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Sammandrag 
I denna uppsats undersöks meningsbyggnad i elevtexter. Ett första syfte är att 

undersöka skrivutvecklingen under gymnasietiden vilket görs genom en jämförelse av 

meningsbyggnaden i texter skrivna inom ramen för Svenska 1 och Svenska 3. Ett andra 

syfte är att relatera meningsbyggnaden till texternas betyg.  

 Undersökningsmaterialet består av 32 elevtexter från det nationella provet i svenska 

för årskurs 1 och 3 på gymnasienivå och dessa är jämnt fördelade på betygen E och A. 

Metoden är både kvantitativ och komparativ i sin utformning där variabler beräknas 

och jämförs i förhållande till årskurs och betyg. De variabler som undersöks är 

textlängd, antal grafiska meningar, grafisk meningslängd, antal syntaktiska meningar, 

syntaktisk meningslängd, andel sammanfallande grafiska och syntaktiska meningar, 

syntaktisk meningstyp, bisatsfrekvens, bisatstyp, fundamentslängd och fundamentstyp. 

Då materialet också innehåller speciella konstruktioner undersöks också 

meningsfragment, satsradningar, referat, citat och dubbla fundament i elevtexterna. 

 Resultatet visar att undersökta meningsvariabler i förhållande till årskurs och betyg 

uppvisar flera olika tendenser. Vissa variabler, såsom grafisk och syntaktisk 

meningslängd, fundamentslängd och bisatsfrekvens, uppvisar inga tydliga 

utvecklingslinjer i förhållande till betyg och årskurs medan variabler såsom textlängd 

och fundamentstyp verkar kunna kopplas till elevers skrivutveckling. Samtidigt 

fastställs att samtliga konstruktioner av speciell karaktär, såsom förekomst av 

meningsfragment, satsradningar, citat, referat och dubbla fundament, kan kopplas till 

elevers skrivutveckling under gymnasiet.  

 Även om undersökningen visar blygsamma tendenser på gruppnivå för vilka 

variabler som verkar spela roll för skrivutveckling under gymnasiet kan det konstateras 

att det krävs kompletterande undersökningar av kvalitativ karaktär för att fullständigt få 

förståelse för hur elevers skriftspråk utvecklas under gymnasietiden.  
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1 Inledning 
 
I ämnesplanen för gymnasieämnet svenska står det uttryckt att ”[u]ndervisningen i 

ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal 

och skrift” (Skolverket 2011). Att som svensklärare skapa förutsättningar för elever att 

utveckla sin skriftliga förmåga är därför en viktig uppgift inom ramen för svenskämnet. 

Ett sådant arbete kräver dock kännedom om elevers skriftliga språkutveckling 

(Pettersson 1989:162). Enligt Petterson borde det nämligen finnas ”något slags 

enhetlighet bakom begreppet språkutveckling, ett generellt mönster som håller samman 

de flesta sanningar och iakttagelser med hjälp av underliggande regelbundenhet och 

principer” (1989:162). Men hur ser denna skriftspråkliga utveckling egentligen ut inom 

ramen för gymnasiets svenskämne? Detta måste svenskläraren ha kännedom om för att 

kunna stödja eleven i sin skrivutveckling. Mot denna bakgrund förefaller det således 

relevant att undersöka om, och i så fall hur, elevers skriftspråk utvecklas och förändras 

inom ramen för svenskämnet under gymnasietiden.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är tudelat. Ett första syfte är att undersöka 

skrivutvecklingen under gymnasietiden vilket görs genom en jämförelse av 

meningsbyggnaden i texter skrivna inom ramen för Svenska 1 och Svenska 3. Eftersom 

en viktig del i svensklärarens arbete även består i att bedöma och betygsätta elevtexter 

(Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:12) är det också relevant att undersöka 

eventuella samband mellan meningsbyggnad och betyg, vilket är uppsatsens andra 

syfte. Syftena uppfylls genom följande frågeställningar:  

• Skiljer sig meningsbyggnaden åt i texter skrivna av elever i Svenska 1 i förhållande 

 till elever Svenska 3? I så fall hur? 

• Kan man urskilja ett samband mellan meningsbyggnaden i elevtexterna i Svenska 1 

 och Svenska 3 i förhållande till texternas betyg? Om ja, hur ser sambandet ut? 

 
2 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som dels berör skrivande med 

utgångspunkt i kvantitativa mått, dels skrivutveckling. 
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2.1  Kvantitativa mått i text 
Tidigt ut i den svenska elevspråkforskningen var Hultman och Westman (1977). I 

Gymnasistsvenska jämför författarna gymnasisters och vuxnas skrivande för att se om 

det finns några likheter och skillnader gällande syntax och ordförråd (1977:11). Deras 

materialunderlag består av 151 uppsatser skrivna av elever i årskurs 3 i gymnasiet inom 

ramen för det centrala provet i svenska. Dessa jämförs med vuxna skribenters 

bruksprosatexter1 (1977:11–12). Studien av syntax och ordförråd ställs i relation till 

social bakgrund, kön och betyg (utifrån den då gällande betygsskalan 1–5).  

 Vad beträffar textlängden visar Hultman och Westman ett samband mellan antal ord 

och betyg där uppsatser med fler ord får högre betyg (1977:54). Rörande meningslängd 

visar de att texterna med höga betyg i snitt har fler ord per mening än övriga betygssteg, 

men att relationen mellan meningslängd och betyg är inkonsekvent (1977:53). 

Medelvärdet för texterna med lägst betyg ligger på 16,46 ord per mening jämfört med 

18,35 ord i texterna med högst betyg. Däremellan finns dock inget samband mellan 

betyg och meningslängd (1977:223). Meningslängden är beräknad på det som 

författarna benämner som grafisk mening, vilket definieras som det som ryms mellan 

(meningsbörjande) stor bokstav och (meningsslutande) interpunktion (1977:180). 

 Ytterligare aspekter som Hultman och Westman granskar är bisatsfrekvensen där de 

inte finner något samband mellan antalet bisatser och betyg (1977:190). Vad 

fundamenten anbelangar, där både fundamentslängd och satsdel i fundamentet 

undersöks, fastställer de, med hjälp av utvalda elevexempel, att fundamenten är kortare 

i elevtexter med höga betyg än i dem med låga betyg (1977:210–211). Ett intressant 

resultat beträffande satsdel i fundamenten är att andelen subjektsfundament stiger i takt 

med betygsgraden för gymnasietexterna. Texterna med högst betyg innehåller 74,2 % 

subjektsfundament jämfört med 59,7 % subjektsfundament i texterna med lågt betyg 

(1977:213). Detta menar författarna är märkligt eftersom det i skolan förekommer 

skrivövningar där elever uppmanas öva på att variera fundamenten (1977:212). 

 Westman (1974) undersöker, i likhet med Hultman och Westman (1977), 

kvantitativa variabler i vuxna skrivtränade skribenters bruksprosatexter med syftet att 

se huruvida språkliga drag skiljer sig beroende på textens genre och funktion. En 

betydande del av den senare forskning som gjorts om skrivande i skolan lutar sig 

nämligen tillbaka på de resultat som Hultman och Westman (1977) och Westman 

(1974) presenterar. En av dem är Östlund-Stjärnegårdh som i sin undersökning 

																																																								
1 Bruksprosatexterna representerar fyra genrer: broschyrer, tidningsartiklar, läroböcker och debattexter.  
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Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gymnasielevers texter (2002) undersöker 

elevtexter utifrån aspekter som betyg, texttyp och kön. Hon granskar skriftliga kursprov 

i Svenska B med fokus på gränsdragningen mellan Icke Godkänd och Godkänd.  

 Östlund-Stjärnegårdh (2002) redovisar flera intressanta resultat. Liksom hos 

Hultman och Westman (1977) finns det ett samband mellan långa texter och höga betyg 

(2002:79). Dock visar Östlund-Stjärnegårdhs undersökning ett annat resultat gällande 

meningslängd där texter med högre betyg ofta innehåller kortare meningar än texter 

med lägre betyg (2002:82). Att svagare skribenter skriver längre meningar menar hon 

beror på att de ibland har svårt att sätta punkt när det är befogat (2002:82).  

 Angående bisatsfrekvens ser Östlund-Stjärnegårdh att det förekommer fler bisatser i 

IG-texterna än i G-texterna (2002:147). IG-texterna innehåller även fler satsradningar 

vilket hon bedömer som en tydlig betygsmarkör för elevtexterna (2002:133). Angående 

fundamenten visar Östlund-Stjärnegårdh (2002:139) ett annat resultat än Hultman och 

Westman där hon konstaterar att den genomsnittliga fundamentslängden är högre texter 

med högre betyg än i de med låga. Även beträffande andel subjektsfundament redovisas 

ett annat resultat där hon konstaterar att IG-texter innehåller en högre andel subjekts-

fundament (66 %) än G-texterna (64 %), även om skillnaden är ringa. Enligt Östlund-

Stjärnegårdhs resonemang är nämligen en högre andel subjektsfundament kopplat till 

lägre språklig kvalitet och kan ge ett tjatigt intryck (2002:140). Viktigt att poängtera är 

att Östlund-Stjärnegårdh (2002) inte inkluderar texter med högre betyg än G vilket kan 

vara en orsak till de skiftande resultaten gentemot Hultman och Westman (1977). 

 Viktigt att belysa är att Hultman och Westmans (1977) och Östlund-Stjärnegårdhs 

(2002) undersökningar inte har något fokus på utveckling i sin studie, utan istället är det 

kartläggning av syntaktiska variabler som är målet. Förhoppningsvis kan denna 

undersökning belysa gymnasisters skrivande även utifrån en utvecklingsaspekt för att 

se om skriftliga språkdrag skiljer sig åt i kurserna Svenska 1 och Svenska 3. Vidare 

följer därför tidigare forskning om just skrivutveckling i elevtext. 

 
2.2 Elevers skrivutveckling 
Till skillnad mot Hultman och Westman (1977) och Östlund-Stjärnegårdh (2002) finns 

det flera andra undersökningar med fokus på elevers skrivutveckling. Bland annat 

Myhill (2008; 2009) som undersöker engelskspråkiga elevers skrivande utifrån en 

utvecklingsaspekt. Den gedigna forskningen om elevers skrivutveckling menar Myhill 

främst berör social och kognitiv utveckling medan det saknas forskning om elevers 
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systematiska lingvistiska språkutveckling (2008:271). Inte heller är det vanligt med 

underökningar med fokus på meningsbyggnad (2008:271). Därför presenterar Myhill 

(2008) i sin studie en modell som möjliggör språkliga analyser av meningsbyggnad i 

text. Genom att undersöka meningsbyggnadsvariabler, såsom antalet meningar, antalet 

ord i längsta respektive kortaste meningen, satsradning, fundament med mera, i texter 

från elever i åldrarna 11–16 år kartlägger hon skillnader i elevers skrivutvecklingsnivå. 

Denna modell menar hon kan bidra med kunskap om elevers skrivutveckling och kan 

ligga till grund för skrivundervisningen i skolan (2008:272).  

 Även året efter använder Myhill (2009) denna lingvistiska modell i en studie för att 

analysera äldre elevers språkutveckling utifrån elevtexternas språkliga konstruktioner. 

Resultaten som påvisas i de båda undersökningarna är intressanta. Bland annat 

fastställer Myhill att språkliga konstruktioner, såsom meningslängd, satslängd och 

nominalfraser, med åldern blir både längre och mer komplexa (2009:404–405). I det 

stora hela konstaterar Myhill även att utvecklingskurvan följer ett tydligare mönster 

gällande betygsstegen än när det gäller skillnaden mellan årskurserna (2009:406).  

 Även om Myhills (2008; 2009) textunderlag är författade av yngre och 

engelskspråkiga elever är hennes undersökningsvariabaler relevanta för min 

undersökning, trots att hennes resultat kanske inte är helt jämförbara med mina.  

 I en svensk kontext har Nyström Höög (2010), i likhet med Myhill (2008), granskat 

elevtexter med hänseende till elevers skrivutveckling. Nyström Höög jämför nationella 

prov-texter i svenska för årskurs 5 och 9 med syftet att beskriva hur elevers skrivande 

förändras mellan årskurserna. Underlaget består av 100 elevtexter som granskas med 

hjälp av både kvantitativa och kvalitativa analyser och variablerna berör textlängd, 

meningslängd, meningstyp och rubriksättning. Nyström Höög menar att niornas texter 

förväntas vara både längre och innehålla längre meningar än femmornas, vilket de 

också gör (2010:18;30). Vad beträffar undersökningen av meningstyper ser hon att 

niorna är bättre på att strukturera texten genom användande av frågor medan femmorna 

verkar vara bättre på att rikta sig till läsaren med hjälp av avslutande uppmaningar 

(2010:30).  

 Eftersom Nyström Höögs undersökning avser grundskolan är det också av intresse 

att lyfta fram Petterssons studier (1982; 1989) som fokuserar på språkutveckling i både 

svensk grundskola och gymnasium. Pettersson (1989) redogör för hur språkutveckling 

kan visa sig i svenska elevtexter och hur elevers kvalitativa skrivförmåga kan 

undersökas med avseende kvantitativa egenskaper. Beträffande syntaxen visar han att 
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satserna blir längre i takt med högre årskurser vilket han menar beror på att eleverna lär 

sig bygga ut enstaka satsdelar (1989:169). Enligt Pettersson går det inte att renodla 

språkvariabler utan de är beroende av varandra. T.ex. menar han att utvecklingen hos 

syntaxen hänger samman med elevernas ordförråd och att den med tiden effektivare 

ordanvändningen ger upphov till en enklare syntax (1989:171).  

 Enligt Pettersson sker skrivutvecklingen snabbt under det treåriga gymnasiet i 

konstrast mot grundskolan där språket utvecklas stadigt men långsamt (1982:25). T.ex. 

ser han i sin undersökning från 1982, där han granskar hur gymnasielevers skriftspråk 

förändras efter endast ett halvårs skrivundervisning, hur eleverna skriver längre satser, 

varierar meningslängden mer och bygger ut sina satsdelar i högre grad än tidigare. Han 

menar vidare att de skriver mindre talspråkligt med tiden (1982:10).  

	 Även Josephson, Melin och Oliv (1990) undersöker skriftspråket i elevtexter inom 

ramen för skolan med syftet att få förståelse för hur skriftspråket utvecklas under 

grundskolans nio år (1990:5). De menar att kunskap om språkliga kvalitetsnivåer 

underlättar för konstruktiv textbedömning och de aspekter som studeras är disposition, 

textbindning, ord och syntax (Josephson m.fl. 1990). Trots att tio texter analyseras 

ingående sammanställs inte tendenserna för dem utan författarna låter istället texterna 

fungera som exempel på hur deras analysmodell kan användas.  

 
2.3 Summering  
Även om det under de senaste åren skrivits examens- och c-uppsatser där kvantitativa 

aspekter i elevtexter granskas är det få av dem som har en utvecklingsaspekt i fokus. 

Att de än mer sällan har ett utvecklingsfokus rörande just meningsbyggnad gör denna 

undersökning relevant. Forskningen har på senare år istället dominerats av kvalitativa 

undersökningar av elevers skrivande där fokus har legat på faktorer såsom text- och 

referensbindning, innehåll och sammanhang (se Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015; 

Nyström 2001). Detta innebär att det nu har gått några år sedan de omfattande 

kvantitativa undersökningarna av elevtexter gjordes på 1970- och 1980-talet (Hultman 

& Westman 1977; Westman 1974; Pettersson 1989) vilket gör det intressant att studera 

dessa kvantitativa aspekter i en modernare tappning. Mot denna bakgrund kan en 

kvantitativ undersökning av meningsbyggnad i elevtexter, med ett inkluderat 

utvecklingsfokus, förhoppningsvis bidra till det rådande forskningsläget.  
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3 Material 

Eftersom syftet med denna undersökning är att undersöka skrivutvecklingen under 

gymnasietiden har elevtexter författade inom skolan valts ut som underlag. Ett 

lättillgängligt material av gymnasietexter utgörs av det nationella ämnesprovet i 

svenska vilket fram till år 2018 har skrivits årligen i kurserna Svenska 1 och Svenska 3. 

Skrivandet av det nationella provet har ett stort genomslag i skrivandet i 

undervisningen i övrigt (Nyström Höög 2010:12) vilket är en avgörande anledning till 

att just texter ur nationella prov valts ut som underlag i denna undersökning. Texterna 

är hämtade från arkiven hos den nationella provgruppen vid Institutionen för nordiska 

språk vid Uppsala universitet och eftersom arkivet består av prov från hela Sverige 

består materialunderlaget av ett representativt urval av svenska gymnasieelever samt 

utgörs av ett slumpmässigt och obundet urval. 

 Totalt ingår 32 elevtexter från 2015 års nationella prov i undersökningen. Dessa är 

jämnt fördelade över årskurs och betyg vilket möjliggör jämförelse både mellan 

årskurser och betygssteg. I resterande delen av uppsatsen förkortas de fyra 

textgrupperna enligt mönstret Sv(enska) + siffra för årskurs (dvs. 1 eller 3) + betyg 

(dvs. E eller A). En text med beteckningen Sv1A är alltså skriven inom ramen för det 

nationella provet i Svenska 1 och har bedömts med betyget A.  

 Varje prov är samlat runt ett tema. För Sv1 var temat 2015 ”muntliga presentationer” 

där rubriken för skrivuppgiften är Inför allas blickar. Här ska eleverna skriva ett inlägg 

i en skoltidning och diskutera ämnet muntliga presentationer (Skolverket 2015a). I Sv3 

var temat istället ”sagor och sägner” med uppgiftsrubriken Törnrosa lever och i 

instruktionen uppmanas eleverna att skriva ett pm (Skolverbet 2015b). Att eleverna ska 

skriva olika texttyper, nämligen inlägg respektive pm, kan möjligtvis påverka 

undersökningens resultat då meningsbyggnaden kan variera beroende på texttyp. Dock 

vill jag mena att texttyperna ändå är jämförbara då de båda är av utredande karaktär och 

en del av det som Nyström Höög kallar för diskursiva texter (2010:13). Diskursiva 

texter avgränsas av Nyström Höög som resonerande och analyserande texter och som 

har en icke-berättande karaktär (2010:13). Att diskursiva texter dominerar skrivandet i 

gymnasieskolan (Palmér och Östlund-Stjärnegårdh 2015:10) gör denna texttyp extra 

intressant att undersöka. 

 Eftersom båda proven är från 2015 är det omöjligt att det är samma elevers prov som 

jämförs i denna undersökning. Således kan underlaget inte säga något om enskilda 
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individers skrivutveckling utan snarare sker undersökningen på gruppnivå där tendenser 

till meningsbyggnadsutveckling i förhållande till årskurs och betyg kan påvisas.   

 Det bör emellertid uppmärksammas att det finns en skillnad mellan vilka elever som 

läser Svenska 1 och Svenska 3. Medan Svenska 1 är en obligatorisk kurs för alla 

gymnasiestuderande, är Svenska 3 endast obligatorisk på studieförberedande program 

och måste väljas av elever på andra program. Representationen av gymnasieprogram 

kan således skilja sig i de respektive kurserna då större andel elever i Svenska 3 går 

studieförberedande program. Då jag vill undersöka hur en eventuell skrivutveckling ser 

ut inom ramen för svenskämnet torde inte elevernas gymnasieprogram spela någon roll 

i denna undersökning. För det första vet vi inte huruvida det ens är någon skillnad 

rörande meningsbyggnad hos elever i yrkes- respektive studieförberedande program. 

För det andra utgör materialunderlaget alltjämt ett rikstäckande och slumpmässigt urval 

av svenska gymnasieelevers texter och kan oavsett elevers gymnasieprogram ge en 

inblick i generella tendenser för skrivutveckling på gruppnivå.  

 

4 Metod 
 
Eftersom ett syfte med denna undersökning är att undersöka skrivutvecklingen under 

gymnasietiden genom en jämförelse av meningsbyggnaden i elevtexter används en 

komparativ metod. Metoden är jämförande i mer än ett avseende då meningsbyggnaden 

inte bara undersöks årskurserna emellan utan också i relation till texternas betyg, vilket 

undersökningens andra syfte berör. Här ställs inte bara kursen Svenska 1 i kontrast mot 

Svenska 3 utan även de respektive betygsgraderna tas i beaktning.  

 Meningsbyggnaden undersöks utifrån olika kvantitativa variabler vilka har valts ut 

mot bakgrund av tidigare forskning. Utifrån variablerna samlas kvantifierbar data in 

och presenteras i tabellform i uppsatsen och eftersom texternas strukturella egenskaper 

beräknas är metoden även kvantitativ. Trots att tidigare forskning visar att flera 

undersökningsvariabler är möjliga vid kvantitativa elevtextanalyser måste omfånget 

avgränsas i denna uppsats. De primära variabler som har valts ut för undersökningen, 

och som redogörs för i avsnitt 4.1–4.5 nedan, är: textlängd, antal grafiska meningar, 

grafisk meningslängd, antal syntaktiska meningar, syntaktisk meningslängd, syntaktisk 

meningstyp, andel sammanfallande grafiska och syntaktiska meningar, bisatsfrekvens, 

bisatstyp, fundamentslängd och fundamentstyp.  
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 Texterna samlades in och därefter, för att underlätta beräkningen, skrevs de in på 

dator. De skrevs in precis så som de är författade vilket medför att språkfel och skrivfel 

inte har korrigerats. Eftersom det endast är elevers egenproducerade meningsbyggnad 

som är av intresse undersöks enbart brödtexten och varken rubriker eller eventuella 

källförteckningar ingår i materialunderlaget. Därefter påbörjades beräkningen av de 

variabler som är relevanta för denna undersökning vilka i det följande redogörs för.  

 
4.1 Textlängd 

Först beräknades längden för elevtexterna, dvs. antalet ord per text, med hjälp av 

Words ordräkningsfunktion. Därefter sammanställs den genomsnittliga textlängden för 

respektive grupp. Vid jämförelsen mellan kurserna Svenska 1 och Svenska 3 är 

texternas omfång i sig inte av intresse på grund av att de två kursproven har olika 

omfångsramar. Däremot är textlängden relevant vid jämförelser mellan A- respektive 

E-texterna inom respektive kurs samt för vidare beräkning av meningslängd.  

 
4.2 Grafiska och syntaktiska meningsvariabler  
När man talar om ordet mening i vardagligt tal är det främst den grafiska meningen man 

tänker på (Lagerholm 2008:121). För denna uppsats används Hultman och Westmans 

definition av grafisk mening: ”det som ryms mellan (meningsbörjande) stor bokstav 

och (meningsslutande) punkt, frågetecken eller utropstecken” (1977:180).  

 Vid studier av elevtexter kan denna definition av en mening innebära problem då 

oerfarna skribenter riskerar att bilda felkonstruerade meningar. Beräkningen av grafiska 

meningar kan således ge en missvisande bild av meningslängden i elevtexterna då det 

är oklart huruvida en lång grafisk meningslängd beror på ett väl utvecklat språkbruk 

eller en ofullständig meningsbyggnad och ett fattigt ordförråd (Josephson m.fl. 

1990:47). För att komma runt dilemmat och istället få en uppfattning om elevers 

meningskomplexitet måste också den syntaktiska meningen granskas. En syntaktisk 

mening är en huvudsats, dvs. en sats innehållande ett subjekt och ett finit verb, 

inklusive eventuella bisatser (Teleman 1974:17). Det innebär att en syntaktisk mening 

är den största tänkbara enhet där inget led är oberoende av de andra (Josephsson m.fl. 

1990:29). Uppdelningen av de grafiska och syntaktiska meningarna sker enligt den 

modell som presenteras i Telemans Manual för grammatisk beskrivning av talad och 

skriven svenska (1974). 
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 Förhållandet mellan den grafiska och den syntaktiska meningen kan se ut på olika 

vis. För det första kan den grafiska och den syntaktiska meningen sammanfalla, se (1). 

För det andra kan en grafisk mening innehålla flera syntaktiska meningar, se (2), och 

tvärtom kan också en syntaktisk mening bestå av flera grafiska meningar, se (3). 
 

(1)   [Vi glömmer lätt vad vi ska säga och tappar bort oss.] (Sv1A)  
(2)   [Jag badade], [mamma solade] och [pappa som var hungrig gick och letade efter hallon].   
(3)   [Jag tyckte det var sorgligt. Att han skulle gå sin väg så där. Utan att säga adjö.] (Josephson m.fl. 
  1990:29). 
 
Vid beräkning av grafiska och syntaktiska meningar har dessa definierats och markerats 

med hjälp av hakparenteser. Om en konjunktion samordnar två huvudsatser har dessa 

räknats som två syntaktiska meningar, t.ex. ”[hon cyklar] och [han går]” där 

konjunktionen ”och” inte tillhör någon av de två syntaktiska meningarna. De 

konstruktioner med ett gemensamt led, t.ex. ett gemensamt subjekt, har däremot räknats 

som en syntaktisk mening, såsom i exemplet ”[pappa sjunger och spelar]”.   

 Efter beräkning av antalet grafiska och syntaktiska meningar har snittvärdet för 

genomsnittlig grafisk respektive syntaktisk meningslängd räknats ut genom att dividera 

antalet ord i de grafiska respektive syntaktiska meningarna fördelat på antalet meningar 

av den berörda typen. Vidare undersöks också förhållandet mellan antalet grafiska och 

syntaktiska meningar vilket kan säga något om elevens meningsbyggnadsförmåga 

(Josephson m.fl 1990:31). Detta har gjorts genom att beräkna andelen sammanfallande 

grafiska och syntaktiska meningar i materialet. Här beräknas andelen syntaktiska 

meningar som också består av en grafisk mening.  

 Vidare undersök meningstypen, dvs. meningarnas funktion. Dessa meningstyper 

kallas också språkhandlingar och dessa menar Lagerholm är stilistiskt intressanta då det 

säger något om hur sändaren väljer att förhålla sig till ämnet och mottagaren 

(2008:124). I Teleman 1974 delas de syntaktiska meningarna in i sex typer beroende på 

dess kommunikativa funktion och dessa är påstående, frågande, imperativisk, utrop, 

tilltalsfras och interjektionsfras (Teleman 1974:244), se tabell 1.   

Tabell 1: Exempel på syntaktiska meningstyper enligt Teleman (1974:244–250) 
Syntaktisk meningstyp Exempel 
Påstående ”Jag vet att du är fenomenal.” 
Frågande ”Hur många barn har han?” 
Imperativisk ”Titta här!” 
Utrop ”Vilka snälla barn du har.” 
Tilltalsfras ”Svensson, nu ska du få höra!” 
Interjektionsfras ”Oj!”, ”Fy!” 
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Till gruppen påståenden hör de meningar där fakta presenteras på olika sätt. Hit räknas 

således alla de meningar som inte hör till någon av de mer speciella typerna (Teleman 

1974:247). En text med enbart påståenden har ett informativt och sakligt syfte och 

förekommer oftare i formell text (Lagerholm 2008:124). Till frågande meningar hör 

meningar med frågeform, ofta underställande frågor med omvänd ordföljd (Teleman 

1974:247). De imperativiska meningarna är de vars finita verb står i imperativform 

(Teleman 1974:247) Sådana uppmaningar har en dialogisk funktion (Lagerholm 

2008:125). Utropen, tilltalsfraserna och interjektionsfraserna förs i det följande samman 

och benämns som övriga syntaktiska meningstyper.  

 
4.3 Bisatsvariabler 

Hur komplex meningsbyggnaden är har ofta att göra med förekomsten av bisatser 

(Lagerholm 2008:126) och därför undersöks också bisatsfrekvensen i elevtexterna. En 

bisats definieras som en sats som är ett ingående satsled i en annan sats (SAOB). Att 

bisatsen är underordnad i en huvudsats leder till en hierarkisk uppbyggnad i språket och 

Lagerholm talar här om hypotaktisk stil vilket innebär att språket domineras av 

underordning. Detta till skillnad mot paratax där texten domineras av samordnade 

meningar (2008:126). Traditionellt, menar Lagerholm, är paratax utmärkande för 

talspråk medan hypotax är typiskt för formell skrift (2008:126). Bisatsfrekvensen 

beräknas genom antalet bisatser per syntaktisk mening i materialet. Ingen hänsyn tas till 

vilken inbäddningsgrad bisatserna har.  

 Även bisatstypen undersöks i elevtexterna då olika typer av bisatser kan ha olika 

funktioner och därmed kan säga något om textstilen (Lagerholm 2008:128). Andelen 

relativsatser, andelen att-satser samt andelen övriga bisatser undersöks därför genom att 

dividera antalet av respektive bisatstyp med det totala antalet bisatser för respektive 

grupp. Till relativsatser hör de satser där bindeordet utgörs av ett relativpronomen eller 

ett relativt adverb. Några exempel är svenskans vilka, vilken och som, se (4). I (5) 

illustreras en att-sats. Enligt Hultman och Westman finns det ett samband mellan att-

satser och förekomst av referat och citat i texter då dessa uppträder efter åsiktsverb 

såsom anse. Vidare menar de att att-satser är ett talspråkligt drag (1977:192).  

 
(4)   [Mannen som kom in genom dörren är min pappa.] (min kursiv)2 (Sv1E) 
(5)   [Forskning har visat att minst en tredjedel ärver anlag för sociala fobier]. (Sv1A) 
 
																																																								
2 Fortsättningsvis är kursiverade och understrukna ord i exemplen mina egna om inget annat anges. 
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Till övriga bisatser beräknas de satser som varken är att-satser eller relativsatser. Hit 

hör t.ex. de temporala satserna (medan), de finala satserna (för att), de kausala satserna 

(därför att) samt sökande frågesatser som ofta påbörjas med frågeord.  

 
4.4 Fundamentsvariabler 

Även fundamentet undersöks elevtexterna. Fundamentet är den första satsdelen, eller 

den första positionen, placerat före det finita verbet i en syntaktisk mening (Lagerholm 

2008:131). En menings fundamentslängd kan således beräknas genom att räkna antalet 

ord innan det finita verbet exklusive konjunktionen. I (6) har det finita verbet strukits 

under och fundamentslängden beräknats som 1 ord.   
 
(6)  [Vi kommer aldrig kunna skydda varandra från det.] (Sv3E) 
 
Enligt Lagerholm är fundamentslängden intressant av flera anledningar då den 

exempelvis kan säga något om graden av komplexitet (2008:131). Han hävdar att texter 

med mycket skriftspråklig stil tenderar att ha långa fundament med mycket information 

i början av meningen. Sådana texter benämns som vänstertunga (Lagerholm 2008:131). 

Motsatsen, de högertunga meningarna, menar Lagerholm förekommer i texter som 

uppfattas lediga och talspråkliga (2008:131). Beräkningen av fundamentlängden görs 

manuellt och genomsnittet för antalet ord i fundamentet beräknas för respektive grupp. 

Vid frågesatser med fundament beräknas orden före det finita verbet som vanligt, se (7) 

där fundamentslängden är 1 ord.  
 
(7) [Vad är det som gör att berättelsen lever kvar?] (Sv3A) 
 
Vidare undersöks också fundamentstypen, dvs, vilken satsdel som står som fundament. 

Fundamentet kan nämligen bestå av olika satsdelar, såsom subjekt, adverbial, formellt 

subjekt, objekt och predikat och andelen av respektive satsdel beräknas. 

Frågeordsfundament har kategoriserats som en egen kategori. Genom att studera 

fundamentstypen kan en fingervisning ges om hur elever varierar sina meningar på 

olika sätt (Josephson m.fl. 1990:37) och variation i ordföljden ses nämligen av Palmér 

och Östlund-Stjärnegårdh som ett kvalitetsdrag (2015:25).  
 
(8)   [Många olika faktorer påverkar och förklarar vårt beteende under talsituationer] (Sv1A). 
(9)   men [det är bara en liten del av orsaken.] (Sv3A) 
 
I (8) och (9) har satsdelen i fundamentet kategoriserats som ett subjekt respektive ett 

formellt det-subjekt. Som (8) visar kan vissa syntaktiska meningar ha fler än ett finit 
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verb och då räknas det första som finit verb eftersom båda verben syftar på̊ samma 

subjekt.  
 

4.5 Speciella konstruktioner 

Vid genomgången av elevtexterna påvisades vidare flera konstruktioner som ställde till 

problematik vid beräkningen. Eftersom dessa kan påverka resultatet för redan 

presenterade variabler berörs dessa konstruktioner för sig. I följande avsnitt behandlas 

därför hanteringen av de speciella konstruktionsfall som påvisades i materialet.  

 
4.5.1 Hantering av felkonstruktioner 

Ingen elevtext är felfri och det förekommer formuleringar och konstruktioner som 

genererar tveksamheter vid analysen. Detta gällde t.ex. vid frånvaro av punkt, vilket vid 

enstaka tillfällen visade sig vid slutet av stycken. Även här följdes Telemans manual 

där det hävdas att om skribenten med hjälp av satsstrukturen ändå visat att det handlar 

om två separata meningar kan skiljetecken läggas till där det är befogat. Principen, som 

Teleman benämner som ”uppvisad god vilja” (1974:256) har således använts i denna 

undersökning. Samma princip har följts vid bortfallna eller tillagda ord vid vilka det är 

tydligt att eleven gjort ett misstag, se (10). Det råder således en viss subjektivitet i 

analysen där jag, med hjälp av meningsstrukturen i övrigt, har tolkat vad jag tror att 

eleven menar. Vid ett fåtal tillfällen förekom det dock helt obegripliga 

meningskonstruktioner vilka har plockats bort ur undersökningen, se (11).   
 
(10)  [Det är är den jobbiga obehagliga känslan många har innan de ska prata inför andra] (Sv1A) 
(11) [på liknande sätt som primaterna lever än idag och som har en alfahanne.] (Sv1A)  
 
Vidare innehöll materialet ett flertal skriv- och stavningsfel, såsom särskrivningar och 

hopskrivningar. Här har orden har räknats som de är skrivna där särskrivningar har 

räknats som två (eller flera) ord medan hopskrivningar har räknats som ett ord.   

 
4.5.2 Meningsfragment och satsradningar 

Vid den manuella beräkningen av syntaktiska meningar upptäcktes flera konstruktioner 

som inte kunde klassificeras som korrekta eller fullständiga satser, t.ex. då ett finit verb 

saknas. Josephson med flera benämner dessa som meningsfragment och menar att de 

antingen kan vara ett stilistiskt grepp eller bero på bristande textplanering (1990:32). 

Enligt Lagerholm är ett meningsfragment ett uttryck som saknar förbindelse med 
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subjekt och finit verb och dessa är vanliga i talspråksnära text (2008:122). När jag 

stöter på en ofullständig syntaktisk mening räknas den och antalet sammanställs i 

tabellform (jmf Östlund-Stjärnegårdh 2002:139). Antalet meningsfragment beräknas 

per 1000 ord. Ett exempel på ett meningsfragment återges i (12). 

 Även satsradningar finns i texterna vilka också beräknas per 1000 ord. Satsradning 

är när två eller flera huvudsatser uppradas utan samordning, se (13). Liksom för 

meningsfragmenten kan närvaron av satsradningar bero på dålig textplanering vilket i 

sin tur ofta beror på okunskap om interpunktionsregler (Josephson m.fl 1990:32).  

(12)  Det var mörkt och tyst. Inte en människa inom synhåll. (Lagerholm 2008:123) 
(13)  [En saga vid namn Törnrosa har berättats och skrivits ned oräkneliga gånger,] [få människor har 
  lyckats förbigå vad denna saga handlar om.] (Sv3E) 

 
4.5.3 Referat och citat 

I det nationella provet i svenska ställs krav på att eleverna ska hänvisa till provets 

texthäften. Det innebär att det i elevtexterna finns text som inte är elevens egen 

produktion, såsom förekomst av citat och referat. Eftersom det är elevernas egen 

skriftproduktion som är av huvudsakligt intresse bör förekomsten av citaten och 

referaten behandlas för sig. Först och främst plockades de enstaka meningar 

innehållande fristående citat bort från analysen (jfr Teleman 1974:222). Om citaten och 

referaten däremot inkorporeras i elevens egen text har de tagits i beaktning eftersom de 

säger något om elevers förmåga att skriftligt integrera källor i text. Jämför (14) och (15) 

där citatet i (15) har inkorporerats i den övriga meningsbyggnaden. 

 
(14) [”Det finns personer som tackar nej till en middagsbjudning eller sociala sammankomster av  
  rädsla för att de kanske måste säga något.”] (Sv1E) 
(15) [Bettelheim menar att ”På så sätt anpassar barnet omedvetet material till medvetna fantasier och 
  kan arbeta vidare på detta.”] (Sv3A) 
 

Till citaten beräknas de formuleringar som står inom citationstecken och därför torde 

vara exakt återgivna ur häftena. Till referaten hör de formuleringar där återgivande sker 

med andra ord och där en referatmarkör förekommer, 3 se t.ex. menar i (16).  
 
(16)  [För varje genomfört försök trappas svårighetsgraden upp något menar Tomas Furmark.] (Sv1A) 
 
Vid beräkning av tidigare nämnda variabler, såsom textlängd, variabler berörande 

grafiska och syntaktiska meningar samt bisatsvariabler, inkluderas dessa citat och 

referat i elevtexterna. Troligen kan detta påverka variablerna genom att ibland generera 
																																																								
3 Eftersom jag inte har haft tillgång till texthäftena för det nationella proven från 2015 har elevernas citat 
och referat ur dessa inte kunnat kontrolleras.  
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längre grafisk och syntaktisk meningslängd. Dock vill jag mena att citaten och referaten 

fortfarande bör inkluderas i beräkningen eftersom de troligen påverkar kringliggande 

meningsbyggnad. Ett långt referat kan t.ex. efterföljas av en kort egenproducerad 

mening vilket gör det problematiskt att helt lyfta bort dessa citat och referat. I de fall 

referaten och citaten består av en hel syntaktisk mening, som i (17), har dessa inte 

räknats som en självständig syntaktisk mening utan som en satsdel i meningen.  
 
(17)  [Den formen på sagan som vi idag känner till togs vid under 1600-talet av ämbetsmannen Charles 
  Perrault, skriver Jarvid.] (Sv3A) 
 
Som (17) visar kan citaten och referaten förekomma i fundamentsposition vilket skulle 

påverka fundamentslängden i hög grad. För att komma runt problemet behandlas därför 

citaten och referaten helt separat vid beräkningen av fundamenten, både vid 

beräkningen av fundamentslängd och fundamentstyp.  

 
4.5.4 Dubbla fundament 

I materialet förekommer en del dubbla fundament, alltså två satsdelar före det finita 

verbet. Dessa ingår vid beräkningen av antalet ord i fundamentet då samtliga ord 

framför det finita verbet beräknas. De dubbla fundamenten kan dock innebära 

problematik vid definitionen av satsdel i fundamentet då dubbelfundamenten kan bestå 

av två olika satsdelar. I enlighet med Teleman (1974:116) analyseras dubbel satsdel 

som ingående i det dubblade ledet.  

 
(18)  [Om du tycker det är obehagligt och jobbigt att tala inför folk, så gör det inget!] (Sv1A) 
(19) [efter ett tag kanske man känner sig mer säker i när man ska prata med människor eller hålla  en 
  presentation] (Sv1E)  
 
I (18) förekommer ett dubbelt fundament bestående av två adverbial. Förekomst av så 

är en vanlig fundamentsdubblering i elevtexterna. Som (19) visar kan även ordet kanske 

förekomma i fundamentet vilket leder till att det blir flerledat. Dessa förekomster leder 

till omvänd ordföljd och kategoriseras som adverbial (jfr Teleman 1974:146). De 

dubbla fundamenten har alltså beräknats och sammanställts och enligt Lagerholm anses 

de dubbla fundamenten känneteckna talspråkliga texter (2008:133).  

 
5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet för de analyserade elevtexterna där respektive 

elevgrupps medelvärde för den aktuella variabeln redovisas i tabellform. Det 
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hopräknade snittvärdet för Sv1 och Sv3 redovisas också i tabellen för att åskådliggöra 

eventuella skillnader mellan årskurserna. Medelvärdet är således baserat på de absoluta 

värdena medan snittvärdet är baserat på medelvärdena.  

 Dispositionen för resultatavsnittet är följande: inledningsvis redovisas textlängd och 

variabler rörande grafiska meningar. Sedan följer variablerna beträffande de syntaktiska 

meningarna vilka följs av de variabler som berör bisatserna. Därefter redovisas 

fundamenten. Till sist behandlas de speciella konstruktioner som materialet visar såsom 

meningsfragment, satsradningar, referat och citat. Här görs dock ett undantag för 

dubbla fundament vilka redovisas i samband med fundamenten.  

 
5.1 Textlängd och grafiska meningsvariabler  
I tabell 2 redovisas snittvärdet för antalet ord per text, antalet grafiska meningar samt 

antalet ord per grafisk mening för de respektive grupperna. Vid beräkningen har 

meningar innehållande referat och citat från provets texthäften inkluderats (jfr 4.5.3 

ovan). 

 
Tabell 2. Textlängd och grafiska meningsvariabler 
 Antal ord per text Antal grafiska meningar Grafisk meningslängd 
Sv1E 405,9 19,5 22,0 
Sv1A 503,9 33,1 15,4 
Sv1 454,9 26,3 18,7 
Sv3E 607,5 28,4 21,9 
Sv3A 697,0 32,8 21,6 
Sv3 652,3 30,6 21,8 
 
Den genomsnittliga textlängden skiljer sig kraftigt mellan både årskurs och betyg där 

textlängden är högre i årskurs 3 samt i de texter som fått betyget A. Resultatet ligger i 

linje med vad tidigare forskning konstaterat angående textlängd och sambandet mellan 

längre text och högre betyg (Hultman & Westman 1977; Östlund-Stjärnegårdh 2002).  

 Längre texter möjliggör för ett ökat antal grafiska meningar. Att även antalet 

grafiska meningar är högre i och med de högre betygsgraderna är därför inte 

förvånande. I Sv1 skiljer det sig väldigt tydligt mellan de två betygen där Sv1A-

texterna i snitt har 33,1 grafiska meningar medan snittet i Sv1E-texterna endast är 19,5 

grafiska meningar per text. Detta är en mycket större skillnad i Sv1 än den för Sv3 där 

antalet grafiska meningar är 32,8 i Sv3A jämfört med 28,4 grafiska meningar i Sv3E.  

 Genom att studera den genomsnittliga grafiska meningslängden visar resultatet två 

motstridiga utvecklingslinjer. I förhållande till betyg ser vi att E-texterna, både för Sv1 
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och Sv3, innehåller färre men längre meningar än A-texterna, även om skillnaden i Sv3 

är marginell. I Sv1E är meningslängden 22,0 ord per mening vilket är betydligt längre 

än 15,4 ord per mening i Sv1A. Samma gäller för Sv3 där meningslängden för Sv3E-

texterna med 21,9 ord per mening vilket är marginellt högre än Sv3A där 

meningslängden är 21,6 ord per mening.  

 
5.2 Syntaktiska meningsvariabler 
I tabell 3 presenteras snittvärdet för antalet syntaktiska meningar (sm) och andelen 

sammanfallande syntaktiska och grafiska meningar (gm). Eftersom den genomsnittliga 

grafiska meningslängden visade motstridiga trender för betyg och årskurs är det även 

intressant att granska syntaktisk meningslängd, vilket också redogörs för i tabell 3.  

 
Tabell 3. Syntaktiska meningar 

 Antal sm Andel sammanfallande sm och gm Ord per sm 
Sv1E 24,0 64,8 % 16,4 
Sv1A 37,6 73,6 % 12,9 
Sv1 30,8 69,2 % 14,7 
Sv3E 34,1 54,7 % 17,4 
Sv3A 36,5 66,2 % 19,0 
Sv3 35,3 60,5 % 18,2 
 
I likhet med de grafiska meningarna ser vi att även antalet syntaktiska meningar ökar 

både inom årskurserna, där A-texter innehåller fler syntaktiska meningar, och mellan 

årskurserna, där Sv3 i snitt har en fler syntaktiska meningar per text. Antalet 

syntaktiska meningar är jämnt fördelade i Sv3 medan en betydligt större skillnad 

åskådliggörs i Sv1, vilket också gällde för de grafiska meningarna. Detta ligger i linje 

med Östlund-Stjärnegårdhs (2002:84) material som påvisar att fördelningen av grafiska 

och syntaktiska meningar är samma för de olika betygsstegen.  

 Josephson (1990:31) menar att förhållandet mellan syntaktiska och grafiska 

meningar kan säga något om elevers förmåga att variera sin meningsbyggnad. Därför 

granskas även andelen sammanfallande grafiska och syntaktiska meningar. Sv3 har en 

lägre andel sammanfallande meningar (60,5 %) än Sv1 (69,2 %). Detta innebär att Sv3 

mer frekvent varierar sina meningar genom att antingen skriva två eller flera grafiska 

meningar per syntaktisk mening, som (20) visar, alternativt med två eller flera 

syntaktiska meningar per grafisk mening, vilket åskådliggörs i (21). 
 
(20) [Detta kan ha gjort att sagan är omtyckt än idag. Då den har anpassats till det rådande samhället 
  flera gånger om.] (Sv3A) 
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(21)  [Det finns många skäl till hur berättelsen kan ha levt kvar] men [den största anledningen är  
  förmodligen att denna historia har följt med och utvecklats under så lång tid] och [man kan  
  fortfarande relatera.] (Sv3E) 
 
I tabell 3 belyses också den genomsnittliga syntaktiska meningslängden i texterna. Här 

ser vi motstridiga tendenser. I Sv3 ökar meningslängden i takt med både årskurs och 

betyg och längst meningslängd ser vi i Sv3A, med 19,0 ord per syntaktisk mening. I 

Sv1 förekommer motsatt mönster där meningslängden minskar i takt med högre betyg. 

Att det inte går att finna något enhetligt mönster för den syntaktiska meningslängden i 

förhållande till betyg och årskurs ligger i linje med Hultman och Westman (1977:188) 

och Östlund-Stjärnegård (2002:84) som inte heller finner något samband mellan betyg 

och syntaktisk meningslängd i elevtexterna. 

 
5.2.1  Syntaktisk meningstyp 

I tabell 4 presenteras snittvärdet för andelen olika meningstyper i procent. Här redogörs 

för andelen påstående, frågande och imperativ och övriga syntaktiska meningstyper. 

Även det totala antalet syntaktiska meningar per grupp presenteras.   
 

Tabell 4. Syntaktisk meningstyp 

 
Den vanligaste språkhandlingen i de flesta sammanhang är påståenden (Lagerholm 

2008:124) vilket gäller för alla grupper i mitt material. Högst andel påståenden finner vi 

i Sv3A och lägst Sv1A. I Sv3 är skillnaden mellan betygsgrupperna mindre än i Sv1. 

 Även angående andel frågande, imperativiska och övriga syntaktiska meningar visar 

materialet tydliga skillnader både mellan, men också inom, de två årskurserna. Andelen 

frågande, imperativa och övriga meningar är högre i Sv1 än Sv3. Ett tydligt mönster 

gäller även inom betygsgrupperna där E-texterna, både i Sv1 och Sv3, innehåller högre 

andel frågande och imperativiska syntaktiska meningar än A-texterna även om 

skillnaderna är större inom Sv1 än inom Sv3. Se (22) för en frågande mening:  
 
(22)  [Varför tycker de flesta av oss at det är så obehagligt att tala?] (Sv1A) 
 

 Antal sm (totalt) Påstående Frågande Imperativ Övrigt 
Sv1E 195 93,3 % 2,6 % 3,6 % 0,5 % 
Sv1A 301 86,4 % 9,6 % 4,0 % 0,0 % 
Sv1 248 89,9 % 6,1 % 3,8 % 0,3 % 
Sv3E 273 95,6 % 4,4 % 0,0 % 0,0 % 
Sv3A 291 97,3 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 
Sv3 282 96,4 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 
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Den tydliga differensen mellan årskurserna, där Sv1 sammantaget skriver högre andel 

frågande, imperativiska och övriga syntaktiska meningar än Sv3, står i kontrast mot 

Nyström Höögs resultat. Vid sin jämförelse mellan texter från årskurs nio och årskurs 

fem ser hon att niornas texter innehåller fler frågande meningar än femmornas och hon 

konstaterar därför att skrivutvecklingen går mot att texterna med tiden innefattar fler 

meningar som inte är påstående syntaktiska meningar (2010:28).  

 
5.3 Bisatsvariabler 

I tabell 5 redogörs för bisatsfrekvensen per syntaktisk mening och andelen bistatstyp i 

elevtexterna.  

 
Tabell 5. Bisatsvariabler 
 Antal bisatser per sm  Andel relativsatser Andel att-satser Andel övriga bisatser 
Sv1E 1,26 17,8 % 29,5 % 52,7 % 
Sv1A 0,98 30,6 % 28,6 % 40,8 % 
Sv1 1,12 24,2 % 29,1 % 50,7 % 
Sv3E 1,26 34,7 % 23,9 % 41,4 % 
Sv3A 1,27 41,5 % 29,6 % 28,9 % 
Sv3 1,27 38,1 % 26,8 % 35,1 % 
 
Angående bisatsfrekvensen i elevtexterna visar tabell 5 att Sv1E har 1,26 bisatser per 

syntaktisk mening vilket är betydligt högre än Sv1A som uppvisar 0,98 bisatser per 

syntaktisk mening. I Sv3 är det jämnt fördelat mellan betygen. Resultatet stämmer 

överens med Hultman och Westmans (1977) vilka menar att det inte förekommer något 

samband mellan antalet bisatser och betyg.  

 I tabell 5 redogörs även för andelen bisatstyp där resultatet visar att andelen 

relativsatser ökar i relation till årskurs och betyg i takt med att andelen övriga bisatser 

minskar. Således visar mitt material andra tendenser än Hultman och Westmans resultat 

vilka inte ser något samband mellan betyg och andel relativsatser i sina texter 

(1977:192). (23) visar en syntaktisk mening innehållande två relativsatser: 
 
(23)  [Det är således inte bara en enkel godnattsaga som många kanske tror utan en väl genomarbetad 
  historia som förhoppningsvis kommer leva kvar på jorden så länge vi gör det] (Sv3A)  
 
Att andelen övriga bisatser minskar samtidigt som de relativa satserna ökar innebär att 

Sv1E mer frekvent skriver bisatser av övrig karaktär. I (24) ser vi en syntaktisk mening 

med två övriga bisatser som inleds med bindeorden när och för att. 
 
(24)  [När man tex redovisar eller har muntliga diskutioner mycket så är det mycket lättare för  
  personen för att man blir van] (Sv1E)  
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Angående att-satser ser vi inte samma tydliga utvecklingslinje som för relativsatserna. 

Här visas en jämn fördelning mellan Sv1E och Sv1A medan en större skillnad finns i 

Sv3 där Sv3A innehåller fler att-satser. Enligt Hultman och Westman hänger bruket av 

att-satser ihop med andelen referat och citat där åsiktsverb, såsom anse, genererar fler 

att-satser (1977:192). I (25) ser vi en att-sats och en sökande frågesats. 
 
(25)  [Furmark menar att det finns olika förklaringar till varför vi lider av talängslan.] (Sv1A)  
 
Enligt Östlund-Stjärnegårdh kan därför den lägre andelen att-satser i hennes material, i 

relation till Hultman och Westmans, förklaras av att det refererande inslaget var 

starkare i texterna på 1970-talet (2002:148).  

 
5.4 Fundamentsvariabler 

I tabell 6 redovisas fundamenten där genomsnittlig fundamentslängd presenteras. I 

anslutning till fundamenten behandlas även de dubbla fundamenten. Vid beräkningen 

av fundamenten har meningarna bestående av referat och citat behandlats separat.  
 

Tabell 6. Fundamentsvariabler 
 Genomsnittlig fundamentslängd Andel dubbla fundament 
Sv1E 3,59 12,5 % 
Sv1A 3,10   6,4 % 
Sv1 3,35   9,5 % 
Sv3E 3,50   7,4 % 
Sv3A 3,57   2,8 % 
Sv3 3,54   5,1 % 
 
Den genomsnittliga fundamentslängden är längst i Sv1E (3,59 ord per mening) och 

kortast i Sv1A (3,10 ord per mening). E-texterna i Sv1 har således längre fundament 

medan det motsatta förhållandet gäller för Sv3, även om skillnaden mellan Sv3E och 

Sv3A är liten. Den för årskurserna sammanslagna fundamentslängden, utan hänsyn till 

betyg, visar således att Sv3 är skriver längre fundament än Sv1. Detta överensstämmer 

med Hultman och Westmans (1977:210) resultat. Med hjälp av textexempel konstaterar 

de att texter med lägre betyg ofta innehåller kortare fundament och att texter med högre 

betyg har längre fundament (1977:210–211). Även Östlund-Stjärnegårdh framlägger att 

lägre betyg hänger samman med kortare fundament (2002:139). 

 Beträffande andelen dubbla fundament påvisas tydliga skillnader mellan de 

respektive grupperna. Andelen dubbla fundament är lägre i A-texterna, både inom Sv1 

och Sv3. Snittvärdet minskar också drastiskt mellan årskurserna där andelen dubbla 



	 25	

fundament nästan är hälften i Sv3, med 5,1 %, gentemot 9,5 % i Sv1. I (26) illustreras 

en syntaktisk mening innehållande dubbelt fundament hämtad från Sv1A. 
 
(26)  [Sedan länge tillbaka i tiden så har vi haft diverse folkliga sagor och sägner, vilka berättades i 
  varje hushåll, om än lite annorlunda varje gång] (Sv3A) 
 
Liksom i exemplet ovan gäller de dubbla fundamenten vanligtvis förekomsten av så i 

elevtexterna. Lagerholm menar att ordet ofta förekommer efter långa adverbiella 

fundament för att markera satsstrukturen tydligare och vidare åsyftar han att dubbelt 

satsled i fundamentet är en talspråksmarkör (2008:131).  

 
5.4.1 Fundamentstyp 

I tabell 7 belyses snittvärdet för andelen subjektsfundament, adverbiella fundament, 

formella det-subjektsfundament samt övriga fundament i de respektive grupperna.  
 

Tabell 7. Fundamentstyp 
 Antal fundament 

(totalt) 
Subjekts-
fundament 

Adverbiella 
fundament 

Formella det-
subjektsfundament 

Övriga 
fundament 

Sv1E 187 44,8 % 30,2 % 12,5 %   12,5 % 
Sv1A 279 49,8 % 27,2 %   8,0 %   15,0 % 
Sv1 233 47,3 % 28,7 % 10,3 %   13,8 % 
Sv3E 273 58,2 % 26,0 %   8,8 %     7,0 % 
Sv3A 291 58,7 % 27,0 %   5,1 %     9,2 % 
Sv3 282 58,5 % 26,5 %   7,0 %     8,1 % 
	

Tabell 7 visar att andelen subjektsfundament ökar i takt med högre årskurs, och 

marginellt också för högre betyg. Detta ligger i linje med Hultman och Westman som 

menar att procentandelen för subjektsfundament stiger parallellt med betygsgraden 

vilket de menar är anmärkningsvärt eftersom det i skolan ofta förekommer 

skrivövningar där eleverna ska träna på att inte börja meningen med subjekt (1977:212–

213). Motsatt tendens visar Östlund-Stjärnegårdh som i sina elevtexter ser att G-

texterna innehåller lägre andel subjektsfundament än IG-texterna, men eftersom 

skillnaden är så låg, 64 % respektive 66 %, bedömer hon den inte som statistiskt 

signifikant (2002:139). Nedan följer exempel ur elevtexterna där den första visar på ett 

subjektsfundament (27) och den andra exemplifierar ett adverbiellt fundament (28).  
 
(27) [Hela klassen stirrar på mig, medan läraren bedömer varenda litet steg jag tar.] (Sv1A) 
(28)  [Då kan man tänka på att man förmodligen inte är ensam med dessa tankar.] (Sv1A) 
 
Angående de adverbiella fundamenten ser vi i tabellen att andelen är någorlunda jämnt 

fördelad både mellan betygsgraderna och mellan årskurserna, även om Sv1 visar 
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tendenser till att innehålla något högre andel adverbiella fundament än Sv3. Således 

verkar varken betyg eller årskurs ha någon större inverkan på andelen adverbiella 

fundament. Detta strider emot Hultman och Westmans resultat vilka menar att den 

högre andelen subjektsfundament i de texter som erhållit högre betyg hänger samman 

med det faktum att andelen adverbiella fundament samtidigt är lägre (1977:212). I mitt 

material är tvärtom de adverbiella fundamenten någorlunda jämnt fördelade mellan de 

respektive grupperna. Detsamma gäller för de formella subjektsfundamenten även om 

vi ser en något högre andel formella subjekt i Sv1, med 10,3 %, än i Sv3 med 7,0 %. 

Förekomsten av formella det-subjekt minskar alltså både i takt med årskurs och betyg.  

 När vi däremot studerar de övriga fundamenten ser vi tydliga skillnader mellan 

årskurserna. Till övriga fundament räknas de fundament som består av satsdelar såsom 

objekt, predikativ och meningar som inleds med frågeord. Här visar materialet att Sv1 i 

högre grad inleder meningar med övriga fundament, se (29) och (30) för exempel. 
 
(29)  [Att människor kan tycker det är jobbigt att prata inför andra är vi medvetna om] (Sv1E) 
(30) och [för mig har det funkat.] (Sv1E) 
 
Att Jörgensen menar att den största skillnaden för fundamentstrukturen mellan talspråk 

och skriftspråk är att talspråket innehåller fler objekt som fundament (1976:105) är 

därför i enlighet med mitt material. Eftersom Sv1 skriver mer objekt i fundamenten kan 

därför tolkas som att gruppen skriver mer talspråkliga texter.  

 
5.5 Speciella konstruktioner 
I det följande presenteras de speciella konstruktioner som materialet uppvisade. 

Avsnittet delas in i meningsfragment och satsradningar (5.5.1) och referat och citat 

(5.5.2).  

 

5.5.1 Meningsfragment och satsradningar 

I tabell 8 redovisas antalet meningsfragment samt antalet satsradningar per 1000 ord.  
 

Tabell 8. Meningsfragment och satsradningar 
 Antal meningsfragment/1000 ord   Antal satsradningar/1000 ord 
Sv1E 1,73 3,38 
Sv1A 0,92 1,98 
Sv1 1,33 2,68 
Sv3E 1,02 1,65 
Sv3A 0,72 1,43 
Sv3 0,87 1,54 
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Tabell 8 visar att det förekommer meningsfragment i samtliga grupper och att antalet 

per 1000 ord minskar i takt med högre betyg och högre årskurs. Mest frekvent 

förekommer meningsfragment i Sv1E, 1,73 meningsfragment per 1000 ord, och lägst i 

Sv3A, 0,72 meningsfragment per 1000 ord. I (31) ser vi ett meningsfragment.  
 
(31)  [Men som tur är kan talänslan arbetas bort.] Att stå och prata in för en grupp i uprepade gånger. 
  (Sv1E) 
 
Liksom rörande meningsfragmenten visar materialet att förekomsten av satsradningar 

minskar i takt med årkurs och betyg. Samtidigt visar Sv1E en betydligt högre frekvens 

satsradningar jämfört med övriga grupper. Att Östlund-Stjärnegårdh konstaterar i sin 

undersökning att satsradning är ett betygsskiljande språkdrag (2002:133–134) verkar 

överensstämma med mitt resultat. I (32) ser vi ett exempel på satsradning från Sv1E. 
 
(32)  [Inför redovisning eller muntliga presentationer så tycker jag du kan träna på flera olika sätt] [tex 
  kan du läsa till dig själv i spegeln eller träna men någon av dina vänner eller din familj] [då  
  kommer det bli mycket enklare för dig.] (Sv1E) 

 
5.5.2 Referat och citat  

Tabell 9 visar andelen syntaktiska meningar innehållande referat eller citat ur det 

nationella provets texthäften. Eftersom dessa kan stå i fundamentsposition har också 

andelen fundament bestående av citat och referat beräknats.  
 
Tabell 9. Referat och citat 
 Andel sm 

innehållande referat 
Andel sm 

innehållande citat 
Referat-fundament Citat-fundament 

Sv1E 10,9 % 1,6 % 4,7 % 0,5 % 
Sv1A   8,0 % 0,3 % 1,0 % 0,0 % 
Sv1   9,5 % 1,0 % 2,9 % 0,3 % 
Sv3E 19,0 % 1,5 % 2,6 % 0,0 % 
Sv3A 28,7 % 4,8 % 2,7 % 1,3 % 
Sv3 23,9 % 3,2 % 2,7 % 0,7 % 
 
Tabell 9 visar att det är Sv3A som mest frekvent integrerar annan text i sina texter. Fler 

än var fjärde mening (28,7 %) innehåller ett återgivande till annan text i form av direkt 

eller indirekt anföring. Nedan ser vi två exempel på referat hämtade ur Sv3A: 
 
(33)  [Urban Jarvid menar däremot på att berättelsen om prinsessan har skrivits om i flera olika  
  versioner och ändrats under tidens gång.] (Sv3A) 
(34)  [I boken ”Sagans förtrollade värld” skriver författaren Bruno Bettelheim om hur berättelser som 
  Törnrosa än idag kan väcka barns uppmärksamhet (1976).] (Sv3A) 
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Överlag verkar således elever i gruppen Sv3 mer flitigt integrera annan text i sin 

textproduktion. Detta gäller också citaten där Sv3 skriver fler citat i sina texter. 

Förekomsten av citat och referat visar därmed tydliga skillnader mellan årskurserna. 

 Även mellan betygen finns tydliga skillnader där motsatta tendenser gäller för de 

respektive årskurserna. Sv3A citerar mer än Sv3E medan Sv1E citerar mer än Sv1A. 

Att citera verkar således inte vara en variabel kopplad till betyg.  

 Angående andelen citat och referat i fundamentsposition visar materialet att Sv1E 

oftare skriver fundament bestående av referat (4,7 %). I (35) ser vi ett exempel. 
 
(35)  [Kroppen har alltid i ur minnes tider reagerat på hot menar Tomas.] (Sv1E) 
 
I Sv3 är referatfundamenten mer jämnt fördelade mellan betygen än inom Sv1. Tvärtom 

gäller för citatfundamenten där skillnaden istället är större inom Sv3 där Sv3A en högre 

andel citatfundament än Sv3E. Snittvärdet för grupperna visar därmed att Sv3 

innehåller en högre andel citatfundament än Sv1.   

 
5.6 Resultatsammanfattning 
Angående textlängden visar materialet i likhet med tidigare forskning att längre texter 

korrelerar med höga betyg. Detta gäller även för antalet grafiska meningar i texterna. 

Tendenserna för grafisk meningslängd är dock motstridiga där kortare grafisk 

meningslängd i mitt material hör samman med ett högre betyg men att motsatt 

utvecklingslinje gäller för årskurserna.  

 Samma motstridiga tendenser visar den syntaktiska meningslängden i materialet. 

Således verkar variabler rörande syntaktiska meningar inte visa något tydligt samband 

för årskurs och betyg med undantag för andelen sammanfallande grafiska och 

syntaktiska meningar, där det finns en tydlig skillnad mellan årskurserna. För syntaktisk 

meningstyp visar materialet en skillnad mellan årskurserna i förekomsten av frågande, 

imperativiska och övriga meningstyper men ingen koppling finns till betyg.  

 Bisatsfrekvensen visar motstridiga trender mellan grupperna och ingen tydlig 

koppling förekommer. Rörande bisatstyp däremot finns det ett samband mellan andelen 

relativsatser och andel övriga bisatser i förhållande till både betyg och årskurs. Andelen 

relativsatser ökar i och med högre årskurs och betyg i takt med att andelen övriga satser 

minskar. Andelen att-satser är jämnt fördelade bland grupperna. 

 Fundamentslängden för grupperna visar inga tydliga utvecklingslinjer. Genom att 

däremot studera förekomsten av dubbla fundament visas inte bara ett tydligt samband 
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mellan dubbla fundament och betyg, där A-texterna innehåller lägre andel 

dubbelfundament, utan även för det hopräknade snittvärdet årskurserna emellan där 

andelen har minskat i Sv3. Fundamentstypen visar att det finns en skillnad mellan 

årskurserna där Sv3 skriver en högre andel subjektsfundament och en lägre andel 

övriga fundament vilket står i konstrast mot Sv1 där motsatta förhållande gäller.  

 De speciella konstruktioner som undersöks visar alla tydliga utvecklingslinjer mellan 

årskurserna. Meningsfragment, satsradningar, referat, citat och dubbla fundament visar 

också en tydlig skillnad i relation till betyg. Det står således klart att undersökta 

meningsvariabler i förhållande till årskurs och betyg visar på många olika tendenser. I 

följande kapitel diskuteras och tolkas resultatet mot bakgrund av tidigare forskning.  

 
6 Resultatdiskussion  
Det ena syftet med denna undersökning var att undersöka skrivutvecklingen under 

gymnasietiden genom en jämförelse av meningsbyggnaden i texter skrivna inom ramen 

för Svenska 1 och Svenska 3. Genom en komparativ analys var förhoppningen att 

synliggöra eventuella skillnader mellan årskurserna vilket i sin tur kunde visa på 

tendenser i gymnasieelevers skriftspråksutveckling. Ett andra syfte med 

undersökningen var att granska huruvida det finns ett samband mellan dessa variabler 

och texternas betyg.  

 Totalt 32 elevtexter har legat till grund för analysen. 16 av dessa från det nationella 

provet i Sv1 och 16 från provet i Sv3. Dessa var i sin tur jämnt fördelade på 

betygsstegen E och A. De undersökta variablerna valdes ut mot bakgrund av tidigare 

forskning och dessa berörde textlängd, grafiska meningar, syntaktiska meningar, 

bisatser och fundament. Vidare undersöktes även variabler såsom satsradning, 

meningsfragment, citat och referat samt dubbla fundament och resultatet 

sammanställdes i tabeller. Nedan diskuteras resultatet för de undersökta variablerna.  

 
6.1 Textlängd och grafiska meningsvariabler 

Den genomsnittliga textlängden skiljer sig kraftigt årskurserna emellan av förklarliga 

skäl då omfångsramarna som nämnt är olika för de respektive proven. Dock visar 

materialet också att det finns ett tydligt samband mellan textlängd och betyg i de 

respektive årskurserna där textlängden är högre i A-texter. Resultatet överensstämmer 

med vad tidigare forskning konstaterat gällande textlängd (Hultman & Westman 1977; 
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Östlund-Stjärnegårdh 2002; Myhill 2008), dvs. att det finns en korrelation mellan 

längre texter och högre betyg. Angående de grafiska meningarna visar materialet 

motstridiga tendenser för meningslängd i relation till årskurs och betyg där en tydlig 

utvecklingslinje saknas. Stor skillnad förekommer i Sv1 där Sv1E skriver färre men 

betydligt längre grafiska meningar än Sv1A.  

 Vad detta beror på är intressant att fundera över. Den stora skillnaden inom Sv1 

avgörs av att Sv1E-texterna uppvisar den klart längsta genomsnittliga meningslängden i 

mitt material. Detta överensstämmer inte med Pettersons resultat då han menar att 

skriftspråket utvecklas mot att meningarna blir allt längre med tiden (1982:45). 

Visserligen motsvarar Petterssons resultat mitt material om tabellen studeras utifrån de 

respektive årskurserna, där Sv3 som grupp tenderar att skriva längre grafiska meningar 

än Sv1, men Sv1E-texterna utgör här ett kraftigt undantag.  

 Mot bakgrund av Petterssons konstaterande (1982:45) förefaller det intressant att 

fundera över varför Sv1E uppvisar den längsta genomsnittliga meningslängden. En 

tänkbar orsak är att Sv1E-texterna innehåller fler upprepningar än andra grupper. I (36) 

ser vi hur samma konstruktion används upprepade gånger i en och samma mening. 

T.ex. förekommer ordet också tre gånger, varav endast två gånger upplevs som befogat, 

och formuleringen föräldrar eller släktingar används på två ställen där formuleringen 

hade kunnat effektiviseras. Andra exempel på upprepande formuleringar illustreras i 

(37) och (38).  
 
(36)  [Skräcken att tala inför en grupp kan man också ärva från föräldrar eller släktingar har  
  forskningen visat i artikeln ”Därför blir vi skräckslagna” som är skriven Peter Letmark från  
  tidningen ”Dagens nyheter” som också säger att talångest också ärvs av föräldrar eller  
  släktingar med samma Problem.] (Sv1E) 
(37)  [Själv har jag ärvt skräcken att tala i en grupp från min mamma som själv har det svårt att  
  snacka i grupp eller redovisa i grupp.]	(Sv1E) 
(38) [En jämförd situation som man kan hamna i jämförelse med att Tala inför i grupp är en situation 
  när man möter en orm.] (Sv1E) 
 
Pettersson (1989:159) menar i sin studie att elevers ordförråd spelar en viktig roll för 

meningsbyggnaden. Tillgång till fler effektiva ord gör det möjligt att undvika onödiga 

ord och otympliga fraser (1989:171). Kanske är en tänkbar förklaring därför att 

eleverna i Sv1E saknar dessa effektiva ord (Pettersson 1989:173) och istället skriver 

onödigt upprepande och utbroderade grafiska meningar.  

 Även om den grafiska meningslängden uppvisar samma mönster inom de respektive 

årskurserna, står det klart att skillnaden för grafisk meningslängd är större inom Sv1 än 

inom Sv3. Alltså verkar meningslängd ha ett starkare samband till betyg än till årskurs.  
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6.2 Syntaktiska meningsvariabler 

I likhet med antalet grafiska meningar hänger antalet syntaktiska meningar samman 

med texternas längd och inga tydliga utvecklingslinjer visas. Beträffande andelen 

sammanfallande grafiska och syntaktiska meningar kan en viss skillnad uppfattas 

mellan årskurserna vilket tolkas som att Sv3 i högre grad varierar sina meningar.  

 Liksom grafisk meningslängd kan även syntaktisk meningslängd som kvalitetsdrag 

problematiseras. Här är skillnaden för syntaktisk meningslängd betydligt större mellan 

Sv1E och Sv1A än mellan Sv3E och Sv3A, där skillnaderna har neutraliserats. På 

grund av de olika tendenserna verkar det som att enbart grafisk eller syntaktisk 

meningslängd per se inte kan säga något om texternas kvalitet. Som tidigare forskning 

redogör för är meningarnas uppbyggnad, samt hur de varieras, mer betydande för 

kvaliteten än enbart längden (Josephson 1990:35). Josephson med flera skriver: ”[e]n 

skicklig skribent förmår att variera meningslängden och därigenom använda den som 

ett medel att framhäva innehållet” (1990:35).  

 Detta resultat står i motsats till Myhill som inte bara ser ett klart samband mellan 

längre meningar och högre betyg utan också mellan meningslängd och årskurs 

(2008:277). Här konstaterar hon att meningslängden skiljer sig mer i relation till 

årskurserna än i relation till betyg (2008:184). Förvisso gäller detta för mitt material om 

vi studerar det summerade snittvärdet för årskurserna, men inom årskurserna visar mitt 

material olika tendenser där längre syntaktisk meningslängd inte kan relateras till ett 

särskilt betyg. 

 Den syntaktiska meningstypen visar en viss skillnad mellan grupperna. 

Påståendemeningar är vanligast förekommande i samtliga grupper vilket stämmer 

överens med tidigare forskning (Lagerholm 2008:124). Dock finns en skillnad i andelen 

frågande, imperativiska och övriga meningar i materialet där Sv1 skriver en högre andel 

av dessa språkhandlingar. En tänkbar anledning till denna skillnad är att andelen 

språkhandlingar påverkas av den skillnad som finns mellan de två proven. Även om 

båda årskurser förväntas skriva diskursiva texter är mottagarna olika där Sv1 förväntas 

att skriva ett inlägg i en skoltidning medan Sv3 förväntas skriva ett pm. Den mer 

formella situation i Sv3 kan därför förklara en högre andel påståenden, vilket 

Lagerholm (2008:124) menar kännetecknar formella texter. Detta antagande stärks 

ytterligare av Westman som i sin undersökning av syntaktiska meningstyper i 

bruksprosatexter konstaterar att skillnaderna i bruket av frågor och uppmaningar hänger 

samman med viktiga skillnader i texttypernas funktion (Westman 1974:116).  
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6.3 Bisatsvariabler 

Angående bisatsfrekvensen visar resultatet motstridiga utvecklingslinjer och 

svårtolkade resultat. Att det inte finns något samband mellan bisatsfrekvens och betyg 

bekräftar vad tidigare forskning konstaterar (Hultman & Westman 1977:187–188). 

Detta förefaller dock förvånande eftersom texter med högre bisatsfrekvens, vilka 

Lagerholm benämner hypotaktiska (2008:126), anses känneteckna ett mer avancerat 

språkbruk vilket borde hänga samman med högre betyg. Att det inte finns några tydliga 

tendenser för bisatsfrekvens i mitt material är därför överraskande. Istället förekommer 

motsatt tendens än förväntat i Sv1 där A-texterna innehåller färre bisatser än E-texterna.  

 Att Sv1E innehåller fler bisatser behöver dock inte nödvändigtvis betyda att deras 

texter är mer avancerade. Östlund-Stjärnegårdh konstaterar till exempel i sin 

undersökning att bisatserna är betydligt fler i IG-texter än i G-texter (2002:147). Här är 

den tidigare forskningen oense där vissa menar att en text med många bisatser 

kännetecknar en formell och skriftspråklig text (Lagerholm 2008:128), medan andra 

menar att en hög bisatsfrekvens gör att texten kan uppfattas som talspråklig och tjatig 

(Östlund-Stjärnegårdh 2002) I den senare uppfattningen instämmer Myhill som 

undersöker bisatser i sitt material (2008:277). I en av sina undersökningsvariabler 

granskar hon något som hon benämner ”meningar som tappar kontrollen” vilket 

definieras som meningar som antingen bedöms förlora kontrollen genom grammatisk 

oriktighet eller olycklig hantering av det innehåll som uttrycks. Sådana meningar 

påvisas oftare i svaga skribenters texter än i de starkas (2008:277). Med andra ord 

menar Myhill att språklig utveckling inte handlar om ökad användning av underordnade 

satser, utan även om förmågan att behärska dem (2009:412). I (39) ser vi en mening 

som skulle kunna tillhöra denna kategori då det är svårt att följa tankegången:  
 
(39)  [Psykologiprofessorn Tomas säger även att det inte finns några genvägar till att bli en  
  framgångsrik Talare då han påstår att det ända sättet är att komma i den situationen flera gånger 
  då kroppen anpassar sig.] (Sv1E) 
 
Dock ser vi, om vi blickar tillbaka på tabell 3 där syntaktisk meningslängd presenteras, 

att denna fördelning sammanfaller med snittvärdet för bisatsfrekvensen för de 

respektive grupperna. En högre grad av underordnade satser hänger, inte helt 

förvånande, samman med längre syntaktisk meningslängd, vilket även tidigare 

forskning konstaterar (Josephson m.fl. 1990:33). Sv1A har t.ex. både kortast syntaktisk 

meningslängd och färre bisatser. Detta kan möjligen bero på att denna grupp i stället 
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bygger ut sina satser utan hjälp av bisatser. Se (40) hämtad ur Sv1A där huvudordet 

”anledning” byggs ut med bestämningar: 
 
(40) [En annan anledning till obehag vid muntliga presentationer tror jag kan vara rädslan att säga 
  fel saker.] (Sv1A) 
 
Utbyggda huvudord anses generera mer komplexa och koncentrerade meningar än om 

de byggs ut med hjälp av bisatser (Josephson m.fl. 1990:37). Således verkar tidigare 

forskning oense om huruvida högre bisatsfrekvens är ett tecken på kvalitet eller inte. 

För att komma åt meningskomplexitet måste bisatsernas egen komplexitet undersökas, 

dvs. dess längd, position, grad av inbäddning och bisatstyp (Lagerholm 2008:128). 

Bisatstypen har dock undersökts i mitt material och här visas en ökning av andelen 

relativsatser i relation till årskurs och betyg. Mot bakgrund av Lagerholm kan detta 

tolkas som att eleverna skriver mer och mer skriftspråkligt (2008:128).  

 
6.4 Fundamentsvariabler 

Att Sv1E innehåller den längsta fundamentslängden i materialet kan förefalla 

förvånande då tidigare forskning menar att långa fundament indikerar en skriftspråklig 

stil och högre grad av komplexitet (Lagerholm 2008:131). Josephson med flera menar 

samtidigt att långa fundament kan bero på förekomst av bisatser i fundamentsposition 

(1990:37). Se (41) för ett sådant exempel: 
 
(41)  [Men som tur är kan talänslan arbetas bort.] (Sv1E) 
 
Om vi jämför fördelningen av fundamentslängd med den för bisatsfrekvensen (se tabell 

5) ser vi nämligen att fördelningen av variablerna korrelerar för samtliga grupper. Det 

innebär att andelen bisatser högst troligt påverkar gruppernas fundamentslängd då 

bisatser kan stå i fundamentet. Men som ovan konstaterades är det inte bara frekvensen 

av bisatser som är av betydelse utan också var i satsen de står (Lagerholm 2008:129). 

Huruvida lång fundamentslängd beror på förekomst av bisatser eller utbyggda satsdelar 

är således inte helt enkelt att redogöra för. En undersökning av fundamentslängd per se 

verkar inte räcka för att förklara hur komplext fundamentet är eftersom långa 

fundament kan betyda olika saker.  

 Således visar fundamentslängden för grupperna inte några tydliga samband med 

årskurs eller betyg. Om vi emellertid undersöker andelen dubbla fundament för 

respektive grupp finner vi en tänkbar förklaring till den långa fundamentslängden i 

Sv1E. I gruppen förekommer högst andel dubbla fundament vilka i hög grad påverkar 
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fundamentslängden. Att dubbla fundament av tidigare forskning anses som ett 

talspråkligt drag (Pettersson 1982:45) är värt att ha beaktning då det tyder på att Sv1E 

skriver mer talspråkligt än övriga grupper. Andelen dubbla fundament verkar således 

vara en betydande variabel för skriftspråksutveckling under gymnasiet.  

 Fundamentstypen verkar vara en variabel som tydligt påverkas av vilken årskurs 

eleven går i. Här skriver elever i Sv3 en högre andel subjektsfundament samt en mindre 

andel övriga fundament jämfört med Sv1 där motsatt tendens förekommer. Att Hultman 

och Westman (1977:213) menar att en hög andel subjektsfundament är kopplad till 

formellt skriftspråkliga texter kan således vara en förklaring till den högre andelen 

subjektsfundament i Sv3 eftersom vi såg att de, enligt prov-instruktionen, skulle skriva 

en formell texttyp (pm) (Skolverket 2015b). Dock menar Östlund-Stjärnegårdh 

samtidigt att en högre andel subjektsfundament är kopplad till lägre språklig kvalitet 

och kan ge ett tjatigt intryck (2002:140). Huruvida en hög andel subjektsfundament kan 

ses som ett kvalitetsdrag kan därmed ifrågasättas.  

 
6.5 Speciella konstruktioner  
I det följande diskuteras förekomsten av de speciella konstruktioner som materialet 

uppvisade.  

 
6.5.1 Meningsfragment och satsradningar 

Andelen meningsfragment och andelen satsradningar kan tolkas som kvalitetsmarkörer 

i mitt material där en lägre andel av dessa hör samman med ett högre betyg. Dock är en 

sådan tolkning inte helt oproblematisk då elevexempel ur materialet samt tidigare 

forskning (Josephson m.fl. 1990:32) visar att meningsfragment och satsradningar likväl 

kan vara ett stilistiskt drag. Se (42) där meningsfragment används som ett stilistiskt 

medel hos en elev för att skapa tempo. 
 
(42)  Nationella i svenska, muntligt. Minst en 3 minuter lång presentation framför klassen. Dom  
  längsta minutrarna i hela mitt liv. (Sv1A)  
 
Dock, precis som Josephson med flera också konstaterar, beror förekomsten av dessa i 

elevtexter vanligtvis på brister i texten (1990:32). Det förefaller därför rimligt att tolka 

minskandet av andelen meningsfragment och satsradningar i takt med årskurs och betyg 

som ett kvalitetstecken. Att Lagerholm (2008:122) menar att det förekommer fler 
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meningsfragment i talspråkliga texter skulle således kunna tolkas som att elever skriver 

mer och mer skriftspråkligt i takt med högre årskurs och betyg.  

 Viktigt att belysa är att förekomsten av meningsfragment och satsradningar påverkar 

redan undersökta variabler. T.ex. kan den höga frekvensen satsradningar i Sv1E vara en 

förklaring till den långa grafiska meningslängd som gruppen uppvisade (se tabell 2) 

eftersom flera satser uppradas efter varandra utan punkt. Det ligger i linje med Östlund-

Stjärnegårdh som konstaterar att lång grafisk meningslängd kan bero på att elever som 

får lägre betyg tenderar att ha svårt att sätta punkt när det är befogat (2002:82).  

 
6.5.2 Referat och citat 

Beträffande citat och referat i materialet finns tydliga skillnader mellan årskurserna där 

Sv3 i högre grad integrerar text från det nationella provets texthäften. Möjligen kan de 

respektive nationella prov-instruktionerna påverka förekomsten av referat och citat i 

texterna. I instruktionen för Sv1 står följande: ”Presentera något från artikeln av 

Letmark som är relevant för resonemanget” (Skolverket 2015a:1). Det är alltså en given 

text där eleverna ska hämta information vid skrivandet av sitt inlägg. I instruktionen för 

Sv3 står det däremot: ”[a]nvänd minst två av texterna i texthäftet och ange källorna i 

ditt pm” (Skolverket 2015b:15). I Sv3 verkar andra krav ställas på källhantering 

gentemot i Sv1 där endast en källa ska behandlas. 

 Att Sv3 mer frekvent integrerar text från texthäftena är därför inte förvånande. Dock 

är det intressant att reflektera över huruvida integrerande av annan text verkligen är ett 

mått på kvalitet eller inte. Att kunna integrera annan text i sin egen är ett krav som 

ställs på eleverna, men om detta görs med citat eller referat borde spela en avgörande 

roll. Att ordagrant återge text ur det nationella provet, dvs. citera, torde uppvisa något 

annat än syntaktisk kvalitet då eleven inte själv formulerar meningen utan tar denna 

direkt från texthäftet. Vid referat däremot måste eleven i högre grad välja sina ord och 

formulera om meningen så att texten integreras på ett bra sätt. Att Sv3A innehåller flest 

referat är inte förvånande då dessa visar en förmåga att inkorporera text i sin egen, men 

att Sv3 också innehåller flest citat är överraskande. Att inkorporera annan text i sin egen 

verkar således vara ett starkare kvalitetsdrag än på vilket sätt texten inkorporeras.  

 Relevant är också att lyfta hur förekomsten av citat och referat påverkar redan 

undersökta variabler. Genom att studera tabell 3, som visar syntaktisk meningslängd, 

ser vi att andelen referat för respektive grupp korrelerar med syntaktisk meningslängd. 

Hög frekvens av referat verkar således sammanfalla med längre meningar.  
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7 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar denna undersökning av skrivutveckling under gymnasietiden 

olika tendenser för meningsbyggnadsvariabler kopplade till årskurs och betyg. Vissa 

variabler, såsom fundamentstyp, andel meningsfragment, andel satsradningar samt 

andel dubbla fundament, verkar ha ett tydligt samband med både årskurs och betyg 

medan andra variabler, såsom grafisk och syntaktisk meningslängd och andelen att-

satser, inte följer något enhetligt mönster. Materialet visar samtidigt att ingen variabel 

går att renodla utan att de är beroende av varandra.  

 Sammantaget kan dock sägas att årskurs verkar vara mer avgörande för elevernas 

meningsbyggnad än vad betyget är. De flesta variabler i min undersökning uppvisar 

nämligen större skillnader mellan årskurserna än inom årskurserna. Detta står i kontrast 

till Myhills modell för skrivutveckling (2008) vilken illustrerar att variablerna 

samverkar mer med betyg än med ålder. Till viss grad kan skillnaden mellan 

årskurserna förklaras med hjälp av de skiljande provinstruktionerna vilka till viss grad 

påverkar vissa meningsbyggnadsvariabler, såsom syntaktisk meningstyp och andelen 

citat och referat, men det är även skillnad angående variabler som inte kan förklaras 

med hjälp av texttypen. I framtiden skulle dock en jämförelse av elevtexter där samtliga 

grupper har skrivit exakt samma uppgift vara intressant att genomföra.   

 Den stora olikheten mellan årskurserna kan bero på på att skillnaden mellan betygen 

har neutraliserats i Sv3. Här finns skäl att reflektera kring huruvida 

svenskundervisningen under gymnasiet har något att göra med den utjämnade 

skillnaden i Sv3. En tänkbar förklaring kan nämligen vara att undervisningen främst 

riktar sig mot svaga elever då lärare kanske är mer måna om att alla elever ska klara 

godkänt-gränsen än att eleverna ska få högsta betyg. Att Sv1E avviker i flera avseenden 

leder vidare till de tydligare skillnaderna inom Sv1. Här finns anledning att fundera 

över huruvida meningsbyggnadsvariabler ger utslag på betyget i högre grad i Sv1 än i 

Sv3. Materialet visar exempelvis att de variabler som tidigare forskning menar 

kännetecknar talspråkliga texter, såsom hög andel dubbla fundament, hög andel 

meningsfragment och, enligt vissa, förekomst av många bisatser (Östlund-Stjärnegårdh 

2002; Myhill 2008), förekommer i högre grad i Sv1E än i övriga grupper. Denna 

avvikande meningsbyggnad gör att Sv1E-texterna upplevs mer upprepande, talspråkliga 

och okoncentrerade än övriga gruppers texter vilket verkar ge utslag på betyget.  

 Samtidigt bör nämnas att det inte är helt lätt att hitta ett mått för vad okoncentrerad 

meningsbyggnad egentligen innebär. Ett mått för onödiga upprepningar och överflödiga 
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fraser kräver en mer djupgående, kvalitativ analys av materialet. För, vad säger 

egentligen dessa kvantitativa variabler läraren om elevers skrivutveckling? 

Återkommande konstaterar den tidigare forskningen att kvantitativa mått är 

problematiska och hamnar i skuggan av förmågan att kunna variera meningarna samt 

uttrycka innehållet på bästa sätt. Liksom Josephson med flera konstaterar finns det inte 

några meningsbyggnadsmönster som i sig är bättre än andra utan att en väl konstruerad 

meningsbyggnad är när strukturen framhåller innehållet på bästa sätt (1990:28). Valet 

av metod kan således ifrågasättas då en enbart kvantitativ analys av 

meningsbyggnadsvariabler i förhållande till årskurs och betyg inte verkar vara 

tillräcklig för att förklara elevers skrivutveckling under gymnasiet. En kvalitativ 

kompletterande och mer djupgående undersökning skulle vara att föredra. Ett förslag är 

att undersöka användningen av nominalfraser i texterna, t.ex. dess längd, typ av attribut 

och konkreta respektive abstrakta huvudord etc. för att få en djupare förståelse för 

meningarnas grad av variation, koncentration och komplexitet samt graden av 

skriftspråklighet, något som denna undersökning endast snuddar vid. 

 Mot bakgrund av undersökningen förefaller det inte helt okomplicerat att som lärare 

reda ut vilka meningsbyggnadsvariabler som utvecklas under gymnasietiden och vilka 

av dessa som hör samman med ett högt betyg. Även om denna undersökning kan 

förevisa blygsamma tendenser på gruppnivå för vilka variabler som hör samman med 

skrivutveckling under gymnasiet kan vi konstatera att det krävs kompletterande 

undersökningar av kvalitativ karaktär för att få en fullständig förståelse för hur 

gymnasieelevers skriftspråk utvecklas.    
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