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Sammandrag 
 
Elevspråksforskning i skrivande har sedan länge kunnat konstatera påfallande språkklyftor mellan 

gymnasister, t.ex. avseende betygsgrader och kön. Syftet med studien är att med en didaktisk ansats 

undersöka skriftspråkliga skillnader mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. Närmare 

bestämt syftar studien till att med automatisk textanalys undersöka skillnader i språkvariablerna 

ordmängd, ordlängd, ordvariation, nominalgrad och finithet i verbanvändning, dels mellan texter 

betygsatta med A, C och E, dels mellan texter skrivna av pojkar och flickor. Studien bygger på en 

kvantitativ-komparativ textanalysmetod och tillämpar fem olika textmått för att undersöka variab-

lerna: textlängd, ordlängd, ovix, nominalkvot och verbfinithet. Materialet utgörs av en jämnt för-

delad elevtextkorpus med 150 texter som tillkommit i samband med nationella prov i Svenska 3 

åren 2014 och 2015. Resultatet bekräftar delvis tidigare forskning när det gäller språkklyftor mellan 

gymnasister utifrån betyg och kön, men visar också på vissa skillnader. Slutsatsen är att kvantitativ 

textlingvistik dels ger upphov till betydande kunskap om skrivförmåga i olika elevgrupper, dels 

kan utgöra utgångspunkt för didaktiska diskussioner.  

 
Nyckelord: kvantitativ textlingvistik, kvantitativa textmått, elevtext i gymnasieskolan, nationella 

prov.  
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1 Inledning  
 
Skriftspråket kan betraktas som en essentiell samhällelig kommunikationskanal. En utvecklad 

skriftspråkskompetens är fundamental för att elever efter gymnasieexamen ska kunna orientera sig 

självständigt inom utbildningssystem, arbetsmarknad och samhälle. Skriften som språkform fyller 

bl.a. en informativ, utredande och argumenterande funktion varvid formen förväntas anpassas till 

olika kontexter (Lagerholm 2008:176–178). Exempelvis förväntas inom den akademiska miljön att 

skribenter använder en särskild formalitetsgrad och undviker talspråkliga uttryck (Blomström & 

Wennerberg 2015:156). Därutöver kan det på arbetsmarknaden bevittnas att arbetstagare behöver 

uppvisa skrivkompetens för att uppfylla kvalifikationskrav. Skolväsendet, som ansvarar för den 

allmänna samhällsutbildningen, behöver därmed säkerställa att elever utvecklar god skriftspråks-

kompetens för att de ska kunna samverka framgångsrikt inom det offentliga samhällsrummet.  

Övning av skriftlig uttrycksförmåga löper som en tvärvetenskaplig röd tråd genom det 

svenska utbildningssystemet. Emellertid tenderar svenskämnet att tillskrivas det huvudsakliga 

ämnesansvaret att arbeta med elevernas skrivutveckling eftersom ämnets centrala innehåll lyfter 

fram detta innehållsmoment i både grundskola och gymnasieskola (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 

2015:9). När det gäller skrivande på gymnasiet har tidigare forskning kunnat konstatera påfallande 

skillnader mellan olika gymnasistgrupper, t.ex. avseende betygsgrader och kön (t.ex. Hultman & 

Westman 1977; Pettersson 1980; Nyström 2000; Palmér 2018). Mot denna bakgrund förefaller det 

ytterst angeläget att undersöka gymnasisters skriftspråk inom ramen för Svenska 3 eftersom grupp-

en dels befinner sig vid övergången till en postgymnasial levnadsbana, dels utgör representanter 

för tolv års skrivutbildning (Nyström 2000:14). Förhoppningsvis kan studiens resultat ge kunskap 

vilken är värdefull för elevers skrivträning och som kan förebygga språkklyftor i såväl skolväsendet 

som samhället.  

 
1.1 Syfte  
 
Syftet med föreliggande studie är att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader 

mellan elevtexter skrivna inom ramen för gymnasiekursen Svenska 3. Närmare bestämt syftar stu-

dien till att med automatisk textanalys undersöka skillnader i språkvariablerna ordmängd, ordlängd, 

ordvariation, nominalgrad och finithet i verbanvändning, dels mellan texter betygsatta med A, C 
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och E, dels mellan texter skrivna av pojkar och flickor. För att åstadkomma det övergripande syftet 

utgår studien från nedanstående forskningsfrågor:  

 
• Vilka skillnader avslöjar textmåtten textlängd, ordlängd, ovix, nominalkvot och verbfinithet 

mellan elevtexter i de utvalda betygsgrupperna?  

• Hur skiljer sig uppvisade textegenskaper mellan pojkar och flickor?  

• Vilka didaktiska implikationer aktualiseras utifrån utfallet om gymnasisters skrivförmåga? 

 
1.2 Uppsatsens disposition  
 
Inledande kapitel presenterar bakgrunden till studiens utformning. Kapitel 2 introducerar det rådan-

de forskningsläget. Kapitel 3 och 4 redovisar dels vilket undersökningsmaterial och vilka forsk-

ningsmetoder som studien bygger på, dels de kvantitativa textmått som används för att undersöka 

gymnasisternas skriftspråk. Kapitel 5 presenterar resultaten från den kvantitativa undersökningen 

av elevtextmaterialet. Kapitel 6 diskuterar resultaten med anknytning till tidigare forskning och 

didaktiska implikationer. Kapitel 7 summerar och evaluerar studien varvid ett antal avslutande 

reflexioner ventileras inför framtida forskning inom fältet.  

 
2 Forskningsöversikt   
 
Inledande avsnitt 2.1 introducerar forskningsfältet kvantitativ textlingvistik i elevspråksforskning 

med inriktning på skrivande. I avsnitt 2.2 skisseras en översikt av generell skrivutveckling under 

skoltiden. Avsnitt 2.3 beskriver översiktligt tillkomsten av nationella prov i svenska. Avsnitt 2.4 

presenterar forskningen bakom Uppsala elevtextkorpus och Swegram. Avsnitt 2.5 summerar forsk-

ningsfälten med anknytning till studiens syftesbild.     

 
2.1 Kvantitativ textlingvistik i elevspråksforskning 
 
Kvantitativa textmått som metod för undersökning och bedömning av elevtexter har kontinuerligt 

praktiserats sedan 60-talet (Nordenfors 2011:89). Tidigt ut som banbrytare inom forskningsfältet 

var Tor G. Hultman och Margareta Westman med Gymnasistsvenska (1977) som bygger på 
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resultaten från deras uppmärksammade språkforskning under 70-talet. Deras vittgående jämförelse 

av 151 gymnasistuppsatser från det centrala provet i svenska för årskurs 3 våren 1970 och texter 

skrivna av vuxenskribenter förefaller utan reservationer vara en basal referensstudie vid framförallt 

bedömningsundersökningar av elevtexter (Östlund-Stjärnegård 2002:18). Studien riktar bl.a. in sig 

på tre centrala skrivaspekter: ordförråd, ordklasser och syntax. Jämförelser av texter sker utifrån 

både betyg (1–5) och kön (pojkar och flickor). Hultman och Westman (1977:261) konkluderar att 

den variabelrika undersökningen dels uppvisar påfallande språkklyftor mellan gymnasister och 

vuxna, dels mellan olika gymnasistgrupper.  

Textlängd och ordlängd är två av åtskilliga språkvariabler som Hultman och Westman 

undersöker under ordförrådsparaplyet. Med reservation för mindre avvikelser anvisar utfallen om 

tendensen att både textlängd och ordlängd korrelerar positivt med betyg (1977:53;77). Vad gäller 

ordvariation, vilket undersökts med hjälp av textmåttet ovix (se avsnitt 4.3), framträder tendensen 

att större ordvariation sammanhänger med högre betygsgrader (Hultman & Westman 1977:56     

ff.). Likaledes visar undersökningen av nominalgrad, baserat på textmåttet nominalkvot (se avsnitt 

4.4), på en sambandstendens mellan nominalitet och högre betyg. När det kommer till skillnader 

mellan könen i textlängd, ordlängd, ordvariation och nominalgrad visar utfallen, grundat på hela 

materialurvalet, att flickor skriver längre texter medan pojkar använder längre ord, ett mer varierat 

ordförråd och nominalare skriftspråk (Hultman & Westman 1977:53;56;77;89). Det förtjänar dock 

understrykas att skillnaderna mellan pojkarna och flickorna är tämligen små, i synnerhet om dessa 

jämförs med klyftorna mellan olika betygsgrupper.   

Med en komparativ ansats till Hultman och Westman (1977) undersöker Pettersson (1980) 

gymnasisters skriftspråk under liknande omständigheter. Materialet utgörs av 387 elevtexter (ca 

238,000 ord) som tillkommit i samband med 1977 års centrala prov i svenska för gymnasiets års-

kurs 3. Kvantifierbara textegenskaper i textkollektivet fångas i huvudsak upp under tvärparaplyet 

språkmängd, språkbruk och betyg. Bland annat rapporterar Pettersson (1980:44 f.) likaledes som 

Hultman och Westman dels att pojkar använder ett mer varierat ordförråd, dels att pojkar i genom-

snitt skriver längre ord än sina flickkamrater. Därtill tenderar pojkarna att i större utsträckning än 

flickorna tillämpa skriftspråksformer framför talspråksformer. Å andra sidan framställer flickorna 

längre texter, stavar bättre och använder dessutom ett större ordförråd. Flickorna är även den elev-

grupp som i snitt erhåller högre betyg för sina framställningar, vilket är särdeles anmärkningsvärt 

eftersom en samlad bedömning av utfallen enligt Pettersson (1980:45 f.) indikerar att pojkarna 
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’’hunnit längre på vägen mot det vuxna språkbruket’’.1 Emellertid understryker Pettersson att skill-

naderna mellan könen är små och utfallen anvisar sålunda om subtila tendenser i elevgrupperna: 

’’Det krävs stora material för att våra känselspröt ska kunna uppfatta de svaga underströmmarna.’’ 

Ungefär 20 år senare undersöker Östlund-Stjärnegårdh (2002) skrivande på gymnasial nivå, 

däribland textlängd, ordlängd och ordvariation, i lägre betygsgrader under den dåvarande läro-

planen Lpf 94.2 Textmaterialet består av 60 elevtexter från 1997 års nationella prov i Svenska B 

(KpB, kursprovet innan Gy 11) fördelade mellan betygen IG (35), G (24) och VG (1). När det gäll-

er textlängd framkommer det dels att textlängd sammanhänger positivt med betyg, dels att pojkar 

skriver längre texter på IG-nivå medan motsatt förhållande råder på G-nivå, dvs. flickor har gått 

om i produktivitet (Östlund-Stjärnegårdh 2002:76 ff.). För undersökningen av ordlängd, som bl.a. 

presenteras i medelvärden, rapporterar Östlund-Stjärnegårdh (2002:86 ff.) flera intressanta rön, 

t.ex. att ordlängd sammanhänger negativt med betyg vid jämförelse av IG- och G-texter, och att 

flickor i genomsnitt skriver längre ord än pojkar vilket motsäger både tidigare och senare forskning 

(t.ex. Hultman & Westman 1977; Pettersson 1980; Vagle 2005). Slutligen, beträffande ordvariation 

som mätts med ovix, kan inget positivt samband mellan ovix och betyg konstateras när det kommer 

till IG- och G-texter. Skillnaden i ordvariation mellan könen vittnar på samma sätt som ordlängden 

om en diskrepans gentemot tidigare forskning: flickorna använder ett mer varierat ordförråd än 

pojkarna.  

 Utanför Sveriges kvantitativa elevspråksforskning kan t.ex. Vagle (2005) framhållas, som 

baserat på en bred elevtextkorpus med 3365 texter tillkomna mellan åren 1998–2001, undersöker 

textlängd och ordlängd vid examination i den norska grundskolan. Studien riktar främst in sig på 

jämförelser av texter utifrån betyg och kön, men ansenligt fokus ligger även på texttyper, genrer 

och skrivuppgifter. Vagle (2005:320 ff.) rapporterar att utfallen för textlängd och betyg visar på 

positiv korrelation, dvs. längre texter hänger samman med högre betyg. Dessutom konstaterar hon 

att flickor, oavsett texttyp och skrivuppgift, producerar avsevärt längre texter än pojkar. Flickorna 

har alltså överlag mer att säga i provsituationen. Vad beträffar undersökningen av ordlängd redo-

visar Vagle (2005:351 ff.) att ökad ordlängd korrelerar ansenligt med betyg. I likhet med textlängd 

demonstrerar hon även att ordmedellängd skiljer sig påtagligt mellan texttyper, genrer och skriv-

 
1  Eftersom uppgifter om betyg saknas i undersökningsmaterialet refererar Pettersson till ett annat prov med god 
jämförelsepotential, m.a.o. hävdar han att samma betygstendens torde finnas i materialet.    
2 11 av texterna i undersökningsmaterialet har tillkommit inom ramen för komvux.  
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uppgifter. Slutligen, baserat på en marginell differens i ordlängd om 0,013, konstateras vid jämför-

elsen av könen att pojkar i genomsnitt använder något längre ord än flickor.   

En förhållandevis ny undersökning av skriftspråkliga skillnader mellan betygsgrupper i 

gymnasiet är Palmér (2018) som med hjälp av måtten textlängd, ordlängd, ovix och nominalkvot 

jämför texter från nationella prov i kursen Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 (Kp1) samt 

Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 (Kp3). Materialet består av totalt 348 benchmarktexter4 

betygsatta med A till F från 2011 till 2017 (Kp1) och 2012 till 2017 (Kp3). Gemensamt för måtten 

är att värden ökar påfallande mellan kursproven och indikerar sålunda generella utvecklingsmöns-

ter i elevers skrivande under gymnasietiden (Palmér 2018:17). När det gäller enskilda mått och 

betyg visar utfallen för ordlängd och nominalkvot på positiv, dock relativ svag, korrelation mellan 

respektive mått och betyg i båda kursproven. För textlängd och ovix rapporterar Palmér (2018:16 

f.) olika resultat mellan kursproven. Korrelationsberäkningarna mellan måtten och betyg i Kp1 

visar på ansenliga samband, medan ingen signifikant korrelation kan konstateras i Kp3.  

 
2.2 Skrivutveckling under skoltiden  
 
Kartläggningen av generella utvecklingslinjer är tämligen tunn med avseende på kvantitativ text-

lingvistik inom ramen för Sverige, i synnerhet när det gäller skolans senare år. En relativt gammal, 

men likväl relevant översikt över grundskoleåren, bidrar Pettersson (1989:160–167) till baserat på 

cirka 2000 svenskämnesanknutna elevtexter från årskurserna 2, 4, 6 och 8. Pettersson redovisar tre 

grundkurvor i elevers skrivutveckling: ökad textlängd, förbättrad språkriktighet och ökad ordlängd 

samt frekvens av s.k. långord (ord med minst sju bokstäver).5 

 När det gäller utvecklingslinjerna för text- och ordlängd visar utfallen på en systematisk 

ökning i snittvärden från ca 70 ord/text och ca 4 bokstäver/ord (åk 2) till ca 260 ord/text och ca 

4,28 bokstäver/ord (åk 8). Frekvensen av långord ökar från ca 11 % i årskurs 2 till ca 15 % i årskurs 

8. Vid undersökningen av långord inkluderas även jämförelsetal från det första och sista året i gym-

nasiet där värden redovisas om ca 17 % respektive ca 24 %. En delförklaring till utvecklings-

 
3 Värdet baseras på elevtexter från provåret 2001 (könskodningar saknas i övriga provår) och varierar, liksom värden 
för textlängd, beroende på texttyp och genre, t.ex. 0,09 för resonerande texter.  
4 Texterna har använts som bedömningsexempel i tidigare prov och därmed bedömts av expertlärare i samband med 
nationella provgruppens provkonstruktion (se även Palmér 2018:5).   
5 Pettersson sambehandlar ordlängd och långord under samma avsnitt, men presenterar två olika utvecklingskurvor.  
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kurvorna resonerar Pettersson (1989:174) är det starka sambandet mellan kognitivt mognande och 

utveckling av språkbruket under grundskoleåren.  

Nyström Höög (2010) undersöker utvecklingsdrag baserat på en jämförelse mellan elev-

texter i årskurs 5 och 9 som tillkommit i samband med 2007 års nationella prov i svenska. Studien 

visar dels en utveckling i text- och meningslängd från snittvärden om 93 ord/text respektive 12 

ord/mening (åk 5) till 517 ord/text respektive 15,4 ord/mening (åk 9), dels att niorna använder ett 

mer varierat språk än femmorna, ett utvecklingsmönster som har kunnat konstateras i andra studier 

(t.ex. Josephson, Melin & Oliv 1990; Nordenfors 2011). Därutöver påvisas att femmorna skriver 

mer innehållstätt än niorna vilken diskrepans Nyström Höög (2010:31–40) resonerar kan bero på 

skillnader i skrivämnen, där femmornas är mera sakligt och sålunda stimulerar nominalt skrivande.  

Vid en internationell utblick på skrivutvecklingen under högstadietiden kartlägger Myhill 

(2008), inom ramen för Storbritannien, flertalet utvecklingsdrag dels mellan elever i år 8 (12- och 

13-åringar) och år 10 (14- och 15-åringar), dels mellan elever i respektive åldersgrupp utifrån en 

tregradig skicklighetsskala. I likhet med tidigare presenterade mönster påvisas att den genomsnitt-

liga ord- och meningslängden ökar i relation till såväl ålder som skrivförmåga. En relativt outforsk-

ad upptäckt är tendensen att skickliga skribenter i respektive åldersgrupp använder mindre finita 

verbformer än svaga skribenter. Myhill (2008:284) konkluderar att utvecklingsmönstren i högre 

grad relaterar till skicklighet än ålder när det gäller äldre elevers skrivutveckling på meningsnivå. 

Samtlig ovannämnd forskning relaterar till skrivutveckling under grundskoleåren och ut-

vecklingen i gymnasiet är ingalunda kartlagd i samma utsträckning, åtminstone rörande kvantitati-

va-textlingvistiska egenskaper. Enligt Pettersson (1982:25) råder det en hög fart i gymnasieelevers 

skrivutveckling till skillnad från grundskoleåren där utvecklingen är relativt långsam, men likväl 

stadig. När elever avancerar till gymnasiet sker en utvecklingsexplosion när det gäller förmågan 

att skriva varierat, innehållsladdat och nyanserat. Petterssons teoretisering erhåller stöd i samtida 

forskning av t.ex. Palmér (2018) som, baserat på Np-texter från gymnasiets första respektive sista 

år, demonstrerar att snittlängden i texter ökar från ca 460 till ca 729 ord, ordmedellängden från ca 

4,49 till ca 5,10 och snittvärdet för nominalkvot från ca 0,62 till 1,07.6  

 

 

 
6 Beräkningen omfattar inte texter skrivna i kurserna som avser svenska som andraspråk.  
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2.3 Nationella prov i svenska  
 
Centralt utarbetade prov har förekommit i Sverige sedan andra halvan av 1800-talet, men tenderar 

inom forskningslitteratur att i första hand härledas till provformens systematiska framryckning i 

det svenska utbildningssystemet vid mitten av 1900-talet. Proven växte då fram med huvudtanken 

att de på vetenskaplig grund skulle stödja lärarkollegiet inom olika undervisningsdimensioner, 

däribland problematiken beträffande relationen mellan innehåll, bedömning och betygsättning 

(Lundahl 2009:19; 2015:474 ff.). Framledes, efter provsystemet undergått förändringar av olika 

slag och i samband med läroplansreformen 1994 (Lpf 94), samlades de nationellt utformade proven 

under samlingsbeteckningen nationella prov, från att tidigare benämnts standardprov i grundskolan 

och centrala prov i gymnasiet (Gustafsson & Erickson 2018:2). Nuförtiden är syftet med nationella 

prov tudelat av den anledningen att provformen ska dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning 

och betygsättning, dels generera underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven 

uppnås på skolnivå, huvudmannanivå och nationell nivå (Gustafsson & Erickson 2018:8).  

Provforskningen, utvecklingsarbetet och konstrueringen av nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk omlokaliserades år 1994 till Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet (Lundahl 2009:150). Några år tidigare, 1989, hade en ansenlig förändring införts genom 

att en förberedande del om en vecka infördes i svenskproven. I samband med förändringen, som 

blivit en bestående del i provformen, ökade svensklärarkårens förväntningar på elevernas texter ur 

olika kvalitetsaspekter (Pettersson 1999:14). När det gäller nationella kursprov i svenska efter fu-

sionen av centrala prov år 1994 är det viktigt att framhålla reformen Gymnasieskola 2011 (Gy 11), 

vilken ledde till att kursprovet i Svenska B (KpB) ersattes av två nationella kursprov, ett i Svenska 

1 och Svenska som andraspråk 1 (Kp1) och ett i Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 (Kp3) 

(Palmér 2013:5). Förändringen av provstrukturen resulterade i att nationella prov i svenska på gym-

nasial nivå behöver förhålla sig till olika utvecklingsnivåer och bestämmelser i ämnesplanen för 

respektive kurs.  
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2.4 Uppsala elevtextkorpus och Swegram  
 
Uppsala elevtextkorpus är en digitaliserad korpus7 med inriktning på elevspråksforskning och har 

tillkommit i ett projektsamarbete mellan Institutionen för lingvistik och filologi och Institutionen 

för nordiska språk vid Uppsala universitet. Samutvecklingen av korpusen har förverkligats inom 

ramen för SWE-CLARIN, en nationell nod i europeiska projektet CLARIN (Common Language 

Resources and Technology Infrastructure). SWE-CLARIN syftar till att tillsammans med andra 

nationella CLARIN-noder utveckla en omfattande infrastruktur för e-vetenskap inom humaniora 

och samhällsvetenskap. En primär målsättning är att tillgängliggöra språkbaserade material som 

forskningsdata med hjälp av avancerade text- och talorienterade bearbetningsverktyg (Megyesi, 

Näsman & Palmér 2019:3).  

 Som antytts ovan har elevtextkorpusen baserats på textlingvistiska rön i kombination med 

datorlingvistik (språkteknologi). En essentiell forskningsfördel som datorlingvistik ger upphov till 

är utvecklingen av avancerade, men likväl användarvänliga språkteknologiska NLP-verktyg8, som 

kan nyttjas av språkforskare inom olika discipliner för att utföra t.ex. storskaliga kvantitativa under-

sökningar. Emellertid kan påpekas att verktygen vid framväxten under 1980-talet ingalunda var 

varken användarvänliga eller tillgängliga i allmänhet, utan de har över tid anpassats mot en bredare 

användarkrets (Crossley 2020:428). Megyesi, Näsman och Palmér (2016:3192) framhåller att den 

huvudsakliga forskningstanken bakom Uppsala elevtextkorpus är att möjliggöra systematisk och 

kvantitativ empirisk undersökning av elevgrupper baserat på kön, geografiskt område, ålder och 

betyg. Lika viktigt är att korpusen ska möjliggöra kombinationsundersökning av variabler ur både 

ett synkront och diakront perspektiv.    

Elevtextkorpusen har byggts upp med hjälp av nationella provgruppens omfattande arkiv 

av elevtexter, vilket idag innehåller mer än 100000 texter (Palmér 2020). Insamlingen av texterna 

påbörjades 1996 och en del av dem har digitaliserats. Elevtexterna har kommit till i samband med 

nationella prov i svenska eller svenska som andraspråk från årskurs 3 på grundskolan till sista året 

på gymnasiet. Textkorpusen bestod 2016 av 2500 texter med över 1,5 miljoner tokens (Megyesi, 

Näsman & Palmer 2016:3193). Två år senare, 2018, hade korpusen utökats med 1500 texter och 

 
7 Samling av texter för språkvetenskapligt studium (jfr t.ex. SO 2009; SAOL 2015)  
8 NLP = natural language processing (för introduktion, se t.ex. Megyesi, Näsman & Palmer 2016; Näsman, Megyesi 
& Palmér 2017; Crossley 2020)  
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bestod sålunda av 4000 elevtexter från nationella prov (Palmér 2018:5). I samband med arkivering 

av elevtexter i korpusen förses texterna med information om metadata, t.ex. kön, ålder och betyg 

(Megyesi, Näsman & Palmér 2016:3193). Genom den regelbundna insamlingen av elevtexter till 

korpusen etableras goda förutsättningar för att skapa en omfattande digital elevtextkorpus som i 

sin tur kan användas för t.ex. storskalig elevspråksforskning.  

För att åstadkomma elevtextkorpusen har forskningsgruppen använt det språkteknologiska 

annoterings- och analysverktyget Swegram.9 Det webbaserade verktyget är likaledes framtaget 

inom ramen för SWE-CLARIN och lanserades 2016 som en slutprodukt av forskningstanken att 

dels möjliggöra avancerad lingvistisk annotering och kvantitativ analys av svenska texter utan krav 

på fördjupade tekniska kunskaper, dels erbjuda konceptet med fri tillgänglighet på internet med 

intentionen att forskare inom olika discipliner ska kunna ta fasta på Swegrams forskningspotential  

(Näsman, Megyesi och Palmér 2017). Nuförtiden finns även tekniskt stöd för att behandla engelska 

texter i Swegram (Megyesi, Näsman & Palmér 2019:3). Näsman, Megyesi och Palmér (2017) eva-

luerar att utvecklingsarbetet tar utgångspunkt i både användarmöjligheter och tekniska aspekter.   

 
2.5 Summering  
 
Kvantitativ textlingvistik som metod vid undersökning av skrivande i olika elevgrupper har före-

kommit med jämna mellanrum i både grundskolan och gymnasieskolan. Forskningsfältet har visat 

sig vara produktivt i elevspråksforskningen och samtida teknologiska förutsättningar ger möjlighet 

till att effektivisera textlingvistiska studier. Som påpekats i forskningsöversikten råder det ett extra 

behov av text- och skrivforskning i gymnasiet, varvid Uppsala elevtextkorpus och Swegram erbju-

der lämpligt material och analysverktyg för att bearbeta forskningsluckan. Dessutom saknas dels, 

i jämförelse med tidigare elevspråksforskning, fokus på könsaspekten i sentida studier, dels kvanti-

tativa studier i större skalor. Förhoppningsvis ska föreliggande studie bidra till att stärka det rådan-

de forskningsläget rörande såväl elevskrivande i allmänhet som skrivande på gymnasial nivå.  

 

 
9 Webbadress till Swegram: https://cl.lingfil.uu.se/swegram/ 
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3 Material  
 
Inledande avsnitt 3.1 presenterar uppsatsmaterialet och diskuterar även dess lämplighet ur ett antal 

forskningsaspekter. För att åstadkomma en tydligare materialbild beskrivs därefter nationella prov 

i Svenska 3 under avsnitt 3.1.1. Avslutande avsnitt 3.1.2 behandlar den etiska dimensionen i upp-

satsarbetet.   

 
3.1 Elevtextmaterial   
 
Autentiska elevtexter, som tillkommit i samband med 2014 och 2015 års nationella prov i Svenska 

3, utgör textmaterial för att uppnå studiens syfte. Elevtexterna, vilka ingår i Uppsala elevtextkorpus 

(Megyesi, Näsman & Palmér 2016), har erhållits via nationella provgruppen vid Institutionen för 

nordiska språk vid Uppsala universitet. Närmare bestämt består materialurvalet av sammanlagt 150 

elevtexter jämnt fördelade mellan betygsgraderna A, C och E. Texterna har som utgångspunkt in-

gått i ett slumpmässigt och följaktligen sociokulturellt obundet urval i enlighet med provgruppens 

arkivlista. Däremot är texterna jämnt fördelade mellan manliga och kvinnliga elever av den orsaken 

att könsaspekten utgör en central del av studiens syfte.  

Anledningen till att elevtexter från två olika läsår används, dvs. 2014 och 2015, är tillgäng-

lighet i korpusen. Majoriteten av texterna har hämtats från provåret 2015 och resterande från 2014 

för att kompensera mellanskillnaden inom olika konstellationer och därmed skapa jämvikt i hela 

undersökningsmaterialet. Det förtjänar understrykas att skrivuppgifter från olika provår i hög grad 

är jämförbara, vilket beror på att den utredande texttypen utgör grundstomme för nationella prov i 

Svenska 3. Emellertid kan en skillnad framhållas, som har subtil betydelse för föreliggande studie, 

vilken är att olika ämnen tematiseras i varje års upplaga av provet. Till följd av detta sker årliga 

förändringar med provets tillhörande källmaterial som i sin tur påverkar t.ex. användning av fack-

relaterade ord. För att ge en tydlig överblick presenteras studiens elevtextmaterial i tabell 1.  

 

 

 

 

 



 15 

Tabell 1 Antal elevtexter i undersökningsmaterial från två nationella prov i Svenska 3, åren 2014 
och 2015, fördelade på betyg och kön  
 
Kön  A  C  E Summa    

Pojkar  25 25 25 75 
Flickor  25 25 25 75  

Summa  50 50 50 150 
 
Huruvida elevtexter producerade inom ramen för nationella prov är lämpliga för att utgöra material 

i uppsatsen kan definitivt vara föremål för diskussion. Exempelvis diskuterar Palmér och Östlund-

Stjärnegårdh (2015:14) provformens förutsättningar att mäta elevers skrivförmåga. De framhåller 

att provsituationen ger upphov till olika effekter på individuella prestationsförmågor och att elever 

antingen kan prestera bättre eller sämre beroende på bland annat deras emotiva och kognitiva rela-

tion till provsituationer. Här är inte platsen för att djuploda ytterligare i dylika skrivaspekter utan 

det överlämnas till fortskridande diskussion inom forskningsfältet (se även avsnitt 4.7).  

Texturvalet är likväl i hög grad intressant som undersökningsmaterial av åtskilliga anled-

ningar, däribland att skrivuppgiften som ligger till grund för nationella prov i Svenska 3 utgör en 

central evalueringspunkt mellan gymnasiet och postgymnasial levnadsbana. På så sätt kan under-

sökning av materialtypen dels generera forskningsunderlag om både skrivutveckling i skolväsendet 

och skrivkompetens i gymnasieskolan (jfr Nyström 2000:13 f.), dels blottlägga skillnader i gymna-

sisters skriftspråk varpå kunskapen kan användas för utvecklingsfrämjande ändamål såsom skriv-

träning i skolväsendet.  

 Lika viktigt är att framhålla urvalets lämplighetsgrad vad gäller autenticitet, likformighet 

och representativitet. Elevtextmaterialet är autentiskt genom att skrivuppgiften efterfrågar en sorts 

skrivande som krävs i eftergymnasiala studier, och genom att textskapandet skett under 240 sam-

manhängande minuter utan skrivstöd vilket innebär att det är elevernas faktiska skriftspråk som 

representeras i texterna. Provsituationen innebär därtill att materialet har tillkommit inom liknande 

skapandekontexter med särskilda textnormer, drivkrafter och stimulansmaterial, vilket gynnar stu-

diens syfte och validitet. Härvid kan tilläggas att tidigare forskning kunnat konstatera påfallande 

skillnader i t.ex. text- och ordlängd mellan olika texttyper (t.ex. Nyström 2000; Vagle 2005).  

 Sist men inte minst kan materialurvalet till viss del betraktas vara representativt för under-

sökning av gymnasistskrivande inom de utvalda betygsgraderna. Uppsatsens 150 texter är jämnt 

fördelade dels mellan betygsgraderna A, C och E, dels på manliga och kvinnliga gymnasister. Så-
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lunda baseras studien på ett tämligen omfattande urval, både i fråga om kvantiteten för hela urvalet, 

men även för undergrupperna efter variablerna betyg och kön. Vidare behöver insamlingsmetoden 

framhållas då samtliga texter ingår i en elevtextkorpus med slumpvalda texter från hela landet. På 

så sätt tillkommer en riksrepresentativ spridning i sociokulturella faktorer, däribland geografisk lo-

kalisering, gymnasieskola och program.  

 
3.1.1 Nationella prov i Svenska 3  
 
Nationella prov i Svenska 3 består av två delprov, A och B, som ska pröva elevers förmåga i skrift-

lig och muntlig framställning. Provformen är en obligatorisk examinationsform för studieförbered-

ande program vilket beror på att Svenska 3 är den högsta avslutande kursen i svenska på gymnasial 

nivå. Delprov A avser den skriftliga delen och infaller på en nationellt bestämd provdag. Eleverna 

har 240 minuter till sitt förfogande för att framställa en utredande text av vetenskaplig karaktär och 

vanligtvis leder förutsättningarna till texter om 600–800 ord (Nationella provgruppen u.å.). När det 

gäller textlängder för texterna som utgör undersökningsmaterial i denna uppsats kan framhållas att 

genomsnittet för hela urvalet är 726 ord/text och därmed verifieras längdintervallet som texterna 

tenderar att röra sig inom.   

Som tidigare påpekats växlar kursprovet tema årligen och temat ska dessutom relatera till 

svenskämnet. Grundprincipen vid utarbetningen är att temat ska väcka intresse hos elever, präglas 

av aktualitet och ge upphov till olika skrivuppgifter (Garme 2012:229). Temat för kursprovet 2014 

var ’’Hur skriver man?’’ (om skrivnormer) och året därpå, 2015, baserades provet på temat ’’Det 

var en gång’’ (om sagor och myter). Kursprovet innefattar en förberedande del i vilken läraren dels 

introducerar delproven A och B, dels delar ut texthäfte och uppgift till delprov B. Vid provtillfället 

för delprov A tilldelas eleverna ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav en av dem ska väljas. 

Samtliga skrivuppgifter relaterar i olika grad till texter i det tidigare distribuerade texthäftet och så-

lunda behöver eleverna använda det för att lösa en av uppgifterna (Nationella provgruppen u.å.).  

 
3.1.2 Hantering av material      
 
Vid kvittering av uppsatsmaterial har bindande avtal för materialhantering undertecknats. Avtalet 

är framtaget av provgruppen vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Samtliga 

elevtexter i Uppsala elevtextkorpus avidentifieras i samband med arkiveringsproceduren och däri-
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genom har texterna hanterats med adekvat anonymitetsetik. Forskningsmaterialet har därtill i enlig-

het med avtal uteslutande använts för uppsatsens ändamål varpå ingen obehörig har tagit del av 

materialet. Vidare har forskningsarbetet bedrivits med fortlöpande etiskt förhållningssätt med ut-

gångspunkt i Vetenskapsrådets (2011) upplysningar, tankar och föreskrifter om god forskningssed.  

 
4 Metod  
 
Studien bygger på en kvantitativ och komparativ textanalysmetod. Metoden är initialt kvantitativ 

vid analysen av elevtexter ur enskilda variabler, dvs. specifika textmått i förhållande till betygsgra-

der (A, C och E) och kön (pojkar och flickor). Därutöver används de kvantitativa utfallen kompara-

tivt eftersom uppsatsen syftar till att jämföra gymnasisters skriftspråk utifrån betyg och kön. Studiet 

av kön har funnit motivationsnäring dels mot tidigare forskning, dels baserat på antagandet att be-

lysning av delmaterial utifrån sociokulturella faktorer ger upphov till mera detaljerad information 

och tendenser inom elevgrupper, vilket i sin tur leder till en utförligare forskningsbild.  

 Textmåtten som har valts ut för att undersöka skillnader mellan gymnasisters skriftspråk är 

textlängd, ordlängd, ovix, nominalkvot, och verbfinithet. Detta beror i huvudsak på att måtten före-

kommit i tidigare kvantitativ-textlingvistisk elevspråksforskning. Inledande avsnitt 4.1–4.5 syftar 

till att beskriva textmåtten var för sig. Därefter, i avsnitt 4.6, redogörs för den statistiska bearbet-

ningen av elevtextmaterialet. Avsnitt 4.7 diskuterar ett antal innehållsaspekter i texterna som varit 

föremål för manuell modifikation. Avslutningsvis beskriver avsnitt 4.8 i förhållandevis korta drag 

studiens arbetsprocess, närmare bestämt bearbetningen och analysen av textmaterialet.  

 
4.1 Textlängd  
 
Textlängd som textmått kan tillämpas för att undersöka den ytterst grundläggande språkvariabeln 

ordmängd (antal ord i en text). Ordmängd är relevant som variabel i föreliggande undersökning 

eftersom antalet ord i en text anvisar om  ’’en elevs språkliga produktivitet’’ (Hultman & Westman 

1977:55). Däremot är ökad ordmängd inte ekvivalent med högre textkvalitet (Larsson 1984:192; 

Nordenfors 2011:90) Vidare menar t.ex. Crossley (2020:416) att textlängd förmodligen är den star-

kaste indikatorn på skrivutveckling och textkvalitet. I den automatiska beräkningen med hjälp av 
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Swegram räknas graford, dvs. en viss följd av bokstäver eller siffror med blankrum både före och 

efter (jfr Hultman & Westman 1977:46).  

 
4.2 Ordlängd 
 
Ordlängd, antal bokstäver per ord, är intressant att undersöka i gymnasistmaterialet av åtskilliga 

anledningar. Hultman och Westman (1977:76) menar på att språkvariabeln överlag kan ’’fånga upp 

de två aspekterna variation och specifikation’’. I likhet med Hultman och Westman resonerar Vagle 

(2005:305) att längre ord indikerar mer innehållslig tyngd än kortare ord: ’’De koder et mer spesi-

fikt, konkret eller spesialisert innhold enn kortere ord’’. Pettersson (1985:130) hävdar å sin sida att 

’’ovanliga och innehållsrika ord i regel är långa och ovanliga, men banala ord korta’’ varvid forsk-

ningslitteratur överlag tenderar att relatera ordlängd till dels vanliga ord i språket som primärt är 

korta, dels längre specialiserade lågfrekvensord (t.ex. Östlund-Stjärnegårdh 2002:85; Nordenfors 

2017:195 f.; Palmér 2018:8).  

 
4.3 Ovix  
 
Ovix står för ordvariationsindex och utarbetades av Tor G. Hultman inom ramen för projektet 

Skrivsyntax under 1970-talet (Hultman 1994:55). Ordvariationsmåttet mäter antalet lexord (textens 

totala antal unika ord) i förhållande till antalet löpord (textens totala antal ord) och skillnaden mot 

andra kvantitativa ordvariationsmått är att ovix tar hänsyn till effekten av långa texter som påverkar 

antalet lexord. Ovix-formeln, vilken kan skilja sig åt inom forskningslitteratur, konstrueras i denna 

studie enligt: log(token)/log(2-(log(types)/log(token)) (Megyesi, Palmér & Näsman 2019:29).  

Grundregeln för textmåttet är: ju högre ovix-värde, desto mer variationsrik är texten (Nord-

enfors 2017:197 ff.). Vid första anblick på ovix som ordvariationsmått är det tämligen inbjudande 

att fastna vid tanken att måttet huvudsakligen uttrycker tillämpning av synonymvariation. Hultman 

och Westman (1977:59 f.) problematiserar detta tolkningsuppslag och menar snarare att ovix i hög 

grad mäter variation inom informationsrikedom. En likartad tolkning har Nyström (2000:176;192) 

som resonerar att ovix mäter förmågan ’’att utveckla ett tema’’, även om hon konkluderar att måttet 

förmodligen har en taknivå när det upphör korrelera med textkvalitet.  
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4.4 Nominalkvot  
 
Nominalkvot (NQ) som textmått kan användas för att mäta texters nominalgrad (Megyesi, Palmér 

& Näsman 2019:30). Nominalgrad som språkvariabel är relevant eftersom det ger indikationer om 

kvalitetsaspekten mellan talspråk och skriftspråk i texter. Ju högre nominalkvot i en text, desto mer 

nominal, skriftspråklig och informationspackad är texten (Cassirer 2015:82; Josefsson 2009:243; 

Lagerholm 2008:133). NQ kan antingen beräknas som enkel eller full, där den senare varianten har 

en mer avancerad formel då den inkluderar fler ordklasser. Densamma har likväl kritiserats i elev-

språkforskningen av t.ex. Garme och Strömquist (1980:71) då den exkluderar adjektiv i uträkning-

en, vilken ordklass de resonerar anvisar om nominala och verbala tendenser i en text.  

Denna studie använder sig av det mer avancerade textmåttet för att undersöka grad av nomi-

nalitet i elevtexterna. Full NQ räknas ut genom att substantiv, prepositioner och particip (tätande) 

divideras med verb, adverb och pronomen (glesande) (Melin & Lange 2000:48). Genom använd-

ning av denna formel istället för den enklare (nn/vb) skapas fler pålitliga jämförelsetal vilket stärker 

studiens validitet. Därtill tillämpas formeln i t.ex. Hultman och Westman (1977). Ett antal jämför-

elsetal är: några tiondelar (spontant tal), 1,0 (enklare texter), 1,5–2,0 (bruksprosatexter) och < 2,0 

(mycket informationstäta texter) (Lagerholm 2008:133).  

 
4.5 Verbfinithet  
 
Textmåttet verbfinithet kan tillämpas för att undersöka finithet i verbanvändning. Språkvariabeln 

kan bl.a. indikera skicklighet i syntaktisk konstruktionsförmåga (Myhill 2008:280). Verb kan anta 

två olika former av finithet: finit eller infinit. Finita verb böjs dels i tempusen presens och preteri-

tum, dels i modusformerna indikativ, optativ, konjunktiv och imperativ. Infinita verbformer, vilka 

gränsar mot andra ordklasser, är infinitiv och supinum (Dahl 2003:81 ff.; Hultman 2003:152). Ord-

klassen particip tenderar att diskuteras i språkforskningen då den befinner sig i gränslandet mellan 

verb och adjektiv (Josefsson 2009:93). I denna uppsats och likaledes som Swegram, betraktas parti-

cip utgöra en egen ordklass utan möjlighet att anta finithet och exkluderas sålunda vid uträkningen.  

När det gäller tidigare undersökningar av språkvariabeln förefaller det finnas en forsknings-

lucka, framförallt i den svenska elevspråksforskningen. Därmed är finithet i verbanvändning extra 

intressant att undersöka i gymnasisternas skriftspråk. Som presenterades i forskningsöversikten vi-

sar Myhill (2008) med utgångspunkt i engelsk högstadienivå på ett positivt samband mellan finithet 
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och skrivskicklighet, dvs. skickliga skribenter använder finita verbformer i mindre utsträckning än 

svaga skribenter.  

 
4.6 Statistisk bearbetning  
 
För att effektivisera analysen av elevtexterna har det lingvistiska annoterings- och analysverktyget 

Swegram använts för att få fram grundläggande statistisk information. Verktyget utför automatisk 

lingvistisk annotering på både morfologisk och syntaktisk nivå. Därefter kan empirisk-kvantitativ 

analys utföras på flera språknivåer, t.ex. avseende ord-/textlängd, läsbarhetsmått och ordklassför-

delning (Megyesi, Palmér & Näsman 2019).  

 Under arbetsprocessen har behovet av signifikansanalys aktualiserats. Bedömningen har till 

slut landat i att undersökningsmaterialet, vilket består av 150 riksrepresentativa elevtexter fördela-

de jämnt på betyg och kön, uppfyller de basala vetenskapliga kriterierna för att utgöra material utan 

krav på beräkning av signifikansnivåer. Därutöver har signifikansanalysen valts bort på grund av 

uppsatsens begränsade omfång. Följden blir att utfallen inte är statistiskt säkerställda och därmed 

bör resultatbilden tolkas med försiktighet.  

 
4.7 Ställningstaganden inför analys av elevtextmaterial            
 
Konstruktioner i elevtextmaterialet förmodades kunna påverka resultatet. Nedan redogörs för dels 

två aspekter som varit föremål för manuell modifikation innan den automatiska analysen, dels två 

ytterligare aspekter vilka varit en del av metoddiskussionen men som i slutändan inte inskränkts.  

 
4.7.1 Rubriker och källförteckningar  
 
Samtliga elevtexter i undersökningsmaterialet innehåller rubriker varvid majoriteten av eleverna 

har använt sig av föreslagna rubriker från provinstruktionerna. Som tidigare framhållits kan elever 

vid provtillfället välja mellan tre olika skrivuppgifter vilket ger upphov till en viss rubrikvariation 

i textmaterialet. Därmed har rubriker tagits bort från alla texter eftersom de ingalunda kan berätta 

något om elevens skrivförmåga. När det kommer till källförteckningar, dvs. traditionella förteck-

ningar över använt källmaterial i slutet av texterna, har åtskilliga elever redogjort för sina källtexter 
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i olika utsträckning. Förteckningarna innehåller bland annat längre egennamn av olika typer såsom 

Bettelheim (människa) och Aftonbladet (andlig produkt), vilka i sin tur kan påverka t.ex. utfallen 

av ordlängd. I likhet med rubriker har dessa källförteckningar också tagits bort med anledning av 

att de inte säger något om elevens förmåga att bygga en sammanhängande text. Gemensamt för 

rubriker och källförteckningar är, som ovan antytts, att textaspekterna relaterar till paratexter, dvs. 

textmassa med beskrivande funktion om huvudtexten (Nordenfors 2017:173 ff.) och förmedlar så-

lunda ingen relevant information om skribenters skrivförmåga ur ett textlingvistiskt perspektiv.  

 
4.7.2 Referat och citat  
 
Nationella prov i Svenska 3 baseras på att eleverna med hjälp av kursprovets tillhörande källmateri-

al ska framställa en utredande text av vetenskaplig karaktär. Till följd av upplägget bygger texterna 

till stor del på användning av såväl referat som citat. När det kommer till elevernas referathantering 

i textmaterialet, vilket åstadkommits genom referatmarkörer, tenderar en del elever till att låna inte 

bara innehåll, utan även ord från källtexterna. Även om referat ger upphov till t.ex. lånad termino-

logi från professionella vuxenskribenter, är denna validitetsfråga något som behöver accepteras – 

men likafullt framhållas – vid undersökning av texter tillkomna inom ramen för nationella prov i 

Svenska 3.  

Övervägandet rörande huruvida citat, dvs. ordagrann återgivning av någon annans röst, ska 

inkluderas vid undersökning av elevskrivande bör ta hänsyn till två delfrågor. Å ena sidan kan an-

vändning av citat betraktas vara icke-representativt för elevers individuella skriftspråk, å andra 

sidan kan skrivmedlet anses utgöra en grundläggande del av förmågan att framställa t.ex. en utred-

ande, källbaserad text. Denna studie ansluter sig till det senare, eftersom skrivtekniken uppmuntras 

i kommunikationssituationen. Åtskilliga elever har dessutom skickligt vävt in citerade ord i sina 

texter och vid dessa fall är det tydligt att konstruktionerna i hög grad bygger på elevens individuella 

skrivkompetens. Sist men inte minst har tidigare skriv- och textforskning av liknande material ten-

derat att inkludera ordagrann återgivning (t.ex. Hultman & Westman 1977; Palmér 2018), vilket 

varit en basal referenspunkt vid beslutandet av aspekten.  
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4.8 Bearbetning och analys av elevtextmaterial   
 
I samband med analysen av elevtexterna i Swegram har en del för- och efterarbete med texterna 

varit nödvändigt. Vid det inledande skedet, dvs. när de metakodade texterna hämtades i Word-

format från Uppsala elevtextkorpus, bearbetades samtliga 150 texter in i en modifierad textkorpus 

i enlighet med studiens metod. Korpusen erhöll därmed en jämn fördelning av texter som represen-

terar betygs- och könsgrupper. Därefter, när korpusen var färdigställd, laddades den nya Word-

filen upp i verktyget (https://cl.lingfil.uu.se/swegram/) varvid utfall om måtten textlängd, ordlängd, 

ovix och nominalkvot kunde utvinnas omedelbart.  

 Vad gäller utfallen för måttet verbfinithet krävdes en semi-automatisk analys genom vidare-

utveckling av Swegrams analys i Excel av den anledningen att information om ordklassers särdrag, 

t.ex. tempus, genus och finithet, inte fångas upp inom verktygets statistikram. Proceduren anslöt 

sig till instruktionerna i Swegrams användarmanual (Megyesi, Näsman & Palmér 2019). Kort sagt 

exporterades den analyserade och lingvistiskt annoterade korpusstatistiken till en csv-fil varefter 

filen först omvandlades till txt-format och därefter Excel-format. När statistiken var tillgänglig i en 

Excel-fil kunde beräkningen av verbfinithet i elevtextkorpusen genomföras. Genom att använda 

kolumnen för särdragsinformation i Excel kunde alla typer av verb identifieras varefter de specifika 

verbkoderna användes för att summera antalet finita och infinita verb genom Excel-funktionen 

ANTAL.OM.  
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5 Resultat  
 
Nedan presenteras resultaten för de olika textmåtten i tabeller var för sig. Tabellerna redovisar 

variabelutfallen för betygsgrupper (A, C, E), könsgrupper (pojkar och flickor) och hela material-

urvalet. Dispositionen för kapitlet följer den tidigare ordningen i studien: textlängd, ordlängd, ovix, 

nominalkvot och verbfinithet. Viktigt att uppmärksamma är att utfallen för måtten textlängd och 

ordlängd redovisas i medelvärden, nominalkvot och verbfinithet i totalvärden10, och ovix i median-

värden. Besluten om vilka centralmått (lägesmått) som textmåtten redovisas i har tagits i relation 

till tidigare presenterad kvantitativ-textlingvistisk elevspråksforskning.  

 
5.1 Textlängd  
 
Tabell 2 Textlängd och betyg/kön, medelvärden för nationella prov i Svenska 3  
 
Kön  A (n = 50)  C (n = 50)  E (n = 50)  A/C/E (n = 150)  

Pojkar   736,72  722,44  698,68 719,28 

Flickor   737,08  757,52  705,92 733,51 

Totalt    736,90  739,98  702,30 726,39 
 
Tabell 2 visar att den språkliga produktiviteten ökar från betygsgruppen E (702,30) till grupperna 

C (739,98) och A (736,90). Utifrån dessa utfall kan vi alltså dessutom konstatera att ingen ökning 

i textlängd sker från C-texter till A-texter, utan tvärtom, produktiviteten i textskapandet sjunker 

istället något vid betygsprogressionen C till A. Framträdande i tabellen är därtill det tämligen stora 

glappet ned till E-texter vilket indikerar att längre texter sammanhänger med högre betyg. Närmare 

bestämt differentierar textmåttet mellan å ena sidan texter med lågt betyg och å andra sidan texter 

med mellanbetyg och högt betyg, eftersom ingen ökning i textlängd kan konstateras mellan C- och 

A-texter. Slutligen, vad beträffar hela textmaterialet, visar tabellen ett medelvärde i textlängd om 

726,39.  

 När det kommer till skillnader i textlängd mellan texter utifrån kön framträder tendensen 

att flickor (733,51) är mer produktiva i skrivandet än pojkar (719,28). Tendensen byggs upp av det 

 
10 Behandlar valda texter som en text och räknar därefter ut totalvärde.   
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faktum att flickor skriver längre texter än pojkar i samtliga betygsgrader. Däremot är det anmärk-

ningsvärt att könen förhåller sig relativt nära intill varandra i betygsgrupperna, vilket vittnar om 

tämligen små skillnader mellan pojkar och flickor i textproduktivitet. En avvikande undergrupp i 

textmaterialet är emellertid C-flickor vilka dels särskiljer sig från C-pojkar med en skillnad i medel-

värde om 35,08 ord/text, dels med stora marginaler producerar längre texter än övriga grupper i 

undersökningsmaterialet. C-flickorna är således anledningen till den genomsnittliga minskningen 

i textlängd från C- till A-texter.  

 
5.2 Ordlängd   
 
Tabell 3 Ordlängd och betyg/kön, medelvärden för nationella prov i Svenska 3  
 
Kön  A (n = 50)  C (n = 50)  E (n = 50)  A/C/E (n = 150)  

Pojkar  5,38  5,25  5,13 5,26 

Flickor  5,37  5,31 5,07 5,25 

Totalt   5,37  5,28 5,10 5,25  
 
Tabell 3 visar att ordlängden i textmaterialet ökar i takt med betyg. Kurvan i ordmedellängd mellan 

grupperna noterar det lägsta värdet i betygsgrupp E (5,10), mittenvärdet i betygsgrupp C (5,28) och 

det högsta värdet i betygsgrupp A (5,37). Därigenom kan vi med stöd i utfallen urskilja tendensen 

att längre ord sammanhänger med högre betyg. Vidare, baserat på ökningen i ordlängd från E- till 

C-texter om 0,18 i jämförelse med ökningen från C- till A-texter om 0,09, framgår tendensen att 

textmåttet ordlängd i synnerhet differentierar texter med lågt betyg från högre betygsgrader. Sist 

men inte minst, som framgår av tabellen, är medelvärdet för hela materialurvalet 5,25.  

 För att tillföra en ytterligare förklaringsdimension rörande sambandet mellan ordlängd och 

betyg har statistik för textmåtten långord och överlånga ord (ord med minst 7 respektive 14 bok-

stäver) inhämtats från den automatiska analysen. Måtten, vilka likväl har kritiserats i språkforsk-

ningen (Lagerholm 2008:219), har traditionellt tillämpats för att särskilja bl.a. mer vardagliga ord 

från mer specialiserade (för introduktion, se t.ex. Östlund-Stjärnegårdh 2002:87 ff.). Utfallen visar 

på genomsnittliga stegringsvärden för båda måtten mellan betygsgrupperna om 18,51/0,73 % (E), 
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20,97/1,07 % (C) och 21,74/1,24 % (A).11 Således kan konstateras att tendensen rörande samband-

et ordlängd–betyg gäller även för elevers användning av ord i längre ordlängdskategorier.  

Vid jämförelse av ordlängd mellan texter utifrån kön vittnar utfallen om en subtil skillnad 

till fördel för pojkarna, dvs pojkarna (5,26), med ett genomsnittligt högre värde om 0,01, skriver 

längre ord än flickorna (5,25) baserat på hela textmaterialet. Tendensen erhåller struktur genom 

växlande utfall i de olika betygsgrupperna. Som framgår i tabell 3 skriver pojkarna i snitt 0,06 läng-

re ord i betygsgrupp E, medan betygsgrupp C vittnar om det motsatta förhållandet, dvs. 0,06 till 

fördel för flickorna. Därefter minskar skillnaden påfallande i betygsgrupp A där pojkarna i snitt 

skriver 0,01 längre ord än flickorna. Mot denna utfallsbild kan vi följaktligen konstatera att könen 

förhåller sig relativt nära varandra i respektive betygsgrupp, framförallt i betygsgrupp A.  

 
5.3 Ovix  
 
Tabell 4 Ovix och betyg/kön, medianvärden för nationella prov i Svenska 3  
 
Kön  A (n = 50)  C (n = 50)  E (n = 50)  A/C/E (n = 150)  

Pojkar  60,37    58,86  58,62 59,76 

Flickor  60,43 57,21 59,78 59,78 

Totalt   60,40 58,37  59,14  59,77  
 
Tabell 4 demonstrerar, baserat på textmåttet ovix, en ojämn utvecklingskurva i ordvariation ur ett 

betygsperspektiv. Som framgår i tabellen noterar betygsgrupp E ett värde om 59,14, varefter värdet 

sjunker till 58,37 i betygsgrupp C, för att sedan öka till 60,40 i betygsgrupp A. Variabelutfallen ger 

följaktligen upphov till en komplikation i fråga om ordvariation sammanhänger med betyg: å ena 

sidan indikerar utfallen att skribenter i den högsta betygsgruppen varierar sitt ordförråd i större ut-

sträckning än skribenter i lägre betygsgrupper, å andra sidan kan vi fastställa att tendensen mellan 

högre ordvariation och högre betyg inte råder på ett allmänt plan. Slutligen, kan av tabellen utläsas 

att ovix-medianen för hela undersökningsmaterialet är 59,77.   

 När det kommer till skillnader i ordvariation mellan pojkar och flickor visar utfallen för 

hela textmaterialet, i likhet med ordlängd, på en ytterst minimal skiljemarginal i ovix-värden om 

 
11 Sifferparen avser värden enligt ordningen: långord/överlånga ord.  
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0,02. En skillnad är emellertid att marginalen verkar till flickornas fördel, dvs. flickorna (59,78) 

varierar sitt ordförråd i högre grad än pojkarna (59,76). Därutöver kan av tabellen utläsas, återigen 

i likhet med utfallen för ordlängd, att tendensen mellan könen byggs upp genom växlingar på 

betygsnivå. Med andra ord uppvisar flickor högre variation i betygsgrupp E, pojkar högre variation 

i betygsgrupp C och därefter noterar flickorna på nytt högsta värdet i betygsgrupp A. Skillnaden i 

ovix-värden mellan pojkar och flickor i A-gruppen pekar ånyo på att differensen på könsnivå mini-

meras i den högsta betygsgruppen.  

 
5.4 Nominalkvot  
 
Tabell 5 Nominalkvot och betyg/kön, totalvärden för nationella prov i Svenska 3  
 
Kön  A (n = 50)  C (n = 50)  E (n = 50)  A/C/E (n = 150)  

Pojkar  1,22 1,17 1,09 1,16 

Flickor  1,27 1,24 1,01 1,17 

Totalt   1,25 1,20 1,05 1,17 
 
Tabell 5 visar att nominalkvoten, dvs. grad av nominalitet i elevernas skriftspråk, ökar i linje med 

stigande betygsgrad. Av tabellen kan utläsas att nominalkvoten ökar från 1,05 i betygsgrupp E till 

1,20 i betygsgrupp C och slutligen till 1,25 i betygsgrupp A. Baserat på denna utvecklingskurva 

kan följaktligen konstateras att högre nominalkvot sammanhänger med högre betyg. Vidare kan 

skillnaderna i nominalkvot framhållas, vilka i likhet med tidigare textmått, skiljer sig påfallande 

mellan de olika betygsgrupperna. Förhållandet mellan E-texterna och C-texterna uppvisar en diff-

erens om 0,15 varefter klyftan har minskat till 0,05 mellan C-texterna och A-texterna. Totalvärdet 

för hela undersökningsmaterialet är 1,17.  

 Vad beträffar skillnader i nominalkvot mellan texter skrivna av pojkar och flickor vittnar 

utfallen dels om en marginell differens (0,01) – till fördel för flickorna – mellan könen baserat på 

hela textmaterialet, dels om påtagliga klyftor på betygsnivå. Som framgår av tabell 5 står E-flickor 

med god marginal för det lägsta värdet i textmaterialet om 1,01, vilket skiljer sig med 0,08 mot E-

pojkarnas värde om 1,09. Växling av könstendensen sker från betygsgrupp C där flickorna uppvisar 

ett kvotvärde om 1,24 vilket i sin tur utmärker sig dels mot C-pojkarnas värde om 1,17, dels mot 
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både pojkar och flickor i betygsgrupp A. När det gäller den senare kan konstateras att A-pojkarna 

uppvisar ett lägre värde (1,22) än såväl C- (1,24) som A-flickor (1,27).  

 
5.5 Verbfinithet  
 
Tabell 6 Verbfinithet och betyg/kön, totalvärden för nationella prov i Svenska 3  
 
Kön  A (n = 50)  C (n = 50)  E (n = 50)  A/C/E (n = 150)  

Pojkar  71,24 %  70,76 %  72,36 %  71,43 %   

Flickor  69,48 %   70,32 %  70,17 %  70,00 %  

Totalt   70,37 %  70,54 %  71,21 %  70,70 %   
 
Tabell 6 demonstrerar att användningen av finita verbformer i textmaterialet sjunker med stigande 

betygsgrader. Av tabellen framgår det högsta finithetsvärdet om 71,21 % i betygsgrupp E varefter 

användningen av finita verbformer sjunker till 70,54 % i betygsgrupp C och därefter till 70,37 % i 

betygsgrupp A. Den sjunkande kurvan anvisar således tendensen att minskad användning av finita 

verbformer sammanhänger med högre betygsgrader, med andra ord om ett positivt samband mellan 

ökad användning av infinita verbformer och betyg. Det förtjänar emellertid understrykas att skill-

naderna mellan betygsgrupperna är små. Av tabellen kan avslutningsvis utläsas att användningen 

av finita verbformer för det fullständiga textmaterialet är 70,70 %.  

 Vid jämförelse av finithet i verbanvändning mellan könen visar utfallen i tabell 6 att pojkar 

(71,43 %) använder finita verbformer i större utsträckning än flickor (70,00 %). Här urskiljer sig, 

i likhet med textmåttet textlängd, en bestående könstendens på betygsnivå. Som framgår av tabellen 

har tendensen i textmaterialet byggts upp genom det faktum att flickor överlag använder mindre 

finita verbformer än pojkar. Skillnaden mellan könen är störst i betygsgrupperna E och A med 

differenser om 2,19 % (E) respektive 1,76 % (A). Däremot noterar vi att könen förhåller sig nära 

varandra i betygsgrupp C med en differens om 0,44 %. Vidare kan konstateras att A-flickorna är 

nyckeln till betygstendensen genom deras låga värde, vilket kompletterar det höga värdet hos A-

pojkarna i förhållande till andra textgrupper. Sist men inte minst ser vi att E-flickor, med värdet 

70,17 %, avviker notabelt från såväl sina manliga kamrater i betygsgrupp E som textmaterialet i    

allmänhet. Detta eftersom de använder mindre finita verbformer än båda könen i betygsgrupp C, 

samt pojkarna i betygsgrupp A.  
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6 Diskussion av resultat  
 
Studiens övergripande syfte var att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader 

mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. En ytterligare avgränsning var att med auto-

matisk analys undersöka skillnader med hjälp av textmåtten textlängd, ordlängd, ovix, nominalkvot 

och verbfinithet, dels mellan texter betygsatta med A, C och E, dels mellan texter skrivna av pojkar 

och flickor. Det riksrepresentativa elevtextmaterialet bestod av 150 texter fördelade jämnt mellan 

utvalda betygsgrader och kön. Nedan diskuteras huvudresultaten för måtten i separata avsnitt med 

anknytning till tidigare forskning och till didaktiska implikationer. När det gäller den didaktiska 

biten tillkommer ett summerande, avslutande avsnitt med mer konkreta undervisningsföljder.  

 
6.1 Textlängd  
 
Resultaten för textlängd visade dels att den språkliga produktiviteten steg från betygsgrupp E till 

betygsgrupp C och A, dels att ingen progression i textlängd kunde konstateras från betygsgrupp C 

till A. Med stöd i resultaten kan tidigare forskning delvis bekräftas när det kommer till det posi-

tiva sambandet mellan textlängd och betyg. En plausibel tolkning är att produktiviteten indikerar 

innehållslig tillförsel, vilket är en central komponent för att lösa en skrivuppgift (jfr Hultman & 

Westman 1977:55; Vagle 2005:376). Däremot bekräftar C-gruppen det faktum att ökad ordmängd 

i en text ingalunda innebär högre textkvalitet per automatik och skrivundervisningen behöver så-

lunda utveckla elevers språkliga produktivitetsförmåga i relation till samspelande språkvariabler, 

t.ex. de andra inom ramen för denna studie. Med anledning av att skillnader i textlängd framförallt 

förefaller differentiera lägre betygsgrader bör undervisningen rikta särskilda resurser till att stödja 

lågpresterande skribenter (se även Vagle 2005:320). Vidare är det tämligen tydligt, med stöd i tid-

igare elevspråksforskning, att textlängd som textmått verkar kunna predicera textkvalitet, även om 

måttet bör hanteras med försiktighet. Som tidigare framhållits påvisar t.ex. Palmér (2018:16) ingen 

signifikant korrelation mellan textlängd och betyg baserat på nationella prov i Svenska 3.  

När det gäller skillnader mellan könen påvisades att flickor skriver längre texter än pojkar, 

vilket bekräftar tidigare presenterad skrivforskning (Hultman & Westman 1977; Pettersson 1980; 

Vagle 2005). En rimlig didaktisk implikation är att skrivundervisningen behöver stimulera pojkars 

benägenhet till att skriva längre texter, vilket inte minst beror på att forskningen dels ringat in sam-
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bandet mellan textlängd–betyg, dels konstaterat att klyftan i produktivitet blir större ju mer berätt-

ande och personligt skrivandet blir (t.ex. Vagle 2005). Med andra ord är skillnaden i produktivitet 

troligtvis större än den bild som förmedlas av utfallen i denna studie varvid skrivträningen behöver 

inta ett bredare perspektiv när det kommer till behandling av textlängd. Lika viktigt är att befästa 

skrivlusten hos elever som skriver långa texter och hitta vägar som leder till högre kvalitetsdimen-

sioner i skrivandet, t.ex. lägga ytterligare fokus på andra språkvariabler vilka förutsätter eller be-

fruktas av hög språklig produktivitet.  

Vid jämförelse av snittlängden i textmaterialet mot t.ex. Hultman och Westman (1977) och 

Pettersson (1980) kan konstateras att produktiviteten hos gymnasisterna ökat från 587,8 respektive 

621,3 till 726,39 ord/text. En huvudförklaring till differensen mellan textkollektiven är med all san-

nolikhet att förändringar i provformen påverkat förutsättningarna för längre textskrivning. Tidigare 

elevspråksforskning (t.ex. Östlund-Stjärnegårdh 2002:76 f.) har bland annat sammankopplat ök-

ningen med införandet av den förberedande delen vid 1989, varpå eleverna fick arbeta med käll-

materialet utanför skrivtillfället, en modell som med variationer kvarstår än idag. Som framhållits 

i forskningsöversikten förmodade svensklärarkåren att elevernas framställningar skulle stärkas ur 

olika kvalitetsaspekter och rimligtvis är den ökade textlängden en av dessa. En ytterligare tänkbar 

påverkansfaktor är övergången till skrivande på dator eller annan digital enhet inom ramen för na-

tionella prov i Svenska 3. Datorskrivande var fortfarande frivilligt åren 2014 och 2015, men enligt 

provgruppens undersökningar skrevs ca 50 % av provtexterna på dator under dessa år (Nationella 

provgruppen 2015). Den pågående digitaliseringen av de nationella proven (Skolverket 2020) pe-

kar fram emot ytterligare studier av hur detta påverkar textlängden.  

 
6.2 Ordlängd  
 
Analysen av ordlängd i textmaterialet demonstrerade att genomsnittlig ordlängd ökade i linje med 

stigande betygsgrad och bekräftar följaktligen den tidigare forskningsbilden när det gäller positiv 

korrelation mellan ordlängd och betyg (t.ex. Hultman & Westman 1977; Vagle 2005; Nordenfors 

2011; Palmér 2018). Med stöd i utfallen och tidigare skrivforskning kan resultatbilden tolkas som 

att elever i högre betygsgrader använder ett mer varierat, specificerat och specialiserat språk, vilket 

i sin tur indikerar skriftspråklig kvalitet. Lika viktigt är att betona den innehållsliga aspekten, dvs. 

längre ord tenderar att tillföra innehållsrikedom och utmärker sig i synnerhet inom sakprosalittera-
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tur. Som tidigare presenterats utgör textmaterialet lösningar av uppgiften att skriva utredande text 

där ovannämnda egenskaper relaterar till textkvalitet och en vedertagen utvecklingstendens är: ju 

skickligare skribenter är, desto mer förmår han eller hon anpassa sig till kommunikationssituation-

en. Det förtjänar återigen understrykas att utfallen vittnar om ett påfallande glapp från betygsgrupp 

E till högre betyg, och i likhet med synpunkten rörande textlängd behöver lågpresterande skribenter 

uppmärksammas extra i skrivundervisning med fokus på utveckling av ordförråd.   

 För att tillföra en ytterligare dimension i ordlängd hämtades statistik för textmåtten långord 

och överlånga ord varpå båda måtten visade på positivt samband med högre betygsgrader. Därmed 

är en mer nyanserad tendens att skickligare skribenter i högre grad behärskar ansenligt längre och 

komplexare innehållsord, vilka relaterar till mer svåra, formella och specialiserade texter (Lager-

holm 2008:219). När det gäller långord hävdar t.ex. Pettersson (1982:11) med en didaktisk ansats 

att ökad långordsfrekvens är ett symptom på ett ’’varierat, innehållsrikt, uttrycksfullt (och moget!) 

språk’’. Vidare resonerar Thelander (1996:284) att längre ord vanligen är en konsekvens av behov-

et att koncentrera språket i en framställning och förutsätter förmågan att kunna bilda nya ord genom 

t.ex. sammansättningar och avledningar. Med stöd i utfallen för långord och överlånga ord kan vi 

således försiktigt differentiera de olika betygsgrupperna i en ytterligare skriftspråklig kvalitetsdi-

mension när det kommer till ordlängd, något som även skrivträningen behöver ta i beaktande.  

 Jämförelsen av texter utifrån kön visade, baserat på hela materialurvalet, att pojkar skriver 

längre ord än flickor vilket går i linje med tidigare forskningsresultat (Hultman & Westman 1977; 

Pettersson 1980; Vagle 2005). Emellertid är skillnaden i ordlängd om 0,01 för totalmaterialet sär-

deles liten och därmed problematisk, liksom differenserna upp till 0,06 på betygsnivå, att relatera 

till en tänkbar förklaring (jfr Östlund-Stjärnegårdh 2002:86). Även Vagle (2005:360 ff.) påvisar, 

på basis av den norska grundskolans examensprov, en obetydlig snittskillnad om 0,01. Emellertid 

varierar skillnaden beroende på texttyp och genre, t.ex. 0,09 för resonerande texter som mer liknar 

mitt textmaterial (diskursivt skrivande). Vidare rapporterar Hultman och Westman (1977:77) och 

Pettersson (1980:45) å sina sidor differenser om 0,08 respektive 0,04 mellan könen och mina resul-

tat indikerar alltså, baserat på totalmaterialen, att klyftan minskat. Östlund-Stjärnegårdh (2002:86) 

redovisar på grundval av IG- och G-texter, en tämligen stor differens om 0,18 till fördel för flickor 

och ger alltså inget forskningsstöd till denna resultatbild.  

Vad gäller ytterligare relevanta jämförelsetal presenterar Hultman och Westman (1977:77) 

och Pettersson (1980:16 ff.) snittvärden om 5,07 respektive 4,92 för sina totalmaterial, vilken skill-
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nad mellan studierna Pettersson relaterar till bl.a. förändringar i provformen. Östlund-Stjärnegårdh 

(2002:86) rapporterar å sin sida ett jämförelsevis lågt medelvärde om 4,47 och fastställer, med viss 

reservation, att ordlängden sjunkit sedan 1970-talet. Palmér (2018:11) redovisar värden om 4,45 

för Kp1 (sve) och 5,10 för Kp3 (sve). När det gäller den senare, vilket värde tillkommit på grund-

val av textmaterial som liknar mitt, bör nämnas att medelvärdet baseras på samtliga betygsgrader 

(A–F) och vid beräkning av betygsgrupperna A, C och E framkommer ett resultat om 5,12. Således 

visar medelvärdet om 5,25 för mitt totalmaterial på en märkbar längre ordmedellängd än Palmérs 

undersökning. Eftersom våra textmaterial delvis relaterar till olika provår och kvantiteter kan diffe-

rensen bero på skillnader i urvalsprocessen (stickprov) i respektive studie. Därmed skulle ytterlig-

are forskning av jämförelsebart material behövas för en mer tillförlitlig forskningsbild.  

 
6.3 Ovix  
 
Ordvariation i elevtextmaterialet undersöktes med hjälp av textmåttet ovix och visade å ena sidan 

högst värde i betygsgrupp A, å andra sidan lägre värde i betygsgrupp C än betygsgrupp E. Tidigare 

elevspråksforskning har kunnat konstatera en positiv korrelation mellan textmåttet och betyg (t.ex. 

Hultman & Westman 1977; Nordenfors 2011; Palmér 2018) och resultaten bekräftar således delvis 

tendensen att ordlängd sammanhänger med betyg, även om utfallen för C- och E-texter problemati-

serar densamma. Rimligen indikerar utfallen, även om ovix-differenserna mellan textgrupperna är 

relativt små, att högpresterande skribenter i jämförelse med lägre betygsgrupper dels varierar sitt 

ordförråd i större utsträckning, dels är skickligare på att utveckla temat med innehåll (Hultman & 

Westman 1977:59 f.; Nyström 2000:176). Mot denna utfallsbild och tolkningsbakgrund, vilken tar 

utgångspunkt i tidigare forskning, finns alltså underlag för att framhålla ordvariation i skrivunder-

visningen, även om skillnaderna mellan betygsgrupperna inte är alltför stora.  

 Den komparativa analysen av ordvariation mellan texter skrivna av pojkar och flickor på-

visade dels växlande tendenser på betygsnivå, dels att flickor – grundat på hela materialurvalet – 

varierar sitt ordförråd i större utsträckning än pojkar. När det gäller den senare utfallsbilden kan vi 

alltså ifrågasätta tidigare skrivforskning som konstaterat det omvända förhållandet (t.ex. Hultman 

& Westman 1977; Pettersson 1980) och stödja annan framlagd forskning med liknande utfallsbild 

(t.ex. Östlund-Stjärnegårdh 2002). Emellertid behöver erinras om att mina resultat visade en ovix-

skillnad om 0,02 till fördel för flickor, dvs. en obetydlig differens mellan könen. Med anledning av 
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detta och med hänsyn till undersökningens stickprov är därmed en rimligare tanke att ingen signifi-

kant skillnad i ordvariation kan konstateras mellan könen utifrån hela textmaterialet. Hultman och 

Westman (1977:56) och Pettersson (1980:45) rapporterar å sina sidor ovix-skillnader på totalnivå 

om 0,90 respektive 1,63. Således indikerar jämförelsetalen att klyftan minskat sedan 70-talet.  

 Hultman och Westman (1977:56) presenterar ett ovix-medianvärde om 64,8 för totalmate-

rialet och 66,7 för bruksprosa (blandning av vuxentexter). Pettersson (1980:16) redovisar å sin sida 

ett lägre medelvärde om 61,7. Östlund-Stjärnegårdh (2002:90) påvisar medianvärdena 56 och 55 

för IG- respektive G-texter (KpB). Palmér (2018) rapporterar en medianspridning om 48,2–56,7 

(Kp1/sve) och 56,4–62,5 (Kp3/sve). Som tidigare framhållits är ovix-medianen för mitt textmateri-

al 59,77 och resultatet kan vid jämförelse med tidigare forskning förefalla rimligt. Emellertid kan 

vi dels konstatera att ovix-värden sjunkit i relation till de förstnämnda undersökningarna, dels note-

ra att gymnasisterna befinner sig relativt långt under ovix-medianen för bruksprosamaterialet från 

1970-talet. När det kommer till jämförelser av ordvariation mellan textmaterial pekar till exempel 

Nordenfors (2017:200) på teorin om olika affordances, vilket innebär att specifika genrer ’’sätter 

upp villkor för möjligheten och/eller viljan att åstadkomma variation’’. Följande stycke kommer 

att åskådliggöra hur teorin om affordances kan materialiseras i praktiken.  

Både Östlund-Stjärnegårdh (2002:91) och Palmér (2018:18) diskuterar potentiella anled-

ningar till påfallande värdedifferenser mot 70-talets centrala prov i svenska. Gemensamt är att de 

sammankopplar Hultman och Westmans (1977) förhållandevis höga värden med den argumente-

rande provuppgiften (debattartikel) vilken legat till grund för deras textmaterial. Palmér framhäver 

att uppgiften, i jämförelse med den nuvarande utredande skrivuppgiften, gav upphov till ’’ett mer 

självständigt språk’’ och möjligtvis kan detta vara en central förklaring till min egna observation, 

med andra ord torde differensen inte bero på en ansenlig sjunkande kompetens i ordvariaton hos 

avgångsgymnasisterna. Däremot utesluter detta ingalunda att ordvariationen i gymnasiet har sjunk-

it under de ungefär 50 år som passerat mellan studierna, vilket även Nyström (2000:177 f.) reflek-

terade över vid millenniumskiftet, dvs. omkring 20 år sedan.  

 
6.4 Nominalkvot  
 
Resultaten för nominalkvot avslöjade ökade värden i linje med stigande betygsgrad och bekräftar 

således tidigare forskningsfynd beträffande positiv korrelation mellan nominalkvot och betyg (t.ex. 
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Hultman & Westman 1977; Palmér 2018). Skillnaden mellan A- och C-texter är dock inte alltför 

stor med värden om 1,25 (A) och 1,20 (C), medan klyftan ned till E-texter (1,05) indikerar att skri-

benter i mellan och högre betygsgrader skriver mer informationspackat, nominalt och faktaoriente-

rat. Som tidigare nämnts relaterar textegenskaperna till skriftspråklighet och nominalstil förefaller, 

i liknande sammanhang, vara ett kvalitetsdrag varvid måttet nominalkvot kan tänkas predicera kva-

liteten i en text. Vidare kan baserat på Lagerholms (2008:133) jämförelsetal konstateras att A- och 

C-texter ligger närmare bruksprosatexter (1,5–2,0) än E-texter, en textgrupp som i sin tur ligger 

omkring enkla texter (1,0). Med stöd i utfallsbilden finns följaktligen vetenskaplig näring för att 

explicit behandla ordklassfördelning i skrivundervisningen.  

Vad gäller skillnader i nominalkvot utifrån kön demonstrerade utfallen växlande tendenser 

på betygsnivå och på basis av totalmaterialet att flickor, med en marginell skillnad om 0,01, skriver 

mer nominalt än pojkar. Därmed kan tidigare forskning som konstaterat omvänt förhållande mellan 

könen ifrågasättas (t.ex. Hultman & Westman 1977; Pettersson 1980). I likhet med utfallen för ord-

längd och ordvariation är skillnaden mellan könen för totalmaterialet ytterst liten och tendensen är 

dessutom uppbyggd genom växlingar på betygsnivå. Med anledning av detta behöver utfallen tolk-

as med försiktighet. Med 1,27 i nominalkvot kan konstateras att A-flickor använder den mest nomi-

nala stilen, följt av C-flickor med 1,24. När det gäller den senare gruppen kan erinras om att måttet 

indikerar skriftspråklig textkvalitet, däremot vittnar betyget C om kvalitetsbrist inom andra skriv-

dimensioner. Kanhända är C-flickornas jämförelsevis låga ovix-värde en delförklaring?  

 När det kommer till tidigare elevspråksforskning rörande nominalgrad redovisar Hultman 

och Westman (1977:88) en betygsstigande spridning i nominalkvot om 0,61–0,92, vilket skiljer sig 

påfallande från mitt värdeintervall om 1,05–1,25. Som påpekades i föregående avsnitt om ordvaria-

tion baserades deras undersökningsmaterial på skrivande av debattartiklar, och i komparation med 

den nuvarande utredande skrivuppgiften kan rimligen tänkas att förändringen i skrivuppgift påver-

kat förutsättningarna för skrivande inom skalan nominal–verbal (Nordenfors 2017:191). Palmér 

(2018:14 ff.), som rapporterar värden mellan 0,93–1,31 för Kp3 (sve), resonerar att förändringen 

av textgenren torde vara huvudanledningen till den markanta ökningen i nominalitet. Exempelvis 

understryker hon sambandet mellan källhänvisningar och långa nominalfraser, dvs. att den förra 

tenderar leda till den senare. Med anledning av den rikliga källanvändningen i rådande provupplägg 

har sannolikt nominalkvoten mer eller mindre påverkats, i termer av ökning, till följd av förändring-

ar i provkonstruktionen.  
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6.5 Verbfinithet  
 
Analysen av verbfinithet visade att elevers användning av finita verbformer sjunker i takt med stig-

ande betygsgrad, vilket går i linje med t.ex. Myhill (2008). Däremot var skillnaderna särdeles små 

och ytterligare jämförelsetal behövs för en tydligare forskningsbild. När det gäller forskning av 

verbfinithet generellt hävdar Crossley (2020:422) att internationell skrivforskning av vuxenskri-

benter kunnat konstatera liknande mönster, dvs. att skickligare skribenter använder mindre finita 

verbformer än svagare skribenter. Rimligen kan detta indikera att verbfinithet relaterar till skriv-

förmåga på generell basis, inte minst med tanke på att Myhill (2008:284) fastställer större korrela-

tion i relation till skicklighet än ålder.  

 Myhill (2008:280 ff.; 2009:410) ringar in många olika anledningar till sambandet skriv-

skicklighet–verbfinithet, däribland att skickligare skribenter kommit längre i sin skrivutveckling 

vad gäller syntax. Exempelvis använder de mer avancerade konstruktioner genom adverb, infinita 

satser (bl.a. som meningsinledare) och utbyggda nominalfraser. Vidare indikerade analysen att sva-

ga skribenter dels brister i förmågan att förklara och reflektera över innehåll, t.ex. utveckla tanke-

led, dels brister inom beskrivande och emotionell kontextualisering vid skrivande av berättande 

texter. Mot denna tämligen breda förklaringsbakgrund är således en rimlig tolkning av resultatet 

att minskad användning av finita verbformer indikerar utvecklad skrivförmåga inom olika text-

dimensioner, något som alltså relaterar till högre betygsgrader i mitt elevtextmaterial. Emellertid 

behöver framhållas att Myhill undersöker engelskspråkiga elever och därmed vore en komparativ 

diskussion av textmaterialen på sin plats även om t.ex. engelska och svenska är besläktade med – 

i många avseenden – liknande egenskaper. Med hänsyn till uppsatsomfånget överlämnas dock detta 

till framtida forskning.   

 När det kommer till skillnader mellan könen framkom att flickor överlag använder mindre 

finita verbformer än pojkar. På betygsnivå kunde konstateras att skillnaden var minst i betygsgrupp 

C om 0,44 % och störst i betygsgrupperna A och E med liknande differenser om ca 2 %. Möjligen 

indikerar detta att flickor, i jämförelse med sina manliga betygskamrater, använder ett mer utveck-

lat skriftspråk i relation till kommunikationssituationen. Däremot behövs flera studier för en mer 

tillförlitlig forskningsbild. Vad gäller verbfinithet och skrivträning kan konstateras att språkvaria-

beln ger upphov till en intressant kvalitetsdimension och det finns således god grund för att arbeta 

med finita och infinita verbformer, t.ex. rörande syntaktiska konstruktionsmönster.  
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6.6 Didaktiska implikationer  
 
Inledningsvis kan erinras om att samtliga mått kunnat indikera positivt samband i relation till betyg, 

även om avvikelser och obetydliga skillnader förekommit mellan betygsgrupperna. Denna resultat-

bild, i kombination med tidigare forskning och de kvalitetsdimensioner som kan urskiljas i språk-

variablerna, ger stöd till att didaktisera textmåtten och framhålla dem i skrivundervisning.  

 Skrivträning med inriktning på ordklassfördelning förtjänar ytterligare didaktisk uppmärk-

samhet, inte minst med tanke på att området relaterar till andra språkvariabler än nominalkvot, t.ex. 

ordlängd och ordvariation. En praktisk ingång i undervisningen kan vara arbete med nominalfrasen 

som dels är nyckeln till ökad nominalgrad i en framställning, dels den mest variationsrika frastypen 

i svenska språket (Nordenfors 2017:189 ff.; Josefsson & Lundin 2018:24). När det gäller det senare 

grammatiska särdraget framhåller t.ex. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:28;89) sambandet 

mellan förmågan att kunna bygga ut nominalfraser och textkvalitet ur en variationsaspekt. Därut-

över relaterar de förmågan till tätning av information vilket i sin tur, som tidigare nämnts, vanligen 

betraktas vara ett kvalitetsdrag i olika textsammanhang, framförallt mer formella. Genom att bygga 

ut nominalfraser med framför- respektive efterställda attribut, i synnerhet attributiva prepositions-

fraser, tillförs såväl kompletterande information till huvudordet som variation mellan faktabärande 

nominalfraser. Vad gäller arbete med ordklasser i relation till ordlängd och ordvariaton kan t.ex. 

kort nämnas att ett rikligt bruk av substantiv är ett ’’symptom på ett stort ordförråd’’ (Pettersson 

1985:133) varutöver ordklassen ökar möjligheten till att bl.a. variera språket och bilda nya ord ge-

nom sammansättningar och avledningar. Det senare leder i sin tur till längre ord, något som är en 

förutsättning för att skriva i mer formella och akademiska kontexter.  

Vidare bör framhållas, i likhet med bl.a. Hultman och Westman (1977:178) att en samman-

flätande skrivundervisning sannolikt gynnar elevers utveckling, dvs. en undervisning som undviker 

isolering av olika språkvariabler och istället visar på deras samspel i större sammanhang (se även 

t.ex. Myhill, Watson & Newman 2016). Förslagsvis kan detta åstadkommas genom att arbeta med 

utgångspunkt i den processorienterade arbetsmetoden cirkelmodellen (se t.ex. Gibbons 2018:170-

177). Modellen, vilken utgörs av fyra faser, grundas bl.a. på övergång från kollektivt kunskaps-

byggande till individuellt skrivande varvid utrymme ges för att undersöka vad som karaktäriserar 

texter i olika sammanhang, t.ex. studera nominalgrupper, ordförråd och syntaktiska mönster. Där-

vid aktualiseras arbete med samtliga textmått inom ramen för denna studie och modellen är således 

en lämplig didaktisk ingång för att anlägga ett metalingvistiskt perspektiv på språket och kon-
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textualisera skrivandet. Lika viktigt är dock att undervisning med kvantitativ textlingvistik i åtanke 

inte får fasta i t.ex. textnormer, utan istället stimulera elever till att identifiera sig själva som skri-

benter, vilket i sin tur uppmuntrar dem till att ta självständiga språkliga val (Myhill 2009:412 f.).    

 
7 Avslutning    
 
I denna uppsats har skillnader i gymnasisters skriftspråk undersökts inom ramen för nationella prov 

i Svenska 3. Genom att undersöka skillnader mellan texter med hjälp av textmåtten textlängd, ord-

längd, ovix, nominalkvot och verbfinithet har språkklyftor kunnat konstateras dels mellan betygs-

grupperna A, C och E, dels mellan pojkar och flickor. Vad gäller samband mellan måtten och betyg 

har framkommit att samtliga, med reservation för textlängd och ovix, sammanhänger systematiskt 

med högre betygsgrader. Emellertid har t.ex. verbfinithet vittnat om obetydliga skillnader mellan 

betygsgrupperna. Vidare har studien visat att skillnaderna mellan könen på gruppnivå är särdeles 

små, även om märkbara skillnader kunnat identifieras på betygsnivå. Vid ett komparativt studium 

med tidigare presenterad elevspråksforskning har tendenser för såväl betyg som kön visat på både 

överensstämmelser och diskrepanser. Därtill har jämförelser utifrån totalmaterial, med tillhörande 

diskussioner och problematiseringar, indikerat att gymnasisters skrivande förändrats över en period 

om närmare 50 år. Förhoppningsvis kan resultaten bidra till att stärka det rådande forskningsläget.  

 När det kommer till didaktiska implikationer utifrån tendenserna som framkommit i studien 

kan konstateras att det i skrivundervisningen dels, med stöd i sambanden mellan textmått och betyg, 

finns underlag för att lyfta fram arbete med språkvariablerna, dels råder ett behov av att uppmärk-

samma differentierande könsmönster. Det behöver däremot erinras på nytt om att språkvariablerna 

som undersökts mer eller mindre samspelar i språksystemet (Hultman & Westman 1977:178) och 

att skrivundervisningens ansvar därmed bottnar i ett helhetsperspektiv. Vidare, vilket exemplifie-

rats genom nominalfrasen, kan explicit integrering av grammatik- och skrivundervisning troligtvis 

vara fruktbart för såväl elevers skriv- som generella språkutveckling. Faktum är att åtskilliga stu-

dier kunnat konstatera positiv korrelation mellan sådan undervisning och skriv-/språkutveckling 

och således finns vetenskapligt stöd för arbetsmetoden (Myhill, Watson & Newman 2016). För att 

främja elevers skrivutveckling behövs framförallt, i likhet med Hultman och Westmans (1977:261) 

råd, rikligt med genomtänkta skrivtillfällen i skolan – något som även framhålls i ämnesplanen för 

svenska på gymnasial nivå (Skolverket 2011:160).  
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 Det är tydligt att kvantitativ textlingvistik ger upphov till grundläggande information och 

intressanta rön inom elevspråksforskningen. Språkteknologiska NLP-verktyg (t.ex. Swegram) och 

omfångsrika elevtextkorpusar (t.ex. Uppsala elevtextkorpus) demonstrerar hur textlingvistiska rön 

i kombination med datorlingvistik kan effektivisera t.ex. storskalig elevspråkforskning med hög 

reliabilitet. Emellertid behöver kvantitativ textlingvistik kompletteras av kvalitativa metoder för att 

komma åt språkaspekter som bl.a. textmått och automatiska mätverktyg inte fångar upp. Vad be-

träffar framtida kvantitativt-textlingvistiskt forskningsbehov behövs det i synnerhet studier av olika 

texttyper/genrer i relation till såväl olika textmått som elevvariabler, t.ex. betyg och kön (se t.ex. 

text- och ordlängd, Vagle 2005). Avslutningsvis skulle fler textmått och mer avancerade statistiska 

metoder förmodligen kunna tillföra ytterligare, möjligtvis mer nyanserade, rön inom den svenska 

elevspråksforskningen. Därvid följer även möjligheten att undersöka samvariation mellan mått.  
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