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Sammandrag 

Den föreliggande studien innefattar en undersökning av flickors och pojkars texter inom det 

nationella provet i svenska 1 på gymnasiet. Studiens syfte innefattar att utreda vilka val av 

teman och perspektiv som elever gör och hur det uttrycks i pojkars och flickors texter. Studien 

visar att det finns skillnader rörande pojkars och flickors val av makroteman, hur de förhåller 

sig till makroteman genom mikroteman. Studien visar också att det finns skillnad i vilka typer 

av perspektiv som förekommer hos pojkar respektive flickor samt hur ofta dessa förekommer.  

Nyckelord: Nationella prov, elevtexter, genus, tema, perspektiv 
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1 Inledning 

 

 

I enlighet med göra-kön-perspektivet ses identiteten inte … som någonting  

medfött och permanent över tid, utan som något som är i ständigt tillblivande. De handlingar och 

språkhandlingar man utför påverkar hur man framställer sig själv, och därmed kan identiteten 

också formas och förändras situationellt i interaktionen med andra (Katarina Kärnebro 2013:47). 

 

Flera studier har gjorts där skillnader mellan det som generellt anses vara manligt eller kvinnligt 

har studerats. Frågan är om vi människor faktiskt föds med olika egenskaper beroende på kön 

eller om det istället är samhällets normer kring kön som får oss att formas efter de förväntningar 

som finns på oss beroende på det kön som vi tilldelats.  

Forskningen visar att det är det senare påståendet som är troligt. Trots att våra egenskaper 

och beteenden påverkas av samhällets normer finns det även teorier kring att vårt språkbruk 

påverkas av hur vi anpassar oss till könet som vi tilldelats. Det handlar delvis om det talade 

språket, kroppsspråk, samtalston med mera. Vidare existerar dessutom teorier om att det skrivna 

språket påverkas av vilket kön som vi tilldelats och formats efter. Tidigare forskning har 

inneburit att studera ”kvinnospråk” som Viveka Adelswärd (1999:10) förklarar som en typ av 

språkande som man har menat varit stödjande, lyhört, samarbetande, underlättande och 

personligt, i kontrast till männens uppgiftsorienterande, dominerande och statusinriktade 

språkbruk. Forskningen av ”kvinnospråket” har fortskridit men också utvecklats. Idag är det 

främst forskning om språk och kön som är aktuell och begreppet kvinnospråk känns ganska 

förlegat. Istället har det blivit intressant att undersöka likheter och skillnader mellan mäns och 

kvinnors språkbruk.  

Förutom att mäns och kvinnors språkbruk har studerats rent generellt finns det även 

forskning som riktar in sig på skolan och elevtexter. Studier som exempelvis Gymnasistsvenska 

av Tor G Hultman & Margareta Westman (1977) och ”Tonårsliv” av Helena Olevard (1999) 

jämför språkskillnader mellan pojkar och flickor, där det främst är textlängd, styckesindelning, 

meningslängd, ordlängd, stavfel och talspråksformer som är föremål för undersökning, där hon 

studerar skillnader i elevtexter mellan åren 1987 och 1996. Olevard (1999:27) menar bl.a. att 

pojkar stavar sämre än flickorna men att pojkarna och flickorna har närmat sig varandra när det 

kommer till ordmedellängd, skriftspråkliga former och meningslängd mellan åren 1987 och 

1996. Vidare skriver eleverna i högre utsträckning om samma företeelser 1996 än 1987.  
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Senare forskning har gjorts där samma variabler har undersökts, som visat att det är svårt att 

se märkbara skillnader i dessa skriftspråkliga variabler hos pojkar och flickor, vilket bland annat 

Johanna Repa (2011) påvisar i sin studie och även understryks av Adelswärd (1999).  

 Därmed har det alltså inte gått att se märkbara skillnader i de skriftspråkliga variablerna hos 

pojkar och flickor. Forskningen visar däremot att det borde vara troligt att pojkar och flickor 

skriver om olika saker och med olika perspektiv och det är föremålet i den föreliggande studien. 

 

1.1 Syfte 

Syftet för den föreliggande studien är att utreda vilka val av teman och perspektiv som elever 

gör i sina texter och hur det uttrycks i pojkars och flickors texter i en skrivuppgift i det nationella 

provet i svenska 1 på gymnasiet. Resultatet av analysen problematiseras utifrån kön och 

relateras till tidigare forskning. Det görs för att vidga förståelsen kring vilka uttryck som pojkar 

respektive flickor gör i sina texter. 

 

1.2 Frågeställning 

Utifrån undersökningens syfte kommer följande frågeställningar användas i analysen: 

 Finns det tematiska skillnader mellan pojkars och flickors texter, och i så fall vilka? 

 Finns det skillnader i vilka typer av perspektiv som flickor och pojkar använder sig av i 

text? 

 Finns det skillnader i resultatet jämfört med tidigare forskning? 
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1.3 Bakgrund  

För att klargöra utgångspunkten för undersökningen krävs en bakgrund, utöver introduktionen 

i inledningen. Inom forskning för språk och kön finns det en mängd studier kring skillnader 

mellan mäns och kvinnors tal, men även en del om det skrivna språket. Förutom det finns ett 

behov av ett tydliggörande av olika begrepp. 

 

1.3.1 Kön och könsroller 

I dagens genusforskning används olika begrepp som är betydelsefulla för de olika 

forskningsinriktningarna inom språk och kön. 

För det första behöver begreppet kön tydliggöras. Begreppet kön är enligt RFSL (2015) en 

socialt konstruerad kategorisering som vi använder för att dela in människor i grupperna 

kvinnor och män. Kön kan i sin tur delas in i biologiskt kön (definieras utifrån inre och yttre 

könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer), juridiskt kön (det kön som står registrerat i 

folkbokföringen, pass eller legitimation vilket i Sverige begränsas till man eller kvinna), 

könsidentitet (en persons självupplevda kön, det kön som en person känner sig som) och 

könsuttryck (hur en person uttrycker sitt kön). När en person vars juridiska kön, biologiska kön, 

könsidentitet och könsuttryck hänger ihop enligt normen menar man att personen ses som en 

cis-person. Detta innebär också att personen följer och identifierar sig med det kön som den har 

tilldelats vid födseln. I den föreliggande undersökningen tas ett generaliserande grepp och där 

materialet delas upp efter det kön som de kategoriserats med i arkiven för de nationella proven 

i svenska som finns vid Uppsala Universitet, vilket är de juridiska könen pojkar och flickor. 

Övriga könskategorier eller om eleverna är cis-personer eller inte har inte varit möjligt att ta 

hänsyn till. 

Nationalencyklopedins (2015) förklaring till könsroll, som är en sammanfattande term för 

socialt och kulturell betingade skillnader mellan könen avseende beteende, värderingar, normer, 

föreställningar, makt och prestige. Penelope Eckert & Sally McConnell-Ginet (2003:9) menar 

att vi människor omges av förväntningar på vårt kön redan från när vi är väldigt små. Det är 

evigt närvarande i våra samtal, humor och konflikter och att det är något som vi använder för 

att förklara allt som vi gör och väljer i vår vardag. Kön är inbäddat i våra institutioner, våra 

handlingar, våra övertygelser och våra önskningar att det blivit helt naturligt för oss.  
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1.3.2 Tidigare forskning inom språk och kön 

I tidigare forskning om språk och kön fokuserades det främst på skillnaden mellan män och 

kvinnor. Eckert & McConnell-Ginet (2003:1-2) redovisar forskning från 1970-talet där 

forskarna framhöll skillnaden i talet. Man menade att män och kvinnor talade annorlunda 

beroende på en fundamental skillnad mellan kvinnors och mäns relation till sitt språk, vilket 

skulle kunna bero på olika former av socialisation och tidigare erfarenheter. 

En annan forskare som påvisat skillnader mellan kvinnors och mäns språk är Adelswärd 

(1999:111–113) som presenterar skillnader mellan män och kvinnors språk. Genom en 

frekvensundersökning rörande ord som manliga och kvinnliga journalister använde kunde 

Adelswärd visa att män och kvinnor inte skriver olika, om vi med att skriva olika menar 

skillnader i meningsbyggnad, stilnivå eller disposition. Det handlar istället snarare om att 

skribenterna använt sig av olika synsätt och utgångspunkter när de behandlat samma 

ämnesområden. 

Ett annat forskningsområde berör elevers texter i skolans miljö. Ett exempel på en studie i 

detta fält är Gymnasistsvenska (Hultman & Westman, 1977), som nämndes i inledningen, där 

stora skillnader påvisas mellan pojkars och flickors skrivande. Senare forskning har däremot 

inte påvisat dessa skillnader i samma utsträckning. Adelswärd (1999:117) menar att flickor har 

en tendens att skriva bättre när ämnet har att göra med egna känslor och tankar, då flickor 

föredrar en retorisk hållning där det antydande, personliga och undersökande uttryckssättet är 

dominerande. Pojkar föredrar att skriva för att informera eller att förklara, vilket visar på en 

hållning som är självsäker, opersonlig och rapporterande. I en undersökning om gymnasisters 

skrivande har Catharina Nyström (2000:112) presenterat att det finns en tydlig könsskillnad i 

valet av olika former av berättarperspektiv. Flickorna är de som använder sig mest av berättande 

i jag-perspektiv och pojkarna använder sig istället i större utsträckning av ett berättande med 

perspektiv i tredje person. Även Ann-Catrine Edlund, Eva Erson & Karin Milles (2007:98) har 

konstaterat att flickor och pojkar skriver på olika sätt och om olika ämnen. 

Det synes som om de främsta skillnaderna som kunnat påvisas rör berättarstilar och 

perspektiv, medan det däremot under senare tid inte har kunnat påvisas att flickors och pojkars 

texter skiljer sig åt grammatiskt eller i det man skulle kalla textkvalitet, där man i tidigare 

forskning bland annat menat att pojkar skulle stava sämre.  

I en studie av Repa (2011) är det också slutsatsen, där ett förslag till framtida forskning var 

att undersöka flickors och pojkars texter rörande val av tema och berättarperspektiv, då Repa 

menade att dessa var de som verkade skilja sig åt.  



7 
 

2 Teori 

 

Följande avsnitt beskriver de teoretiska utgångspunkter för den föreliggande studien.  

Elevtexterna som används som material i undersökningen kommer att ses som ett uttryck för 

skribenternas avsikter och en del av deras aktiviteter. Detta har sin utgångspunkt i studien av 

Mats Eriksson (1997:26) där det funktionella perspektivet på berättande har anammats och 

därmed flyttat fokus från den autonoma texten och istället ser texten som uttryck för skribentens 

avsikter och en del av dennes aktiviteter. Därmed ses materialet, i detta fall elevtexterna från 

det nationella provet, som ett uttryck för den enskilda eleven och dennes identitet. 

Utgångspunkten tas för att materialet ska vara betydelsefullt att analysera utifrån vald teori. 

Teorier om identitetsformering, kopplat till vår könsidentitet, påvisar att vi människor 

formas redan från när vi är små utifrån samhällets förväntningar. Våra avsikter, aktiviteter och 

identiteter formas därmed olika beroende på vilket kön som vi blivit tilldelade. Patricia Murphy 

& Jannette Elwood (1998:96) menar att de sociala och psykologiska faktorer som förklarar 

skillnaderna mellan könen härleds från de olika socialisationsprocesser som pojkar och flickor 

utsätts för redan från födseln. Vidare visar detta på hur pojkar och flickor formas under 

uppväxten, genom att föräldrarna förhåller sig till barnen på olika vis beroende på vilket kön 

som barnet har. Bland annat har föräldrarna till barnen olika förväntningar på pojkar och flickor, 

vilket leder till att pojkar och flickor får olika respons vid olika beteenden. Det gör att pojkar 

och flickor får olika uppmuntran i hur de ska förhålla sig till sin omvärld och hur de ska 

interagera med sin omgivning. Vidare leder det till en påverkan i vilka leksaker som föräldrarna 

köper till sina barn och vilka fritidsaktiviteter som barnen deltar i, vilket leder till att pojkars 

och flickors intressen blir allt mer avvikande från varandra ju äldre de blir. Dessa olika 

behandlingssätt influerar även barnens syn kring vad som innebär önskvärt beteende och vad 

andra människor i omgivningen förväntar sig av dem. Murphy & Elwood (1998:96) menar att 

dessa olika socialisationsmönster leder till att barnen utvecklar olika sätt att svara på sin 

omvärld och hur de förhåller sig till den vilket senare också influerar hur och vad de lär sig i 

skolmiljön.  

Kath Woodward (2004:21–22) menar att identitetsformering och inte minst könsidentitet har 

betydelse när det kommer till organiseringen av ett samhälle och inte bara som en del av 

individens upplevelse. Istället är det en del av samhället som skapar en kultur, där antaganden 

kring vad som är lämpligt och icke lämpligt för män respektive kvinnor formar och influerar 

både våra identiteter och omfattningen av hur vi anpassar oss. Det leder också till våra beslut 
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kring vilka vi är och vilka vi vill bli eller vara, därmed även våra avsikter och identiteter. 

Woodward (2004:50) menar precis som Murphy & Elwood (1998:96) att det leder till 

skillnaderna mellan pojkar och flickor, som är socialt konstruerade. Det innebär att 

identitetsformering i kombination med samhällets förväntningar och normer leder till att pojkar 

och flickor lär sig hur de ska bete sig, vilket i sin tur skapar skillnader mellan könen. Denna 

skillnad i beteendemönster leder till att våra avsikter och identiteter formas på olika sätt, och 

borde därmed också ge uttryck de texter som de olika könen producerar. 

 

 

3 Material och metod 

Följande avsnitt beskriver materialet och den metod som används i undersökningen. Avsnittet 

inleds med att beskriva elevtexterna och den uppgift som elevtexterna utgår från i det nationella 

provet, följt av en beskrivning av funktionell textanalys med fokus på den ideationella 

strukturen. 

 

3.1 Elevtexter från det nationella provet i svenska 1 

Huvudmaterialet består av elevtexter från det nationella proven i svenska för svenska i 

gymnasiet. Dessa texter är hämtade från Uppsala Universitets arkiv för nationella proven i 

svenska, som finns vid universitetets institution för nordiska språk.  

Urvalet består av 16 texter skrivna av flickor och 16 texter skrivna av pojkar, alltså totalt 32 

elevtexter. Alla texter är skrivna utifrån en och samma uppgift på det nationella provet i svenska 

1 under vårterminen 2012 och alla elevtexter har fått betyget C. Som tidigare nämnts i 

bakgrunden tas ett generaliserande grepp kring könsfördelningen av elevtexterna, där ett 

antagande görs efter vad eleverna har kategoriserats som. Det är inte möjligt att ta hänsyn till 

övriga könsidentiteter hos skribenterna. 

Eleverna ska skriva en krönika där titeln är ”Inget liv utan...”, där eleverna ska redogöra för 

en relation som betyder mycket för dem och förklara utförligt varför den är viktig. Därefter ska 

de presentera något från den artikel som uppgiften utgår från, vilket är en krönika vid namn 

”Inget liv utan katten” av Hanna Hellquist, som finns i texthäftet för det nationella provet som 

eleverna har att tillgå innan och under provtillfället. Instruktionsverben som pekar ut det 

viktigaste i instruktionen är i detta fall redogör för en relation som är betydelsefull för dig, 

förklara varför denna relation är betydelsefull och presentera exempel utifrån artikeln. Eleverna 
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har i förväg fått förbereda sig till provet, de har tillgång till ett texthäfte och de har gjorts 

medvetna om att betydelsen av att följa de instruktionsverb som finns i instruktionerna för den 

skrivuppgift som de valt.  

Det är dock betydelsefullt att poängtera att elevtexterna som används i undersökningen är 

skrivna i en specifik situation, där eleverna dels skriver utifrån ett givet tema och i en pressad 

situation. Det är dock inget som tas i hänsyn i den föreliggande studien. 

Urvalet består av texter med betyget C och då i uppdelning på pojkar och flickor. Det finns 

en bredd i materialet, med en stor spridning i både geografi (delar av landet, storstäder och 

landsbygd), typ av skolor (friskolor och kommunala skolor) och etnisk bakgrund (elever med 

och utan invandrarbakgrund). Dessa parametrar har dock inte inkluderats i analysen då de inte 

ingår i den föreliggande undersökningen om köns påverkan på elevtexterna.  

Elevtexterna kommer fortsättningsvis kategoriseras utifrån P för pojke och F för flicka, 

vilket följs av en numrering. För ett inte avslöja elevernas identiteter är materialet 

sekretessbelagt. Det innebär också att elevtexterna inte kommer ingå som bilagor eller ingå som 

längre utdrag i denna uppsats. 

 

3.2 Funktionell textanalys 

Den huvudsakliga metoden består av en kvalitativ analys genom en funktionell textanalys av 

flickors och pojkars texter. Elevtexterna från det nationella provet analyseras utifrån en 

analysmodell som utformats utifrån teori som är utgångspunkt för den föreliggande studien.  

Den funktionella textanalysen har sin utgångspunkt i den funktionella grammatiken som 

beskrivs som en grammatikmodell som utgår från betydelse enligt Per Holmberg & Anna-Malin 

Karlsson & Andreas Nord (2011:7,9). Språket kan sedan analyseras i specifika instanser från 

denna utgångspunkt. Ett sätt att förklara dessa olika instanser är genom en modell av Hellspong 

& (1997:41–44) som har utformat en textmodell för den funktionella textanalysen. Den utgår 

från att spegla mångfalden och sambanden i texter och att texter alltid möter oss i bestämda 

sammanhang. Det innebär att texter inte kan ses var för sig utan har ett behov av kontext. 

Textmodellen lyfter fram textens kontext, struktur och förhållningssätt. I den andra delen, i 

strukturen, finns utgångspunkten att texterna har tre huvudfunktioner; textens form – den 

textuella strukturen, textens innehåll – den ideationella strukturen och textens framförande – 

den interpersonella strukturen. 
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Analysen koncentrerar sig främst på texternas perspektiv och tema och utgår från den 

ideationella strukturen vilket syftar på texters innehåll och nivåer av innehåll. Detta har sin 

utgångspunkt i Hellspong & Ledin (1997) med stöd utifrån Karlsson (2011).  

 

3.2.1 Den ideationella strukturen  

Karlsson (2011:21) menar att ideation har med skapandet av idéer att göra och att en idé innebär 

en föreställning om världen. Dessa föreställningar både bygger och formar våra erfarenheter i 

det som skulle kunna beskrivas som olika enheter som delvis formats av språket. Karlsson 

(2011:36) menar att den ideationella textanalysen innebär att varje sats har en ideationell 

struktur och betydelse. Denna typ av analys kan i sin tur svara på hur texten framställer det som 

sker och vilka perspektiv som texten konstruerar.  

Hellspong & Ledin (1997:115) menar att en text kan handla om olika saker, men att den också 

kan se på ämnet som texten berör med olika ögon, beroende på vem som skrivit texten. Vidare 

förklarar Hellspong & Ledin (1997:115) tre huvudinslag i den i ideationella strukturen: teman 

eller vad texterna rör sig kring, propositioner eller vad texterna kommer fram till och perspektiv, 

eller de allmänna synsätt som påverkar både teman och propositioner. Analysen kommer dock 

att ha en inriktning på två av inslagen, teman och perspektiv, då det är dessa som berör 

frågeställningen i den föreliggande studien. 

Ett tema innebär att texten styr läsarens tankar åt ett visst håll, genom en viss inriktning får 

texten ett särskilt tema. En text har både makro- och mikroteman, då (Hellspong & Ledin, 

1997:117–122) strukturerar makroteman som texters övergripande teman och mikroteman som 

texters underliggande teman. 

Den typ av perspektiv som texten utgår ifrån avslöjas av perspektivmarkörer. Hellspong och 

Ledin (1997:135) menar att perspektiv är det som gör att världen framträder på olika sätt, 

beroende på vilka ögon, tankar, värderingar och begrepp som ligger bakom texten och i sin tur 

påverkar både tema och proposition. Eftersom eleverna har valt att skriva den uppgift som är 

föremål för undersökning i den föreliggande studien har eleverna också skrivit en text utifrån 

sig själva. Därför har analysen utformats efter att söka efter olika subjektsperspektiv, vilket 

enligt Hellspong & Ledin (1997:136) betyder att texten utgår från det betraktande subjektet, 

både från en individs synvinkel eller som den kollektiva synpunkten hos ett kollektiv, institution 

eller ideologi.  
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Författarperspektivet är det första perspektivet, då texten knyter an till sändaren och närvaro 

visas genom att använda pronomen som vi och jag. Det går att skilja på en närvarande och 

frånvarande författare genom att en närvarande författare använder pronomen som vi och jag 

genom att t.ex. uttrycka sig som att ”jag/vi anser att det är så”, men att en frånvarande författare 

snarare uttrycker sig som ”det är så”. Det andra perspektivet är läsarperspektivet som tydligt 

visas genom att skribenten använder sig av pronomenet du. Det är dock inte ett måste att 

subjektsperspektivet måste utgå från textens sändare och mottagare, från författaren till läsaren. 

Det visas genom det tredje perspektivet, aktörsperspektivet, som kan visas genom att använda 

sig av pronomen som våra, och meningar som knyter an genom ett oss, som ”av detta lär vi 

oss…” (Hellspong & Ledin, 1997:136). 

Texter kan också få en viss vinkling genom olika jämförelseperspektiv. Hellspong & Ledin 

(1997:137) menar att dessa jämförelseuttryck även fungerar som perspektivmarkörer. Om en 

text säger att något ”varar länge” eller ”är långt” eller ”stort” jämförs detta med något annat. 

Den som bestämmer jämförelsenormen bär också subjektsperspektivet. Ord och vändningar 

som uttrycker känslor och värderingar fungerar också som signaler för ett närvarande subjekt 

som fäller omdömen. Närvaron hos skribenten kan visa sig genom värdeord av olika slag, och 

kan komma till uttryck i adjektiv och adverb. Jämförelseperspektiv kan enligt Hellspong & 

Ledin (1997:140–143) beskrivas som ett synsätt där man ser en företeelse med blickar som 

samtidigt vilar på en annan företeelse. Några exempel på dessa är en liknelser – t.ex. ”som en 

ros”, men även analogi - sammanlikning, besjälning – där döda ting eller själlösa varelser 

beskrivs som levande varelser, metonymi – koppla samman saker som berör varandra inom 

samma sfär, perifras – en omskrivning för något som kan passa i ett visst sammanhang och 

antites- att ställa något mot dess motsats för att påvisa skillnader, är också exempel på detta. 

Sammanfattningsvis är det teman i form av makro- och mikroteman följt av perspektiv i form 

av subjektsperspektiv och jämförelseperspektiv som kommer att beaktas i studien. Analys av 

elevtexternas perspektiv utgörs av att undersöka elevtexternas användning av olika 

subjektsperspektiv följt av en analys av användningen av jämförelseperspektiv. En särskild 

fördjupning i analysen innefattar elevernas användning av pronomenet man i elevtexterna. 

Dessa kräver en egen kategorisering då de inte går att analysera utifrån kategoriseringen av de 

övriga subjektsperspektiven. 
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3.3 Pronomenet man 

Genom analys av materialet undersöks brukandet av olika perspektiv. Förutom att analysen 

undersöker vilka subjektsperspektiv och jämförelseperspektiv kartläggs även brukandet av 

pronomenet man att kartläggas. Detta pronomen kan delas in i de olika subjektsperspektiv som 

tidigare kategoriserats, men behöver en enskild analys då detta pronomen kan syfta till olika 

saker och därmed också till olika subjektsperspektiv. 

Enligt Tarja Nieminen (1997:7) har man egenskapen att få sin referens av sammanhanget i 

stor utsträckning, vilket även är ett antagande som stödjer undersökningen av elevtexternas 

brukande av detta pronomen. Vidare framhåller Nieminen (1997:12) att man har blivit vanligare 

då det bland annat innebär att skribenten vill undvika en precisering av subjektet.  

Nieminen (1997:18) menar att man kan användas som ett pronomen som hänvisar till 

”talarjaget” och därmed endast syfta till talaren själv och inte som ett generaliserande syftande 

till alla människor som det också kan användas som. Användandet av man kan ofta förklaras 

av att brukandet av pronomenet inte är lika rakt på sak som att exempelvis använda sig av ett 

jag, då det kan få yttrandet att låta självsäkert eller överlägset vilket användaren helst vill 

undvika. Nieminen (1997:20) menar att vi på senare tid ofta använder man istället för jag eller 

vi, eftersom skribenten vill lämna den handlande personen i bakgrunden. Vidare är det också 

vanligt att pronomenet används för att benämna ett du, då man som tilltal är något mer 

förmildrande och mindre rakt på sak än användandet av ett du. Nieminen (1997:21) menar att 

man skulle kunna motsvaras av engelskans one som skulle kunna kännetecknas som en 

högtidlig och stel form som därmed ofta undviks i ledigt språk. Istället används pronomenet 

you, med den svenska betydelsen du eller ni. Det har trängt in i svenskan och därmed gjort att 

även vi börjat ersätta du eller ni med man. Brukandet av man går också att hänvisa till 

generalisering. Nieminen (1997:19) menar att användandet av man gör att större generalitet 

uppnås vilket gör att påståendet blir mer objektivt än genom något annat uttryck. 

 

3.4 Analysmodell  

Materialet kommer att analyseras utifrån följande frågeställningar: 

 1. Tema: vad handlar texten om? Vilket är makrotemat, vad handlar texten om i stort? Finns 

mikroteman?  

2. Perspektiv: Vilka typer av subjektsperspektiv finns? Finns jämförelseperspektiv? Vilka 

perspektiv konstrueras genom användningen av dessa?  

3. Hur brukas pronomenet man, vad syftar pronomenet till? 
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4 Teman och perspektiv i pojkars och flickors  

elevtexter 
 

Följande resultatdel presenterar elevtexternas olika teman som i sin tur följs av elevtexternas 

perspektiv.  

 

4.1 Teman 

Analys av elevtexternas teman består av en uppdelning av förekommande makro- och 

mikroteman. 

 

4.1.1 Makroteman 

Redan vid en första genomläsning av materialet var det möjligt att urskilja likheter och 

skillnader. Genomläsningen visade att elevtexterna har en mängd gemensamma teman som 

förekommer i flera elevtexter och används av både pojkar och flickor. Exempel på dessa 

gemensamma typer av teman är exempelvis familj, mamma, vän, husdjur eller kärlek. Det går 

dock trots det också att urskilja att det förekommer vissa teman som gick att urskilja som 

utmärkande för kön, då det existerar flera teman som endast flickor respektive pojkar behandlar 

i sina nationella prov. Det är exempelvis pojkarnas olika träningsaktiviteter som fotboll och 

löpning, och musikaktiviteter som musiklyssnande och gitarrspelande. Hos flickorna 

förekommer även teman som de är ensamma om, exempelvis hästar som husdjur, och ägodelar 

som mobiltelefoner och böcker. 

För att få en tydligare överblick och mer koncentrerad bild av vilka teman som används i 

elevtexterna har temana kategoriserats. Det går att kategorisera elevtexternas olika makroteman 

i följande kategorier: relationer (kärlekspartner, vän etc.), familj (släkt, familj, syskon, förälder 

etc.), träning (fotboll, löpning etc.), husdjur (katt, hund, häst etc.), musik (gitarr, musik etc.) 

och ägodelar (böcker, mobiltelefon etc.). I tabellen nedan redogörs för förekomsten och 

spridningen i kategoriseringen med en uppdelning mellan pojkars och flickors elevtexter. 
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Tabell 1: Sammanställning av elevtexternas makroteman 

Makroteman   Pojkar  Flickor  

Relationer   3  3 

Familj   4  7 

Träning   5  0 

Husdjur   2  3 

Musik   2  0 

Ägodelar   0  3 

 

Totalt   16  16 

 

Efter kategoriseringen av elevtexternas olika makroteman är det möjligt att urskilja vissa 

mönster. För det första finns det kategorier som ser likadana ut hos både pojkar och flickor. 

Exakt lika många pojkar som flickor har exempelvis skrivit om relationer, precis som att 

ungefär lika många elever har skrivit om husdjur. Det är de tydligaste likheterna i förekomsten 

av makroteman.  

Förutom det förekommer också vissa skillnader mellan pojkars och flickors makroteman. 

Det är nästan dubbelt så många flickor som pojkar som har skrivit om familj vilket gör att 

flickorna dominerar i kategorin. Därefter finns kategorier som det ena könet är ensamt om att 

behandla. Pojkarna är de enda som är skribenter till texter som förekommer i kategorierna 

träning och musik, samtidigt som flickorna är helt ensamma om att vara skribenter till de texter 

som förekommer i kategorin ägodelar. 

 

4.1.2 Mikroteman 

Samtliga elever har konstruerat texter utifrån ett makrotema och därefter byggt upp sina texter 

med hjälp av olika mikroteman.  

Eleverna har använt sig av mikroteman på olika sätt, då vissa av dem håller sig inom det som 

man skulle kunna kalla för makrotemats ”ram”, samtidigt som vissa skulle kunna ses som 

relativt ”spretiga” och någorlunda avvikande eller utstickande från den röda tråd som 

makrotemat ofta är en utgångspunkt för. Flickorna håller sig betydligt mer till sitt makrotema 

än vad pojkarna gör. Alla flickor håller sig inom ramen av sitt makrotema, samtidigt som 

pojkarna har en tendens att kunna byta inriktning eller tema under textens gång.  
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Ett ganska typiskt exempel på hur flickorna håller sig inom makrotemats ramar kan göras 

utifrån texten F13, där skribenten berättar om relationen till husdjuret, hennes hund. F13 börjar 

i denna elevtext med att berätta hur hon inte skulle kunna föreställa sig ett liv utan sin hund, 

vilket då är textens makrotema och ingår i kategorin husdjur. Därefter bygger F13 upp sin text 

utifrån följande mikroteman; hur hon upplever det är att komma hem och mötas av sin hund, 

hur hunden är tillgiven, hur okomplicerad relationen är till hunden, hur hon upplever att hon 

mår bättre av relationen till hunden och att hon tycker att alla borde få uppleva hur det är att ha 

hund. Det går genom exemplet att se hur textens olika mikroteman håller sig inom makrotemats 

ram, då F13 inte lämnar makrotemats utgångspunkt, utan håller sig till att prata om hunden och 

inte behandlar andra ämnen som inte berör makrotemat eller skapar övriga mikroteman som 

inte följer makrotemats utgångspunkt. 

Ett exempel på pojkarnas något mer spretiga berättande kan elevtexten P5 påvisa, där 

skribenten inleder med att förklara sin relation till familjen, där han inledningsvis behandlar hur 

mycket hans familj betyder för honom. Det är textens makrotema. Det följs av följande 

mikroteman; teori om barnuppfostran, om husdjuret som är en hund, hur husdjur kan motsvara 

terapi och till sist familjens betydelse. I exemplet lämnar alltså P5 sitt makrotema, och låter 

mikrotemat behandla andra aspekter än det som makrotemat sätter ton för. Till sist återgår dock 

P5 till sitt makrotema. 

Ytterligare ett exempel på pojkarnas mer spretiga berättande är elevtexten P8 som lämnar 

sitt makrotema och diskuterar andra saker som har stor betydelse i skribentens liv. P8 inleder 

sin text med hur mycket katten betyder i hans liv, vilket är textens makrotema som ingår i 

kategorin husdjur. Det följs av mikroteman som behandlar människors behov av gemenskap, 

men återgår därefter glidande in på sitt makrotema genom att berätta varför vi människor är 

sådana djurvänner för att sedan återgå till sitt makrotema om betydelsen av katten.  

Det mer spretiga berättande som förekommer i pojkarnas elevtexter återfinns inte hos 

flickornas texter. Flickorna håller sig inom makrotemats ramar med de mikroteman som de 

använder sig av. Istället kan vi se att ett flertal flickor istället använder sig av ett ganska 

repetitivt berättande, där de istället återknyter till sitt makrotema om och om igen.  

Det tydligaste och mest extrema exemplet är F1, som skriver om sin kärlekspartner, som 

ingår i kategorin relationer. Hon beskriver om och om igen varför relationen är viktig och tar 

upp sitt makrotema tre gånger under en och samma elevtext, vilket alltså innebär att elevtextens 

makrotema bygger upp texten som mikrotema hela tre gånger. 
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4.2 Perspektiv 

Analys av elevtexternas perspektiv består av en uppdelning av subjektsperspektiv, man som 

pronomen och jämförelseperspektiv. 

 

4.2.1 Subjektsperspektiv 

Eleverna använder sig främst av det som kallas författarperspektiv genom bruket av pronomen 

som jag och vi. Detta är dock något som har en tydlig korrelation med uppgiftens instruktioner, 

där uppgiften instruerar eleverna att de ska skriva en krönika utifrån något som betyder mycket 

för skribenterna som individer. Det går därför att anta att det är orsaken till att eleverna använder 

sig av denna typ av pronomen frekvent, då de faktiskt har blivit instruerade att komponera en 

text utifrån eleven själv och det egna tyckandet. 

Trots det finns det dock en viss blandning och spridning av vilka typer av perspektiv som 

förekommer hos elevtexterna då ytterligare perspektiv används, som läsarperspektiv och 

aktörsperspektiv. För att skilja förekomsten av de olika subjektsperspektiven i elevtexterna 

markeras det genom följande förkortningar: FP = författarperspektiv (jag/vi), LP = 

läsarperspektiv (du) och AP = aktörsperspektiv (våra etc.).  

Vid en första genomläsning med fokus på elevtexternas subjektsperspektiv och förekomsten 

av dem visar det sig att skillnaderna är små mellan pojkars och flickors användande av olika 

perspektiv. Det går därmed inte att dra några slutsatser kring pojkars eller flickors användning 

av ett specifikt perspektiv. Alla de olika perspektiven används av alla elever.  

Det är främst författarperspektivet som brukas. Endast en elev använder sig inte av detta 

perspektiv överhuvudtaget, vilket är P4 som bara använder sig av pronomenet man. Detta skulle 

också kunna analyseras som något subjektsperspektiv men behöver kategoriseras olika 

beroende på det sammanhang som pronomenet förekommer i. I övrigt använder ungefär lika 

många pojkar som flickor både läsarperspektivet och aktörsperspektivet. Läsarperspektivet 

förekommer mindre än författarperspektivet och aktörsperspektivet förekommer ytterst sällan i 

elevtexterna. Det går dock att se vissa skillnader när de olika perspektiven kategoriseras utifrån 

hur de förekommer i elevtexterna. En stor del av eleverna använder sig av läsarperspektivet, 

och tilltalar läsaren med du. Ett fåtal elever använder sig av aktörsperspektivet genom 

pronomen som exempelvis våra. Tabellen nedan påvisar förekomsten och spridningen av 

elevtexternas perspektivanvändning. 
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Tabell 2: Förekomsten av subjektsperspektiv i elevtexterna i form av 

författarperspektiv, läsarperspektiv, aktörsperspektiv och pronomenet man 

   Pojkar  Flickor  

 

FP, LP, man   6  4  

FP, AP, man   1  1  

FP, LP, AP, man  1  0  

FP, man   4  5 

FP, AP   1  0  

FP, LP   0  2 

FP   2  4  

man   1  0  

 

Totalt   16  16 

 

 

Tabellen ovan är utformad i grupperingar efter hur subjektsperspektiven har använts av 

eleverna. Kategorierna eller grupperingar med större andel subjektsperspektiv i samma text, 

d.v.s. 3 stycken subjektsperspektiv eller fler, förekommer något oftare hos pojkarna. Endast 

författarperspektivet brukades av fyra flickor och två pojkar.  

Det går alltså att se en viss skillnad mellan vilka kombinationer eller mängd av 

subjektsperspektiv som eleverna använder i sina texter. Det är inte en jämn spridning i de olika 

grupperingskategorierna av subjektsperspektiv. Dock går det att urskilja att pojkarna något 

oftare är fler i kategorierna där det förekommer tre eller fler subjektsperspektiv.  

 

4.2.1.1 Brukandet av man som pronomen 

Pronomenet man är ofta förekommande i elevtexterna. I en elevtext, P4, brukas t.ex. man 

genomgående och inte ett enda övrigt personligt pronomen. Elevtexterna visar att både pojkar 

och flickor använder sig frekvent av pronomenet man.  

För att på ett konsekvent sätt kunna studera brukandet av man som pronomen har en 

kartläggning av de olika exempel på brukande av pronomenet gjorts, med utgångspunkt i det 

som Nieminen (1997) visat på. De förekommande kategorierna är hänvisande till jag/vi, du, till 

gemenskap eller som generalisering.  

Bruket av man används i elevtexterna mestadels för att generalisera, och riktar denna 

generalisering mot olika sammanhang. Exempelvis kan brukandet av man innebära en syftning 

till ett jag/vi eller du, men kan också hänvisa till en gemenskap som ”vi som spelar fotboll” 
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eller ”vi som håller på med hästar” men också innebära en ren generalisering genom att använda 

man som ett sätt att uttrycka något som är generellt för alla människor, som ”alla vet ju om 

att...”. Tabellen nedan visar brukandet av pronomenet man, vars kategorisering utförts för att få 

en tydlig överblick hur pronomenet brukas i elevtexterna. 

 

 

Tabell 3: Funktionen och förekomsten av användandet av man som pronomen i 

elevtexterna 

Funktion av man  Pojkar   Flickor  

Jag/vi + gemenskap  6  2 

Jag/vi + generalisering  0  2 

Du + generalisering  3  0 

Jag/vi   2  6 

Övrig   2  0 

 

Totalt   13  10 

 

Tabellen visar att pojkarna oftare syftar till en gemenskap eller till en generalisering än vad 

flickorna gör, som istället använder detta pronomen som en ersättning för ett jag eller vi mer 

frekvent än pojkarna. Pojkarna förekommer också i samma kategori och använder pronomenet 

för att markera ett jag eller vi men använder utöver det pronomenet som en markör för en 

gemenskap, vilket flickorna inte gör i samma utsträckning. Kategorin som benämns som övrig 

i tabellen ovan innebär två olika sätt att kombinera man, där den ena kombinationen bestod av 

att hänvisa till jag/vi och du och den andra kombinationen bestod av att hänvisa till du och 

gemenskap. 

Utifrån tabellen går det att urskilja att användandet av man som pronomen skiljer sig åt hos 

pojkar respektive flickor då användandet syftar till olika saker, då pojkar i större utsträckning 

använder pronomenet för att syfta till en gemenskap eller generalisering än flickorna, som 

istället använder pronomenet för att markera ett jag eller vi. 
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4.2.2. Jämförelseperspektiv 

Jämförelseperspektiv förekommer både i flickornas och pojkarnas elevtexter. Pojkarna 

använder sig något mer frekvent av jämförelseperspektiv än vad flickorna gör. 8 av 16 flickor 

använder sig av det som kännetecknas som jämförelseperspektiv i kontrast till 12 av 16 pojkar. 

Därmed går det för det första att urskilja att pojkarna faktiskt oftare använder sig av dessa 

jämförelseperspektiv än vad flickorna gör. 

Förekomsten av jämförelseperspektiv finns dock hos både pojkar och flickor, trots att det är 

vanligare att pojkar använder sig av dessa. Det vanligaste exemplet på jämförelseperspektiv hos 

samtliga elevtexter där jämförelseperspektiv förekommer är att eleverna jämför relationen till 

det fenomen som de beskriver som betydelsefullt för dem med ett annat fenomen för att påvisa 

betydelsen, vilket både F7 och P8 berättar om: 

 

 F7: ”Man pratar ofta om relationer mellan människor och det är vissa av dem 

man inte kan leva utan. Andra har en liknande relation till ett djur. […] För mig 

däremot finns det inget liv utan mina böcker.” 

P8: ”Tänk efter, alla människor har alltid en relation till något. Det kan 

exempelvis vara en relation till en människa, till ett djur eller varför inte en 

sport?” 

Det är också vanligt att eleverna på olika sätt sätter perspektiv på hur det skulle vara för en 

person som inte hade möjlighet till den relation som de beskriver som betydelsefull för dem, 

vilket F5 ger exempel på: 

F5: ”Det finns många ungdomar som inte har så bra relation till sina föräldrar 

eller som helt enkelt inte träffar dem men jag är evigt tacksam för relationen och 

vet inte vad jag skulle göra utan dem.” 

Det kan också innebära att markera att det är svårt för andra som inte är del i den gemenskapen 

som skribenten i fråga är att förstå vad relationen till fenomenet innebär. Det beskriver P3: 

P3: ”… folk som inte gillar fotboll har ju svårt att förstå detta”. 

Att jämföra med en annan relation eller att sätta perspektiv genom att hänvisa till de som inte 

har möjlighet till relationen, är de vanligaste jämförelseperspektiven. Utöver dessa förekommer 

det även att eleverna använder sig av metaforer eller liknelser av olika slag för att ge läsaren 

inblick i känslan som eleven försöker förmedla, det är dock något som endast pojkarna gör. Inte 
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en enda flicka använder sig av metaforer eller liknelser. P13 ger exempel på liknelse och P12 

visar exempel på metafor. 

P13: ”Löpning är en stor del av mitt liv, det är det bästa, men samtidigt också 

det värsta jag vet. Det är som en drog, om man är ledsen så sticker man ut och 

springer, sen är man glad.” 

P12: ”… någonting hade börjat lossna i vår vänskap. […] Jag minns den 

känslan jag fick då, jag har känt den ytterligare en gång. Det var när mitt 

favoritband bytte sound, jag blev besviken och självklart sur, det var inte dem, 

det var inte rätt.”  

Förutom dessa finns det några mer ovanliga perspektiv men som eleverna ändå använder sig 

av, som antiteser, tidsperspektiv och besjälning. Det förekommer en antites en gång i 

elevtexterna, vilket görs av P1 som beskriver relationen mellan hans egna och andras åsikter 

om hans träning, där orden extrem och lat utmärker antitesen: 

P1: ”… Är det bara jag som är extrem eller är bara de som är lata?”  

Markering av tidsperspektiv utförs av F15 som jämför skillnaden mellan olika generationer när 

hon beskriver varför hon inte finner det konstigt att hon använder sig så pass mycket av sin 

mobiltelefon: 

F15: ”Det är så att vi ungdomar läser Harry Potter istället för noveller av August 

Strindberg. Vi smsar istället för att brevväxla.” 

Användandet av stilgreppet besjälning, alternativt en form av personifikation genom metafor, 

förekommer en gång hos F11 som beskriver sin mobiltelefon som en egen individ: 

F11: ”Det låter som att det skulle vara en människa va? Eller hur? Men i själva 

verket är det min iphone jag så fint talar om. Ett beroende säger ni – en 

kärleksrelation säger jag. Jag älskar min iphone otroligt mycket. Den är med 

mig överallt och finns där som en bästa vän”. 

Genom kartläggningen av texternas jämförelseperspektiv visar det sig att det förekommer olika 

jämförelseperspektiv. Det är alltså ett brett spektra av olika jämförelseperspektiv i texterna som 

ger dem olika infallsvinklar. Dessutom använder sig pojkar och flickor av olika typer av 

jämförelseperspektiv med olika frekvens.  
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Tabell 4: Förekomsten av jämförelseperspektiv i elevtexterna hos pojkar respektive 

flickor 

Typ av jämförelse  Pojkar   Flickor  

Relation med annan relation 5  1 

Till de utan relation  2  5 

Metafor   2  0 

Liknelse   2  0 

Antites   1  0 

Besjälning/personifikation  0  1 

Tidsperspektiv  0  1 

 

Totalt   12  8 

 

 

Tabellen ovan beskriver fördelningen och användningen av olika jämförelseperspektiv i 

elevernas texter. Det är pojkarna som främst jämför relationen med annan relation, vilket vi kan 

se i figuren ovan, i kontrast till flickorna där denna typ av jämförelseperspektiv används en 

gång. Flickorna är istället de som främst jämför relationen i kontrast till de som inte har 

relationen till det fenomen som de beskriver, vilket de gör fem gånger i kontrast till pojkarnas 

till pojkarnas två. Pojkarna är dock ensamma om att använda sig av metaforer och liknelser. 

Besjälning/personifikation och tidsjämförelse används och förekommer endast en gång på varje 

perspektiv och i dessa fall av flickor.  

Det går därmed att urskilja att eleverna beroende på kön använder sig av olika typer av 

jämförelseperspektiv och att de använder sig av jämförelseperspektiv med olika frekvens. 
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4.3 Skiljande teman och skiftande perspektiv i pojkars och 

flickors elevtexter, en sammanfattning 

 

Efter att ha studerat elevtexterna utifrån den utformade analysmodellen visar resultatet både 

likheter och skillnader mellan pojkars och flickors skrift. 

Alla elever har följt instruktionerna och instruktionsverben, förutom elevtexten P6 som inte 

hänvisar till artikeln som uppgiften kräver, vilket är anmärkningsvärt då detta egentligen skulle 

leda till ett underkänt betyg. 

För det första visar analysen att det finns en skillnad i bruket av makroteman. Elevtexterna 

har delvis gemensamma makroteman som finns hos både pojkars och flickors elevtexter, dock 

förekommer utmärkande makroteman. Exempelvis är det pojkarna som skriver om relationen 

till träning, fotboll och musik, samtidigt som flickorna skriver om relationen till hästar och 

böcker. Kategoriseringen av makroteman visade att både flickor och pojkar skriver om 

relationer lika ofta, och att både pojkar och flickor skriver om husdjur av ungefär samma 

frekvens. Det går dock att urskilja att flickorna skriver om familj nästan dubbelt så ofta än 

pojkarna. Pojkarna skriver om träning hela fem gånger samtidigt som flickorna inte skriver om 

det en enda gång. På samma sätt skriver två av pojkarna om musik utan att flickorna behandlar 

ämnet. Flickorna skriver om ägodelar tre gånger utan att pojkarna skriver om dessa en enda 

gång. Det går alltså att se en skillnad mellan vilka typer av teman som flickor och pojkar 

behandlar i elevtexterna. 

Elevernas användande av mikrotema visar att pojkarna har en tendens att presentera 

mikroteman som inte håller sig inom makrotemats ramar på samma sätt som flickorna. 

Flickorna håller sig inom ramarna för makrotemat, till det som skulle kunna kallas för röd tråd, 

samtidigt som pojkarna använder sig av ett ganska spretigt berättande. Flickorna kan ibland 

använda sig av ett mer repetitivt berättande där de berättar om samma sak om och om igen.  

Rörande elevtexternas perspektiv visar resultatet att det finns en viss skillnad i användandet 

av subjektsperspektiv, där författarperspektivet (användande av jag eller vi), läsarperspektivet 

(användande av du) och aktörsperspektivet (användande av vår eller våra) har varit för 

undersökning. Kategorierna där det förekom en större gruppering av subjektsperspektiv, tre 

eller fler, förekom något oftare hos pojkarna. Flickorna använde sig endast av 

författarperspektivet oftare än vad pojkarna gjorde. 

Användandet av man som pronomen visar sig frekvent i elevtexterna. Analysen visade att 

pojkarna använder man för att hänvisa till gemenskap eller för att generalisera i större 
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utsträckning än flickorna. Alla elever använder dock man för att hänvisa till jag/vi eller ett du, 

men flickorna använde pronomenet för att endast syfta till ett jag eller vi i större utsträckning 

än vad pojkarna gjorde.  

Pojkarna använder sig mer frekvent av olika perspektivmarkörer och därmed också fler 

jämförelseperspektiv än vad flickorna gör. Elevernas användning av jämförelseperspektiv visar 

att pojkar använder sig av jämförelseperspektiv oftare än vad flickorna gör. 8 av 16 flickor 

använder sig av jämförelseperspektiv i kontrast till pojkarna där 12 av 16 använder sig av 

jämförelseperspektiv. Det går även att urskilja att pojkarna och flickorna använder sig av olika 

typer av jämförelseperspektiv.  

Pojkarna har en tendens att jämföra sina relationer med andra relationer i större utsträckning 

än flickorna, som istället mer frekvent sätter sina relationer i kontrast till de människor som inte 

har möjlighet att uppleva relationen. Pojkarna är ensamma om att använda sig av liknelser och 

metaforer samtidigt som flickorna använder sig av stilgrepp som besjälning/personifikation och 

tidsmarkörer.  
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5 Sammanfattande diskussion 

 

Den föreliggande studien inleddes med en undersökning av elevtexternas olika teman, vilket 

inleddes med att undersöka elevernas makroteman. Pojkar och flickor tenderar att behandla 

likartade ämnen i vissa fall, exempelvis relationer. Det är dock vissa makroteman som på ett 

tydligare sätt ”sticker ut” och markerar elevernas identiteter, som ofta överensstämmer 

stereotypmässigt med skribentens kön. Exempelvis skriver pojkarna om olika former av träning 

som fotboll och löpning samtidigt som flickorna skriver mer om familjen, som exempelvis 

relationen till mamma och syskon, och är ensamma om att skriva om ägodelar som 

mobiltelefoner.  

Det är intressant att se att eleverna ger uttryck för könsstereotypa tendenser genom 

elevtexternas val av makroteman. Det visar att eleverna faktiskt har utsatts för en 

identitetsformering, precis som Woodward (2004:21–22,50) och Murphy & Elwood (1998:96) 

förklarade som något som barn och ungdomar utsätts för från födseln.  

Exempelvis visar texterna att det finns en skillnad i vad som är betydelsefullt för pojkar 

respektive flickor, vilket stödjer det som Murphy & Elwood (1998:96) beskriver. Det innebär 

att pojkar och flickor styrs in på olika banor i livet redan från när de är små, vilket leder till 

olika val av fritidsaktiviteter och olika förhållningssätt. Att elevtexterna är hämtade från 

gymnasiet gör att eleverna förmodligen har kommit längre i denna identitetsformering. Det är 

troligtvis också svaret på varför pojkarna använder sig av en mer spretig berättarstil än vad 

flickorna gör, då pojkarnas mikroteman ofta hamnar utanför makrotemats ram. I tidigare 

forskning har man menat att pojkar ”vågar mer” i sitt skrivande än vad flickor gör. Därmed 

visar sig detta i resultatet i den föreliggande studien där identitetsformeringen, som både 

Murphy & Elwood (1998:96) men även Woodward (2004:21–22,50) beskriver, har lett till att 

pojkarna och flickorna fått olika förhållningssätt till användande av olika berättarstilar och 

därmed resulterat i att pojkar och flickor bygger upp texter på olika sätt.  

Studien undersökte även elevtexternas olika perspektiv. Förutom teorin kring att pojkar och 

flickor skriver om olika saker, i och med att pojkar och flickor använder sig av olika typer av 

makroteman, fanns även en hypotes kring att eleverna skulle använda sig av olika perspektiv i 

texterna beroende på kön. Rörande elevtexternas olika subjektsperspektiv går det att urskilja att 

pojkarna ofta använder sig av fler subjektsperspektiv än vad flickorna gör.  
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En analys av pronomenet man gjordes där det framkom att även pronomenet används för att 

syfta till olika saker. Där visade det sig att flickorna använde pronomenet för att syfta endast 

till jag eller vi i större utsträckning. Samtidigt visade det sig att pojkarna oftare använder 

pronomenet för att syfta till en gemenskap än flickorna. Nyström (2000:112) kunde urskilja en 

könsskillnad i valet av berättarperspektiv och det går även att dra slutsatsen att detta är fallet 

för materialet i denna undersökning. Nyström (2000:112) menade att flickorna använder sig 

mest av ett berättande i jag-perspektiv, vilket även är fallet i flickornas elevtexter i den 

föreliggande studien, i den mening att flickor oftare använder ett jag eller ett vi som ett enda 

perspektiv än pojkarna. Detta perspektiv förekommer även hos pojkarna av samma frekvens, 

men då oftare i kombination med andra perspektiv. Detta var fallet både där subjektperspektiv 

och pronomenet man analyserades. Att flickor och pojkar producerar texter med olika typer av 

perspektiv med olika frekvens förklaras genom att eleverna skapat olika sätt att uttrycka sig 

gällande perspektiv beroende på vilket kön som de formats efter. 

Analysen av brukandet av pronomenet man visade att pronomenet verkar ha blivit 

genomgående hos eleverna och detta kan skapa vissa problem när texterna ska tydas, vilket 

främst väcktes av den elevtext som endast använde detta pronomen. Användningen kan då leda 

till att texter får en relativt märklig framtoning och det kan bli svårt att veta vad skribenten 

faktiskt menar. Detta skulle därmed kunna problematiseras och undersökas i framtida 

forskning. 

Studien undersökte även elevtexternas olika jämförelseperspektiv där resultatet visade att 

pojkarna använder dessa mer frekvent än vad flickorna gör. Dessutom visade undersökningen 

också att pojkar och flickor använder sig av olika typer av jämförelseperspektiv i olika 

kombinationer. Murphy & Elwood (1998) menar att socialisationsprocessen som sker genom 

barn och ungdomars identitetsformering leder till att de får olika sätt att förhålla sig till sin 

omvärld. Det är troligtvis anledningen till att pojkar och flickor använder sig av olika 

perspektiv. 

Efter analys som elevtexterna har genomgått går det att dra slutsatsen att de är ett uttryck för 

elevernas formande efter samhällets förväntningar, som Woodward (2004:21–22) menar har 

influerat våra identiteter och vår anpassning. Om vi tolkar materialet som en förklaring till hur 

pojkar och flickor uttrycker sig går det att dra slutsatsen att det faktiskt är fallet att pojkar och 

flickor uttrycker sig om olika saker med olika perspektiv. Utifrån avstampet i teorin om 

identitetsformering dras slutsatsen att det förmodligen är just denna som är anledningen till 

varför pojkar respektive flickor uttrycker sig om olika saker på olika sätt. Förmodligen har 

denna identitetsformering fått eleverna att anpassa sig till könsroller och könsuttryck vilket i 
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sin tur leder till att pojkar och flickor faktiskt använder sig av olika perspektiv och samtidigt 

behandlar olika teman. 

Studien har väckt funderingar kring vidare studier. För framtida forskning finns olika 

inriktningar och undersökningar som skulle kunna vara intressanta att ha som föremål för 

undersökning. Utgångspunkten för studien var att se texterna som ett uttryck för skribentens 

avsikter och en del av dennes aktiviteter. Detta hade sin utgångspunkt i den sociolingvistiska 

diskursanalysen och det vore av intresse att utföra denna typ av diskursanalys på liknande 

material. Det vore även intressant att analysera brukandet av man som pronomen i en större 

studie. Ett ytterligare förslag är att undersöka elevernas olika förhållningssätt till könsidentitet 

och om det får avtryck i elevernas texter. 

Slutligen är det av intresse att använda sig av kunskaperna kring skillnaderna mellan pojkars 

och flickors skrift i ett framtida arbete som lärare. Det kan ses som mycket betydelsefullt att 

göra elever medvetna kring hur deras identitetsformering och delaktighet i 

socialisationsprocessen utifrån samhällets normer kring kön och könsuttryck, för att de i sin tur 

kan göra mer medvetna val i deras språkhandlingar. Det kan i sin tur leda till en medvetenhet i 

den process som eleverna är delaktiga i, där de varje dag är del i den identitetsformering som 

de utsätts för i det svenska samhället och i den svenska skolan.  

Vi lever i ett samhälle som är i förändring och där stereotyper och könsroller tycks 

omförhandlas dagligen samtidigt som nya idéer kring kön och könsuttryck ständigt uppkommer 

i samband med att våra identiteter är i ständig omförhandling. Det stora intresset för genus i 

samhället och en större medvetenhet kring hur föräldrar och skola ska förhålla sig till barn och 

ungdomars olika könsidentiteter och könsuttryck leder till en större acceptans kring barn och 

ungdomars möjligheter att bete och uttrycka sig utanför det som ansetts eller anses som 

samhällets norm. Det har också gjort oss medvetna kring skillnaderna och jämlikheten mellan 

pojkar och flickor. Precis som forskningen har visat har skillnaderna minskat över tid. Kanske 

kommer det ge avtryck i framtiden vilket då kommer leda till att skillnaderna mellan könen och 

i pojkars och flickors identitetsformering, inte minst pojkars och flickors elevtexter, kommer 

minska eller till slut försvinna. 
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