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Sammandrag 

Elevers förmåga att skriva tros på grund av teknikens och sociala mediers ökade inflytande ha 

försämrats de senaste åren. Syftet med denna studie är att ta reda på om det verkligen 

stämmer. För att undersöka den eventuella förändringen av kvaliteten på elevers texter har 

frekvensen av ett antal talspråkliga drag i elevtexter, producerade under nationella proven i 

svenska år 1998–2001, undersökts och jämförts med frekvensen av talspråksdrag i elevtexter 

producerade under nationella proven i svenska år 2017. Resultatet visar inga tendenser mot ett 

ökat antal talspråkliga drag och försämrad textkvalitet. Tvärt om syns en liten minskning av 

antalet talspråkliga drag. Efter att ha studerat talspråksdragen i sin kontext visar det sig dock 

att minskningen inte nödvändigtvis medfört en förbättring i fråga om textkvalitet.  

 

Nyckelord: svenska, talspråklighet, elevtext, nationella prov, sociala medier. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion till undersökningen 

Det råder idag en allmän uppfattning om att ungdomar läser mindre och skriver sämre än förr. 

Ofta är uppfattningarna baserade på de ökade influenserna från digitala forum och medier. 

Tidigare undersökningar uppvisar dock inga belägg för att uppfattningarna rörande 

ungdomars läsning skulle stämma (Steiner 2009:152). Men hur är det med skrivandet? Kan 

ungdomar idag skilja på SMS-språk med dess talspråkliga och mer informella drag, och det 

mer formella språk som finns i andra typer av texter? 

 

Att elever skulle ha svårt att genreväxla är inte något nytt. Tidigare har man sett hur ett 

berättande, och därmed mer talspråksnära, språk dominerar även när ett sådant inte lämpar sig 

(Nyström Höög 2010:7, 8). Detta problem har dock kopplats till en i skolan bristande 

undervisning av andra genrer än de berättande. Sedan digitaliseringen har talspråksnära text 

fått en allt större roll i ungdomars vardag, och det verkar inte längre bara vara skolans 

genreundervisning som utpekas som bidragande orsak till elevers alltför talspråkliga stil i fel 

sammanhang. 

 

Språket som används när man snabbt ska skicka iväg ett meddelande till en kompis har helt 

andra krav än språket som förväntas finnas i en skoluppgift, i en bok eller i en debattartikel. 

Faktum är att språk i alla dessa, och åtskilliga andra, genrer har helt olika krav och 

förväntningar på sig (Bellander 2009:41). Inom det språk som digitaliseringen fört med sig i 

sms och olika sociala medier är en snabb och smidig kommunikation högt prioriterad. Denna 

typ av skrivande står därför mycket närmare talets funktion än många andra typer av texter 

(Bellander 2008:48).  

 

Denna undersökning är baserad på möjligheten att en försvagning av ungdomars skrivande är 

en uppfattning från omvärlden som egentligen inte stämmer. Som ett perspektiv på frågan 

diskuteras undersökningsresultatet i förhållande till ungdomars ökade användning av sociala 

medier – vilket enligt nämnda föreställningar är det som skulle ha bidragit till allt mer 

talspråkliga drag i elevers skrivande. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

I skolan ska elever tillägna sig ett formellt och funktionellt skriftspråk, och därmed anses 

vanligen frånvaro av talspråkliga drag i en elevtext vara en kvalitet. För att undersöka 

skrivförmåga kan därför mängden talspråkliga drag i texter studeras. Undersökningen av 

talspråkliga drag i text har här avgränsats till följande variabler: nominalkvot, talspråksnära 

ord och stavning, deiktiska ord, subjunktionsförekomst och meningslängd. Samtliga av dessa 

variabler presenteras närmare under avsnittet om teori och tidigare forskning, samt under 

metoddelen.  

 

För att skilja på mer och mindre talspråkliga texter omnämns tal- respektive skriftspråkliga drag 

här som motpoler – därmed inte sagt att de alltid är varandras motsatser. En viss grad av 

talspråklighet finns förstås i alla texter då talspråklighet och skriftspråklighet har mycket 

gemensamt. Kvantiteten av talspråkliga drag borde dock säga något om hur skicklig 

skribenten är i fråga om att skriva formell svenska. Syftet med denna undersökning är att ge 

en indikation på om elevers skrivförmåga är oförändrad över de senaste åren, baserat på 

talspråksdrag i elevproducerade texter. Utgångspunkten och frågeställningen jag använt mig 

av för undersökningen är: Har talspråkliga drag i texter, författade av elever i årskurs 9, ökat 

från åren 1998–2001 till år 2017? Samt för att diskussionen: Vilka möjligheter och 

begränsningar har de kvantitativa analysverktygen, sett utifrån en kvalitativ läsning av 

elevtexter? 

      

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds ovan med syfte och frågeställning som presenteras. Vidare följer kapitel 2 

som innehåller en bakgrund till själva undersökningen, i form av teori kring ämnet samt 

tidigare forskning. Det som presenteras under det avsnittet är den digitaliserade 

kommunikationen, elevers skrivande samt litteracitet, skrivprocess och skrivutveckling, och 

slutligen de variabler som analyserats i elevtexterna. Detta avsnitt utgår jag senare från i 

analysen och diskussionen av resultatet.  

 

Nästa avsnitt presenterar närmare det material som används för undersökningen, samt den 

metod som tillämpas. Efter material och metod följer den del som redogör för det kvantitativa 

resultatet, och vidare förs en diskussion kring detta. I diskussionsdelen diskuteras och 

problematiseras det kvantitativa resultatet utifrån en kvalitativ läsning av elevtexterna. 
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2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Den digitaliserade kommunikationen 

Datorer och mobiltelefoner är numera en nödvändig del av vardagen för de allra flesta. Barn 

och ungdomar växer idag upp med betydligt fler kommunikations- och informationsvägar än 

för bara ett fåtal decennier sedan. Sociala medier, digitala forum samt sms och andra 

chattfunktioner påverkas alla av faktorer som på olika vis avgör villkoren för 

kommunikationen. Att prata i telefon är något som för många yngre ersatts av läsande och 

skrivande via digital teknik (Olin-Scheller 2014:91). I tidigare rapporter presenteras dock en 

motsatt mening. Bellander (2008:44) framställer en bild av att den digitala tekniken enbart 

tillkommit, och alltså inte blivit ett substitut. Därav, bland annat, liknar de språkstilistiska 

dragen i skrift på sociala medier de som används i talspråket – de tjänar helt enkelt ungefär 

samma syfte.  

 

Det som oftast står i centrum för den digitala kommunikationen är att på ett snabbt och 

smidigt vis föra fram det man vill säga, vilket också pekar på att skriftspråket i dessa 

sammanhang står närmare talets funktion än många andra typer av texter (Bellander 2008:48). 

Att snabbt framföra information är dock inte alltid syftet med kommunikationsvägen. 

Eftersom skriftlig kommunikation via tekniska verktyg delvis ersatt muntliga samtal, så kan 

man rimligtvis anta att delar av talets funktion skulle ha överförts till skriftkommunikationen. 

En sådan funktion är kommunikation utan syfte att förmedla ett budskap (Sundberg 2014:52). 

Människan är en kommunicerande varelse, vilket betyder att vi inte alltid måste ha något att 

förmedla till mottagaren, utan kan tala enbart för att få kommunicera (Sundberg 2014:52). 

Innan digitaliseringens tid fanns inget så snabbt sätt att kommunicera via skrift som olika 

chattfunktioner idag erbjuder. Det fanns därmed ingen form av skriftlig kommunikation som 

lika tydligt kunde ersätta talets funktion. Vidare bör alltså en förändring ha skett rörande 

huruvida text utan syfte att förmedla någon specifik information kan produceras. 

 

Skrivandet sker alltså långt ifrån enbart i skolan. Sms och andra chattfunktioner medför att de 

flesta skriver dagligen även utanför skolan – om än på ett sätt som skiljer sig mycket från 

skrivande i skolkontexter. De olika texterna kommer till i skilda kommunikativa situationer, 

och utifrån det kommer Bellander (2008:48) i sin avhandling fram till att ungdomar kan skilja 

på vilken språklig stil som används i respektive kontext. Den uppfattning många har, om att 

chattspråket kommer att påverka ungdomars brytande av skrivkonventioner i andra 
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sammanhang, är därför ganska troligt en föreställning som inte stämmer (Bellander 2008:49). 

Risken kvarstår dock, även om den är liten, och det är inte en omöjlighet att ungdomar tar in 

talspråkliga drag från sitt chattspråk till andra sammanhang. I sms och liknande 

kommunikationssituationer kan man ibland urskilja personliga drag, alltså ord eller stilistiska 

drag som är specifika för en person eller den grupp som kommunicerar (Bellander 2008:49). 

Exempelvis skulle en sådan personlig utvecklad stil skulle kunna tas med in i andra 

textsammanhang, och bryta mot skriftspråksnormerna. Detta är ett av de drag som söks efter i 

mitt undersökningsmaterial. 

 

2.2 Elevernas skrivande 

I detta avsnitt behandlas kortfattat en del av de faktorer som rör elevers skrivande. Begreppet 

litteracitet är relevant för och relateras här till skrivutveckling, inkluderat de faktorer som kan 

gynna eller hämma utvecklingen. 

 

2.2.1 Litteracitet och skrivutveckling 

Begreppet litteracitet innebär generellt sett att man kan bemästra läsande och skrivande 

(Gibbons 2010:80). Att vara litterat är dock inget statiskt tillstånd, utan beroende av kontext 

och något som kan utvecklas med tiden (Gibbons 2010:80). Att vara litterat i ett sammanhang, 

säg för att läsa en vanlig relativt enkel roman, betyder inte att man är litterat inom alla ämnen. 

Det kan exempelvis vara ett smalt område inom fysik, lingvistik, ekonomi eller något annat 

ämne man inte är speciellt insatt i. När man försöker läsa en text inom ett sådant område är 

det troligt att det finns alltför många begrepp man inte har en djupare förståelse för, och därför 

kan man inte helt förstå innebörden av texten – man är alltså ännu inte litterat inom ämnet 

(Gibbons 2010:80–83). 

 

Litteracitet är som nämnts något dynamiskt och utvecklas i takt med läs- och skrivfärdigheten. 

Ämnesspecifikt behöver man vara van vid ett visst sätt att läsa, skriva och resonera för att 

vara litterat inom området (Gibbons 2010:82). Det gäller även tal och skrift, som skulle kunna 

ses som just två olika områden. För att bli bra på att skriva måste elever alltså göras medvetna 

om skillnaderna samt vad som är områdesspecifikt för skrift respektive tal. Skrivförmåga 

hänger även nära samman med läsutveckling och kan ses som en del av elevers litteracitet.  
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I skolan kan bra och dåliga utvecklingsspiraler skapas kring läsande och skrivande, liksom 

kring annat (Fischbein 2014:37). Det kan exempelvis betyda att en lärare med en stark tro på 

en framgångsrik utveckling kan skapa en positiv, till och med vända en negativ, utveckling 

(Fischbein 2014:37). Det fungerar likväl omvänt; en negativ utvecklingsspiral skapas om en 

elev blir stämplad som någon som aldrig eller sällan lyckas (Fischbein 2014:37). Det tycks 

som tidigare nämnts finnas en bild av en negativ skriv- och läsutveckling hos ungdomar, och 

enligt Fischbeins (2014) utvecklingsspiraler skulle en eventuell negativ utveckling av 

skrivande alltså kunna vara delvis orsakad av just denna bild. 

 

Hur, när och var skrivutvecklingen sker finns det förstås inget entydigt svar på. Mycket av 

lärandet sker i skolan där läraren tjänar både som gränssättare och förebild. I och med 

digitaliseringens genombrott har vi börjat producera en betydligt större mängd text. 

Ungdomar skriver alltså mer idag än tidigare, även om det inte handlar om olika typer av 

texter som påträffas i skolan utan chattmeddelanden, kommentarer, bildtexter, blogginlägg, 

fanfiction och så vidare. För flertalet av dessa kan man ifrågasätta hur mycket det inverkar på 

skrivutvecklingen inom andra genrer och medier än det angivna. Olin-Scheller (2014:94) 

presenterar fanfiction som ett exempel på en lärmiljö som faktiskt kan påverka skrivförmågan. 

Fanfiction är, till skillnad från skolan, en informell lärmiljö utan en given förebild och 

gränssättare. Inom denna är medskapandet vägledning och stöd och de som kan mindre lär av 

de som kan mer. Intresse och en egen vilja är också det som driver skapandet i sammanhang 

som fanfiction, menar Olin-Scheller (2014:94). Likaså blir det med lärandet, det är intresse 

och egen vilja som driver det. Det är inte heller lärandet som är den primära motivationen. 

Istället blir lärandet här en positiv konsekvens av motivationen för något annat. 

 

Hur undervisningens steg är utformade påverkar också elevernas skrivkunskaper. Återigen har 

eleverna vars texter som analyserats befunnit sig på olika skolor och haft olika lärare, och 

eftersom det inte finns någon mall för hur undervisningen ska se ut, utan bara anvisningar om 

vad den ska innehålla så finns inga garantier för att eleverna fått en likvärdig 

skrivundervisning. I den angivna provsituationen är också genreundervisning av intresse. 

Eleverna får en provinstruktion som anger vilken typ av text som ska skrivas, alltså vilken 

genre, och behöver då ha förkunskaper om dessa för att kunna utföra uppgiften. För att 

eleverna ska kunna detta måste de ha fått ta del av undervisning som byggt upp kunskap, som 

visat modeller för hur texter kan och bör se ut, som gett stöd i att skapa texter, och som 

slutligen gett övning i att skapa egna texter (Nordenfors 2017:31).  
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Sist i undervisningsprocessen och i elevernas skrivprocess, eller till och med efter den, sker 

bedömning och betygsättning av texterna. Bedömningen tillhör skrivutvecklingen, och en 

formativ sådan kan föra skrivutvecklingen framåt (Nordenfors 2017:31). En formativ 

bedömning kommer inte alltid enbart efter en producerad text, så som betygsättningen oftast 

gör, utan kan med fördel ske integrerat under skrivprocessen (Nordenfors 2017:32).  

 

2.3 Talspråklighet i elevtexter 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) har för sin avhandling jämfört gymnasieelevers texter som fått 

betyget godkänt (G) med texter som fått betyget icke godkänt (IG). Resultatet visar ett antal 

skillnader, och när det kommer till talspråkliga drag visar det sig bland annat att den mer 

talspråkliga formen dom förekommer oftare i texterna där betyget IG satts. Dom är där 

utskrivet som en talspråksform, men resultatet tolkas inte som att talspråksformen eller ordet i 

sig är det som bidrar till att texterna blir underkända. Det är istället intrycket av att eleven inte 

kommit så långt i sin skrivutveckling som formen ger, som bidrar till det icke godkända 

betyget (Östlund-Stjärnegårdh 2002:186).  

 

Andra textegenskaper Östlund-Stjärnegårdh (2002:186) lyfter fram som skillnader mellan 

godkända och icke godkända elevtexter – som också tillhör skillnader mellan tal och skrift – 

är fundamentslängd, meningsbyggnad (till exempel satsradning) och styckeindelning. Av 

dessa är det kanske framförallt meningsbyggnad och fundamentslängd som kan studeras som 

talspråksdrag i text, medan styckeindelning snarare är mer av en visuell och strukturell 

skillnad. Fundamentens längd bidrar till mer vänster- eller högertyngd i meningarna, vilket i 

sin tur ger intryck av en mer skrift- eller talspråklig stil. 

 

Ett annat fenomen som Östlund-Stjärnegårdh (2002:151) presenterar är att bisatserna är fler i 

IG-texterna än i G-texterna. Att det är så tolkas som att eleverna som skrivit IG-texterna ännu 

inte lärt sig att koncentrera sitt språk (Östlund-Stjärnegårdh 2002 151). Koncentration av 

språk är en av de faktorer som tydligast skiljer det talade språket från det skrivna. Man kan 

alltså se hur mindre talspråksnära texter tenderar att bedömas som bättre. 
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2.4 Talspråkliga drag i text 

2.4.1 Olika (kon)texter ger olika språkstil 

Den språkliga utformningen påverkas av hur informationen förmedlas (Lagerholm 2008:55). 

Tre av de nivåer i vilka man kan urskilja förmedlingen är kanal, medium och genre 

(Lagerholm 2008:55). Den första nivån, kanal, delar upp informationstillkomsten i tal 

respektive skrift. 

 

Nästa nivå för språkets utformning är de medium i vilka texten skapas (Lagerholm 2008:56). 

Begreppet syftar på verktyget och platsen för testens tillkomst. Exempel på medium kan vara 

papper eller datorer. Olika medium innebär att texter kommer till på olika grunder för 

kommunikation. Man kan också inkludera den fysiska miljön i vilken texten tillkommit i 

denna nivå (Lagerholm 2008:56). 

 

Den sista nivån, genre, framställs av Lagerholm (2008:56) som ett omdiskuterat begrepp som 

har flera olika definitioner beroende på vem man frågar. Jag har här valt att använda mig av 

Nordenfors (2017:87) definition i vilken genrer är etiketter som kan appliceras på texter, 

eftersom denna definition inkluderar samtliga nivåer av genrer. Etiketterna känns igen och 

skiljs åt genom att vi av en text med en viss etikett, alltså av viss genre, kan förvänta oss vissa 

språkliga mönster (Nordenfors 2017:88). 

 

Kanalen, tal eller skrift, är det som har störst inverkan på den språkliga form vi väljer att 

använda (Lagerholm 2008:56). Det är en anledning till att det kan ses som en befogad 

uppfattning att kanalerna skulle fortsätta inverka på den språkliga stilen trots ett byte av genre. 

Å andra sidan byter vi även kanal då vi går från tal till en skriftlig genre, vilket tyder på att vi 

även borde ändra det språk vi använder. Undersökningen syftar som tidigare nämnts till att 

visa på en eventuell ökad överföring av typiska drag från talets kanal in i skriftkanalen – 

hypotetiskt via en skriftlig genre som ligger närmare talet än de argumenterande och 

utredande genrer som tillhör undersökningsmaterialet. 

 

2.4.2 Nominalkvot 

En verbal stil är typisk för talspråk och för talspråklig skrift (Lagerholm 2008:109). En nominal stil å 

andra sidan är typisk för innehållstäta skrifter. Verbal och nominal stil är alltså två motpoler och kan 

användas för att beskriva hur tal- eller skriftspråklig en text är (Lagerholm 2008:184). Nominalkvot 
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är ett mått på den nominala stilen i en text (Josephson, Melin & Oliv 1990:40). Vill man mäta 

talspråklighet i texter är nominalkvot därför ett bra och tydligt verktyg. Måttet räknas ut 

genom att det totala antalet substantiv, prepositioner och particip i en text divideras med 

summan av pronomen, adverb och verb (Josephson, Melin & Oliv 1990:41). En enklare 

variant av nominalkvot fås genom att dela antalet substantiv på antalet verb (Lagerholm 

2008:133). Spontant tal har ofta en nominalkvot som ligger på några tiondelar medan extremt 

informationstäta texter kan komma långt över 2 (Lagerholm 2008:133). Medelvärdet på en 

gymnasieuppsats har uppgetts till 1,2 (Einarsson 1978, i Lagerholm 2008:250) (jfr Josephson, 

Melin och Oliv (1990:41) där motsvarande värde är år 1990 var 0,7). Ett genomsnittligt 

samtal har en nominalkvot på 0,5 (Einarsson 1978, i Lagerholm 2008:250). 

 

En generell skrivutveckling sker från en mer verbal mot en mer nominal stil (Josephson, 

Melin & Oliv 1990:41). En förändrad nominalkvot från åren 1998–2001 till år 2017 skulle 

alltså tyda på en förändring även i stilnivån avseende verbal och nominal stil – i hur 

talspråksinfluerad stilen är. 

 

2.4.3 Talspråksnära ord och stavning 

De flesta ord har en bestämd stavning, men då talspråkliga former börjar användas allt mer 

frekvent i skrift brukar de förr eller senare bli etablerade och en del av den normerade 

stavningen (Lagerholm 2008:89). På så vis kan en form av stavning ligga närmare talspråk än 

skriftspråk. Exempel på detta är att det idag är accepterat att skriva både sig och sej, dig och 

dej, mig och mej. Här är den senare formen av respektive ord mer talspråksnära och 

fortfarande betraktad som informell i många sammanhang (Lagerholm 2008:89). Likaså finns 

det ord som i sig kan uppfattas som mer eller mindre informella och talspråkliga – mer om 

detta hittas under avsnitt 2.4.7 om Lekter och ordval.  

 

Vissa stavningsvarianter och ordval kan förstås också vara rent felaktiga att använda i skrift, 

trots att de finns i det talade språket. Stavas till exempel ordet egentligen som igentligen så är 

detta inkorrekt enligt stavningsnormen men antagligen, liksom sej, dej och mej, påverkat av 

talspråksformen. 

 

Då språket förändras är unga personer ofta de första att ta efter detta. Vi bör därför vara 

medvetna om att det vi ser som ett språkligt fel i elevtexter kan vara något som faktiskt är på 

väg in i språket. Grammatiskt sett har inte svenska språket förändrats mycket alls under 1900-
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talets senare hälft (Pettersson 2005:198). Däremot har som nämnts sådant som ofta använts i 

tal men sällan i skrift blivit etablerat också i skriftbruk (Pettersson 2005:198).  

 

2.4.4 Deiktiska ord 

Skriftens språk är i förhållande till talspråk mer preciserat (Lagerholm 2008:183). Samtidigt 

är talets kommunikativa funktion mer precis, tack vare all information som finns utanför 

själva språket (Lagerholm 2008:183). En av skillnaderna är att så kallade deiktiska ord kan 

användas i talet utan en språkligt förklarande kontext. Deiktiska ord är framför allt en del 

adverb och pronomen, exempelvis där, här, nu, snart, igår, idag, jag och du. Ordens 

betydelser är alltså kontextbundna, och skulle i skrift, till skillnad från i tal, behöva en 

språklig förklaring för att visa vad de syftar på. 

 

Orden som tagits upp som exempel används givetvis även i skrift, så det går inte att säga att 

en text har talspråkliga drag för att deiktiska ord förekommer i den. Däremot används de 

deiktiska orden i högre grad i talat språk, eftersom de i skrift många gånger måste ersättas av 

preciserande och kontextoberoende ord eller fraser (Lagerholm 2008:183). En förändring i 

hur frekvent förekommande deiktiska ord är i texter skulle därmed kunna visa på om texterna 

gått närmare eller längre bort från talspråket.   

 

2.4.5 Bisatser 

En annan variabel som kan visa på talspråklighet i texter är bisatser. Dessa kan analyseras 

både ifrån antal och längd, samt i förhållande till resterande delar av texten. Paratax och 

hypotax är två begrepp som kan kopplas till bisatsers effekt på textens stil. Begreppen 

beskriver om meningar domineras av samordning eller underordning. En parataktisk stil finns 

där meningarna mestadels är samordnande och en sådan har traditionellt sett betraktats som 

typisk för en ledigare och mer talspråklig stil (Lagerholm 2008:126). En hypotaktisk stil å 

andra sidan brukar ofta kopplas till mer formell skrift (Lagerholm 2008:126).  

 

Lagerholm (2008:128) framställer att de flesta undersökningar visar att den traditionella 

synen, där parataktisk stil är kopplad till talspråk samt hypotaktisk stil är kopplad till 

skriftspråk, stämmer. Det tilläggs dock att man bör ha i åtanke att det också finns 

undersökningar som pekar på motsatsen; det finns även resultat som pekar mot att bisatser i 

skrift ersätts av satsförkortningar och utbyggda fraser, samt att talet består av en stor andel 
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bisatser. De två motstridigheterna behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra. Lagerholm 

(2008:129) kommer fram till att det dock vara en god idé att titta på fler faktorer än den totala 

andelen bisatser, för att vara säker på att bisatsandelen säger det man tror om stilen. 

 

2.4.6 Meningslängd  

Mycket långa eller mycket korta meningar är enkla att lägga märke till, men det är sällan 

längden i sig som påverkar den språkliga stilen (Lagerholm 2008:135). Svårlästa texter 

innehåller ofta många långa meningar, men långa meningar behöver inte innebära att språket 

är svårläst, och detsamma gäller korta meningar som inte nödvändigtvis behöver innebära ett 

enkelt språk (Lagerholm 2008:135). Om språket uppfattas som svårt eller inte beror snarare 

på vad som i sin tur har orsakat de eventuellt långa eller korta meningarna (Lagerholm 

2008:136). En lång mening kan exempelvis bestå av flera syntaktiska meningar och därför 

vara relativt lätt att läsa, jämfört med en lång mening bestående av en enda lång huvudsats. 

Det kan också handla om hur informationstäta meningarna är, om hur långa fundamenten är 

eller om meningen blivit lång på grund av uppräkningar (Lagerholm 2008:137). Långa 

meningar som ändå går att läsa utan problem kan alltså skapas av en skicklig skribent. 

Samtidigt kan långa meningar också komma till av exempelvis brist på koncentration, vilket 

skapar ett mer vardagligt språk som snarare passar in i konverserande än i skrift, där det 

istället uppfattas som pratigt upprepande eller omständligt (Lagerholm 2008:137).  

 

Att studera enbart meningslängden avslöjar inte så mycket om stilen, men i kombination av 

att studera orsaken till meningslängden kan det visa stilistiska drag. Det krävs alltså både 

kvantitativa och kvalitativa efterforskningar för att egentligen kunna säga något om vad 

meningslängden gör med stilen i ett visst sammanhang. 

 

3 Metod och material 

3.1 Undersökningsmaterial 

Materialet för undersökningen består av 22 elevtexter från tidsperioden 1998–2001 och 

ytterligare 22 elevtexter från år 2017. Texterna är hämtade ur Uppsala elevtextkorpus, en 

korpus baserad på ett stort antal elevtexter, producerade under nationella prov i svenskämnet 

(Megyesi, Näsman & Palmer 2016). Samtliga av texterna jag använt är skrivna av elever i 

årskurs nio under de nationella proven i svenska. Vilket kön eleverna som skrivit texterna har 
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är okänt, och jag använder därför inte genus som underlag för diskussion i denna 

undersökning. Att de äldre texterna är skrivna under fyra olika år beror enbart på att mer 

material på så vis kunde erhållas.  

 

Provtexterna kommer från ämnet svenska, alltså inte från svenska som andraspråk. Trots att 

de båda svenskämnena har nästan exakt samma kunskapskrav samt samma nationella prov har 

jag valt att utesluta texter från elever som läser svenska som andraspråk för att avgränsa den 

undersökta gruppen, specificera resultatet och eliminera faktorer som kan påverka det som i 

denna undersökning är det intressanta i resultatet – en eventuell förändring av talspråkliga 

drag i elevtexter. Att ha med även dessa texter skulle bidra mer till oklarheter än för resultatet 

intressanta perspektiv.  

 

Elevtexterna är samtliga skrivna som argumenterande eller utredande texter. Berättande 

genrer, som också ingick i nationella proven dessa år, har uteslutits. Skrivet språk är mer 

informationstätt än det talade språket, som istället är mer berättande (Lagerholm 2008:184). 

De berättande texterna hamnar alltså redan från början närmare talspråket än de 

argumenterande och de utredande, och innehåller med stor sannolikhet drag som försöker 

efterlikna talspråket så som dialoger. Att analysera dessa blir därför inte lika intressant i syftet 

att se om talspråkliga drag ökat som en negativ konsekvens av digitaliseringen. 

 

Argumenterande samt utredande texter är relativt breda begrepp för att beskriva de genrer 

som texterna omfattas av. För att specificera skrivuppgifterna vill jag först framhålla att 

texterna från åren 98 till 01 har grundats på tämligen öppna instruktioner. Eleverna har fått ett 

ämne presenterat och ska skriva och berätta om, samt resonera och reda ut sina tankar kring 

detta. Vilket ämnet är varierar mellan åren. Ett par av dessa skrivinstruktioner till nationella 

proven instruerar även om att eleverna ska skriva sina texter som om de skulle publiceras i en 

lokaltidning eller som ett kapitel i en bok. 2017 års provinstruktion är lite mer specificerade. 

Instruktionen för de argumenterande texterna säger att eleverna ska skriva sin argumentation 

som ett brev. För de utredande texterna ska eleverna skriva en krönika i vilken de ska resonera 

kring det angivna ämnet.   

 

Prov från åren 1998 till och med 2001 följer alla läroplanen Lpo 94 och elevtexterna från 

dessa år är betygssatta med betygen godkänt (G), väl godkänt (VG) eller mycket väl godkänt 

(MVG). De texter som inte uppfyller kraven för något av betygen har inte fått något betyg 
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utan är markerade med ej nått målen (EN). Elevtexterna från år 2017 omfattas istället av Lgr 

11 och har betygsatts med den nuvarande betygsskalan. I den nuvarande betygsskalan finns 

betygen F, E, D, C, B och A, men bara E, C och A har betygskriterier. Bedömning av texterna 

görs kvalitativt och det är därav känt i bedömningsforskningen att skrivbedömning behäftas 

med vissa problem kring pålitlighet och konsekvens (Berge 2005). Betygen som texterna fått 

kan därför inte helt och hållet jämförbara med varandra. 

 

Elevtexterna som utgör undersökningsmaterialet är utvalda utifrån betyg, i strävan om att 

antalet äldre texter och antalet nyare texter skulle bli detsamma. Exakt hur betygsfördelningen 

för de 44 texterna ser ut visas i tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Antal elevtexter i respektive betygsgrupp för olika årsgrupper 

Betygsgrupp EN / F G / E VG / D–C MVG / B–A Totalt 

1998–2001 

2017 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

3 

3 

22 

22 

Samtliga årsgrupper 10 14 14 6 44 

 

Betygen från de två grupperna, indelade efter åren då de skrevs, är som nämnts inte helt 

jämförbara. För denna undersökning har jag valt att jämföra betygen på följande vis: F 

motsvarar EN; E motsvarar G; D och C motsvarar VG; samt B och A motsvarar MVG (se 

även Tabell 3.1). Anledningen till att jag kategoriserat betygen D respektive B så att de 

motsvarar det svårare av de två steg de står mellan är att kraven för att nå upp till dessa betyg 

är att övervägande kriterier på C- respektive A-nivå ska ha uppnåtts. De två presenterade 

betygsskalorna blir heller inte helt motsvarande eftersom kriterierna för de olika betygsstegen 

gjorts om, men kan rimligtvis ändå jämföras eftersom tanken är att kriteriernas nivå ska vara 

ungefär motsvarande, och båda systemen används för att exempelvis konkurrera om platser 

till samma vidareutbildningar. 

 

De elevtexter som analyseras har alla tillkommit i ungefär samma underlag för 

kommunikation, samma medium. Huruvida texterna är skrivna för hand på papper eller med 

digitala hjälpmedel framgår inte i elevtextkorpusen, så möjligheten att ett fåtal haft tillgång 

till dator eller liknande som stöd finns. Man kan som nämnt också inkludera den fysiska 

miljön i vilken texten tillkommit textens medium för tillkomst. Inte heller här går det att 
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säkert säga hur elevernas miljöer skiljt sig åt, men sannolikt har samtliga tillkommit i någon 

form av tyst provlokal i skolor. 

 

Förutom de fysiska omständigheterna finns ett antal fler faktorer relaterade till 

provsituationen som kan ha påverkat elevernas skrivande. Några av dessa presenteras här 

kortfattat. 

 

Skrivarbetets olika stadier kan sammanfattas som analys, insamling och bearbetning av 

material, strukturering, formulering och bearbetning (Strömquist 2014:42–46). 

Skrivprocessens faser används sällan linjärt utan går in i och om varandra under skrivandet 

(Strömquist 2014). Under provsituationen begränsas denna annars ganska rörliga och 

tidskrävande process. Provet skrivs under ett begränsat antal timmar och eleverna har därför 

ingen möjlighet att få någon tidslig distans till texten, vilket kan påverka sådant som till 

exempel korrekturläsning; det blir svårare att se fel i något man själv just skrivit. Eleverna ges 

heller ingen möjlighet att diskutera och resonera med andra kring innehållet. Det är förstås 

sällan man i en skolkontext, eller i någon kontext överhuvudtaget, skriver utan några 

tidsramar alls, och provsituationen är antagligen inte helt obekant för eleverna. Det bör ändå 

betänkas att de som producerat de undersökta texterna gjort detta under speciellt reglerade 

omständigheter. 

 

Ytterligare ett tillägg kring provsituationen är att eleverna får välja ett av tre angivna ämnen, 

och har därmed viss möjlighet att välja ett ämne som passar dem. För att lyckas med 

uppgiften krävs det att eleverna är relativt litterata inom ämnet. De ämnen som proven 

behandlar är förstås tänkta att vara bekanta för eleverna, men graden av hur litterata de är 

inom ämnet kan givetvis variera beroende på tidigare erfarenheter i elevernas liv. 

 

3.2 Metod för undersökningen 

För att undersöka om talspråkliga drag i elevtexter ökat har elevtexter från åren 1998–2001 

jämförts med elevtexter från år 2017. Inledningsvis gjordes en kvantitativ jämförelse av 

automatiskt analyserade textmått. För den automatiska analysen har verktyget Swegram 

använts. Swegram är ett automatiskt program som annoterar och lingvistiskt analyserar texter 

(Näsman, Megyesi & Palmér 2017). Analysen kan sedan observeras bland annat som 

statistiska uppställningar över olika variabler.  
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De variabler som jämförts för denna undersökning är följande: full nominalkvot, talspråksnära 

ord och stavning, deiktiska ord, antal subjunktioner och meningslängd. Samtliga av dessa kan 

enligt tidigare forskning vara utmärkande för skillnader mellan talspråklig och skriftspråklig 

stil, och finns, undantaget subjunktioner, att läsa om under avsnitt 2.4, Talspråkliga drag i 

text. Subjunktioner fungerar oftast som bisatsinledare, och har därför använts som ett 

ungefärligt mått på bisatsanvändning då analysverktyget ej direkt kunde visa på 

bisatsfrekvensen i texterna.  

 

Nominalkvot, deiktiska ord, bisatser och meningslängd är alla variabler som påverkar stilen i 

en text. För att få en rättvisande och mer nyanserad bild har ett mindre antal av elevtexterna 

även lästs kvalitativt. De olika variablernas placering och kontexten de finns i kan visa på 

delvis andra saker än de slutsatser som dras utifrån den övergripande statistiken. I den 

kvalitativa analysen kan både statistiken i sin kontext samt helt nya faktorer belysas.  

 

För att få med även de variabler som inte framgår av den kvantitativa analysmodellen har 

sådana, samt kontext och placering för samtliga av ovan nämnda variabler, delvis behandlats 

kvalitativt i diskussionen. Där ger jag exempel från texterna och problematiserar resultatet 

från den kvantitativa analysen.  

 

De texter som valts för manuell läsning har valts på grund av att de statistiskt sett stuckit ut 

från övriga texter. Det förkommer texter från både perioden 1998 – 2001 och år 2017. Vilka 

betygsgrupper de är hämtade från varierar och presenteras i samband med att de diskuteras 

under avsnittet för diskussion. Texterna benämns som Ä1, Ä2, N1, N2 och N3, där Ä 

respektive N står för om texterna kommer från det äldre (Ä) eller nyare (N) materialet. 

 

4 Resultat 

4.1 Nominalkvot 

Tabell 4.1.1 visar nominalkvoter för de två undersökningsgrupperna, samt för undergrupper 

uppdelade efter betyg. Längst ner i tabellen syns förändringen i nominalkvot från åren 1998–

2001 till 2017. 
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Tabell 4.1.1 Totalvärden för nominalkvot för elevtexter skriva under nationella proven i 

svenska år 1998–2001 samt år 2017 

Undersöknings-

grupp 

N/V-kvot 

 EN/F G/E VG/D–C MVG/B–A Samtliga 

1998–2001, (N=22) 0,44 0,51 0,49 0,61 0,51 

2017, (N=22) 0,57 0,73 0,64 0,67 0,63 

Förändring + 0,13 + 0,22 + 0,15 + 0,06 + 0,12 

 

Inräknas samtliga texter har nominalkvoten stigit med 0,12, vilket motsvarar en ökning med 

nästan 24 %. Delas resultatet in i grupper efter betyg kan man se att den grupp i vilken 

nominalkvoten ökat mest är G/E och den grupp som har minst ökning är MVG/B-A. I 

samtliga betygsgrupper har en ökning skett. 

 

4.2 Talspråksnära ord och stavning: mej, dej, sej och dom 

 

Tabell 4.2.1 Förekomst av normenlig och talspråksnära stavning i elevtexter under åren 1998–

2001 samt 2017 

 Frekvens/betygsgrupp 

Undersökta 

ord 

1998–2001 

(N=22) 

2017 

(N=22) 

Förändring 

(samtliga 

texter) 

 EN

/F 

G/E VG/ 

D–C 

MVG

/ B-A 

Alla EN/F G/E VG/ 

D–C 

MVG/ 

B-A 

Alla  

Mig 7 7 19 6 39 5 5 20 5 35 -4 

Mej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dig 2 0 13 0 15 1 2 7 1 11 -4 

Dej 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 

Sig 3 14 15 6 38 10 16 32 3 61 +23 

Sej 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 -4 

De + dem 6 6 13 9 34 15 26 32 5 78 +44 

Dom 3 12 3 0 18 15 0 2 1 18 0 

 

Användningen av ordformerna mig/mej ser i elevtexterna nästan helt lika ut åren 1998–2001 

som år 2017. Inte i någon av texterna används den mer talspråksnära stavningen mej. Inte 

heller för ordformerna dig/dej syns något större förändring, även om den mer talspråksnära 

stavningen dej syns en gång i tidigare texterna. För ordformerna sig/sej syns en viss 
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förändring. Dels används ordet nästan 50 % mer frekvent i de nyare texterna. Dessutom finns 

den mer talspråkliga stavningen, sej, enbart i de äldre texterna där den totalt sett förekommer 

4 gånger. Samtliga av dessa är i gruppen med betyget G.  

 

Användningen av ordformen dom som ersättning för de/dem har inte ökat sett till antalet 

gånger det används. I både de äldre och i de nyare texterna används ordet 18 gånger. Dock har 

användningen procentuellt sett minskat om man ser till andelen av de/dem som ersatts av dom. 

Åren 1998–2001 utgör varianten dom 34,6 % av det totala antalet dom, de och dem. År 2017 

utgör varianten dom istället 18,8 % av det totala antalet dom, de och dem. Den mer 

talspråksnära formen har alltså minskat med 15,8 procentenheter, eller 54,3 %. 

 

4.3 Deiktiska ord 

Tabell 4.3.1 Förekomst av deiktiska ord i elevtexter under åren 1998–2001 samt 2017. 

Under-

sökta ord 

Frekvens/betygsgrupp 

1998–2001 

(N=22) 

2017 

(N=22) 

Förändring 

(samtliga 

texter) 

 EN/F G/E VG/ 

D–C 

MVG

/ B-A 

Alla EN/

F 

G/E VG/ 

D–C 

MVG

/ B-A 

Alla  

Där 2 3 7 0 12 2 2 1 3 6 -6 

Här 2 5 9 4 20 8 5 6 1 20 0 

Nu 0 4 12 4 20 3 2 1 1 6 -14 

Idag 0 5 1 1 7 0 0 0 0 0 -7 

Jag 25 54 161 20 260 31 41 84 31 187 -73 

Du 10 8 30 0 48 8 18 22 13 61 +13 

Samtliga 

ord 

39 79 208 141 369 52 68 114 49 280 -87 

 

De deiktiska orden har minskat med totalt 87 ord, eller med 23,6 %, från de äldre till de nyare 

texterna. Det ord som minskat mest är jag. Ordet du har en liten ökning, för övrigt har 

användningen av samtliga undersökta deiktiska ord minskat. Den största minskningen för 

samtliga undersökta deiktiska ord har skett inom betygsgruppen MVG/B–A. 
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4.4 Subjunktioner per grafisk mening 

Tabell 4.4.1 Antal subjunktioner per grafisk mening i elevtexter under åren 1998–2001 samt 

2017 

Betygsgrupp 1998–2001 

(N=22) 

2017 

(N=22) 

Förändring 

EN/F 0,40 0,45 +0,05 

G/E 0,43 0,68 +0,25 

VG/D–C 0,45 0,63 +0,18 

MVG/B–A 0,45 0,43 -0,02 

Samtliga 0,44 0,58 +0,14 

 

Tabell 4.4.1 visar en generell ökning av antalet subjunktioner per grafisk mening från åren 

1998–2001 till år 2017. För samtliga betygsgrupper syns en ökning på 0,14 subjunktioner per 

grafisk mening. Motsvarande siffra för betygsgruppen G/E, gruppen med störst ökning, är 

0,25. I betygsgruppen MVG/B–A har en liten minskning på 0,02 subjunktioner per grafisk 

mening skett. I övriga betygsgrupper syns en ökning från de äldre till de nyare texterna. 

 

4.5 Meningslängd 

Tabell 4.5.1 Medelvärde för meningslängd mätt i antal ord per grafisk mening i elevtexter 

under åren 1998–2001 samt 2017. 

Betygsgrupp 1998–2001 2017 Förändring 

EN/F 15,58 17,18 +1,60 

G/E 16,09 16,88 +0,79 

VG/D–C 13.52 17,14 +3,62 

MVG/B–A 19,82 16,30 -3,52 

Samtliga 15,09 16.94 +1,95 

 

Medelvärdet för meningslängden har för hela materialet ökat med 1,95 ord per grafisk mening 

från åren 1998–2001 till år 2017. En ökning syns i alla betygsgrupper förutom MVG/B–A, 

där en minskning på 3,52 ord per grafisk mening skett. Störst är ökningen inom gruppen 

VG/D–C där ökningen är 3,62 ord per grafisk mening. Den gruppen är dessutom den 

betygsgrupp med störst antal analyserade texter.  

 



22 
 

År 2017 är spridningen av medelvärde för meningslängd relativt liten mellan de olika 

betygsgrupperna. Den kortaste medelmeningslängden är där 16,3 ord per grafisk mening 

medan den längsta är 17,18. Åren 1998–2001 är spridningen betydligt större och medelvärdet 

varierar från 13,52 till 19,82 ord per grafisk mening. 

 

4.6 Resultatet i sin helhet 

Nominalkvot, subjunktioner per grafisk mening och meningslängd är de tre undersökta 

variabler som ökat från perioden 1998–2001. I fråga om talspråksnära ord och stavning samt 

deiktiska ord har en minskning skett. Detta gäller för hela materialet, och inom respektive 

variabel finns enstaka undantag. Det kvantitativa resultatet i sin helhet pekar dock alltså mot 

en minskad mängd talspråkliga drag i elevtexterna. 

 

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet. Jag tolkar dels det kvantitativa resultatet i sig, men lyfter 

även fram exempel från den kvalitativa läsningen av elevtexterna för att visa kontexten för 

vissa särskilt utstickande resultat. Utifrån resultatet och diskussionen försöker jag besvara 

undersökningens huvudsakliga frågeställning: Har talspråkliga drag i texter, författade av elever i 

årskurs 9, ökat från åren 1998–2001 till år 2017? Slutligen diskuteras även undersökningens 

bifrågeställning: Vilka möjligheter och begränsningar har de kvantitativa analysverktygen, sett 

utifrån en kvalitativ läsning av elevtexter?  

 

5.1 Nominalkvot 

Resultatet från Swegram rörande nominalkvot visar att denna har ökat i samtliga 

betygsgrupper från åren 1998–2001 till år 2017. Snittet för samtliga betygsgrupper är en 

ökning på 0,12, vilket alltså motsvarar nära 24 % i ökning. Den ökade nominalkvoten visar 

alltså raka motsatsen till en ökad talspråklighet i elevtexter.  

 

Störst ökning har skett i gruppen med betygen G/E. Vad det beror på är svårt att säga utifrån 

det statistiska resultatet. Däremot kan man söka efter vilka effekter ökningen har på 

elevtexterna. Exempelvis visar text N1, som har fått betyget E, en relativt de andra texterna 

sett mycket hög nominalkvot (0,73), utan att till följd därav upplevas som mycket mer 

skriftspråklig än text Ä1 som tillhör samma betygsgrupp och istället har en nominalkvot på 
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0,41. Hur blir då text N1 så mycket mer nominal än övriga texter utifrån den statistiska 

analysen? I texten har eleven långa och inte speciellt varierade meningar; substantiv 

återupprepas gärna istället för att ersättas av pronomen. I nedan följande utdrag uppmäts 

nominalkvoten till hela 1,33. Då texten består av enbart nio meningar bör man notera att den 

citerade meningen har stor inverkan på textens totala nominalkvot, och att övriga meningar 

inte behöver ha speciellt högt värde för nominalkvot för att hela texten ändå ska få ett värde 

på 0,73. 

 

Man kan också få reda på om en person är lat och inte fixar håret på morgonen eller om 

personer fixar tid på morgonen för att fixa håret 

 

De upprepade substantiven kan som nämnts vara en av förklaringarna till den höga 

nominalkvoten. Meningen ovan exemplifierar hur substantiven återanvänds utan variation i 

form av till exempel pronomen. Meningen är inte speciellt lång, vilket i det här fallet faktiskt 

tycks vara orsaken till meningens i sammanhanget extremt höga nominalkvot; då många 

substantiv trycks in i en relativt kort mening utgör de snabbt en stor andel av orden och 

nominalkvoten ökar. Långa meningar med olika satser radade på varandra kan också leda till 

bristande variation, vilket i vissa fall kan leda till en ökad nominalkvot. Dels kan 

satsradningen innebära att även substantiven radas upp, men den kan även göra att antalet 

verb, pronomen och adverb minskar. Följande mening, hämtad från text N1, innehåller flera 

huvudsatser som radas på varandra. Skulle man exempelvis sätta punkt efter ordet lat i 

meningen så skulle det antagligen tillföra flera verb samt även pronomen och adverb i den 

avslutande meningen. 

 

Andra kan ofta se på ett ungefär hur man är som person genom att kolla på hur man har 

håret ett exempel kan vara att någon inte fixar håret efter dem har vaknat och kanske 

har smutsigt hår då kan man se att den personen är ganska lat och inte orkar ta hand om 

sitt hår eller iallafall fixa till det lite. 

 

 För att exemplifiera detta har jag här skrivit om den avslutande delen av utdraget så att 

elevens långa mening delats upp. De tillkomna verben, pronomenen och adverben är 

understrukna. 
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 […] ganska lat. Man kan också se att personen inte orkar ta hand om sitt hår eller 

iallafall fixa till det lite. 

 

Gör man i detta fall om den långa meningen till två så tillkommer fyra ord till nominalkvotens 

nämnare, medan bara ett ord (personen) tillkommer till täljaren. Nominalkvot tycks alltså inte 

vara ett vattentätt mått på talspråkliga drag i texter om satsradning förekommer i för stor 

utsträckning. 

 

 Hur övriga texter ser ut och vad respektive ökade nominalkvot beror på har i nuläget inte 

studerats. Men antar vi att de äldre samt de nyare elevtexterna ändå har ett liknande språkligt 

innehåll där missar så som satsradning och så vidare förekommer i viss utsträckning för båda 

grupperna så blir kvoterna ändå jämförbara.  

 

Jämför man istället värdet på nominalkvoterna med tidigare resultat visar det sig att 

elevtexterna i undersökningsmaterialet generellt sett har en relativt låg nominalkvot. I det 

äldre materialet är nominalkvoten 0,51 och i det nyare är den 0,63. Einarsson (1978, i 

Lagerholm 2008:250) uppger ett snittvärde på 1,2 för gymnasieuppsatser, vilket är långt 

mycket högre än de värden denna analys visar. Josephson, Melin och Oliv (1990:41) uppger 

ett lägre värde på 0,7 för gymnasieuppsatser, vilket mer liknar de uppmätta nominalkvoterna 

för elevtexterna här, men fortfarande är betydligt högre. De här analyserade elevtexterna 

kommer från elever i årskurs nio och borde således ha ett något lägre värde för nominalkvot 

om man tänker sig att de följer en uppåtgående skrivutvecklingskurva. Dock är en 

kvotförändring på nära 0,7, som är skillnaden mellan det äldre materialet och Einarssons 

(1978) resultat, knappast orsakad av en åtskiljande årskurs.  

 

Att dessa tidigare resultat visar på en högre nominalkvot talar förstås emot att en ökning i 

nominalkvot i elevtexter skulle skett över tid. Skillnaden mellan år 1990 (0,7) och mitt 

resultat är dock mycket liten, så det är snarare det tidigare resultatet från 1978 (1,2) som tycks 

skilja sig från övriga. Det kan eventuellt också förklaras av att genren gymnasieuppsats kan 

ses som relativt bred, vilket gör att skillnaden i nominalkvot även kan bero på olikheter i 

genrer och ämnen. 
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Sammanfattningsvis har alltså nominalkvoten ökat något, och de talspråkliga dragen i texterna 

borde således ha minskat. Möjligheten kvarstår dock att ökningen beror på bland annat 

bristande språklig variation i texterna. 

 

5.2 Talspråksnära ord och stavning 

Ord och stavning som ligger närmare talspråket än de former som är vanligare för skrift har 

minskat något från de äldre till de nyare elevtexterna. Samtliga av talspråksformerna 

förekommer totalt 18 gånger i nyare texterna, vilket är endast 13 färre än i de äldre texterna. 

Samtidigt har de mer skriftspråkliga formerna ökat med 67 tillämpningar, vilket gör att 

förändringen procentuellt sett blir större än vad de 13 gångerna först indikerar.  

 

För ordformerna dej och sej har ingen större förändring i antal skett. Däremot förekommer 

ordformerna i de äldre texterna, men inte i de nyare. Det verkar alltså som att den mer 

talspråksnära formen av ordet har minskat. Viktigt är dock att uppmärksamma att båda dessa 

ordformer enbart förekommer i en text. Det finns alltså ingen större statistisk säkerhet kring 

huruvida formerna förekom i någon vidare utsträckning år 1998–2001. Ordet dig/dej 

förekommer i text Ä1 endast i formen dej och hittas dessutom enbart i ett citat i texten: ” – Va 

fan e de du har på dej […]”. Även om resten av texten har ett antal mer talspråkliga 

stavningsformer går det inte att säkert säga om det är ett stilistiskt medvetet drag till 

anföringen, eller om eleven alltid väljer dej framför dig. Formen sej används dock konsekvent 

i samtliga av elevens egna reflektioner i text Ä1. 

 

För tillämpandet av de eller dem respektive dom syns också en förändring. Dom utgör en 

betydligt större andel av det totala antalet de, dem och dom bland de äldre texterna. Andelen 

har minskat med 54,3 % från de äldre till de nyare texterna, vilket tyder på en minskning av 

talspråkliga drag. 

 

Det är lätt att tänka att eleverna nu alltså kan skilja på de och dem – att det är därför formen 

dom inte förekommer. Även om det delvis stämmer så är det inte hela sanningen. I både de 

äldre och i de nyare texterna finns exempel på när subjekts- och objektsformen blandas ihop 

och används fel. Det skulle därför vara dumt att utan vidare kategorisera dom som en i 

elevtexterna sämre form för att den är närmare talspråket. Följande utdrag kommer från 

Svensk ordbok (Svenska akademien 2009): 
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Den talspråkliga formen dom har tidvis förekommit i skriftspråk […]. För närvarande 

kan den dock knappast användas i skrift utan att texten får en mycket vardaglig prägel. 

Det bör dock sägas att formen dom gör det möjligt för mindre vana skribenter att 

undvika fel […].  

 

Eleverna som använder formen dom kan alltså göra det antingen i okunskap om att det ger 

texten en vardaglig, talspråklig, prägel – alternativt för att de inte är säkra på skillnaden 

mellan de och dem och vill undvika att skriva fel. Jag har här inte undersökt i vilken 

utsträckning de mer skriftspråkliga formerna används rätt, vilket skulle behöva göras för att få 

än rättvis bild av om en utvecklig bort från den mer talspråkliga varianten är enbart positiv. 

 

I text N2, som fått betyget C, används formerna sig och mig. Ändå upplevs texten som relativt 

talspråklig. Det beror rimligtvis på den täta förekomsten av pronomen som starkt synliggör 

den explicita författarens existens. Ordet mig dyker exempelvis oftast upp i formuleringen 

”enligt mig […]”.  I text N2 beror det talspråkliga intrycket alltså inte på ordens 

stavningsform. Istället kännetecknas texten av ett stort antal deiktiska ord, som utgår från och 

tydliggör författarens verklighet. Kommunicerande utifrån ett mer personligt perspektiv 

tenderar att ge en text en stil som är mer verbal än nominal, jämfört med objektivt och mer 

sakligt kommunicerande. Ordet ju, som också förekommer i text N2, är ytterligare ett 

exempel på hur vissa ord kan bidra till att texten uppfattas som mer talspråksnära. Meningen 

”Detta väcker ju många reaktioner bland folk men det får man tåla om man vill ha sin egen 

stil i dagens samhälle.” exemplifierar detta. Att skapa ett intryck av en tydlig berättare 

synliggör dessutom att texten drar mot en mer berättande stil, vilket som tidigare nämnts gör 

en text mer talspråklig jämfört med mer informationstäta texter.  

 

Som Lagerholm (2008:89) nämner är samtliga av ordformerna, sig och sej, dig och dej, mig 

och mej, idag accepterade. Därtill är det en möjlighet att de mer talspråkliga formerna till och 

med långsamt håller på att ersätta de vi nu uppfattar som mer skriftspråkliga, eftersom ord 

som är vanliga i talspråk inte sällan etableras även i skriftspråk efter en tid (Pettersson 

2005:198). Så även om elevtexterna innehåller ett antal ordformer som vi uppfattar som mer 

talspråkliga bör vi kanske se över hur formerna värderas i bedömningen. För som Östlund-

Stjärnegårdh (2002:186) presenterar så bedöms ofta ordformens intryck, snarare än det 

faktiska ordet. 
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Sammantaget syns utifrån de talspråks- respektive skriftspråksnära ordformerna i materialet 

en förflyttning mot en mer skriftspråklig stil i elevtexterna. Liksom för nominalkvotens 

förändring finns det undantag där statistiken inte visar hela sanningen, men då samtliga av de 

mer talspråkliga stavningsformerna har minskat i antal eller är oförändrade tyckts där ändå 

finnas en relativt tydlig tendens.  

 

5.3 Deiktiska ord 

Att mäta och jämföra förekomsten av deiktiska ord kan ifrågasättas då enbart några få ord har 

undersökts, då ordens förekomst är beroende av ämne och kontext, och kanske framförallt för 

att texternas totala längd varierar. Utifrån det material jag använt kan man se en viss 

minskning av användandet av deiktiska ord. Minskningen är 87 ord från tidigare 369 ord. Det 

är dock svårt att säga hur mycket den egentligen säger oss. Tillsammans med övriga resultat 

som också pekar mot en bortgång från talspråkliga drag i elevtexterna ger den dock en 

indikation om att resultatet stämmer.  

 

Ordet jag är det som minskat mest från de äldre till de nyare elevtexterna. Frekvensen har 

minskat från 260 till 187. Ordet jag kan i en för hög grad av tillämpning göra en text stilistiskt 

mer talspråklig av fler än en anledning; det är deiktiskt – det vill säga det kräver ofta en 

verklighetskontext, samt det är ett pronomen som kan synliggöra berättaren eller författaren. 

En synlig berättare eller författare kan visserligen skapa en mer verbal stil, men det bör påpekas 

att det inte alltid är något negativt. Bland de nyare elevtexterna finns texter skrivna inom 

ramarna för genren brev. Brev är ofta relativt personligt skrivna, och frekvensen av ordet jag 

kan vara högre än i exempelvis ett inlägg till en lokaltidning – vilket är en av genrerna för de 

äldre proven – utan att för den sakens skull orsaka en försämrad textkvalitet. 

 

I text Ä2, som fått betyget VG, är förekomsten av ordet jag påtagligt hög – det förekommer 

48 gånger och i snitt nästan en gång per mening - och drar därför upp även det totala antalet 

och påverkar resultatet. Dock syns en tydlig minskning även utan denna text så kontentan av 

resultatet förändras inte av Ä2. Även i text N2 förekommer många jag. Frekvensen är dock 

där inte lika hög som i Ä2. 
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5.4 Subjunktioner per grafisk mening 

Antalet subjunktioner per grafisk mening har undersökts i syfte att få en bild av antalet 

bisatser i elevtexterna. För alla betygsgrupper utom MVG/B-A syns år 2017 en liten ökning 

av antalet subjunktioner, vilket tyder på att antalet bisatser skulle ha ökat. En ökning av 

bisatsfrekvens skulle traditionellt sett ha setts som en förändring mot en mer skriftspråklig 

stil. Både text Ä1 (0,63 subjunktioner per grafisk mening) och text N1 (0,78 subjunktioner per 

grafisk mening) har ett stort antal subjunktioner per grafisk mening jämfört med övriga texter. 

Ingen av dem upplevs trots det som bättre än övriga texter – de upplevs snarare som ganska 

pratiga. Liksom forskningen visar verkar effekten av bisatsfrekvens – här antal subjunktioner 

– vara beroende av andra faktorer så som orsakerna till antalet bisatser samt typ av bisats. 

Exempelvis visar Östlund-Stjärnegårdh (2001) i sin avhandling hur IG-texter kan ha en högre 

bisatsfrekvens än G-texter, vilket leder till ett mindre koncentrerat språk. 

 

I Ä1 utgör ordet att en mycket stor andel av samtliga subjunktioner. Därför blir också många 

av bisatserna att-bisatser. Antalet bisatser i Ä1 verkar delvis bero på att konjunktionen och 

möjliggör flera bisatser av samma typ i samma mening. Ett exempel ur texten på både att-

bisatser och på hur de binds samman av konjunktionen och är följande mening: ”Det som är 

totalt ute är att bara ha på sej vad alla andra har och att inte ha några egna åsikter”. Texten blir 

på grund av det till stor del enformig och enkel.  

 

Även i text N1 är subjunktionen att relativt frekvent förekommande. Dessutom förstärks det 

talspråkliga intrycket av avsaknaden av konjunktioner och skiljetecken som resulterar i 

satsradning. Detta ger intrycket att språket har en talspråklig stil. Ett exempel ur texten där 

detta syns är följande mening: ”Jag tycker det är bra att fixa håret för att det visar hur jag är 

som person men om inte du vill göra det behöver du inte det ingen ska tvinga dig att göra 

det.”.  

 

Både text Ä1 och text N1 är därmed exempel på hur en hög subjunktionsfrekvens inte 

nödvändigtvis gör stilen mer skriftspråklig utan tvärt om kan innebära en talspråklig stil. 

 

Text N2 har liksom Ä1 och N1 en hög subjunktionsfrekvens där en stor andel av dessa utgörs 

av subjunktionen att. Antalet subjunktioner i N2 är 1,05, vilket är hela 1,8 gånger så mycket 

som snittet för samtliga av elevtexterna från år 2017. Texten uppfattas dock som lite bättre 
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skriven, och har även fått betyget C, till skillnad från Ä1 och N1 som fått betygen G 

respektive E. I text N2 är subjunktionerna, trots att ungefär hälften av dem består av ordet att, 

mer varierade. Flera om och eftersom förekommer också. Troligt är att variationen bidrar till 

att texten känns mer välutvecklad. 

 

5.5 Meningslängd 

Det syns en generell ökning i antal ord per grafisk mening från de äldre till de nyare texterna. 

Att uttala sig om meningslängdens inverkan på en tal- eller skriftspråklig stil kräver 

försiktighet eftersom även texter som bedöms som mycket bra kan innehålla väldigt korta 

meningar. Det handlar snarare om att texterna upplevs som bättre då meningslängden är 

varierad. Men eftersom dessa texter är skrivna av elever som får antas vara inne i en aktiv 

skrivutveckling kan man här ändå tänka sig att meningarna är på väg från mer fåordiga till 

mer flerordiga. Antar man det skulle ökningen här alltså tyda på en förändring mot en mindre 

talspråklig stil i elevtexterna. 

 

Ett undantag från den ökade meningslängden förekommer dock för betygsgruppen MVG/B–

A, där meningslängden minskat med 3,52 ord. Texterna med betygen B–A har inte någon 

speciellt låg meningslängd. Istället verkar minskningen bero på att texterna i det äldre 

materialet som fått betyget MVG har en medelmeningslängd som är betydligt lägre än övriga 

texters. Då texterna inom betygsgruppen är väldigt få till antalet verkar medelvärdet dras upp 

av en specifik text – N3 – med en medelmeningslängd på hela 24,45 ord per grafisk mening. 

Nedan presenterade utdrag ur texten visar på hur eleven kan hantera språket trots de långa 

meningarna. Dessutom syns det hur långa, korta och medellånga meningar blandas. Längre 

meningar, ett mer varierat språk samt ett bra betyg hänger i detta fall ihop. 

 

Många år senare är hon publicerad diktare, mycket bra faktiskt, för hon tänkte om en 

dag, hur svårt det än var ändrade hon sitt levnadsmönster och grunnade lite medan hon 

drack te och knaprade knäckebröd. Hur blir det om jag visar vem jag är? Jag vill bry 

mig lika mycket om dem som de bryr sig om mig, jag vill ge, jag vill ha! 

 

I utdraget är den första meningen hela 35 ord lång, den andra 9 ord lång och den sista 20. 

Exemplet bekräftar att en ökad meningslängd eventuellt hänger ihop med ett mer välutvecklat 

språk med färre talspråkliga drag.  
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Men en lång meningslängd innebär inte genomgående ett högt betyg och ett välutvecklat 

språk i alla elevtexterna. I text N1 är medelmeningslängden är 20,73 ord per grafisk mening 

och texten har fått betyget E. Exempelmeningen (även diskuterad i avsnitt 5.1) exemplifierar 

hur den långa meningslängden uppstår och ser ut:  

 

Andra kan ofta se på ett ungefär hur man är som person genom att kolla på hur man har 

håret ett exempel kan vara att någon inte fixar håret efter dem har vaknat och kanske 

har smutsigt hår då kan man se att den personen är ganska lat och inte orkar ta hand om 

sitt hår eller i alla fall fixa till det lite. 

 

Vad kan man mer se genom att kolla på håret? 

 

Den första meningen är hela 62 ord lång. Meningen efter är istället 10 ord lång. Även denna 

text har alltså en stor variation i hur långa meningarna är, men anses ända ha sämre kvalitet än 

text N3. Skillnaden är bland annat den bristande meningsbyggnaden och satsradningen. 

Dessutom satsradar eleven som skrivit N1 – meningen i utdraget skulle alltså egentligen gärna 

varit flera kortare meningar när den är uppbyggd på det sättet den nu är. Men att texten 

upplevs som sämre verkar också bero på att den huvudsakliga variationen i meningslängd är 

förlagd till ett par ställen. Övriga meningar varierar till viss del i längd men inte på samma 

konsekventa sätt som i till exempel text N3.  

 

Bland de äldre texterna finns också betygsgruppen VG/D–C med en noterbart kort 

medelmeningslängd på 13,52 ord per grafisk mening. Text Ä2 tillhör denna grupp och har en 

av de lägsta medelmeningslängderna bland materialet på 11,96 ord. Denna text drar ner snittet 

för hela betygsgruppen, vilket är förklaringen till att gruppen sticker ut så tydligt ur 

statistiken. Text Ä2 upplevs generellt som ovarierad och har relativt dåligt flyt. Utdraget som 

följer visar hur eleven upprepande använder korta meningar. 

 

Jag simmade ut till mitten av sjön då jag såg Honom. Han kom cyklandes samma väg 

som jag hade kommit. 

 

Jag gick inte in på internet någon mer gång den dagen. Jag satt och tänkte istället. 

 

De korta meningarna i texten är språkligt korrekta och skulle till och med ha givit en stilistisk 

effekt i rätt sammanhang. I Ä2 är meningarna dock konsekvent korta på det här viset genom 
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hela texten. I kombination med att många av meningarna dessutom inleds med jag eller andra 

pronomen skapas intrycket av ett relativt enformigt, om än korrekt, språk. 

 

Kopplat till de olika betygen, som jag hittills låtit visa på hur textens kvalitet bedöms vara, så 

måste här tilläggas att betyget VG på text Ä2 kan tyckas motsäga att eleven inte skulle vara 

långt kommen i sin skrivutveckling. Ett skäl till det relativt höga betyg eleven fått kan vara att 

den bedömts ovanligt milt (jfr Berge 2005). 

 

Hur talspråklighet och meningslängd hänger ihop är inte helt klart, och min analys visar att 

långa meningar kan innebära antingen ett mindre koncentrerat och informationstätt språk, 

eller att eleven behärskar språket så bra att hen kan använda långa meningar korrekt utan att 

det har en negativ inverkan på läsbarheten. Som exemplen ur texterna visar behöver också 

kontexten för meningslängden studeras för att få en fullständig bild av hur textkvaliteten 

påverkas.  

 

Sammanfattningsvis har ändå meningslängden för samtliga grupper ökat till de nyare 

elevtexterna. Därtill pekar även övriga variabler på att talspråkligheten minskat och 

textkvaliteten ökat. Det finns således skäl att tro att en ökad meningslängd hänger ihop med 

minskad mängd talspråkliga drag och längre gången skrivutveckling. 

 

5.7 Analysen i sin helhet och slutsatser 

Som helhet kan man utifrån resultaten se en tendens mot en minskad talspråklighet i 

elevtexterna från åren 1998–2001 till år 2017. Nominalkvot, meningslängd samt antal 

subjunktioner per grafisk mening har ökat, medan talspråkliga ordformer och stavning samt 

förekomsten av deiktiska ord har minskat. Jag har under tidigare avsnitt visat på hur dessa 

förändringar inte i hundra procent av fallen innebär en minskning av talspråkliga drag och en 

förbättring av textkvaliteten. Eftersom undantag tycks finnas i liknande mängd i både det 

äldre och i det nyare materialet kan man dock också delvis se dem som just undantag, men 

med en kvarstående medvetenhet om att det kvantitativa resultatet också har en kvalitativ 

kontext som påverkar hur det kan och bör tolkas. Tillsammans skapar de fem kvantitativa 

variablernas utveckling bilden av en något minskad grad av talspråklighet, då samtliga går åt 

det håll som forskningen till stor del menar innebär en mer skriftspråklig stil. 
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En annan påverkansfaktor, som vi här enbart kan spekulera i, är betygsättningen. En del av 

Östlund-Stjärnegårdhs (2002:186) slutsats är att betygsättarens intryck av elevens språkliga 

säkerhet kommer påverka det slutliga betyget, snarare än den faktiska talspråksformen dom, 

som studeras i avhandlingen. I denna undersökning är talspråksformen dom en av flera 

talspråkliga ordformer som undersökts – men man kan möjligen anta att detsamma gäller för 

dessa. Detta skulle kunna förklara varför elevtexterna inte alltid tycks ha betyg som stämmer 

överens med mängden talspråksdrag, relativt övriga elevtexter, samt varför vissa texter 

noterbart skiljer sig åt från övriga i samma betygsgrupp. 

 

Resultatet i sin helhet, som pekar mot en viss förskjutning mot färre talspråkliga drag i 

elevtexter, bekräftar Bellanders (2008:48) slutsats om att ungdomar kan skilja på vilken 

språklig stil som bör användas i respektive kontext. Olika typer av texter tillkommer i skilda 

kommunikativa situationer och ungdomar har därför inte svårt att se att språkets stil i dessa 

skiljer sig åt. Resultatet visar alltså, liksom Bellander (2008:49) också kommer fram till, att 

föreställningen många har, om att chattspråket påverkar ungdomars brytande av 

skriftkonventioner även i andra sammanhang, enbart är en föreställning och inte tycks stämma 

med hur verkligheten ser ut. 

 

Visserligen visar analysen inga tecken på en ökad talspråklig stil i elevtexterna, men man kan 

ändå fundera över hur vår tro på en positiv skrivutveckling påverkar eleverna. Det verkar som 

nämnts finnas en allmän tro om och uppfattning kring att elever skulle skriva sämre idag på 

grund av influenser från sociala medier. Skapar denna uppfattning en vad Fischbein (2014:37) 

kallar negativ utvecklingsspiral? Det finns vissa skillnader då Fischbeins (2014) slutsatser är 

baserade på enskilda elever som blir stämplade som misslyckade, medan det här skulle handla 

om en mer generell tro på eleverna som grupp. En misstro för en hel grupp bör dock 

rimligtvis även påverka tron på de enskilda individerna, och skapa en negativ 

utvecklingsspiral. Trots detta – om det alls finns en sådan negativ inverkan på eleverna – 

verkar de ha motbevisat vår uppfattning; i princip inget ur resultatet pekar mot en faktisk 

försämring. 

 

5.7.1 Metoden för undersökningen  

En del invändningar mot materialets tillförlitlighet kan kännas befogade, speciellt då enbart 

44 elevtexter studerats. Antalet texter är begränsat dels på grund av uppsatsens omfång, dels 

på grund av antalet texter som fanns att tillgå i elevtextkorpusen. Provsituationen, och de 
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eventuella begränsningar den innebär för elevernas prestationer, kan också diskuteras utifrån 

att tiden är begränsat och ämnena givna. Dock är samtliga av elevtexterna tillkomna i 

skrivsituationer som till stor del liknar varandra, och är därför jämförbara. Likaså går även att 

ifrågasätta huruvida elevtexterna fått rättvisa betyg. Betygsskalan har förändrats mellan de 

undersökta perioderna, och betyg påverkas oundvikligt delvis av hur betygsättaren värderar de 

olika kriterierna (jfr Berge 2005). Betygsaspekten är dock inte en primär faktor för min 

analys, utan används till största del för urvalet av material.  

 

Utvecklingen i fråga om elevtextkvalitet är beroende av flertalet faktorer. Perioden 1998–

2001 och år 2017 gav eleverna olika ämnen att välja på. De olika provtillfällena borde därmed 

ha gynnat olika elever enligt Gibbons (2010) resonemang kring hur olika personer är olika 

litterata inom olika ämnen. På så vis kan mätningen av elevernas kunskaper i viss mån blivit 

mindre säker. 

 

När man tittar på hur användning av specifika ordformer skiljer sig åt mellan två tidsperioder 

bör man också vara medveten om att språket hela tiden förändras. Som Pettersson (2005) 

visar startar språkförändringar ofta hos ungdomar, och det är högst troligt att ungdomar åren 

1998–2001 talade lite annorlunda än ungdomar år 2017. Det är möjligt att de talspråkliga drag 

som återfinns i elevtexterna därav skiljer sig åt mellan åren.  

 

De jämförda grupperna, 1998–2001 och 2017, har haft olika provinstruktioner rörande både 

ämne och hur tydliga riktlinjerna varit. En analys av elevlösningar tillkomna utifrån samma 

instruktion hade skapat ett mer jämförbart material. Genrerna argumenterande och utredande 

texter är dock desamma för båda grupperna, och gör materialet tillräckligt jämförbart. 

 

Ytterligare en skillnad mellan 1998–2001 och 2017 är förstås bruket av tekniska medel och 

sociala medier. 1998–2001 är en slags övergångsålder i vilken mobiltelefoner och datorer blev 

allt vanligare, medan de år 2017 används av i princip alla. Även om det inte går att veta precis 

hur elevernas användande av teknik sett under de jämförda perioderna så står det klart att det 

finns en klar skillnad mellan de båda grupperna. 
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6 Avslutande kommentar 

Bilden av att ungdomar skriver sämre och att deras förmåga att skilja på det språk som brukas 

i olika kanaler har försämrats verkar inte stämma – den ser till och med ut att ha förbättrats. 

Att fortsätta i den riktningen kräver att de felaktiga föreställningarna suddas ut och ersätts av 

fakta. För liksom en tro på en positiv skrivutveckling för elever leder till en förbättrad 

utveckling, kan också en negativ tro på elevers skrivutveckling bromsa utvecklingen. 

     Kvantitativa analysverktyg möjliggör att elevtexter, oavsett antal, effektivt kan jämföras. 

Utifrån kvalitativ läsning av texterna framkommer det att vissa brister, i form av enskilda 

undantag i ett fåtal texter, finns med en kvantitativ analys. Dessa bör få mindre påverkan på 

resultatet, ju större undersökningsmaterialet är.  
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