och att vilja granska mig 

själv för att bättre kunna stötta och stärka mina elever. Trots att man får vara försiktig 

med att generalisera för mycket utifrån de 40 uppsatser som jag analyserat är ändå min 

  36  
  

 



förhoppning att min studie skall väcka frågor hos de personer som läser den i avsikt att 

de reflekterar över vad det kan vara för faktorer som bidrar till sådana skillnader som 

uppvisas mellan individer i min studie och hur man i skolsammanhang rent didaktiskt 

kan gå tillväga för att bäst stärka alla elever. 
 

Avslutningsvis har både förarbetet i form av en genomgång av tidigare forskning om 

uppsatsskrivning med mera och analysen och dess resultat fått mig än mer intresserad 

av fenomenet uppsatsskrivning ur ett genusperspektiv. Det hade varit intressant om en 

större forskning bedrivits utifrån alla de aspekter som använts i min uppsatsanalys men 

det skulle istället vara en longitudinell studie där flickors och pojkars skrivande följdes 

från årskurs 3 till sista året på gymnasieskolan. Syftet skulle härvid vara att undersöka 

om det finns likheter och avvikelser ifråga om uppsatsskrivning och om och hur 

förändring skett genom åren. Det skulle också vara en givande om det gjordes en större 

studie som fokuserar på betygsättning av elevers texter utifrån ett genusperspektiv för 

att se om vari lärare väljer att lägga fokus när de betygsätter sina elevers texter beroende 

på om texterna är skrivna av flickor eller pojkar. Här hade det också varit intressant att 

se om det skiljer sig i förhållningssätt till betygsättningen om det är en manlig 

respektive kvinnlig bedömare. 
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BILAGA 1 

Forskningsöversikt 
 Fenomen flickor Pojkar lärare gav  studie 

    

högre 

betyg  

Läser mycket och redan vid 

1  tidig ålder ja   Guldbrandsen, 1994 

2 Bättre betyg i ämnet Svenska  ja   " - " 

Högre betyg vid stort omfång  

3 på uppsatsen 

  ja (i 

genomsnitt)  ja 

Gymnasistsvenska, 

1977 

  50 ord fler)    

Högre betyg vid stort antal  

4 Adjektiv  ja ja " - " 

Fick de högsta betygen på  

5 uppsatserna   ja  " - " 

Fick medelbetyg på uppsats- 

6 erna ja   " - " 

Skrev kort och koncentrerat  

7 vid högre betyg  ja ja " - " 

Högre omfång med mindre  

8 koncentration ja   " - " 

Skriver mycket, korrekt och  

9 Välartikulerat ja   " - " 

10 

Skriver osjälvständigt och 

språkligt och innehållsligt rätt  ja   " - " 

 tunt    " - " 

11 Skriver mer analytiskt  ja  " - " 

Saknar ofta ett samhälls- 

12 perspektiv ja   " - " 

13 Högre grad av ordvariation  ja ja " - " 

Mer av skriftspråkliga  

14 ordklasser  ja  " - " 

Mer av talspråkliga  

15 ordklasser framförallt ja   " - " 

Använder ett mer fjärmat/ 

16 abstrakt språk  ja  " - " 

Anknyter till en mer  

17 personlig sfär ja   " - " 

18 Anknyter till en mer   ja  " - " 
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offentlig sfär 

Använde fler person- 

19 betecknade ord ja   " - " 

Högre användning av 

20 personliga pronomen ja   " - " 

Högre användning av  

personbetecknade ord som 

21 

minskade vid högre betyg och 

högre bruk av adverb och 

particip ja   Garme/1979 

Använde fler person- 

22 betecknade ord ja   

Gymnasistsvenska, 

1977 

23 Högre användning av "jag" ja   " - " 

Högre användning av "vi" - 

24 framförallt av de pojkar som  ja  " - " 

                 fått högre betyg                        

25 Högre grad av obestämdhet ja   " - " 

Högre andel substantiv som  

26 gav högre betyg och liknade    

 bruksprosan  ja ja " - " 

27 Högre antal adjektiv  ja ja " - "/Garme 1979 

28 " - "  ja  Haag, 2009 

29 Använder fler adjektiv  ja  " - " 

Fler nekande adverb (erhöll 

30 lägre betyg) ja  ja " - " 

Hög grad av satsradning som  

31 avtog ju äldre barnen är ja  Näslund, 1981 

32 Ju lägre samhällsgrupp ju sämre        

 användning av punkt ja ja  Gymnasistsvenska 1977

Tabell 3 Översikt över forskning om elevers läsvanor och uppsatsskrivning.  
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