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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera eventuella skillnader mellan flickors och 
pojkars skriftspråk när det gäller antal verb och variationsgraden i verbens 
användning i skrift. Syftet är vidare att utröna huruvida flickors och pojkars val av 
uppsatsämne vid fri skrivning på nationella prov i svenska skiljer sig åt. Slutligen är 
syftet att undersöka huruvida man ur resultaten av undersökningen kan dra några 
pedagogiska slutsatser. Efter det att 106 gymnasisters uppsatser undersökts visade 
resultaten att det inte fanns några större skillnader mellan könen i användningen av 
verb. Vad gäller val av uppsatsämne fanns det dock vissa skillnader mellan könen. 
De pedagogiska slutsatser som kunnat dras är att lärare inte bör ha förutfattade 
meningar om vad som är utmärkande för flickors respektive pojkars språk. De bör 
dessutom vara försiktiga med att se någotdera kön som normgivande. 
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1. Introduktion 
Genusforskning bedrivs idag inom flera olika fält och genusrelaterade ojämlikheter debatteras 

livligt både i massmedia, på arbetsplatser och i samhället i stort. Bilden som ges i bland annat 

massmedia talar ibland om kvinnan som det underordnade könet och mannen som det 

överordnade och normgivande könet. Att mannen ofta får stå som norm kan upptäckas i 

användningen av olika epitet. När det skrivs eller talas om yrkesgrupper såsom läkare, 

advokater eller ministrar tas det för givet att personen bakom yrkestiteln är en man och när så 

inte är fallet läggs epitetet kvinnlig till. Detta språkliga fenomen förekommer i stor 

utsträckning också i sportens värld där det allt som oftast talas om olika landslag, som då 

antas bestå av män, till skillnad mot damlandslag, som naturligtvis består av kvinnor. Detta 

språkbruk kan förmodligen ses som ett tecken på att vissa roller i samhället historiskt sett varit 

förbehållna männen och när det nu förekommer kvinnor i dessa roller måste det tydliggöras 

språkligt huruvida det bakom en viss titel finns en kvinna eller en man.  

       Uppfattningen om mannen som det överordnade och normgivande könet lever kvar sedan 

gammalt. På 1700- talet talade Rousseau om kvinnan som en varelse vars uppfostran skulle ha 

förhållandet till mannen som syfte och mål (Sandström, 1997, s.118). Rousseau menade att 

kvinnan främst skulle uppfostras till mor och maka. Abstrakta eller vetenskapliga studier fick 

således inte förekomma för kvinnor.  

       Rousseaus tankar hade stort inflytande på kvinnans utbildningsmöjligheter under hela 

1800- talet. Kvinnans utbildning kom att handla om främst estetiska ämnen som konsthistoria 

och språk, speciellt franska. Istället för att vara yrkesinriktade utbildningar blev flickskolorna 

till äktenskapsskolor där eleverna fick lära sig hur man bäst förde sig och hur en kvinna skulle 

vara till största möjliga nytta och behag för sin make. I Sverige fördubblades antalet 

flickskolor kring 1850. Kvinnor som kämpade för egna och andra kvinnors rättigheter krävde 

en minskning av språken i flickornas undervisning och samtidigt förordade de mer 

naturkunskap för att jämna ut skillnaderna mellan den typ av undervisning som kvinnor 

respektive män hade tillgång till. År 1870 fick kvinnorna rätt att avlägga studentexamen, och 

tre år senare fick de rätt att avlägga akademiska examina, med undantag av juridiska och 

teologiska examina (Sandström, Utbildningens idéhistoria, 1997, s.162-163). Idag utgörs den 

dominerande gruppen som tar högskoleexamen av kvinnor. I Richardsons Svensk 

utbildningshistoria står det att ”av alla examina under läsåret 2002/03 avlades 64% av kvinnor 

och 36% av män” (s. 114). Detta torde innebära att kvinnor inte bara knappar in på män vad 

gäller utbildningsnivå, utan att de faktiskt är på väg förbi. 
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       Det är, trots att fler och fler kvinnor avlägger högskoleexamen, fortfarande mer regel än 

undantag att män har högre lön, bättre status och bättre karriärmöjligheter än kvinnor. Detta är 

frågor som ofta dyker upp i den allmänna debatten där det också spekuleras kring orsakerna 

till varför det ser ut så här. Det kan bland annat bero på att låglönegrupperna till övervägande 

del består av kvinnor. Många yrken som tidigare varit mansdominerade har tappat status i takt 

med att fler kvinnor har gett sig in i dessa yrkesområden. Ett exempel på detta fenomen är 

läraryrket som tidigare var starkt mansdominerat och hade väldigt hög status i samhället. Att 

läraryrkets status skulle ha förändrats enbart som en följd av kvinnans intåg i detsamma är 

kanske en djärv slutsats. Det finns förmodligen flera faktorer som spelat in. En möjlig faktor 

skulle kunna vara att den kommunala löneutvecklingen inte riktigt hållit jämna steg med den 

privata sektorns och därför har yrket förlorat status. En tredje faktor skulle kunna vara att 

lärarens självklara auktoritet har minskat som en följd av att fler människor har utbildat sig. 

Förr var kanske läraren och prästen de enda som hade en högre utbildning i ett samhälle. 

Dock är det värt att komma ihåg att kvinnans status rent generellt genom tiderna har varit 

lägre än mannens och därför inte kan förbises som en starkt bidragande faktor. 

       Redan i förskolan förekommer det skillnader mellan könen. Det gäller både hur 

personalen tilltalar och behandlar barnen och även vilka krav som ställs på flickor respektive 

pojkar. Det får anses vara allmänt känt att flickor ibland används som ”stötdämpare” mellan 

bråkiga pojkar vid bland annat måltider, men även vid olika undervisningssituationer. Dessa 

skillnader i bemötande ifrån vuxenvärlden följer förmodligen eleverna i de högre stadierna. 

Det talas ibland om undersökningar som visar att pojkar får mer uppmärksamhet i skolan än 

flickor. Som blivande lärare är vi intresserade av att undersöka eventuella könsskillnader i 

flickors och pojkars språkanvändning. 

       I Lpo/Lpf 94 står det att läsa att flickor och pojkar ska ges samma förutsättningar och att 

det ska ställas likvärdiga krav på dem. Vidare ska traditionella könsmönster motverkas och 

utrymme ges för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av 

könstillhörighet. Som blivande språklärare funderar vi på könsmönster i språket och på 

elevernas språkliga förmåga i skrift. Undersökningar har visat att flickor och pojkar behandlar 

språket på olika sätt, när de i skrift ger uttryck åt sina tankar och känslor (Gunnarsson/Liberg, 

Språk, språkbruk och kön, 1991 s. 45). I en undersökning av Hultman/Westman har det 

konstaterats att flickor använder fler verb än vad pojkar gör i sitt skriftspråk 

(Hultman/Westman, Gymnasistsvenska, 1977, s. 145). Denna studie kommer att behandla 

evntuella språkliga skillnader som flickor och pojkar gör i sitt skriftspråk, däribland 

användandet av verb. 
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2. Syfte 
Syftet med undersökningen är att försöka identifiera eventuella skillnader i flickors och 

pojkars skriftspråk när det gäller använt antal verb och variationsgraden i verbens användning 

i skrift. Syftet är vidare att utröna huruvida flickors och pojkars val av uppsatsämne vid fri 

skrivning på nationella prov i svenska skiljer sig åt. Slutligen är syftet även att undersöka 

huruvida man ur resultaten av undersökningen kan dra några pedagogiska slutsatser samt 

vilka dessa kan vara.  

 

3. Forskningsbakgrund 
På 1960-talet utvecklades i England respektive USA ett nytt forskningsområde som kallades 

sociolingvistik. Det var de båda forskarna Basil Bernstein och William Labov som utvecklade 

denna forskningsgren. Den växte fram som en gren ur språkvetenskapen och började med att 

man gjorde undersökningar som behandlade urbana och lantliga dialekter. Sociolingvisterna 

menade att det i alla språkgemenskaper alltid fanns en variation som kunde vara geografisk, 

socialt betingad, stilistisk, könsmässig eller åldersmässig (Pettersson, Svenska språket under 

sjuhundra år, 1996, s. 27-28). Ur sociolingvistiken föddes sedan genusforskningen och den 

har sedan dess förblivit en gren inom språkforskningen. 

       Det finns olika sätt att se på genusskillnader. Vissa forskare har valt att studera skillnader 

i kvinnors respektive mäns användning av språk medan andra har undersökt hur vissa språk är 

konstruerade med grammatiskt genus. För att förstå varför det finns könsskillnader 

överhuvudtaget i språket kan det även vara intressant att läsa i Bibeln, Första Korinthierbrevet 

14:34-35: 

 
 Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga 

 vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna 

 sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de  

 fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för 

 en kvinna att tala vid sammankomsten. 

 

Det verkar med andra ord vara fastställt redan i Bibeln att kvinnor och män inte har samma 

rättigheter eller samma möjligheter att uttrycka sig. Här kan man utifrån ett rejält historiskt 

perspektiv intressant nog notera att kvinnor inte bara förväntas vara tysta utan att de också 

betraktas som underlägsna männen. 
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       Ett av den nutida skolans mål är att behandla flickor och pojkar lika. Redan under 

rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” i Lpo 94 står det skrivet att en viktig uppgift för 

skolan är att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på, 

och ett av dessa är jämställdhet mellan kvinnor och män. I ett historiskt perspektiv framgår 

det att detta inte alltid har varit ett av skolans mål. Tidigare fostrades eleverna till olika 

karriärer i ett mer ojämställt samhälle med tydligare könsmönster i arbetslivet. Det nutida 

idealet är istället att både flickor och pojkar ska bli självständiga individer i ett jämställt 

samhälle. Men eftersom många lärare själva är uppfostrade enligt tidigare ideal så kan det 

leda till svårigheter i att nå upp till de krav som de nya målen innebär (Einarsson, 

Språksociologi, 2004 s. 327-328).  

       Redan i sin tidigare forskning skriver Einarsson och Hultman, i sin bok Godmorgon 

pojkar och flickor, att pojkar tidigt vänjer sig vid att stå i centrum och att flickorna 

följaktligen blir åskådare. Flickor får därmed inte samma möjligheter som pojkar att förbereda 

sig för att delta i offentliga sammanhang, vilket kan antas spela en viss roll när flickorna 

senare ska välja en yrkesbana. Flickorna möter dessutom mer överbeskydd och kontroll ifrån 

vuxenvärlden. Detta sätt att bemöta flickor på strider mot skolans riktlinje om att lärare skall 

motverka framtida begränsningar ifråga om till exempel studie och yrkesval. Flickorna lär sig 

på grund av denna skillnad i bemötande att inte sträva efter självständighet och att inte 

framhäva sig själva.  

       När det gäller språket är flickorna, vidare enligt Einarsson och Hultman, mer talföra i 

vardagliga situationer medan pojkarna är talföra under press och i offentliga situationer (s. 

204). Att pojkarna verkar vara mer talföra i offentliga situationer kan tänkas bero på att de 

redan i ett tidigt stadium vant sig vid att stå i centrum. Ett exempel på en offentlig situation 

kan vara när en lärare talar till en hel klass och tillämpar ett styrt fråga-svarsmönster. I 

Einarssons Språksociologi skriver han att i just dessa situationer är det mest pojkarna som 

deltar i samtalet. Pojkdominansen är särskilt tydlig när innehållet är baserat på faktafrågor och 

inte på konfliktlösning eller moraliska frågor (s. 328).  

       De forskningsresultat som behandlar skriftspråk visar att flickor tenderar att skriva mer 

personrelaterat medan pojkar är mer sakligt orienterade (Eneskär, Forskning kring tio års 

centrala prov i svenska för tvååriga linjer 1984- 1993, 1994 s. 20). Dessa resultat följer 

därmed samma linje som forskningen på talspråk visar, nämligen att flickor gärna behandlar 

ämnen som konfliktlösning och att pojkarna föredrar faktaorienterade ämnen. Flickor tenderar 

också att välja ämnen som fokuserar på relationer människor emellan och pojkar väljer ämnen 

som är självständiga och som inte behandlar relationer (Rubin, Composing social identity in 
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written language, 1995 s. 115). Att flickor väljer att skriva om relationer kan kopplas till 

Einarssons påstående om att flickor deltar i större utsträckning i samtal som behandlar 

konfliktlösning. Samma koppling mellan talspråk och skriftspråk kan göras när det gäller 

pojkarnas val, eftersom faktaorienterade ämnen sällan har med personliga relationer att göra. 

Skillnaderna mellan vad flickor och pojkar föredrar att behandla i både tal och skrift kan antas 

leda till det som Eneskär kommit fram till i sin forskning, nämligen att flickor skriver med 

mer inlevelse och med mer empati med andra varelser och att pojkar skriver mer nyktert 

resonerande (Eneskär, s. 27).  

       I en undersökning ifrån 1970- talet gjord av Hultman/Westman behandlas gymnasisters 

skriftspråk både vad gäller grafiska förhållanden, syntax och ordklasser. Hultman/Westmans 

undersökning är mycket utförlig och behandlar språkliga fenomen som inte ingår i denna 

undersökning.  

        I sin undersökning har Hultman/Westman kommit fram till att skillnaden mellan hur 

många verb flickor respektive pojkar använder endast är 0,85%, vilket de anser vara en 

tillräckligt stor siffra för att dra slutsatsen att många verb är utmärkande för flickor (s. 145). I 

sin bok Stilistik och stilanalys skriver Peter Cassirer att många verb är utmärkande för 

berättande stil vilket sammantaget med Hultman/Westmans slutsats om användningen av verb 

skulle betyda att flickor skriver mer berättande än pojkar (s. 74). Som blivande lärare som just 

har genomfört en studie som ska jämföra flickors och pojkars språk på verbnivå måste det 

dock erkännas att 0,85% upplevs som en försvinnande liten skillnad.         

       I en rapport från ASLA:s (Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 

Association suédoise de linguistique appliquée) nordiska symposium utgiven av 

Gunnarsson/Liberg (Språk, språkbruk och kön) finns en artikel, som heter Verb i flickors och 

pojkars skoluppsatser, skriven av Taina Pitkänen-Koli. Hon skriver att flera svenska 

undersökningar, däribland den tidigare nämnda studien av Hultman/Westman samt Larssons 

Elevsvenska från 1981 och Thern Berteus Könsskillnader i elevers skriftspråk från 1982 har 

visat att flickor och pojkar behandlar språket på olika sätt när det gäller att ge uttryck för 

tankar och känslor i skrift. Hennes avsikt med undersökningen är att tillföra språkforskningen 

något nytt i det att den koncentrerar sig på användningen av verb ur semantisk synvinkel (s. 

231). För att kunna göra en semantisk undersökning delar Pitkänen- Koli in verben i olika 

kategorier för att sedan jämföra i vilka kategorier flickors respektive pojkars verb hamnar. 

Pitkänen-Koli utgår ifrån fem kategorier nämligen, relationsverb att vara, att få, 

kognitionsverb att tänka, att tycka, perceptionsverb att titta, att lyssna, verbaliseringsverb att 

säga, att fråga och handlingsverb att göra, att gå. Resultaten som Pitkänen- Koli kommer 
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fram till i sin undersökning visar att flickor använder en större andel relations- och 

kognitionsverb medan pojkarna använder fler verbaliseringsverb (s. 235).  

       Eftersom den här undersökningen koncentrerar sig på verbanvändning kan en 

kategorisering som Pitkänen- Kolis antas ge en tydligare överblick av verben.  

  

4. Material  
Undersökningen är gjord på nationella prov i svenska och det har endast rört sig om 

uppsatsdelen i gymnasiets B- kurs. Uppsatserna är producerade av elever i gymnasiets årskurs 

3. Vid provtillfället får eleverna ett texthäfte med olika artiklar som de ska referera till i sina 

uppsatser. Eleverna kan välja mellan nio olika uppsatsämnen, vilka presenteras mer ingående 

i denna uppsats i kaptiel 5. Empiri. De olika uppsatsämnena har olika instruktioner där 

eleverna uppmanas att presentera sina egna erfarenheter, att jämföra med synpunkter i 

texthäftet, att diskutera, att argumentera och att förklara varför eleven ifråga har tagit ställning 

för eller emot något. Det finns två uppsättningar texthäften och uppsatsämnen eftersom de 

teoretiska och de praktiska programmen skriver vid två olika tillfällen.  

       De nationella proven består av tre delar. Delprov I är ett muntligt prov och delprov II är 

en bunden skrivuppgift som leder till korta och koncentrerade utredande texter. Delprov II 

löses på en 80-minuterslektion och samtliga elever i en klass får samma uppgift. Tanken med 

delprov II är att förbereda eleverna för delprov III som är en större skrivuppgift där eleven 

själv får välja ett av nio uppgiftsalternativ. Delprov III löses på fem timmar. Den häri 

undersökta delen är delprov III. 

       De praktiska programmen har skrivit sina uppsatser vårterminen 2004 och de teoretiska 

programmen har skrivit sina uppsatser höstterminen 2004. Proven har varit sekretessbelagda 

fram till januari månads utgång 2005, vilket innebär att materialet är det mest aktuella som 

varit tillgängligt.   

       För att få tillgång till de nationella proven togs kontakt med ett antal gymnasieskolor. 

Ganska snart visade det sig att det inte var helt enkelt att få tillgång till de nationella proven. 

Diverse tveksamheter gällande regler för hantering av arkiverade nationella prov uppklarades 

emellertid efter kontakt med en skolassistent, som tog reda på vilka restriktioner som finns vid 

undersökningar av nationella prov. Därefter kontrollerades dessa restriktioner med 

Skolverket. Ansvarig person på Skolverket för nationella prov gav besked om att dessa är 

allmänna handlingar men att namn eller långa citat ur dem inte får publiceras.  
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       Valet av gymnasieskola avgjordes av att det på den aktuella skolan fanns både teoretiska 

och praktiska program vilket gav en önskad bredd till undersökningen. En annan, rent praktisk 

faktor som spelade in i valet av skola var det faktum att den tidigare nämnda skolassistenten 

arbetade på den valda skolan, varför alla initiala problem med att få komma åt uppsatserna 

undanröjdes. Förutsättningen för att få fri tillgång till de nationella proven var att arbetet med 

dem skedde på plats på själva skolan och under kontorstid. Detta utgjorde inget problem 

eftersom skolans geografiska läge var sådant att det var lätt att ta sig dit. Huruvida resultatet 

blivit annorlunda om studien genomförts på en annan skola går bara att spekulera i; det är 

givetvis möjligt att resultaten är beroende av val av skola, men också att de är mer generella. 

       Den önskvärda bredden i materialet medförde att det från början samlade, totala antalet 

uppsatser blev högst ansenligt, varför ett urval gjordes. För att få en så bred urvalsgrupp som 

möjligt valdes slumpmässigt en klass från varje program till att delta i undersökningen. I de 

program som representerades av flera klasser gjordes därefter ännu ett slumpmässigt val av 

vilken klass som skulle ingå i undersökningen. Vissa program bestod endast av en klass och 

då fick den klassen bli den naturliga representanten för just det programmet i undersökningen. 

Urvalsprocessen resulterade i att följande program inkluderats i studien, med en klass 

representerande varje program:  

 

• Elprogrammet (EC) 

• Hantverksprogrammet (HV) 

• Hotell- och restaurangprogrammet (HR) 

• Industriprogrammet (IP) 

• Livsmedelsprogrammet (LP) 

• Naturvetenskapsprogrammet (NV) 

• Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) 

• Teknikprogrammet (TE) 

 

Industriprogrammet sorterades bort eftersom det inte gick att utläsa av arkiveringen av 

uppsatserna från detta program om det verkligen rörde sig om nationella prov eller något 

annat. Titlarna på detta programs elevuppsatser stämde inte överens med de övriga 

programmens titlar. Det fanns dessutom helt andra dokument arkiverade i samma kuvert som 

elevuppsatserna. Detta program är alltså inte representerat i undersökningen. Att 

Industriprogrammet inte inkluderats i studien har bidragit till en jämnare fördelning av 
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uppsatser skrivna av flickor respektive pojkar. Eftersom Industriprogrammet bestod av enbart 

pojkar och det rådde en viss obalans i könsfördelningen i studien i sin helhet blev resultatet av 

exkluderingen att överrepresentationen av uppsatser skrivna av pojkar inte blev så stor som 

den varit om Industriprogrammet inkluderats.  

       Eftersom undersökningen vill jämföra flickors och pojkars språk föll ett antal uppsatser 

bort på grund av att det inte gick att avgöra om de var skrivna av en pojke eller en flicka. 

Anledningen till att det var svårt att avgöra skribentens kön var att det inte gick att utläsa av 

elevens namn om det var en flicka eller en pojke. För att undvika detta bortfall hade 

primärmaterialet eventuellt kunnat delas upp i tre grupper där den tredje gruppen hade varit 

könsneutral. Vinsten med ett sådant förfarande hade i och för sig varit att så många uppsatser 

som möjligt hade kunnat inkluderas i undersökningen men eftersom syftet med 

undersökningen är att undersöka eventuella skillnader i flickors och pojkars språk får det 

anses vara viktigare att kunna könsbestämma uppsatsernas författare än att inkludera så 

många uppsatser som möjligt.  

       Dessutom sållades uppsatser med felaktiga rubriker bort eftersom det inte var möjligt att 

bestämma vilket uppsatsämne eleven i fråga valt. En uppsats var arkiverad i två exemplar och 

sållades bort eftersom det inte var möjligt att avgöra vilken av de två som var elevens 

slutgiltiga produkt.  

       Det material som slutligen kunde tas med i undersökningen består av totalt 106 uppsatser, 

varav 47 är skrivna av flickor och 59 av pojkar. Det totala antalet ord som ingått i uppsatserna 

uppgår till 64 567, varav 28 340 finns i flickornas uppsatser och 36 227 finns i pojkarnas. Av 

de orden består 10 995 av verb, varav 4959 finns i flickornas uppsatser och 6036 finns i 

pojkarnas. Eftersom uppsatserna skrivna av flickor respektive pojkar inte är lika många till 

antalet har alla resultat räknats om i procent för att en jämförelse skulle kunna göras. 

       I uppsatserna finns ord som kan misstänkas vara verb men som är använda eller stavade 

så att de inte går att identifiera som verb. Dessa ord är inräknade i det totala antalet ord men 

ingår inte i verbundersökningen. Att de oidentifierade orden inte är medräknade i 

verbundersökningen beror på att det inte var möjligt att placera dem i rätt kategori. Exempel 

på ord som inte är medräknade är: att känna pengar (i stället för att tjäna pengar), ceep up (i 

stället för keep up), sotod (oklart vad som menas), barn som hatt (i stället för haft). Det totala 

antalet odefinierbara ord uppgår endast till 17 stycken i hela materialet, vilket procentuellt sett 

betyder 0,03% vilket är en så liten andel av det totala antalet ord att det inte kan anses ha 

påverkat utgången av undersökningen. 
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5. Metod 
Antal ord och antal verb har räknats och sedan ställts i relation till varandra för att kunna se 

hur många procent av det totala antalet ord i varje uppsats som är verb. Verben är sedan 

räknade ytterligare en gång för att kunna fastställa hur många olika verb som förekommer. 

Vissa verb förekommer ett flertal gånger, men har då bara räknats som ett verb, det vill säga 

endast räknats en gång. Detta för att kunna undersöka hur många varitationer av verb som 

förekommer i uppsatserna. Att komma är ett sådant verb som förekommer ett flertal gånger 

men i undersökningen av variationsgrad räknas det bara en gång. Andra exempel på vanligt 

förekommande verb är att få, att bli och att finnas. 

       Verben är redovisade i sin infinitivform, det vill säga i sin grundform t ex att läsa.    

Eftersom hjälpverb inte i sig själva bär sådan lexikal betydelse som huvudverb kan sägas göra 

har hjälpverb inte ingått i undersökningen, vilket innebär att endast verb i huvudverbs 

funktion har tagits med. Hjälpverb bär grammatisk betydelse såsom tempus, ett exempel är: 

har skrivit kontra skriver. Här talar hjälpverbet om att det rör sig om tempusformen perfekt 

medan huvudverbet bär den semantiska betydelsen. De verb som i kombination med partikel 

fått sin betydelse modifierad eller helt ändrad är redovisade med partikel (Bolander, 2001, s. 

126). Ett exempel på sådana verb är: att ställa – att ställa upp.  

       Samtliga ord i uppsatserna har inkluderats i studien utom orden i rubrikerna. Dessa har 

inte räknats med, eftersom eleverna inte själva har haft möjlighet att påverka valet av ord i 

rubriken.  

       Slutligen har flickors respektive pojkars val av uppsatsämne noterats. Eftersom de 

teoretiska programmen skriver vid ett tillfälle och de praktiska programmen vid ett annat, och 

eftersom de uppsatsämnen som eleverna ges att välja mellan vid de två tillfällena skiljer sig 

åt, blev det nödvändigt att presentera resultaten under två olika rubriker. 

 

6. Empiri 
6.1 Antal verb 

Som redan nämnts i kapitel 3. Material och metod består den här undersökningen av totalt 106 

uppsatser varav 47 är skrivna av flickor och 59 av pojkar. Uppsatserna utgörs av totalt 64 567 

ord, varav 28 340 finns i flickornas uppsatser och 36 227 finns i pojkarnas. Av det totala 

antalet ord är 10 995 verb, varav 4959 finns i flickornas uppsatser och 6036 finns i pojkarnas. 

Att antalet ord i flickornas uppsatser är lägre än i pojkarnas får antas bero på att färre 
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uppsatser är producerade av flickor. Eftersom pojkarna är överrepresenterade och för att 

kunna jämföra flickornas siffror med pojkarnas redovisas resultaten även i procent. 

       Siffrorna i Tabell 1 nedan visar antal ord och antal verb i genomsnitt för varje elev på 

samtliga program.  

 
Tabell 1. Antal ord och antal verb 

Kön Antal ord i genomsnitt Antal verb i genomsnitt 

Flickor 603 106  (17,6%) 

Pojkar 614 102  (16,6%) 

Totalt 609 104 (17,1%) 

 

Sammantaget för både flickor och pojkar blir genomsnittssiffran 609 ord och efter en 

jämförelse mellan flickornas och pojkarnas uppsatser visade det sig att flickorna använde 

något färre ord i genomsnitt än pojkarna. Flickorna använde 603 ord och pojkarna 614 ord. 

Det betyder att skillnaden mellan flickor och pojkar i antal använda ord är 11.        

       När det gäller verb är den sammantagna siffran för båda könen 104 verb. Flickorna 

använder fler verb än pojkarna, nämligen 106 stycken i genomsnitt jämfört med pojkarna som 

använder 102 verb i genomsnitt. En jämförelse i procent visar att av flickornas 603 ord så 

består 17,6% av verb och av pojkarnas 614 ord så består 16,6% av verb. Av det totala antalet 

ord för både flickor och pojkar består 17,1% av verb och som synes är skillnaderna inte 

signifikanta. I en undersökning gjord på 1970-talet kom man fram till ungefär samma resultat 

(Hultman/Westman 1977, s. 145). Hultman/Westmans undersökning visade på en skillnad 

mellan flickors och pojkars användning av verb på 0,85%, att jämföra med siffrorna ovan som 

visar en skillnad på 1%. 

     Siffrorna i Tabell 2 nedan visar hur verben fördelat sig enligt Pitkänen – Kolis olika 

kategorier. De fem olika kategorierna är handlingsverb att göra, att filma, relationsverb att 

bli, att innebära, perceptionsverb att höra, att kolla, kognitionsverb att hata, att fundera och 

verbaliseringsverb att kalla, att berätta. 
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 Tabell 2. Antal verb i de olika kategorierna 

Kategori Flickor Pojkar 

Handlingsverb 2435 (49,1%) 3053 (50,5%) 

Relationsverb 1652 (33,3%) 2077 (34,4%) 

Perceptionsverb 188 (3,8%) 211 (3,5%) 

Kognitionsverb 507 (10,2%) 493 (8,2%) 

Verbaliseringsverb 177 (3,6%) 202 (3,3%) 

 

Som resultaten i tabellen visar är inte skillnaderna mellan vilka typer av verb som flickor och 

pojkar använder särskilt stora. Den största gruppen av verb är handlingsverb och det gäller 

både flickor och pojkar. Flickorna använder 49,1% handlingsverb och pojkarna använder 

50,5%, vilket utgör en skillnad på endast 1,4%. Att handlingsverb utgör den största gruppen 

är inte oväntat eftersom den kategorin har störst variationsmöjligheter, i jämförelse med 

verbaliseringsverben som inte har lika stora möjligheter till variation. 

       När det gäller relationsverben är skillnaden också liten. Flickorna använder 33,3% 

jämfört med pojkarna som använder 34,4%, vilket utgör en så liten skillnad som 1,1%. 

       Inom kategorin perceptionsverb är skillnaden ännu mindre än i de föregående 

kategorierna. Flickorna använder 3,8% perceptionsverb jämfört med pojkarna som använder 

3,5%, vilket visar en skillnad på 0,3%. 

       Nästa kategori i tabellen är kognitionsverb och i denna kategori finns det en lite större 

skillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna använder nämligen 10,2% och pojkarna 

använder 8,2%. Det betyder att skillnaden är 2%, vilket är den största skillnaden i 

användandet av verb i de olika kategorierna. 

       Den sist redovisade kategorin är verbaliseringsverb och här är skillnaden återigen mindre. 

Flickorna använder 3,6% verbaliseringsverb medan pojkarna använder 3,3%, vilket resulterar 

i en skillnad på 0,3%.      

 

6.2 Variation av verb 

I Tabell 3 nedan redovisas variationen i användningen av olika verb i siffror och procent i 

genomsnitt för varje elev på samtliga program. 
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Tabell 3. Antal verb och variation av användning av verb 

Kön Antal verb i genomsnitt Variation i användning av verb i genomsnitt 

Flickor 106 13,3 (12,5%) 

Pojkar 102 13,8 (13,5%) 

Totalt 104 13,6 (13,1%) 

 

Som tidigare nämnts använder flickorna något fler verb än pojkarna. Av flickornas 106 verb 

är 13,3 olika variationer av verb, alltså använder flickorna sig av 13,3 olika verb i sina 

uppsatser. Det innebär att många verb används ett flertal gånger. Det betyder vidare att av 

flickornas totala antal verb är 12,5% olika variationer.  

       Vad gäller pojkarnas användning av verb så är 13,8 av totalt 102 av olika variation. 

Procentuellt sett använder pojkarna 13,5% olika variationer av verb relaterat till det totala 

antalet verb. Av det totala antalet för både flickor och pojkar är 13,1% olika variationer av 

verb. Skillnaden mellan hur många olika verb flickor och pojkar använder är 1%. Flickorna 

använder därmed något färre olika variationer av verb än pojkarna. 

       Det undersökta materialet visar att vissa verb som till exempel att vara, att bli, att få och 

att finnas är de mest frekvent förekommande. Alla dessa verb tillhör kategorin relationsverb 

som presenterades i rubriken 4. Forskningsbakgrund. Det myckna användandet av 

relationsverb är gemensamt för alla uppsatser i studien.  

       Det finns verb som endast förekommer en enda gång i det genomgångna materialet, som 

till exempel amma, implementera, överbefolka och gjuta. De nyss nämnda verben ingår i 

kategorin handlingsverb. Vidare finns det en del verb som är klart inspirerade av engelskan 

som till exempel hotta upp, plugga in, dejta och styla, dessa verb ingår också i katgorin 

handlingsverb. Det går inte att ur ett genusperspektiv dra slutsatser om vare sig ovanligt 

förekommande verb eller om engelskinspirerade verb eftersom bägge könen är representerade 

i lika hög grad i båda kategorierna.  

 

6.3 Uppsatsämne 

6.3.1 Teoretiska program 

De teoretiska programmen, NV, SP och TE, hade följande uppsatsämnen att välja mellan:  

• Allas lika värde 

• Utanför och innanför 

• Hitta hem 

• Alternativa världar 
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• Film – inte bara från Hollywood 

• Skönhet – till vilket pris? 

• Världens barn 

• Svart och vitt  

• Att mötas över kulturgränser 

Från de teoretiska programmen fanns det totalt 58 uppsatser som ingick i undersökningen, av 

dessa var 21 skrivna av flickor (36%) och 37 av pojkar (64%).  

       I Diagram 1 nedan redovisas vilka uppsatsämnen flickor respektive pojkar på de 

teoretiska programmen har valt. 

 
Diagram 1. Teoretiska program/uppsatsämnen 
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       Diagram 1 visar att vid vissa uppsatsämnen är könsskillnaderna större än vid andra. 

Flickorna har fördelat sig någorlunda jämnt och de ämnen som ligger i topp är: Hitta hem, 

Skönhet -  till vilket pris?, Världens barn och Svart och vitt. Vart och ett av de fyra 

uppsatsämnena valdes av 19% av flickorna. Trots att skönhet ofta framställs som något som är 

förbehållet flickor att tänka på och oroa sig för så valde så många som 13% av pojkarna att 

skriva under ämnet Skönhet -  till vilket pris? Lika många pojkar hade valt att skriva om Svart 

och vitt, som även det handlade om skönhet. Skönhet – till vilket pris? behandlade hur stora 

risker människor är villiga att ta för att se bra ut medan Svart och vitt fokuserade på om svarta 

och vita människor har olika skönhetsideal.  
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             Världens barn, skulle enligt instruktionen behandla hur man kan bidra till en bättre 

tillvaro för barn som har det svårt. Detta uppsatsämne valdes av 16% av pojkarna. 

Uppsatsämnet Hitta hem som handlar om migrationsfrågor och om människors behov av att 

känna sig hemma och hitta sin egen identitet valdes inte av någon pojke. Att Hitta hem bara 

har valts av flickor kan bero på att flickor gärna skriver om känslor och relationer och de 

flickor som i den här undersökningen valt att skriva under just det ämnet har tenderat att 

skriva om trygghet och personliga relationer. Det handlar alltså om subjektiva tankar om 

trygghet. Det verkar således som om flickor skriver mer om sina egna känslor än pojkar.  

       Det uppsatsämne som dominerar bland pojkarna är: Alternativa världar, 22% av pojkarna 

har valt detta ämne mot 4% av flickorna. Ämnet Alternativa världar ger exempel på hur man 

kan fly från vardagen med hjälp av dator- och rollspel och uppmanar eleven att skriva om 

olika sätt att leva sig in i en alternativ värld. När det gäller pojkarnas sätt att ta sig an ämnet 

Alternativa världar så har flera pojkar valt att skriva om just dataspel. De beskriver hur de 

förlorar sig i spelens värld och uppslukas av problemlösning. De ger läsaren en tydlig bild av 

hur dataspelen fungerar. Deras uppsatser handlar mer om dataspelen än om pojkarna själva.  

       Ett uppsatsämne som valts av enbart pojkar är: Film – inte bara från Hollywood. Det 

valdes av 11% av pojkarna. Eleverna ska enligt instruktionerna till Film – inte bara från 

Hollywood skriva en filmkrönika och presentera två eller tre sevärda filmer som kommer från 

andra länder än England, Sverige och USA. Under uppsatsämnet Film – inte bara från 

Hollywood har samtliga pojkar skrivit om asiatiska filmer. De har skildrat handlingen 

detaljerat i dessa filmer. Återigen har de skrivit om något som inte är direkt relaterat till deras 

egna personligheter, utan snarare om något som ligger utanför dem själva. 

       De två uppsatsämnen som valts av minst antal elever är Utanför och innanför och Att 

mötas över kulturgränser. Av flickorna har 4% valt att skriva om Utanför och innanför och 

endast  2% av pojkarna har valt att skriva under detta ämne. Uppsatsämnet Utanför och 

innanför behandlar hur gemenskap och utanförskap skildras i konst och litteratur. Att så få 

elever valt att skriva under detta ämne kan tänkas bero på att ramarna i uppgiften är snäva och 

kräver en viss insyn i både litteraturens och konstens värld.  

       Att mötas över kulturgränser har valts av 4% av flickorna och 8% av pojkarna. Eleverna 

ska under det här ämnet skriva en krönika om sina erfarenheter av kulturmöten och diskutera 

hur kulturmöten kan berika tillvaron. Eftersom skolan som eleverna i undersökningen studerar 

på är mångkulturell är det förvånande att inte fler valt att skriva under ämnet Att mötas över 

kulturgränser. Kanske kan det bero på att elevernas syn på begreppet kultur är relativt snävt 

och inte inbegriper saker som traditioner eller vanor. Ett kulturmöte måste ju inte vara ett 
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möte mellan människor från olika länder, utan kan lika gärna vara ett möte mellan människor 

från olika landskap, stadsdelar eller till och med familjer. 

 

6.3.2 Praktiska program 

De praktiska programmen, EC, HV, HR och LP, hade följande uppsatsämnen att välja mellan: 

 

• Till tittarombudsmannen  

• Lagen – för vår tid?  

• Dokusåpan – ett fenomen i tiden  

• Annonsen som tidsdokument  

• Människan och tiden  

• Nu eller då i filmens värld  

• Jakten på hundradelarna 

• Roligt förr – och nu? 

• Kvinnligt och manligt förr och nu 

•  

Från de praktiska programmen fanns det 48 uppsatser som ingick i undersökningen, av dessa 

var 26 skrivna av flickor (54%) och 22 av pojkar (46%). 

       I Diagram 2 visas vilka uppsatsämnen flickor respektive pojkar på de praktiska 

programmen har valt. 
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Diagram 2. Praktiska program/uppsatsämnen 
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       Diagram 2 visar att flickor och pojkar har fördelat sig relativt jämnt över de olika 

uppsatsämnena. Det finns bara ett uppsatsämne som domineras klart av ett kön och det är Till 

Tittarombudsmannen som valts av 38% av flickorna och 27% av pojkarna. Även om ämnet 

valts av flest flickor så kan ändå inte slutsatsen bli att just detta ämnet är typiskt för flickor, 

eftersom så många som 27% av pojkarna gjort samma val. Det är med andra ord inget typiskt 

val för någotdera könet trots att flickorna dominerar. Till Tittarombudsmannen tillhör 

tillsammans med Dokusåpan - ett fenomen i tiden de populäraste ämnena. Dessa båda ämnen 

har valts av sammanlagt 33% respektive 31% av eleverna. Båda de här uppsatsämnena 

behandlar samma tema, nämligen dokusåpor. Det är rimligt att anta att uppsatsämnenas 

popularitet beror på att dokusåpor får mycket plats i både tv och tidningar. Det framgår av 

elevernas uppsatser att de är flitiga konsumenter av dokusåpor och det verkar gälla för både 

flickor och pojkar.  

       Av flickorna är det 11% som har valt att skriva under ämnet Människan och tiden och 

14% av pojkarna har valt samma ämne. Under detta uppsatsämne ska eleverna skriva om hur 

människans syn på tid förändras under livet.  
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       Lagen för vår tid har valts av 11% av flickorna och 9% av pojkarna. Här lyder 

instruktionerna att eleven ska skriva ett debattinlägg om lagar som eleven anser bör förändras 

eller behållas. 

       Annonsen som tidsdokument har valts av 4% av både flickor och pojkar. Eleverna ska 

skriva ett anförande om reklamannonser från olika tidsperioder. De ska analysera och jämföra 

minst två av annonserna i texthäftet och jämföra deras helhetsintryck och olika delar.  

       Ett annat ämne som också valts av 4% av flickorna och pojkarna är Nu eller då i filmens 

värld. Enligt instruktionen ska eleverna presentera två eller tre filmer som skildrar tid på olika 

sätt.  

       Det enda uppsatsämnet som valts av enbart pojkar är Jakten på hundradelarna. Det är 9% 

av pojkarna som har valt detta ämne. Här ska eleverna skriva ett debattinlägg med exempel på 

vad pressade tider och små marginaler kan betyda för dagens idrottare. De ska diskutera 

tidens betydelse inom idrotten och ge exempel från sitt eget idrottande. En orsak till att enbart 

pojkar har valt att skriva om Jakten på hundradelarna kan vara att tävlingsidrott tilltalar mest 

pojkar.                        

       Det finns dessutom två uppsatsämnen, Roligt förr – och nu? och Kvinnligt och manligt 

förr och nu, som inte valts av någon elev. Roligt förr  - och nu behandlar vad människor har 

skrattat åt genom tiderna. Elevens uppgift är att skriva en essä om minst 10 år gamla 

humoristiska texter, bilder eller filmer. Under Kvinnligt och manligt förr och nu ska eleven 

resonera kring olika tiders syn på vad som är kvinnligt respektive manligt. En gissning till 

varför ingen valt dessa båda ämnen skulle kunna vara att eleverna inte lockas av det historiska 

perspektivet och kanske också att ämnesområdena ligger för långt utanför deras värld. Detta 

skulle också kunna förklara varför så få elever valt Annonsen som tidsdokument och Nu eller 

då i filmens värld som också präglas av det historiska perspektivet. 

 

7. Avslutande diskussion 
7.1 Antal verb 

Resultatet av undersökningen visar att skillnaden mellan flickors och pojkars användning av 

verb inte är betydande. Som tidigare nämnda siffror visar använder flickorna i genomsnitt 106 

verb och pojkarna använder 102. Vid en procentuell jämförelse står det klart att det endast rör 

sig om en skillnad på 1%. I Hultman/Westmans undersökning slås det fast att många verb är 

utmärkande för just flickors uppsatser trots att resultatet av deras undersökning endast visar på 

en skillnad på 0,85%, som är en lägre siffra än vad denna undersökning kommit fram till. Med 
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tanke på att skillnaden inte är större är det anmärkningsvärt att man utifrån det ändå drar 

slutsatsen att många verb är utmärkande för flickor. Det innebär förmodligen att man utgår 

ifrån pojkarnas siffra som norm och att allt över den siffran anses vara många. Hade det 

istället varit flickornas siffra som varit normgivande så hade kanske Hultman/Westmans 

resultat blivit att ett utmärkande drag för pojkars skriftspråk är att det innehåller få verb. 

Utifrån detta resonemang är det högst troligt att det är just den manliga normen som fått stå 

som modell för Hultman/Westmans undersökning.  

       En vanligt förekommande uppfattning är att flickor skulle skriva mer berättande än 

pojkar, och eftersom ”Verben är fler i s.k. berättande stil än i beskrivande,” (Cassirer, 1993, s. 

74) skulle det vara lätt att dra slutsatsen att flickor använder fler verb än pojkar. Denna 

undersöknings resultat visar dock att det är något riskabelt att utgå ifrån att flickors språk ser 

ut på ett sätt och pojkars på ett annat. Precis som Linnarud skriver i Språkforskning för 

språklärare (s. 60-61) så är det viktigt att vara på sin vakt emot fördomar åt det ena eller 

andra hållet. Vidare uttrycker Linnarud att det inte är någon katastrof att det finns skillnader 

mellan människor om inte den ena gruppen prioriteras som normgivande. För att bedriva 

fördomsfria undersökningar är det angeläget att inte utgå ifrån att ett kön är normgivande utan 

att istället jämföra resultat förutsättningslöst.  

       Om man utgår ifrån att ingetdera kön är normgivande så kan en skillnad på endast 1% 

inte vara avgörande för att dra slutsatsen att många verb är utmärkande för flickors 

skriftspråk. Utifrån en skillnad på 1% skulle det snarare vara naturligt att dra slutsatsen att 

flickors och pojkars skriftspråk är mer lika än olika.   

       Vad gäller resultatet av hur många verb flickor respektive pojkar placerar i varje kategori 

så är skillnaderna inte heller här signifikanta. Den största skillnaden visar sig vara i kategorin 

kognitionsverb och den är 2%. Under rubriken 5.3 Uppsatsämne har det konstaterats att 

flickor tenderar att skriva mer om sina egna känslor än vad pojkar gör. Eftersom 

kognitionsverben ofta är relaterade till känslor skulle den redovisade skillnaden kunna 

härledas till just det faktum att flickor skriver mer om sina känslor, vilket inte är förvånande 

med tanke på vad tidigare forskningresultat kommit fram till när det gäller flickors 

skriftspråk. I framtiden kommer skillnaderna mellan flickors och pojkars sätt att skriva 

eventuellt att närma sig varandra, förmodligen beroende på att det har blivit mer accepterat för 

pojkar att visa känslor. 

       De övriga kategorierna uppvisar skillnader mellan 0,3% och 1,4%. Eftersom det är i 

kategorin handlingsverb som skillnaden på 1,4% ligger och det är pojkarna som har flest så 

skulle en slutsats av detta kunna vara att pojkarna ibland använder handlingsverb istället för 
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kognitionsverb. En orsak till detta skulle kunna vara att många pojkar har beskrivit 

handlingsförlopp i dataspel eller filmer, och att detta sätt att ta sig an uppsatsämnena slår 

igenom i deras användning av handlingsverb respektive kognitionsverb.  

       Det ter sig naturligt att någon som skriver om känslor använder sig av fler kognitionsverb 

jämfört med någon som skriver om handlingsförlopp i till exempel dataspel eller filmer. Det 

verkar som den egentliga könsskillnaden ligger i valet av uppsatsämne och att detta i sin tur 

påverkar språket.  

 

7.2 Variation av verb 

Undersökningens resultat visar att av flickornas 106 verb så är 13,3 olika variationer medan 

av pojkarnas 102 verb är 13,8 olika variationer. Det ger en skillnad på 1%. Skillnaden är för 

liten för att man ska kunna fastslå att det ena könet känner till fler olika verb än det andra, och 

därmed kan man inte dra några slutsatser om huruvida flickors ordförråd är större än pojkars. 

Kopplingen mellan ordförråd och variationsgrad i språket har ej kunnat beläggas i studerad 

litteratur, men det torde vara självklart att användning av fler olika verb tyder på att 

skribenten faktiskt känner till fler olika verb.  

       I studien visar det sig att de vanligast förekommande verben är så kallade relationsverb 

och att de verb som uppträder enbart en gång är handlingsverb. Vidare står det klart att i 

användandet av relationsverb respektive handlingsverb finns ingen markant skillnad mellan 

könen. Inte heller här går det alltså att säga att det föreligger skillnader mellan flickors och 

pojkars skriftspråk.  

       Vissa handlingsverb som är vanligt förekommande verkar vara direkt kopplade till ämnet 

som till exempel att regissera, att manipulera, att klippa, att vinkla och att bleka. Alla dessa 

verb finns i artiklarna i elevernas texthäften och det kan ha påverkat elevernas val av verb. 

Visserligen får alla elever tillgång till samma texter, vilket gör förfarandet rättvist men frågan 

är hur mycket av elevernas eget ordförråd som syns i uppsatserna. Det är tydligt att när de 

nyss nämnda verben uppträder i uppsatserna så finns de också i den text som är kopplad till 

det aktuella uppsatsämnet. Användandet av dessa verb har således inget med genus att göra 

utan istället med uppsatsämnet. 

 

7.3 Uppsatsämne 

7.3.1 Teoretiska program 

Av de uppsatsämnen som de teoretiska programmen hade att välja mellan är Hitta hem det 

ämne som tilltalat endast flickor. Som tidigare nämnts i 4. Forskningsbakgrund och 5. Empiri 
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är flickor mer benägna att välja ämnen som är personrelaterade. I skrivuppgiften Hitta hem 

ska skribenten enligt instruktionen diskutera människors behov av att känna sig hemma och 

att hitta sin egen identitet. Detta går i linje med tidigare forskningsresultat som påvisat att 

flickor fokuserar mer på personer än på saker. Att det ser ut så här beror förmodligen på att 

flickor och pojkar blir uppfostrade enligt olika ideal och att flickorna uppmuntras att visa sina 

känslor. 

       Ett ämne som enbart fallit pojkarna i smaken är Film – inte bara från Hollywood. Enligt 

instruktionen till detta ämne ska eleverna presentera ett par sevärda filmer som kommer från 

andra länder än Sverige, England och USA. Alla pojkarna har löst uppgiften genom att 

referera till asiatiska krigarfilmer. I instruktionen till uppgiften och även i texthäftet nämns 

film ifrån Indien och Nya Zeeland men ingen ifrån övriga Asien. Pojkarnas val kan tänkas 

bero på att den typ av asiatisk film som pojkarna skriver om är populär bland pojkar i 

gymnasieålder och att den asiatiska filmen har upplevt ett starkt uppsving internationellt de 

senaste åren. 

       Pojkarna har noggrant beskrivit handlingen i dessa filmer utan att närmare gå in på 

karaktärer eller relationer mellan karaktärer. Det innebär att man här kan skönja en viss 

skillnad i det att pojkar inte fokuserar lika mycket på personer som flickor gör.  

       Ett annat ämne som varit populärt bland pojkarna är Alternativa världar. Ämnet ifråga 

har valts av 22% av pojkarna och endast 4% av flickorna, vilket i antal elever betyder åtta 

pojkar och en flicka. Skrivuppgiften innebär att eleven ska berätta om hur han/hon flyr 

verkligheten med fantasins hjälp. Den övervägande delen av pojkarna har skrivit om dataspel 

och även här har pojkarna skrivit mer om handlingen i dataspelen än om personer, vilket 

återigen bekräftar vad tidigare forskning visat om pojkars sätt att skriva.  

       Sammantaget betyder resultaten av undersökningen att flickor skriver mer personrelaterat 

medan pojkar skriver mer sakorienterat, vilket stämmer väl överens med tidigare 

forskningsresultat som presenterats i bland annat Eneskärs Forskning kring tio års centrala 

prov i svenska för tvååriga linjer 1984-1993. 

 

7.3.2 Praktiska program 

Som Diagram 2 visar så är det ett uppsatsämne som domineras klart av ett kön och det är Till 

Tittarombudsmannen som valts av 38% av flickorna och 27% av pojkarna. Trots att flickorna 

överväger kan man konstatera att ämnet lockat många skribenter av båda könen. Ett annat 

ämne som lockat många elever är Dokusåpan – ett fenomen i tiden. Detta ämne har valts av 

31% av flickorna och 32% av pojkarna. Av det totala antalet elever på de praktiska 
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programmen så är det 33% som valt Till Tittarombudsmannen och 31% som valt Dokusåpan 

– ett fenomen i tiden. I instruktionerna till båda dessa skrivuppgifter ska man ta ställning till 

dokusåpors existens.  

       Resultaten av undersökningen av de praktiska programmens ämnesval pekar inte på lika 

tydliga könsskillnader som undersökningen av de teoretiska programmens ämnesval. De två 

populäraste uppsatsämnena har ju som tidigare nämnts valts av både flickor och pojkar. En 

anledning till detta kan vara att dokusåpor är så vanligt förekommande i både tv och tidningar, 

och att de konsumeras av både flickor och pojkar. Det är inte ovanligt att eleverna följer ett 

flertal dokusåpor och en del av eleverna ger uttryck för att fem dokusåpor inte är ”så många”.  

Frågan är om könsskillnaderna i val av uppsatsämne på de teoretiska programmen hade 

försvunnit om de eleverna hade haft samma uppsatsämnen att välja bland som eleverna på de 

praktiska programmen.  

 

7.4 Konsekvenser för läraryrket  

Det är viktigt att lärare inte har förutfattade meningar om vad som är typiskt för flickors 

respektive pojkars skriftspråk. Studien visar att det på verbnivå inte finns några påtagliga 

skillnader mellan flickors och pojkars språk.  

       Läraren ska ju bedöma varje elev efter just den elevens färdigheter och kunskaper utan att 

lägga genusaspekter på bedömningen och därför är det angeläget att inte se ett kön som 

normgivande. I strävansmålen för ämnet Svenska på gymnasiet uppmanas läraren att låta 

eleverna prova olika texttyper och konstnärliga uttrycksmedel. Om det kan antas att det finns 

texttyper som är typiskt kvinnliga eller typiskt manliga då måste alla elever få prova dessa 

typer. Dessutom bör inte läraren förvänta sig att flickor ska skriva på ett sätt och pojkar på ett 

annat. Det viktiga är inte att lägga fokus på flickors respektive pojkars sätt att skriva utan på 

att alla elever, oavsett kön, ska uppnå målen för godkänd. Målen handlar inte om kvinnliga 

eller manliga normer utan om rent språkliga mål. 

       Ett sätt att komma undan risker i bedömningen baserade på eventuella förutfattade 

meningar skulle kunna vara att någon gång låta eleverna skriva uppsatser anonymt. Det skulle 

kunna lösas genom att eleverna skrev under kodnamn eller sifferbeteckningar som läraren inte 

skulle få känna till förrän efter det att bedömningen var klar. På så sätt skulle bedömningen 

inte färgas varken av elevens kön eller tidigare produktion.  

       Vad gäller val av uppsatsämne säger undersökningens resultat att könsskillnaderna var 

större på de teoretiska programmen än på de praktiska, vilket kan tyda på att 

provkonstruktörerna kan eliminera könsskillnader genom sitt val av vilka ämnen som ska ingå 

 24



i de nationella proven. De praktiska programmens uppsatsämnen att välja bland verkar vara 

mer könsneutrala jämfört med de teoretiska programmens. Detta ger en vink om att man även 

som lärare kan styra vem som ska skriva om vad i skolan. Läraren ska enligt Lpf 94, under 

rubriken 2. Mål och riktlinjer (s. 45) ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning 

speglar både manliga och kvinnliga perspektiv”.  

       Genom att låta flickor ta sig an sådana ämnen som anses vara typiskt manliga och 

tvärtom kan läraren hjälpa elevernas perspektiv att vidgas utöver de stereotypa könsrollerna 

och på så sätt öka förståelsen mellan könen. 

 

7.5 Övriga iakttagelser 

Under arbetets gång har en del övriga iakttagelser gjorts som visserligen inte är direkt knutna 

till syftet men som ändå är värda att nämna.  

       Den första iakttagelsen som gjordes handlade om arkiveringen av de nationella proven. 

Det visade sig nämligen att det fanns lika många arkiveringssätt som det fanns klasser. Varje 

lärare hade arkiverat på sitt sätt. Det fanns dels kuvertpåsar som var prydligt ifyllda, dels 

vanliga C4 kuvert som var sprickfärdiga av sitt innehåll och dels mappar av olika slag. Enligt 

Skolverket ska skolorna följa Riksarkivets allmänna råd RA-FS 2002:2, men frågan är om det 

inte hade varit bättre och tydligare om Skolverket helt enkelt bifogat kuvert där det fanns 

förtryckta anvisningar om vad som behöver fyllas i. Ett enhetligt system skulle underlätta 

framtida studier av arkiverade nationella prov.   

       En annan observation som gjordes var att de teoretiska programmens uppsatsämnen 

syntes mer abstrakta än de praktiska programmens. Eftersom eleverna läser samma kurs, 

Svenska B, är det viktigt att de får samma förutsättningar. Även här handlar det om 

förutfattade meningar och att man som lärare eller övrig personal i skolan inte får anta att 

elever som valt ett praktiskt program inte kan hantera lika abstrakta ämnen som elever som 

valt teoretiska program. 

       Ytterligare en upptäckt som gjordes var att det verkade finnas en hel del övrigt att önska 

vad gällde elevernas stavning. Trots att det rörde sig om texter skrivna av elever i gymnasiets 

årskurs 3 kunde många enkla stavfel observeras som till exempel vissa istället för visa, känna 

istället för tjäna, själa istället för stjäla och hade med två d. Eftersom stavfel ofta förekom i 

elevernas texter blev reaktionen efter en viss tids arbete med materialet att texter fria ifrån 

stavfel  utmärkte sig från mängden. Som blivande lärare funderade vi på vad denna utveckling 

beror på. Vad har bristerna i elevernas stavning sin grund i? 
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       Slutligen gjordes en sista observation som rörde sig om elevernas betyg. En snabb 

genomräkning av betygen visade att av flickorna på de teoretiska programmen hade 4,8% IG, 

42,8% G, 33,3% VG och 14,3% MVG och därutöver fanns 1 uppsats (4,8%) som ej var 

betygsatt. Av pojkarna på de teoretiska programmen hade 8,1% IG, 37,8% G, 32,4% VG, 

13,5% MVG och 8,1% var inte betygsatta. Vad gäller flickorna på de praktiska programmen 

hade 7,4% IG, 66,7% G, 18,5% VG och 7,4% MVG. Siffrorna för pojkarna på de praktiska 

programmen visade att 72,7% hade G, 22,7% hade VG och 4,5% var inte betygsatta. Det är 

intressant att se att det inte finns några IG bland pojkarna på de praktiska programmen och att 

motsvarande siffra för pojkarna på de teoretiska programmen är 8,1%. Det hade varit 

intressant att i en framtida studie utförligare undersöka elevernas betyg. 

 

8. Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att det finns vissa skillnader mellan flickors och pojkars språk. 

Det har visat sig att flickor ofta väljer att skriva om relationer människor emellan och att 

pojkar väljer att skriva mer sakorienterat. Skillnaderna verkar ligga mer på innehållsplanet än 

på verbnivån, vilket denna undersökning bekräftar.  

       Vid studien av antal verb visade det sig att skillnaden mellan flickors och pojkars 

användning av verb är så liten som 1%. Vid jämförelsen av de olika verbkategorierna låg 

skillnaderna mellan 0,3% och 2%. När det gäller variationen av verb i elevernas uppsatser 

blev resultatet att skillnaden mellan hur många olika verb flickor och pojkar använder också 

är 1%. De mest frekvent förekommande verben i elevernas uppsatser tillhörde kategorin 

relationsverb. De verb som visade sig endast förekomma en gång i hela materialet ingick i 

kategorin handlingsverb. Det gick inte att ur ett genusperspektiv dra slutsatser om variationen 

i flickors och pojkars verbanvändning eftersom bägge könen var representerade i lika hög 

grad i båda kategorierna.  

       Undersökningen av val av uppsatsämne på de teoretiska programmen ledde fram till 

slutsatsen att flickor har en viss tendens att skriva om känslor och relationer, medan pojkarna 

har en benägenhet att skriva om ämnen som behandlar saker som inte är direkt relaterade till 

känslor och relationer. Skillnaderna i val av uppsatsämne på de praktiska programmen var 

inte så tydliga. En anledning till det tros vara att eleverna är flitiga konsumenter av dokusåpor 

och att två av uppsatsämnena baserades just på dokusåpor.  

       De konsekvenser för läraryrket som tydliggjorts i undersökningen handlar till stor del om 

att inte ha förutfattade meningar om vad som är typiskt för flickors respektive pojkars språk.  
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       Alltsedan tiden för när Bibeln författades har det talats om skillnader mellan könen. Den 

här undersökningen visar att eventuella könsskillnader i språket inte finns på verbnivå utan 

snarare på innehållsnivå. Det verkar vidare som om forskning ofta utgår ifrån att det finns 

skillnader mellan könen. Istället för att leta efter skillnader skulle det vara intressant att i 

framtiden utöva och ta del av forskning som koncentrerar sig på att leta efter likheter mellan 

könen.  
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