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Sammandrag 
I dagens forskning vet vi mycket om stereotypa könsmönster. Hur kvinnor och män beter sig 

i vissa situationer då de pratar, arbetar eller interagerar med varandra. Frågan är bara om 

det finns typiska skillnader i skriftspråket också? Denna studie har undersökt vad det finns 

(om det skulle finnas) för skillnader och jämfört resultaten med tidigare forskning. 

  Undersökningen har fokuserat kring gymnasieelevers skrivande och framförallt eventuella 

skillnader mellan flickor och pojkar. Materialet är hämtat från Uppsala universitets nordiska 

institution, där lagring av de nationella proven i svenska finns. Det som jag har valt att 

undersöka är hur stor andel av vissa ordklasser som används av respektive kön, hur långt de 

skriver (ordlängd, meningslängd och textlängd), om skrivfel är vanligt, hur 

talspråkliga/skriftspråkliga eleverna är och om det finns några innehållsliga skillnader.  

   Resultatet skiljer sig inte mycket från tidigare resultat. De flesta siffror stämmer bra 

överens med vad andra forskare har kommit fram till. Det finns dock vissa olikheter där en 

förändring har skett.  

   Vad gäller textlängden skriver pojkarna längre än flickorna, vilket andra studier inte har 

kommit fram till. Under ordklasserna är resultatet intressant för här använder flickorna 

betydligt mer substantiv än de tidigare gjort och har till och med gått om pojkarna, medan 

pojkarna har gått om flickorna i användandet av adjektiv. Substantiven, som räknas till den 

skriftspråkliga formen, används normalt av pojkar och adverben, som räknas till den 

talspråkliga stilen, används normalt av flickor.  

   Vid skrivfelen är utslagen extremt små. Eleverna stavar mycket bra och de skriver sällan 

med talspråkliga varianter (exempelvis mej, dej, sej eller sån). Varken flickor eller pojkar 

använder dessa i någon större grad förutom orden de/dem/dom. Vad gäller den innehållsliga 

skillnaden är den väldigt marginell. Det finns förstås olika stildrag som pojkar och flickor 

använder sig av, men i det stora hela skriver båda grupperna väldigt lika.  
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1. Inledning 
Genusforskning är ett mycket intressant ämne att forska inom och resultaten frambringar 

ofta en så kallad ”aha-upplevelse” i hur man behandlar sin omgivning. Studier visar att 

kvinnor och män tenderar att dra åt särskilda beteendemönster som är väldigt stereotypa. 

Idag finns ju fortfarande synen på den snälla, tysta flickan och den burdusa, högljudda killen 

(Edlund, Erson, Milles, 2007). 

   I skolan ska lärare och elever bemötas på samma jämställda villkor och därför försöker 

skolor arbeta med dessa olika stereotypa ”beteendemönster”, mellan manligt och kvinnligt, 

till ett mer könsneutralt alternativ. Detta sker dock på en nivå som inte behandlar det 

skriftliga utvecklingsläget. Finns det ens någon skillnad där? Om det fanns det, borde man 

inte tänka på denna aspekt också? 

   Jag tycker att alla borde få skriva hur var och en vill, men vetskapen om att olika skriftstilar 

finns, skulle kanske kunna hjälpa lärare att få både pojkar och flickor att samspela på två 

olika plan – i skrift- som i talspråk. 

   Mönster av olika slag kan man som lärare arbeta mycket med och försöka utveckla. Med 

ett bredare spektrum av skriftspråkliga genrer kan man också få elever att ändra sin stil eller 

göra den mer avancerad. Det är ju alltid bra att kunna uppmuntra ungdomar till att pröva 

nya vägar och stilar samt att få en lekfullare tanke med språket.  

   Anledningen till att denna uppsats blir skriven är för att jag tycker att genusämnet är 

väldigt intressant och en mycket viktigt fråga i dagens skolsamhälle. För att kunna få en insyn 

i hur klassrummet fungerar och hur elever samt lärare ska kunna förstå varandra måste allt i 

klassrummet fångas upp.   

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns någon eller några skillnader mellan 

hur pojkar och flickor skriver. Jag vill främst ta reda på om det finns några speciella eller 

unika språkliga drag, som är identitetsmarkerande för just ett visst kön och vilka de i så fall 

är. Dessutom undrar jag om det skett någon utveckling mellan det manliga och kvinnliga 

skriftspråket? Vad har egentligen hänt under de senaste 30 åren? Det skulle alltså vara 

intressant att undersöka förändringen, om det har skett någon överhuvudtaget. 
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2.1 Hypotes  
Eftersom det finns vissa (ibland) markanta skillnader i pojkars/mäns och flickors/kvinnors 

sätt att socialisera i tal, så måste det ju finnas differenser i sättet de skriver på. Jag tror på att 

det finns vissa olikheter i skriftspråket och det är det jag vill undersöka i denna studie.  

3. Material 

Denna uppsats är en kvantitativ undersökning varav materialet, som jag valt att använda mig 

av, är uppsatser från de nationella proven som alla är skrivna under höstterminen 2010.  

Texterna är hämtade från det arkiv som finns tillgängligt vid Institutionen för nordiska språk 

vid Uppsala universitet (Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk) där lagring 

av nationella prov sker.  

   För att avgränsa materialet har jag bestämt mig för att använda mig av 20 uppsatser, varav 

10 är skrivna av flickor och 10 är skrivna av pojkar. Årskullen som jag valt att fokusera på, är 

gymnasister som går sitt tredje och sista år i skolan. Vad jag först och främst koncentrerat 

mig på är att alla uppsatser ska vara lika. De ska behandla samma typ av skrivuppgift där 

ämnet behandlar argumentation och diskussion. Det är en diskuterande skrivuppgift, där 

eleverna ska kunna argumentera för sina åsikter och komma med olika synvinklar på olika 

problem. De ska också kunna citera rätt och hänvisa till källmaterialet på ett korrekt sätt. 

Uppgiften som eleverna har skrivit heter Talängslan – ett hinder att övervinna. För att kunna 

ta del av texterna kommer fyra exemplar att finnas med som bilagor där två är skrivna av 

pojkar och de två andra – av flickor. 

   Eftersom denna undersökning är centrerad kring frågan om skillnader mellan kön, så tycker 

jag att specifika gymnasieprogram och skolor inte har någon relevans i ett resultat. Den 

informationen påvisar bara olika betygsresultat mellan olika skolor och kompetenser mellan 

linjer, vilket inte är av någon nytta för mitt forskningsområde. Det ska inte spela någon roll 

för resultatet vilket program eller skola en elev går på. 

   Vad gäller åldern däremot, är det mer väsentligt då den skriftliga utvecklingsnivån kan 

skilja sig åldersmässigt. Jag har också valt att använda mig av samma betyg, vilket här 

innefattar betyget godkänt.  
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4. Metod 

Den metoden som jag tänkt använda mig av finns mestadels att finna i Helena Olevards 

studie, ”Tonårsliv” – En pilotstudie av 60 elevtexter från standardproven för skolor 9 åren 

1987 och 1996 (1999) och Tor. G Hultman & Margreta Westmans arbete, Gymnasistsvenska 

(1977).  

   I den förstnämnda undersökningen har Olevard inte bara koncentrerat sig på 

genusskillnader i skriftspråket, utan fokus har legat på studiet mellan vissa årskullars 

textresultat - betygsmässigt. Hon har heller inte den gymnasiala inriktningen, som detta 

arbete kommer att koncentrera sig kring, utan undersöker högstadielever.  

   Nedan finns sex punkter som jag valt att undersöka och som denna studie kommer att 

kretsa kring. Här beskrivs de kortfattat, då respektive kapitel ger lite mer utförliga 

förklaringar. För de tre första punkterna har jag använt mig av räkneprogrammet LIX 

(läsbarhetsindex) som räknar ut textlängden, den genomsnittliga meningslängden samt 

ordlängden. 

 Textlängd: Här kommer antalet löpord (alla ord från det första till det 

sista) att räknas, ett medelvärde kommer sedan att räknas ut för båda 

könen.  

 Genomsnittlig meningslängd: Samma sak kommer att göras här. Man 

räknar antal löpord/mening för att sedan göra ett medelvärde för båda 

grupperna. 

 Ordlängd: Hur långa respektive korta ord flickor och pojkar använder 

kommer att studeras här. Vilken grupp använder flest långord? 

Resultatet kommer att presenteras både som medelvärde samt det 

procentuella antalet för varje kön. 

Under de kommande punkterna har inte programmet LIX använts, utan här 

har varje ordklass räknats ut var för sig och kommer att presenteras 

procentuellt i resultatdelen. 

 Ordklasserna: Här undersöks substantiv, räkneord, pronomen, 

adjektiv, adverb, verb, konjunktioner och prepositioner för att se hur 

frekvent pojkar och flickor använder dem. Finns det någon grupp som 
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tenderar att skriva mer substantiv till exempel? Resultatet kommer att 

presentera det procentuella medelvärdet för varje kön. 

 Stavfel och andra skrivfel: Här ingår det att studera ifall någon grupp 

tenderar att stava, eller använda sig av mer fel än andra och vilka de 

skulle kunna tänkas vara.  

 Talspråksvarianter: Här kommer jag undersöka formerna som dej/dig, 

mej/mig, sej/sig, sån/sådan, nån/någon, sen/sedan. En fråga som jag 

funderar på, är huruvida någon grupp använder dessa former och i 

vilken utsträckning? Är det vanligt förekommande och har något 

förändrats?  

 Innehållet: Vad handlar eleverna uppsatser om? Finns det någon 

annan skillnad från skriftspråksnormen? Vilket perspektiv har de? 

Ovan nämnda punkter kommer jag att gå in mer på, då dessa bara är 

kortfattade redovisningar för vad som komma skall och vidare frågetecken 

kommer att besvaras i resultatdelen. 

5 Tidigare forskning 

Forskningen kring språkliga skillnader mellan kvinnor och män är omfattande. Det finns 

många avhandlingar och uppsatser om detta ämne, men ofta är det bara det talade 

användandet som undersökningarna täcker. Alltså hur könen interagerar med varandra, och 

sin omgivning, i samtal på arbetsplatsen, skolan, hemmiljön och dylikt. Det finns mycket få, 

större och mer omfattande arbeten vad gäller en möjlig skriftspråklig skillnad. I det stora 

hela finns det olika författare och forskare som nämner skillnader i sina avhandlingar, men 

själva huvudämnet fokuserar sig på något annat än genusavvikelser i skriftspråket. 

   Innan jag går närmare in på andras forskningsresultat, måste jag först nämna ålders- och 

kategoriproblemet i materialen. Många studier, som jag har läst, är gjorda för över 20 år 

sedan (de flesta under 1970-talet) så därför har jag inte mycket information om hur det ser 

ut i dagsläget. Eftersom tiderna förändras, och utvecklingen i skolan likaså, har jag därför valt 

att jämföra tidigare studier med de nya resultat som jag fått fram.   

   Vad gäller kategoriproblemet, gäller det främst elevernas ålder. Det finns mycket få 

undersökningar gjorda av elever från gymnasiet. Om man tar Olevards och Laerums studier 
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som exempel, inriktar sig de på högstadieelever. Författarnas resultat använder jag ändå 

därför att jag tror att de kan jämföras med mina resultat. 

 

Om man ska utgå från vad Hultman & Westmans (som de flesta forskare hänvisar till) 

undersökning i Gymnasistsvenska (1977) visar, tar de först upp själva textmassan. Alltså 

ordlängd, textlängd, meningslängd m.m.  Här konstaterar de två författarna att flickor skriver 

avsevärt längre än vad pojkar gör, men som kontring på detta så använder sig pojkar av både 

längre ord och längre meningar, än flickor vad gör.  

   Andra skillnader, som de kommit fram till, är att pojkarna skriver mer åt det skriftspråkliga 

hållet, vilket merparten av flickorna inte gör. Flickorna tenderar istället att dra åt det 

talspråkliga hållet. Vad som räknas till en stil med skriftspråkliga drag, är användandet av 

vissa ordklasser. De ordklasser, som Hultman & Westman benämner, som främst räknas 

med, är substantiv, adjektiv, räkneord och prepositioner, vilka vittnar om att nominalfraser 

har en framträdande roll och på så vis kan bidra till högre kvalité. Vad den talspråksmässiga 

formen använder sig av är pronomen, verb, adverb samt konjunktioner, där den verbala 

stilen har en mer framträdande roll. 

   Det finns också andra talspråksformer än de ovan nämna exemplen, som jag väljer att kalla 

talspråksvarianter. Med talspråksvarianter menar jag att man stavar ett ord som det uttalas, 

som exempelvis dej i stället för dig och mej i stället för mig. I Hultman & Westmans 

undersökning så hänvisar forskarna till ett insamlingsprojekt vid namn Skrivsyntax där 

resultatet påvisar att flickor i högre grad använder en mer talspråklig variant i sitt skrivsätt.   

  När det gäller rättstavning skriver flickor mer korrekt, med bland annat mindre stavfel samt 

särskrivningar, än vad pojkar gör. 

 

I studien Jämställt språk (2008) svarar Karin Milles på samma sätt som Hultman & Westman 

gör. Denna undersökning tar mer upp innehållet i kvinnor och mäns skrifter. Där hon bland 

annat beskriver könmönster inom journalistiken, där kvinnor skriver mer om 

familjesamhället och männen fokuserar kring världsfrågor. Hon fokuserar alltså inte lika 

mycket på ordklasser och textlängder och tar inte upp så mycket av hur läget ser ut i själva 

skolan. Det hon kommer fram till ändå, vilket är i likhet med ovanstående forskning, är att 

flickor skriver längre texter än vad pojkar gör, deras språk innehåller mindre språkliga fel 

(som stavfel och särskrivning) och generellt sett ligger de högre upp i betygsskalan.  
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   Kent Larssons undersökning, Skrivförmåga – studier i svenskt elevspråk (1984), får också 

samma resultat som studien Gymnasistsvenska får. Denna studie är dock inte så omfattande 

vad gäller könsskillnader, men får ändå med att flickor presterar bättre och får på så vis 

högre betyg. De skriver längre texter än pojkarna och på lägre betygsnivåer presterar 

pojkarna betydligt sämre än flickorna. 

   Helena Olevards (1999) undersökning hänvisar mycket till Hultman & Westman och jämför 

många resultat med deras undersökning. Olevard har, som ovan nämnda forskare, studerat 

text-, ord- och meningslängd och fått fram att pojkar använder längre ord och meningar, 

men kortare texter, precis som tidigare resultat.  

   Olevard tar också upp skrivfel (som särskrivning och stavfel) och talspråksvarianter, där 

talspråksformerna i hennes undersökning anspelar på mig – mej, dig – dej o.s.v. Vad Olevard 

kommer fram till är att pojkarna både stavar sämre än flickorna och använder mer 

talspråksvarianter. Det sistnämnda går emot Hultman & Westmans studie, men hon skriver 

att resultaten skiftar mycket mellan forskningarna. Enligt Olevard visar vissa undersökningar 

att pojkar skriver mer talspråksmässigt, medan andra visar tvärtom. Hon diskuterar lite kring 

detta och kommer fram till att orsaker kan bero på okunskap om de skriftspråkliga 

normerna. En annan anledning skulle annars kunna vara att flickorna använder mer dialoger, 

i sina skönlitterära texter, än vad pojkarna gör, enligt Olevard.  

   Sedan har vi Eva Östlund - Stjärnegårdh (2002), med sin avhandling Godkänd i svenska? 

(2002). I denna undersökning visar det sig att flickorna skriver kortare än pojkarna på de 

lägre nivåerna (runt IG-nivån), men ju högre upp i betygsskalan man kommer desto längre 

blir flickornas texter. 

   Vad hon får fram på ord- och meningslängden är att flickor använder något kortare ord än 

pojkarna, som tidigare forskning kommit fram till samt att meningslängden har ett snitt på 

15,4 ord/mening för flickor och 18,4 ord/mening för pojkar. Resultatet för meningslängden 

beror dock på i vilken genre eleverna skriver. 

   Östlund - Stjärnegårdh skiljer sig lite från andra forskare, då hon skriver att 

talspråksvarianterna (mej, dej, sej) behandlas nästintill lika mellan könen, oberoende var på 

betygskalan eleverna befinner sig.  

   En studie som tar upp mycket om elevers stavfel och textlängd är Elever skriver och lärare 

bedömer – en studie av elever i åk 9 (2009), skriven av Beatrice Ciolek Laerum. Resultaten 

visar som tidigare forskning – flickor skriver längre och pojkar skriver kortare. En intressant 
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betraktelse i denna undersökning, är att flickornas texter har minskat i textomfång och 

pojkarna har ökat. Vad gäller stavfelsresultaten är det en markant skillnad mellan flickorna 

och pojkarna, där de sistnämnda gör långt fler stavfel och särskrivningar än flickorna gör.    

   Av de flesta undersökningar jag har läst, kan jag konstatera att pojkar tenderar att anknyta 

mer till diskussioner om samhällsförhållandena i större perspektiv, medan flickor berättar 

mer om känslomässiga relationer och attityder, förhållanden mellan familjer och hem samt 

känslor inom den egna sfären och personifierade värderingar (vardagscentrerad). Pojkars 

ordförråd är å andra sidan riktad mer åt det världsorienterade hållet, bort från den 

centrerande vardagen och individen, med mer anknytning till diskussioner om 

samhällsförhållanden. 

    Något som Edlund, Erson och Milles tar upp i Språk och kön (2007) är hur olika det kan se 

ut i samtalsstilar mellan en man eller av en kvinna. De delar upp stilarna i två olika 

förhållningssätt: 

 

Kvinna Man 

Närhet - Samhörighet Distans - Kontroll 

Medkännande Problemlösande 

Relationsbyggande Rapporterande 

Lyssnande Föreläsande 

Privat Offentlig 

Samhörighetsskapande Statusmarkerande 

Stödjande Motsättning 

Förtrolighet Oberoende 

 

Andra resultat som författarna har kommit fram till är att flickor skriver längre, de stavar 

bättre än pojkarna och använder sig mer av talspråkliga varianter, som mej, dej, sig, i sina 

texter. Pojkarna har mer stavfel, skriver kortare uppsatser, men befinner sig närmare det 

normerade skriftspråket när det gäller ordklasser och meningslängd.  

    

Sammanfattningsvis kan man konstatera att pojkar skriver mer nominalt, medan flickorna 

skriver mer verbalt. De tenderar att skriva mer personcentrerat än vad pojkarna gör, som 
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skriver mer åt världsorienterande hållet. Flickorna stavar bättre, skriver längre, men 

använder i mindre utsträckning kortare meningar och ord än vad pojkarna gör. Pojkarna 

stavar alltså sämre och med kortare texter, men använder längre meningar och ord. 

6 Resultat 

6.1 Ord – och textlängd 
Text - och ordlängden brukar ofta ses som ett mått på god skrivförmåga. Många ungdomar 

tycks räkna med att få ett bättre betyg bara för att de skriver längre. Detta kapitel tar upp 

hur mycket var och en (flickor och pojkar) skriver. Här har antalet löpord beräknats, vilket 

betyder att man räknar varje ord från början till slut i varje uppsats. De ord som upprepas tas 

också med i beräkningen. 

   I tabellen nedan 1 har den gemensamma summan av antalet löpord, i varje uppsats, 

kalkylerats för både pojkar som flickor. Därefter har medelvärdet räknats ut för att få ett 

ungefärligt värde hur textlängden är för varje individ för respektive kön. 

 

Tabell 1. Flickor och pojkars textlängd: 

 Elevernas gemensamma 
textlängd (antalet ord) 

Medelvärdet  
(ord/uppsats) 

Flickor 6297 629,7 

Pojkar 6938 693,8 

 

I tabellen ovan syns ett mycket intressant resultat som visar en skillnad jämförelsevis med 

tidigare forskning. Pojkarna skriver längre uppsatser än vad flickorna gör, i och med en större 

summa löpord. 

    Av den forskning som jag tagit del av är det bara Östlund - Stjärnegårdh (Godkänd i 

svenska? 2002) som har kommit fram till ett liknade resultat. Skillnaden mellan hennes och 

min undersökning är dock att hon har studerat elever på olika betygsskalor, vilket inte jag 

gjort. Som jag nämnt ovan visar hennes studie att flickorna skriver kortare texter i den lägre 

delen av betygsskalan, men ju högre upp de kommer blir uppsatserna längre. Om det finns 

någon sådan nivåskillnad i denna årskull vet jag dock inte. 
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   Annars skiljer sig resultatet från vad både Språk och kön (Edlund, Erson, Milles), Tonårsliv 

(Olevard), Jämställt språk (Milles) samt Skrivförmåga (Larsson) kommit fram till, där alla får 

ett resultat som pekar åt längre texter för flickorna, oberoende av betyg. 

   Om man studerar summeringen av texterna syns en väldigt markant skillnad med en siffra 

på nästan 60 ord mer för pojkar, än flickor, per uppsats. Resultatet kan dock vara en aning 

missvisande då en av pojkarnas uppsatser är betydligt längre än de andra. Denna elev har 

skrivit 1228 löpord, vilket är en summa som sträcker sig långt över flickornas texter också. Då 

antalet ord är så ojämn hos pojkarna, där texterna kan skilja sig mellan med nästan 1000 ord 

(den minsta har 278 ord), så är flickornas variation mindre. Denna uppsats resulterar i att 

pojkarnas textlängd är långt över flickornas. 

   För att visa hur mycket uppsatsen med 1228 ord påverkar pojkarnas resultat, i jämförelse 

med flickornas, har jag valt att ta bort den uppsatsen och fått ett medelvärde på 634,4 

ord/uppsats istället (har dividerat 5710 med nio). Pojkarna skriver dock fortfarande längre, 

men resultatet blir inte lika ojämnt mellan pojkarna och flickorna, som pojkarna sinsemellan.  

6.2 Långord 
Om ett ord innehåller mer än sex bokstäver, räknas detta till så kallade långord. Till skillnad 

från kortord, som normalt är enstaviga och består av mindre än sex bokstäver, är långorden 

normalt flerstaviga. Varför detta mäts i en text, är för att om texten innehåller många långa 

ord , anses detta vara ett tecken på en mer varierad framställning och/eller ett mer varierat 

innehåll. Långord hör därmed till den mer skriftspråkliga stilen än vad kortord gör (Olevard, 

1999). 

   Vad tabellen nedan (tabell 2) visar är antalet långord från tio uppsatser av flickor och från 

tio uppsatser av pojkarna. Ett medelvärde har sedan räknats ut för varje grupp. 

 

Tabell 2. Antal långord (mer än 6 bokstäver) skrivna av flickor och pojkar: 

 Antal långord 
gemensamt 

Medelvärdet 
(långord/uppsats) 

Medelvärdet 
i % 

 

Flickor 1016 101,6 15,18 %  

Pojkar 1136 113,6 16,18 %  
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Här ser man att långord används mer av pojkar än av flickor och därmed stämmer min 

undersökning överens med andras studier, som bland annat Olevard (1999) samt Hultman & 

Westman (1977), kommit fram till. Skillnaden är relativt stor så här är ett exempel på 

pojkarnas tendens till att hålla sig till mer skriftspråkliga former.  

   Hur stor ordvariationen är på dessa långord är en senare fråga. Bara för att pojkar 

använder sig mer av långord, behöver inte det automatiskt betyda att de skriver eller 

uttrycker sig bättre. Om samma typ av långord används många gånger utan variation, blir ju 

textens innehåll ovarierad (kanske lite tråkig) och klassas som dålig kvalité (Hultman & 

Westman, 1977).  

6.3 Meningslängd 
I tabell 3 nedan visas den genomsnittliga meningslängden för pojkar och flickor. Här har 

antalet ord dividerats med antalet meningar för att få fram ett genomsnittligt värde. 

  
Tabell 3. Medelvärdet på den genomsnittliga meningslängden (GSM): 

Flickor Pojkar 

18, 5 ord/mening 19,6 ord/mening 

 

Här kan man se att mina värden stämmer överens med vad de andra studierna har kommit 

fram till. Pojkar skriver längre meningar än flickor och en anledning kan vara att pojkarna 

tenderar till att använda mycket kommatecken. I en uppsats används det många 

kommatecken, där det helst ska vara punkt, vilket resulterar i en mening som sträcker sig 

upptill 50 ord. Detta höjer förstås resultatet en aning för meningslängdens medelvärde. Det 

ska dock inte sägas att kommatecken bara används av pojkarna. Det är minst lika vanligt 

bland flickorna, men de håller sig fortfarande till kortare meningar. 

   De finns också några meningar som utelämnar punkt, men detta beror nog mest på slarv 

och ger inga större utslag för varken pojkarna eller flickorna. 

6.4 Ordklasserna 
Man kan kategorisera texter, som skriftspråkliga eller talspråkliga genom att studera och 

räkna antalet ordklasser som finns med. Vad Hultman & Westman skriver om i sin studie är 

att man kan kategorisera in dessa i två block där ena kategorin ger texter som är mer 
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nominala (skriftspråkliga) och den andra ger mer verbala (talspråkliga). I det fösta blocket 

som får stå för skriftspråkliga normen, finns det ”relativt många” substantiv, adjektiv, 

räkneord, particip och prepositioner (Hultman & Westman, 1977:86). I det andra blocket, 

som är det talspråkliga, finns pronomen, verb, infinitivmärke, adverb samt konjunktioner.  

   Detta arbete kommer inte att behandla alla dessa ordklasser, utan fokus ligger på 

substantiv, adjektiv, räkneord och prepositioner som står för den nominala stilen och verb, 

pronomen, adverb samt konjunktioner som står för den verbala stilen.  

   Jag vill dock lägga till en liten notis. Ordklasserna används olika vad gäller genre, vilket 

betyder att det inte finns ett bestämt skrivsätt mellan flickor eller pojkar vad gäller 

användandet av specifika ordklasser. Hultman & Westman påvisar olika värden vad gäller 

olika typer av uppsatser, men skillnaderna är inte särskilt stora. De flesta håller ett konstant 

värde, där pojkar skriver med större andelen nominal stil och flickor med verbal stil. 

   I Östlund - Stjärnegårdh finns inte någon direkt undersökning vad gäller ordklasserna 

mellan könen, då hon främst tittar på betygen. I sin studie skriver hon bara, att i uppsatser är 

inte talspråket (talspråkliga varianten) ett stort problem och att skillnaderna mellan könen är 

marginella.  

   Vad de flesta studier kommit fram till (Hultman & Westman, 1977 och Milles, 2007) 

kommit fram till är att flickor skriver mycket med den verbala stilen och pojkar med den 

nominala stilen. Det som jag tar reda på nedan, är ifall detta stämmer på gymnasister idag.   

6.4.1 Substantiv 
Nedan (tabell 4) är undersökningen gällande substantiv. Där har jag räknat ut den 

procentuella andelen substantiv från både flickornas samt pojkarnas uppsatser och satt ihop 

det gemensamma värdet för varje grupp. Därefter har jag sedan räkna ut medelvärdet, 

genom att dela varje gemensamt värde med 10, för att få en ungefärlig siffra för hur många 

substantiv det är för varje text. 
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Tabell 4. Procentuella antalet substantiv för respektive kön: 

 Medelvärdet i % 
(substantiv/uppsats) 

Flickor 14,5% 

Pojkar 13,1% 

 

I tabellen uppdagas ett spännande resultat, då det visar sig att flickorna har använt sig av 

mer substativ än vad pojkarna gjort. 

   I Hultman & Westmans resultat visar det sig att pojkarna använder mer substantiv, men 

inte i min studie. Vad som däremot visats i andras forskningsresultat är att pojkar och flickor 

har börjat närma sig varandra skriftligt (Östlund - Stjärnegårdh, Olevard). Förändringarna 

ligger dock främst på skrivfel och talspråkliga varianter (dej, mej, sej), men om det sker 

förändringar här, varför skulle det i så fall inte kunna ske förändringar vad gäller 

användandet av ordklasser?  

   Som man kan se ovan använder flickor mer substantiv än vad pojkar gör, vilket påvisar en 

skriftlig utveckling mellan grupperna. 

6.4.2 Adjektiv 
Under adjektiven har jag gjort samma mätningar som i tabellen ovan. Jag har plockat ut varje 

adjektiv ur de 20 uppsatserna och räknat ur båda könens medelvärde som presenteras i 

procentuell form i tabellen 5 nedanför. 

 

Tabell 5. Det procentuella antalet adjektiv för respektive kön: 

 Medelvärdet i % 
(adjektiv/uppsats) 

Flickor 4,26 % 

Pojkar 5,17 % 

 

Här ser man att pojkarna använder sig mer av den mer skriftspråkliga normen än vad 

flickorna gör. Skillnaden är dock inte så markant, vilket Hultman & Westman också kommer 

fram till i sin studie. 
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6.4.3 Räkneord 
Räkneorden är också en ordklass som tillhör den nominala stilen. Nedan (tabell 6) följer 

samma mönster som i de tidigare tabellerna uträkningar har gjort. Först har jag räknat ut det 

gemensamma antalet räkneord för varje grupp för att sedan dela upp siffrorna till ett 

medelvärde. 

 
Tabell 6. Antal räkneord för respektive kön: 

 Medelvärdet i % 
(räkneord/uppsats) 

Flickor 1,95 % 

Pojkar 2,06 % 

 

Detta resultat visar precis vad tidigare forskning har kommit fram till. Pojkar använder sig av 

mer räkneord än flickorna. Skillnaden är dock hårfin mellan grupperna. 

   Det som framförallt kan tänkas på, vad gäller resultaten, är att en uppsats hos pojkarna 

drog upp antalet räkneord markant. Hos denna grupp skiftar siffrorna mycket mer än hos 

flickorna, vars siffror är mer jämt fördelade. Skillnaderna är som högst 31 och som lägst 3 

hos pojkarna, medan flickornas resultat är som högst 20 och som lägst 6. Där emellan ligger 

de flesta mellan 10 – 15.  

6.4.4 Prepositioner 
Prepositioner är den sista av ordklasser, som jag kommer att ta med i undersökningen, som 

räknas till den nominala stilen. I tabellen 7 syns resultatet för varje grupp. 

 

Tabell 7. Antal prepositioner för respektive kön: 

 Medelvärdet i % 
(prepositioner/uppsats) 

Flickor 6,21 % 

Pojkar 7,10 % 

 

Det som kan konstateras här är att resultaten stämmer överens med tidigare forskning. 

Pojkar använder sig mer av prepositioner än vad flickorna gör, men skillnaden är inte så 
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markant. Någon direkt uppseendeväckande förändring har alltså inte skett sedan 1977 års 

studie.  

6.4.5 Pronomen 
Nu börjar studiet av de ordklasser som räknas till den verbala formen. Pronomen är vad som 

tabellen 8 visar och uträkningarna har skett på samma vis som tidigare. 

  

Tabell 8. Antal pronomen för respektive kön: 

 Medelvärdet i % 
(pronomen/uppsats) 

Flickor 14,5 % 

Pojkar 12,0 % 

 

Här ser man en markant skillnad, där flickorna använder sig av betydligt mer pronomen än 

vad pojkarna gör. Resultatet skiljer sig alltså inte här heller från tidigare forskning. 

   Det som bör tilläggas är att ordet man har tillräknats denna ordklass, då det används med 

stor frekvens. Bland de manliga uppsatsernas texter är ordet man väldigt vanligt 

förekommande, men är inte lika vanligt hos de kvinnliga uppsatserna, där jag och vi används 

mer och oftare. Anledningen till denna skillnad skulle kunna bero på att pojkarna har ett 

skriftspråk som är mer avståndstagande till en självcentrerad bild. Enligt tidigare forskning är 

flickor mer måna om vad som händer nära dem än pojkar, som skriver mindre om känslor 

och mindre individcentrerat. Mer om detta i den avslutande diskussionen dock. 

   Ett annat ord som ibland tillräknats pronomen, är ordet en. Denna vanligtvis räkneords- 

eller artikelklassade ordklass, brukar vid vissa tillfällen syfta på en eller flera personer, vilket 

då räknas som ett pronomen. Någon större skillnad mellan grupperna finns dock inte. 

Varken tjejer eller killar använder ordet en mer än någon annan. Användandet av detta 

pronomen finns som exempel i några av uppsatserna: 

   ”Enda problemet med det är att andra elever tycker såklart att det är orättvist och klankar 

ner på en”. 

   ”När man såg att någon började fnittra eller skratta åt en när man stod där framme och 

redovisade förstod jag direkt varför de skrattade åt en”. 
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”…står där framme vid tavlan och sak redovisa någonting för klassen som lugnt sitter på sina 

stolar och betraktar en”. 

6.4.6 Verb 
Verben tillhör även den verbala stilen och nedan tar tabell 9 upp de olika skillnaderna som 

finns.  

 

Tabell 9. Antal verb för respektive kön: 

 Medelvärdet i % 
(verb/uppsats) 

Flickor 25 % 

Pojkar 17,6 % 

 

Resultaten är som tidigare. Flickorna håller sig på den talspråksmässiga sidan även här och 

stämmer då överens med tidigare studier. Vad som är intressant är att den procentuella 

skillnaden, jämförelsevis med Hultman & Westman, har ökat och könen ligger längre från 

varandra nu än under 1977 års studie. Då var skillnaden 19,3 procent för flickor och 18,45 

procent för pojkar, i denna studie är det 25 för flickor och 17,6 för pojkar. Det är stora 

procentuella förändringar som skett. 

6.4.7 Adverb 
Den ordklassen som kommer näst sist i verbala stilen är adverben. Resultaten hos Hultman & 

Westman visar att pojkar använder denna ordklass oftare än flickorna gör och i tabellen 

nedan (tabell 10) ser man mitt forskningsresultat av detta i procentuell form. 

 

Tabell 10. Antal adverb för respektive kön: 

 Medelvärdet i % 
(adverb/uppsats) 

Flickor 4,16 % 

Pojkar 4,33 % 

 

Detta resultat ger ett intressant utslag. Här visat det sig att pojkarna använder mer adverb 

än vad flickorna gör. Vad detta kan bero på vet jag dock inte. Det man bör tänka på är att 



19 
 

skillnaderna inte är speciellt stora och om man skulle avrunda siffrorna till heltal, skulle 

resultatet visa exakta siffror. Finns det då en skillnad mellan könen? Själv tycker jag inte att 

det finns någon differens mellan de två grupperna, då siffrorna är så lika. Vad som kan vägas 

in här, är att olika ordklasser används olika mycket beroende på genre. Detta kan påverka 

resultatet. 

6.4.8 Konjunktioner 
Den sista av ordklasser som tas upp är konjunktioner där resultatet presenteras i tabellen 11 

nedanför. 

 

Tabell 11. Antal konjunktioner för respektive kön: 

 Medelvärdet i % 
(konjunktioner/uppsats) 

Flickor 9,86 % 

Pojkar 7,13 % 

 

Här finns det inte så mycket att kommentera. Resultatet visar att flickor använder sig av mer 

konjunktioner är vad pojkarna gör och det utfallet är mest förekommande i de andra 

forskarnas studier också. Ingen förändring har skett alltså och procentuellt är det inte någon 

markant skillnad där heller, jämfört med tidigare forskning. 

   Utslaget kan dock påvisa att flickor använder sig mer av bisatser än vad pojkar gör, då de 

använder mer konjunktioner. Detta är en undersökning som Eva Östlund - Stjärnegårdh har 

svarat på och i hennes resultat framkommer det att flickor har cirka 70 bisatser/mening och 

pojkar har 65 bisatser/mening.  

6.5 Skrivfel och talspråksvarianter 
Enligt studier har det visat sig att flickor får bättre betyg än pojkar i skolan och är mer 

högpresterande. Vad några av forskarna (Milles, Hultman & Westman) i min undersökning 

har kommit fram till är att pojkar, generellt sett, har mer stavfel och använder inte lika 

mycket talspråksvarianter, till exempel mej, dej och sej, som flickorna gör. Det som jag ska 

undersöka i detta kapitel är huruvida detta stämmer eller ej.  
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   Om man börjar med att titta på skrivfelen så innefattar det en rad olika fel som både 

Hultman & Westman, Laerum och Olevard har undersökt. Det som kommer att undersökas 

är texternas: 

1. Versalfel – Här kommer alla felanvändningar av versaler att undersökas. Det är alltså 

frågan om stor eller liten bokstav används korrekt. Hur de använder stor bokstav i till 

exempel namn, geografiska orter eller veckodagar? 

2. Stavfel – Vanliga stavfel kommer att tittas på. Det kan handla om vanliga slarvfel där 

eleven vet vad ordet betyder, men inte vet hur det stavas. 

3. Sär- och sammanskrivning – Särskrivningar, nu för tiden, förekommer så ofta att det 

börjar bli en regelbunden vana för de flesta. Alltmer ser man fel som ”jätte bra” samt 

”skit tråkigt” och detta är något som undersökningen kommer att ta upp. Är detta 

vanligt bland ungdomar idag? Sammanskrivningar är dock inte lika vanliga, men 

dessa fel kommer ändå att ses över. 

4. Talspråkvarianter – De former som kommer att tas upp är: dig/dej – sig/sej – 

mig/mej – de/dem/dom – någon/nån – sådan/sån – sedan/sen. 

6.5.1 Skrivfel 
Vad tabellen 12 nedan visar är olika stavfel, sär- och sammanskrivningarna samt versalfel. 

Beräkningen har gått till som så att jag har räknat ut hur många sär- och sammanskrivningar 

var enskild grupp fått tillsammans och svaret har jag dividerat med deras gemensamma antal 

ord. Likaså har jag gjort även för stavfelen och versalfelen. Resultaten demonstreras i 

procentuell form. 

 

Tabell 12. Den procentuella andelen skrivfel för varje kön: 

 Sär/sammanskrivning Stavfel Versalfel 

Flickor 0,16 % 0,45 % 0,13% 

Pojkar 0,30 % 0,61 % 0,16 % 

 

Det som visas ovan är att flickorna i högre utsträckning än pojkarna skriver mer korrekt och 

med mindre skrivfel. 

   Vad man kan observera i tabellen, är hur resultaten stämmer överens med Hultman & 

Westmans studie. Deras studie fokuserade dock på lite andra punkter än vad denna 
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undersökning har gjort. De tittade mest på interpunktionsfel, ordfel, grammatiska fel, 

ordvalsfel, fraseologifel och stilfel, som de tyckte var de viktigaste feltyperna som ungdomar 

använde sig av då. Ordfelen skulle man idag kunna klassa under stavfelen och den 

grammatiska delen kommer i ett senare kapitel. 

  Vad Olevard och Laerum kommer fram till är i likhet med mitt resultat. Laerum har tittat på 

stavfel samt sär- och sammaskrivningar och kommit fram till att pojkarna har svårare att 

stava ord rätt, jämförelsevis med flickor. 

   Olevard får samma svar på sin undersökning. Här studeras också versalfel (till skillnad från 

Laerum), vilket jag också har gjort och våra siffror stämmer bra överens med varandra.  

   Vad som är tänkvärt med dessa resultat är att de är så extremt låga. Både Olevard och 

Laerum får mycket låga värden i deras undersökning och likaså får denna studie. Det skulle 

kunna vara ett svar till funderingarna kring debatten och oron om att sms - språket skulle ta 

över ungdomars stavningsnormer mer och mer. 

6.5.2 Talspråksvarianter 
Vad som är intressant med resultatet i detta kapitel, är att det har visat sig att de uppsatser 

jag tittat på har haft väldigt få talspråksvarianter. Därför har jag valt att inte skriva upp detta 

i en tabell.  

   I Olevards studie är det mer vanligt att eleverna använder sig av ett talspråksmässigt 

skrivsätt än i denna studie. Utslagen i denna är så oerhört små och nära varandra att det inte 

är någon idé att jämföra. Alla elever använder sig av de normerande skriftspråksformerna 

och avvikelser från detta mönster är väldigt ovanligt. I de 20 uppsatserna som har studerats 

är det till antalet bara tre stycken talspråksvarianter som har använts sammanlagt och dessa 

är: sån, sen, nån och e (istället för är).  

   Det förstnämna ordet, sån, återkommer två gånger i varsin uppsats. Orden sen, nån och e 

används bara en gång vardera i tre olika uppsatser och alla dessa talspråkliga drag är bara 

nedskrivna av pojkar. Det är en markant skillnad jämförelsevis med Olevards studie, som 

kommer upp i höger procentuella siffror än vad denna gör. 

   Ett talspråkligt ord som däremot användes flitigt bland eleverna var ordet ”fungerar”, som 

de stavade ”funkar” istället.  
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   Resultatet går emot de andra forskarnas studier (inte Östlund - Stjärnegårdhs 

undersökning), vilka visar att flickor är mer benägna att använda den talspråkliga varianten 

när de skriver. Analysen visar att i dessa uppsatser finns det egentligen inga skillnader. 

 

6.5.3 Andra brott mot den skriftspråkliga normen 

Något som bör nämnas i denna uppsats är andra fel som är relativt vanliga bland respektive 

uppsatsskrivare. Något som flera ungdomar har problem med, vilket riktar sig till den 

grammatiska delen, är hur de olika verbformerna används. Ett problem, som är mycket 

tydligt, är skribenternas svårighet med användningen av tempusformer. Många gånger byter 

verben form från nutid till dåtid i en och samma mening. De är inte så konsekventa i någon 

större form och kan byta tre, fyra gånger under uppsatsens gång. Några exempel finns att 

finna i uppsatserna: 

”Det visade sig att framförandet är viktigare än budskapet…” 

En annan skriver: 

”Med tunga steg går jag fram till tavlan, upp på den lilla avsatsen och 

vänder mig om. Klassen satt framför mig, med nyfikna blickar. Mina 

polare längst bak i klassrummet, med fötterna på bänken och kepsen 

bak o fram börjar skrika ”kom igen ralle, vi vill käka lunch”. Jag kollar 

ner…” 

 

Andra verbproblem, som inte allför många använder sig av, men ändock en lite skara, är 

böjningsformer som de gärna skriver talspråkligt. I ord som började, pratade och lyssnade, 

kapas det sista två bokstäverna bort och blir till en form som används när man pratar – 

börja, prata och lyssna.  

”När jag började fjärdeklass börja min talängslan för då börja vi med 

grupparbeten som vi skulle redovisa…” 

 

”En klasskompis börja gråta när vid ett tillfälle när hon tala inför 

klassen…” 
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”Även blickar och suckar när jag talade förvärra de jobbiga 

känslorna…” 

Det är inte allför vanligt dock, men förekommande i vissa texter. Vad detta beror på är 

troligtvis en osäkerhet i språknormerna eller så är det vanliga slarvfel. Ofta kan man 

nämligen observera att de ibland använder den skriftspråkliga formen började, men ibland 

övergår till talspråkliga börja. Många elever tänker nog mer på hur texter låter utifrån hur de 

pratar, inte hur det ska låta skriftligt.  

6.6 Innehåll  
Vad som har nämnts i tidigare forskning behandlar könen olika ämnen på olika sätt. Flickor 

tenderar till att skriva mer individcentrerat, med vänner och familj som viktig utgångspunkt. 

Pojkar drar åt det andra, mer världsorienterande, hållet och anknyter mindre till känslor och 

jaget.  

   Eftersom uppgiften är att skriva och argumentera utifrån vad eleverna själva tycker, i detta 

nationella prov, är det svårt att dra en konkret gräns mellan uppsatserna. De skiljer sig inte 

mycket från varandra och det finns absolut ingen hårddragen linje för att kunna avgöra om 

det är en pojke eller flicka som har skrivit en viss text. Det finns dock vissa smådetaljer som 

gör att några uppsatser kan uppfattas som mer ”tjejiga och pojkiga”. Vad som är tänkvärt är 

att flickorna i någon mån refererar mer till sig själva, än till andra personer. Problemen 

formar sig mer kring vad de har känt eller vad de känner just nu, medan pojkarna refererar 

mer till vänner eller någon i deras närhet, som har problem. Flickorna försöker att lösa sina 

egna problem medan pojkarna försöker att lösa andras. Pojkarna är mer distanstagande i 

sina uppsatser vilket uppdagas då uppsatserna är lite mer korta och koncisa i sin 

framställning och berättar mindre om sina egna problem. Skillnaderna, måste jag nämna 

igen, är dock inte stora. Några utmärker sig mer än andra, men vissa skulle man inte kunna 

göra någon distinktion emellan.  

   För en närmare titt medverkar fyra bilagor i slutet av arbetet. 

7 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Om man först ser till textlängden och den genomsnittliga meningslängden är resultaten lika 

mellan 1977, 1999 och 2009 års studier, där flickor skriver mer. Vad Laerum påvisar är att 
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flickorna har gått tillbaka i textlängd medan pojkarna har ökat, men fortfarande ”leder” 

flickorna. Min undersökning visar andra resultat då pojkarna gått om flickorna och nu skriver 

längre. Vad man dock bör tänka på är att pojkarna skriver ganska ojämnt – vissa skriver 

mycket, andra skriver mindre. För att få jämnare utfall, skulle mer material ha undersökts. 

Resultatet skulle troligtvis inte ha gett ett sådant markant utslag i så fall.  

   Vad gäller ordklasserna har en del hänt där med. Utslagen visar att flickorna gått om 

pojkarna och nu använder mer substantiv än vad pojkarna gör. I sin tur har pojkarna gått om 

flickorna vad gäller adjektiven och använder dem mer än tidigare. På dessa punkter har 

grupperna gått om varandra, men utvecklingen hos de andra ordklasserna står relativt stilla. 

Pojkarna behåller fortfarande ett mer nominalt, skriftspråkligt övertag.  

   Resultatet på skrivfelen är detsamma som tidigare forskning har visat. Flickor stavar bättre 

och gör mindre fel än pojkar. Det måste dock påpekas än en gång att båda grupperna gör 

extremt få fel och skillnaden är väldigt liten. Något som Laerum skriver om i sin studie är att 

anledningen till detta kan vara att pojkar troligtvis är mindre noggranna med gå igenom sina 

texter och rätta eventuella stavfel. Det skulle kunna vara en anledning, en annan skulle 

kunna vara att de skriftspråkliga normerna inte är lika fasta hos pojkarna.  

   En till tanke jag också funderade över var pojkars relation till skolan. Enligt mina egna 

erfarenheter, både som skolungdom och praktiserande lärare, så tycker jag mig finna en 

jargong hos vissa pojkar att ta skolan i andrahand. Bra betyg ses som något töntigt och det 

nedvärderande uttrycket ”plugghäst” används regelbundet. Såklart är flickor också såhär, 

men enligt mina erfarenheter så tycker jag att beteendet är vanligare hos pojkar än flickor. 

Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att pojkar gör mer fel än flickor. 

   Det som är likställt mellan pojkarna och flickorna är i alla fall att nästan ingen av dem 

använder talspråkliga varianter i sina texter. I de andra studierna skrivs det att flickor 

använder mer av detta än pojkar, men i denna undersökning finns det inga skillnader. Vad 

som däremot inte tas upp i andra forskningsstudier är hur vanligt användandet av 

talspråkliga tempusböjningar i preteritum har blivit och hur vanligt det är att elever byter 

tempus mitt i en mening. Av egen erfarenhet, från praktikplatser, kan jag se ett liknade 

mönster, där elever också haft svårigheter med att hålla sig till rätt tempus. Frågan är då om 

detta är en ny företeelse och när det i så fall har börjat?  
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Med denna uppsats har jag åskådliggjort att det finns vissa skillnader mellan pojkars och 

flickors skrivsätt. Frågan är bara om man kan dra en slutsats om att pojkar skriver på ett sätt 

– flickor på ett annat. Jag tror inte att det kan gå. Tider förändras och när resultaten skiljer 

sig så mycket från undersökning till undersökning, tycker jag att det är fel att säga att några 

använder en specifik ordklass, eller längre textlängd, mer än någon annan gör. Ett sätt man i 

så fall kan uttrycka sig på, är att pojkar skriver oftare nominalt och flickor skriver oftare 

verbalt, än att säga att ”så här är det och så skriver de”.  

   Trots att min undersökning inte visade några tydliga skillnader tror jag ändå på att pojkar 

och flickor skriver olika innehållsmässigt beroende på genre. Hur de väljer att framföra 

texter, hur de skriver och vad de skriver om. Vad som måste sägas är att arbetet inte ska ses 

som ett regelverk där en tydlig gräns kommer att dras mellan grupperna. Denna studie följer 

bara upp tidigare resultat för att se vad eller om något har förändrats och resultatet sätter, 

som sagt, inte en tydlig markör för hur ett visst kön skriver. Jag tycker främst att man skulle 

kunna säga att flickor och pojkar drar åt vissa skriftliga håll, men det är troligen olika 

beroende på genre och årskull. 

   Det Olevard (1999) och Östlund - Stjärnegårdh (2002) nämner i sin studie, är just genre. I 

andra forskares resultat har det kommit fram att flickor har en mer talspråklig stil i sitt 

skriftspråk vilket kan bero på deras mer känslokopplade uttryckssätt. I skönlitterära texter 

använder de mer dialoger, vilket gör orden och meningarna kortare och mer talspråkliga. 

   Eftersom resultaten ser så annorlunda ut mellan de olika genrerna, borde en större 

undersökning äga rum för att få ut ett mer precist medelvärde. Denna studie inriktade sig 

bara på en typ av uppsats och behandlande inte det hela litterära spektrumet. För att kunna 

få mer exakta värden skulle mer material och alla typer av genrer ha studerats.  
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Bilaga 1 - Pojke 

Talängslan – ett hinder att övervinna 
Kraven inom den muntliga biten i skolan och i arbetslivet har blivit större, i skolan så har 
nästan de flesta ämnena ett mål för kursplanen där det står att man ska vara aktiv med och 
delta i diskussioner för betyg. Det har fört med sig en stor oro bland många och inte minst 
mig själv. Jag har upplevt att det är jobbit att prata inför en stor grupp människor och har 
försökt i de flesta fallen, att slingra mig undan. Men ibland så måste man helt enkelt göra 
det. När jag pratar iför en stor grupp människor blir jag ofta nervös och orolig att jag ska göra 
bort mig, men oftast så går det bra. Som alla andra så har jag sagt fel och även tappat bort 
mig men det är inte farligt. 
   Jag har kompisar som inte alls tycker det är jobbit att prata inför andra människor och som 
inte ens blir nervösa överhuvudtaget, men jag tror att i de flesta fallen så blir folk ofta 
nervösa när det kommer till att göra någonting muntligt inför andra. 
   Jag känner en kille som tycker det är betydligt jobbigare att prata inför en stor grupp än 
vad jag gör och som upplever det som en tung börda. Denna person är ofta borta från skolan 
när vi andra ska hålla muntliga framträdanden och har knappt gjort ett muntligt 
framträdande i sitt liv. Jag är ganska orolig för den här killen hur det ska gå för han i 
framtiden då det har ställts högre krav på den muntliga biten inom arbetslivet också och fler 
jobb kräver att man kan hantera det. Jag kan se liknande saker med den här killen och 
historien om Marie i texthäftet ”språkets makt och möjligheter”. I den här texten så skrivs 
det om en student vid namn Marie som hoppade av sina studier på grund av att hon inte 
klarade av att prata inför andra människor, hon hade toppenbetyg och fick bra resultat på 
tentor och prov men när det kom till att prata inför en grupp så var hon aldrig med. Det drog 
ner hennes betyg och till sist orkade hon inte längre med sin utbildning och hoppade av. Den 
här killen som jag känner verkar ha liknande problem och som också alltid smiter sig undan 
muntliga framträdanden, jag är orolig att det kan bli att han går samma vägar som Marie 
gjorde och jag tycker det är tragiskt att se att pga. att man inte klarar av att prata inför en 
grupp så kan man sabba hela sin framtid. 
   Hur kan det bli så här? Det är svårt att veta varför det går så långt att man verkligen inte 
klarar av att prata inför andra människor, man kan lägga en skuld på föräldrarna som inte 
har uppfostrat ”rätt” om det nu finns ett sådant sätt, men jag tror att vi människor är 
skapade så att vissa har dessa symptom och vissa har det inte, men däremot inte sagt att det 
inte går att bota för det gör det oftast. Det som gör att folk övervinner sin rädsla oftast är att 
man inte kan ta några genvägar utan måste helt enkelt öva. Jag kan ta mig som ett exempel, 
jag har haft väldigt problem med den muntliga biten, men mina problem är på väg att släppa 
tack vare att vi har gjort så pass många muntliga framträdanden i skolan så det är inget 
jättestort problem längre. Däremot inte sagt att jag inte blir nervös innan jag ska prata inför 
en grupp, för det blir jag men nuförtiden så kan jag kontrollera mig ändå och oftast göra ett 
bra framträdande. 
   Man kan göra andra saker för att övervinna sin rädsla också, och det är att man går en kurs 
där man övar att prata inför andra och denna kurs tror jag kan vara en bra grej att göra om 
man tycker att det är en börda när man ska göra muntliga framträdanden. Jag har svårt att 
se att man ska kunna övervinna sin rädsla genom att prata med psykologer, för jag tror att 
man måste öva bort sina problem och det gör man inte genom att själv sitta och prata om 
sina problem inför en annan människa, jag tror mer på konceptet att man är en grupp i så 
fall. För det är det som det handlar om, att kunna prata inför en grupp. Jag tror inte på idén 
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med att sitta med en psykolog för när man sen ska göra ett muntligt framträdande så är man 
fler än två och då tror jag att man lätt kan falla tillbaks på ruta ett igen. Jag tror väldigt 
mycket på konceptet att man ska öva och att det inte finns några genvägar att ta. 
   Enkla saker man kan göra för att träna inför ett muntligt framträdande är t.ex. att prata 
inför sina föräldrar eller kompisar som man kan lite på och känna sig trygg med för då tror 
jag att man slipper känna en oro att någon ska skratta eller vara taskig, om man upprepar 
detta tips inför att muntligt framträdande så tror jag att nervositeten släpper en aning, sen 
gäller det helt enkelt att man måste våga trots att man är nervös. 
   Björn Skifs som är en artist som är väldigt känd inom Sverige har haft problemet tidigare 
med att uppträda inför andra, han har bland annat sagt i en intervju att han har lidit av sin 
nervositet när han var yngre och att det ibland var riktigt jobbigt. Nu kan man se Björn Skifs 
medverka i tv-program och han gör många spelningar och han är ofta i rampljuset. Han har 
inte längre dessa problem att han blir så nervös så han nästan lider utav det utan han har 
jobbat stenhårt med att bota nervositeten. Det är ett tydligt exempel på att det går att bota 
bort sin rädsla bara man övar och tror på sig själv, det är tack vare sådana här exempel som 
jag tror att jag kommer fixa bort min nervositet när det kommer till muntliga framträdanden. 
   I framtiden tror jag att den här oron hos många när det kommer till att prata inför en grupp 
kommer att minska en aning, det tror jag för att i skolor så övar men mer än vad man 
tidigare har gjort på den muntliga delen och genom övning så blir man bättre. Jag tror att jag 
själv inte kommer ha några problem i framtiden med att prata inför folk då jag känner 
framsteg just nu och det är tack vare att vi har jobbat mycket med den muntliga biten inom 
vårt program och det är jag tacksam över. 
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Bilaga 2 – Pojke 

Talängslan - ett hinder att övervinna 

Talängslan är ett stort problem skulle jag vilja säga. Jag vet då vad jag tycker i alla fall, och 
det är att man blir rädd för att bli dömd. Man blir skakig, det börjar oftast när man går fram 
emot katedern eller scenen. Rösten blir ofta ostadig och darrig, knäna blir mjuka och när det 
går dåligt så får man inte ut ett ord. Jag vet det för det var så jag kände för några år sedan 
med det kommer jag tillbaka till. 
   Det jag beskrev i förra stycket liknar ganska mycket det som står i texten ingen rädsla i 
texthäftet som vi fått, det är ett utdrag ur en bok med samma namn som Niklas Krig skrev 
2008. I den texten så ska en utav de häftiga idrottskillarna (Mattias/Turk) ha en föreläsning 
inför klassen och han är väldigt nervös. Niklas Krog skriver ”Klassen satt fram framför 
honom. Några tittade uppmärksamt med anteckningsboken reda, andra såg bara uttråkade 
ut och ett par hade somnat. Men alla blickar fick Turks puls att slå hårdare. Det skulle gå 
dåligt.” Det sammanfattar lite hur jag tänkte, när jag såga allas blickar, då tror man att man 
ska bli dömd utav en domstol för något. Allas blickar ser dömande ut fast man vet att de inte 
är det, man vet att det bryr sig lika mycket som man själv gör när man sitter och lyssnar på 
sin plats. 
   Det enda jag tror man kan göra mot denna ”fobi” är att öva, man måste göra så många 
föreläsningar man kan. Jag tror inte att det finns någon annan väg, inga genvägar för om 
man inte möter sin rädsla så kommer man aldrig sluta vara rädd för den. När jag gick i 
högstadiet så försökte jag slippa att hålla föreläsningar, jag var precis som Turk men när vi 
började på gymnasiet så hade vi betydligt fler föreläsningar utav olika slag. Det har hjälpt 
mig väldigt mycket, jag är inte alls rädd som jag var innan. Så jag tror som sagt var inte på 
genvägar, man måste träna för att få några resultat. Jag är ett levande exempel på det, så 
det är mitt tips till alla som lider utav talängslan. Jag ser inte längre en föreläsning som ett 
hinder utan mer som en möjlighet att bli bättre. 
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Bilaga 3 – Flicka 

Talängslan – ett hinder att övervinna 
Oj, var det redovisning idag? Det hade jag helt glömt bort, så jag är inte förberedd och kan 
inte redovisa idag. Det är ett ganska vanligt svepsjäl för vissa. 
   Det finns många, i alla olika åldrar, som tycker att det är obehagligt eller rent av läskigt att 
tala inför andra människor. I skolor tillexempel, i en klass kanske hälften av alla är där när 
man ska redovisa något, eller kommer med en dålig ursäkt som den ovan. Eller så har det i 
alla fall alltid varit i de klasser jag gått i. Det spelar ingen roll om man ska prata i tio sekunder 
eller i en halvtimma, om man ska prata om något man verkligen kan allt om eller något helt 
okänt, det är alltid lika läskigt tycker jag. Visst, man gör alltid sina uppgifter, men det är 
verkligen inte kul. Oftast blir det väldigt kort och så pratar man väldigt fort. Att man blir helt 
röd i ansiktet och darrar på rösten hjälper inte särskilt mycket, då blir man bara ännu mer 
nervös. Det här exemplet finns även med i en intervju jag läste. Den handlar om Maries 
rädsla för att tala inför folk och det började så. Hon blev nervös och då helt rödflammig i 
ansiktet och på kroppen. Marie trodde att de hade lyssnat på innehållet och inte brytt sig om 
hennes nervositet, men nej tvärt om, de hade inte lyssnat alls och det var bara nervositeten 
som fångat deras intresse. 
   ”Efter den händelsen slutade jag helt. Vägrade totalt!” förklarar hon. 
Och det är det som är så hemskt tycker jag, att andra kan påverkan en så mycket. En sådan 
eller kanske flera sådana upplevelser förändrar hela ens liv, vissa, tillexempel Maire, kommer 
aldrig någonsin klara av att tala inför människor igen. 
   Ärligt, så tror jag inte det finns något sätt att övervinna denna rädsla. Eller för vissa kanske 
det går att träna bort. Man kanske börjar att redovisa något för en eller två personer och när 
det går bra kan man lägga till två till och fortsätt så tills man känner sig trygg. 
   Men mycket av det här tror jag har med självförtroendet att göra. Har man dåligt 
självförtroende och är osäker på sig själv och så, oroar man sig för allt man gör, man vill ju 
inte att det ska bli fel, så man behöver skämmas. Därför känns det bättre när man kanske 
lämnar in något skriftligt, för då får inte alla veta det. 
   Men om man bättrar på sitt självförtroende, så tror jag även det muntliga kommer med 
det. För är man inte osäker på sig själv, så behöver man inte oroa sig för en massa saker i 
onödan. 
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Bilaga 4 – Flicka 

Talängslan ett hinder att övervinna 
Rädsla inför att hålla ett muntligt fördrag inför en grupp är det många ungdomar som har känt eller 
kanske känner. Jag känner inte någon som inte känt pressen att man måste vara så bra som möjligt 
och man är rädd att andra ska se en som misslyckad. Sen högstdiet har jag alltid blivit jätte nervös 
när det gäller att hålla i ett muntligt föredrag. Jag är rädd att alla ska se hur nervös jag faktiskt är. All 
den press jag sätter på mig själv brukar oftast också förstöra. Jag har tappat innebörden med att hålla 
ett muntligt föredrag. Det handlar inte längre om att byta kunskap, förmedla ett budskap till en 
grupp eller likande. Det handlar om att under 5 minuter stå inför en grupp och göra allt för att inte 
skämma ut sig. Många av mina vänner känner likadant och det är synd. Anna Sundström Lindmark 
skriver i Vertex 2009:6 om Marie som studerade till lärare men avbröt sina studier på grund av sin 
talrädsla. På ett ställe i intervjun berättar hon om just det att det inte längre spelar någon roll vad där 
är man pratar om utan mer hur man framför det. Hon säger också att problemet började i högstadiet 
och det var även då problemen började för mig. Det är nog många som känner så att problemen 
börjar i den åldern. Då börjar man mer först innebörden och det blir mer allvar. 
   Men vilka är det som blir drabbade av talrädslan? Jag tror att det kan hända vem som helst. 
Speciellt om man inte riktigt känner sig bekväm eller osäker inför gruppen. Ett bra exempel på just 
det finns i Niklas Krigs roman ”ingen rädsla”. Romanen handlar om Mattias aven kallad Turk. Han är 
begåvad basket spelare, men i skolan är han väldigt blyg. Kapitel 7 i boken handlar om när han ska 
hålla ett föredrag för klassen om Darwin och han är jätte nervös. Under fördraget snubblar han på 
orden och han känner hur rösten försvinner. Just den delen känner jag igen mycket och man märker 
bland andra att det är vanligt att man blir så nervös att luften bara pyser ut och rösten nästan 
försvinner. Det framkommer även att han inte trivs speciellt bra i klassen och det har nog mycket 
med hans osäkerhet att göra också. Han tycker själv att det är konstigt eftersom han är idrottskille är 
han van med uppmärksamhet, men han gillade de inte. Jag tror inte det har att göra med om man är 
van vid uppmärksamhet eller inte. Själv sjunger jag hellre än talar inför folk för det är jag mer bekväm 
med. Det är svårt att säga vart rädslan kommer ifrån.  
   Men vad gör man åt sin talrädsla? Förberedelse är A och O. Om du vet vad du pratar om känns det 
oftast lättare. Har man också möjlighet att välja ämne så välj ett ämne som ligger dig nära och du 
redan vet fakta om. Då känns det också lättare. Sen tycker jag det är viktigt att inte glömma bort att 
man ska förmedla något. Om man tänker det mer att alla ska byta kunskap och du ska ge kunskap till 
andra istället för att oroa sig om hur man står, när man andas, att inte vara nervös osv. Desto mer 
tänker man på hur nervös man är, desto mer nervös brukar man bli. Så försök att slappna av och ta 
det lugnt. Det gör inte med små pauser det är nästan mer behagligt att lyssna på. Så koppla av och 
tänk på att alla har någon gång varit nervös och det är okej så långe du tar kontroll över din talrädsla 
och inte låter den styra dig. 

 


