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Sammandrag  
I denna undersökning studeras 20 MVG-texter från det nationella provet i Svenska B. Syftet 

är att undersöka spannet MVG: om det finns gemensamma högbetygsdrag samt 

könsskillnader och olikheter mellan texttyper.  Vissa undersökningar genomförs på samtliga 

20 texter; på fyra texter utförs mer djupgående analyser. Fyra texter bedöms av oberoende 

bedömare och erhåller nya betyg. Resultaten visar att spannet MVG är brett även om 

genomsnittliga värden för materialet som helhet visar på en del traditionella högbetygsdrag, 

exempelvis textlängd. Det breda spannet beror dels på att kvalitetstexter kan se ut på olika 

sätt, dels på att materialet innehåller texter som egentligen inte når upp till kriterierna för 

betyget MVG.  
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1 Inledning  
En stor del av arbetsuppgifterna i mitt framtida läraryrke kommer utgöras av läsning och 

bedömning av elevers skrivna texter. Svårigheterna med denna subjektiva bedömning ligger 

till grund för mitt val av uppsatsämne och är förmodligen en fråga som många blivande lärare 

känner viss osäkerhet inför.  

   Personligen är jag särskilt intresserad av det högsta betygssteget Mycket Väl Godkänt, 

MVG, och hur texter som får detta betyg kan se ut. Idag gällande betygssystem med endast tre 

nivåer för godkänt betyg eller högre medför med stor sannolikhet att texter inom respektive 

betygssteg kan skilja sig åt i flera avseenden. Jag är därför intresserad av att undersöka om det 

finns gemensamma beröringspunkter för texter inom det högsta betygssteget och om det är 

möjligt att se tendenser för högbetygsdrag.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Jag vill med denna undersökning studera texter som fått betyget MVG på delprov B under det 

nationella provet i Svenska B. Jag avser att undersöka texterna som grupp, studera eventuella 

skillnader mellan kvinnliga och manliga skribenter samt jämföra MVG-texter från olika 

texttyper för att synliggöra eventuella skillnader mellan dessa.  

   Subjektiviteten i lärarens bedömning och det breda spann som betyget Mycket Väl Godkänt 

innebär är faktorer som även motiverar en undersökning av faktisk kvalitet på texter som 

ryms inom betygsspannet.  De frågor jag ställer mig inför denna undersökning är således:  

 

- Går det att utifrån texterna se kännetecken som kan uppfattas som högbetygsdrag?  

- Finns skillnader mellan könen och mellan olika texttyper på MVG-nivå?  

- Hur ser egentligen spannet för texter med betyget MVG ut?  

 

1.2 Avgränsningar  
Undersökningens ringa omfång och inslag av analyser baserade på, i vissa fall, subjektiva 

bedömningar leder till att generaliseringar inte kan göras. Det är heller inte målet med detta 

arbete. Syftet är snarare att försöka visa tendenser för högbetygstexter och erbjuda exempel på 

hur dessa kan se ut.   

   För fortsatta undersökningar är elevers programtillhörighet motiverad att studera i samband 

med högre betyg, liksom elevers tidigare prestationer i svenskämnet. I en större studie kan 

VG (Väl Godkänd)- och MVG-texter ställas mot varandra för ytterligare jämförelser 
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betygsstegen emellan. Likaså kan jämförelser mellan högbetygstexter producerade i årskurs 

nio och på gymnasiet vara av intresse i syfte att se progression i skrivande.  På grund av 

begränsningen av denna undersökning kan dock sådana aspekter inte beaktas.  

 
2 Tidigare forskning  
Litteraturen om elevers skrivna texter är omfattande, även om större studier av enbart MVG-

texter saknas. Här presenteras kort ett antal verk som har haft avgörande betydelse för 

utformning och genomförande av denna undersökning.  

– Tor Hultman & Margareta Westmans Gymnasistsvenska (1977) utgör referensmaterial till 

många i denna studie redovisade delundersökningar. Även om Gymnasistsvenska inte 

behandlar skillnader mellan texttyper samt baseras på en äldre version av dagens nationella 

prov för gymnasiet kan den ses motiverad att användas i jämförande syfte.  

– Catharina Nyströms Gymnasisters skrivande (2000) som behandlar kvaliteter i elevtexter är 

av betydelse trots att den inte enbart behandlar dylika kvaliteter utifrån nationella provtexter.  

– Catharina Nyströms analyser och begrepp som presenteras i Hur hänger det ihop? (2001) 

utgör underlag för de referensbindningsanalyser som utförts på fyra utvalda texter och för 

sammanställning av ledfamiljer i dessa.  

– Siv Strömquists Styckevis och helt (1987) behandlar inte nationella prov samt undersöker 

utöver gymnasieelevers texter även texter producerade av grundskoleelever men kan ändå ses 

som relevant för denna undersökning.  

– Eva Östlund-Stjärnegårdhs Godkänd i svenska? (2002) behandlar såväl könsskillnader som 

jämförelser mellan texttyper och är därför av betydelse för denna undersökning trots att de 

elevtexter som behandlas i avhandlingen befinner sig på annan betygsnivå än MVG.   

 

3 Material och metod 
Mitt primärmaterial består av 20 elevuppsatser producerade vid delprov B under det 

nationella provet i kursen Svenska B vt 2009 med titeln Engagemang och påverkan. 

Uppsatserna har alla erhållit betyget MVG och är hämtade ur Nationella provs arkiv på 

Institutionen för nordiska språk i Uppsala. Materialet består av tio texter från en utredande 

och tio från en argumenterande uppgift och har valts ut på basis av modifierat 

sannolikhetsurval. Den utredande uppgiften är enligt uppgift från institutionen den mest 

frekvent valda uppgiften bland eleverna denna provomgång, och den argumenterande har 

genererat ovanligt hög andel skribenter som fått betyget MVG.  
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   För vardera uppgiften har var tredje manliga och var tredje kvinnliga elev genom stratifierat 

urval valts systematiskt från en lista. På grund av oläslighet efter kopiering fick tre texter 

bytas ut mot tre nya, enligt samma princip utvalda, texter. Texterna har inte förts in i listorna 

enligt system baserat på programtillhörighet eller annan information vilket innebär att urvalet 

bör kunna betraktas som slumpmässigt (Larsen 2009:37–39).  

   Samtliga texter i materialet har genomgått kvantitativa textuella analyser i syfte att kartlägga 

räknebara fenomen. För att motivera beräkningarna har respektive delundersökning utgått från 

tidigare genomförd forskning.  

   Fyra texter har ombedömts av personal vid Institutionen för nordiska språk som är ansvarig 

för utformning av de nationella proven i svenska för gymnasiet. Två av dessa texter har 

därefter vidare analyserats liksom ytterligare två utvalda texter ur det ursprungliga materialet. 

Genom att kombinera allmänna undersökningar i syfte att förklara med mer djupgående 

studier hoppas jag kunna angripa texterna, och frågeställningarna, på varierande sätt.   

   Primärmaterialet består av hand- och dataskrivna texter, med övervikt för det förstnämnda. 

Samtliga texter har för att underlätta hantering och analys förts in på dator. Även om 

noggrannhet och precision varit en ständig strävan i arbetet med texterna medför avsaknad av 

statistik- eller räkneprogram en risk att misstag skett i avskrift och/eller beräkning. De delar 

av undersökningarna som krävt subjektiva bedömningar av texterna medför även en 

eventualitet att resultaten kan bli annorlunda om utförda av någon annan.  

    Vid arbetet med texterna har elevers (och rättande lärares) integritet skyddats genom att 

enda för mig synlig information varit elevens kön och tilldelade uppsatsnummer. För att 

ytterligare värna om elevernas integritet har texterna tilldelats nya beteckningar i form av 

bokstäver eller siffror när de behandlas i nedan presenterade undersökning.  

 
4 Resultat  
I denna del presenteras erhållna resultat för undersökningarna. I avsnitt 4.1 redovisas, 

uppdelat i delundersökningar, resultaten av de kvantitativa undersökningar som utförts på 

samtliga elevtexter i materialet. I avsnitt 4.2 presenteras de resultat som bygger på vidare 

undersökningar av sex utvalda texter.  

 

4.1 Undersökningar utförda på 20 texter 
Nedan redovisas räknebara faktorer i samtliga 20 elevtexter. Avsnitten struktureras alla på 

liknande sätt: ämnesområdet kopplas först till för delundersökningen relevant 
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bakgrundforskning och litteratur för att övergå i redovisning av tillvägagångssätt och 

beräknade resultat. För delundersökningarna relevanta siffror, se Tabell 1 som återfinns i 

Bilaga 1.   

 

4.1.1 Textlängd  

Kvantitativ forskning om elevers skriftspråk har traditionellt lagt vikt vid textlängd eftersom 

företeelsen ofta tenderat att uppvisa positivt samband med högre betyg (Nyström 2000:170). 

De texter på VG- och MVG-nivå som Östlund-Stjärnegårdh undersöker har exempelvis högre 

genomsnittlig textlängd än texterna som fått betygen IG eller G (2002:79). Texterna i 

Hultman & Westmans material ökar i längd upp till betyg 4 för att därefter sjunka något 

(1977:53). Även om betyget MVG inte är möjligt att ”översätta” till tidigare betygssystem 

kan äldre undersökningars resultat användas som jämförelsemått när eventuell korrelation 

mellan höga betyg och långa texter undersöks.   

   Studier visar att dagens elever skriver längre texter idag än förr (Östlund-Stjärnegårdh 2002, 

avsn. 6.1). Texter skrivna av kvinnliga elever tenderar dessutom att vara längre än texter 

skrivna av manliga (se Hultman & Westman 1977, Nyström 2000, Larsson 1984). I Hultman 

& Westmans undersökning skriver flickorna genomsnittligt 50 ord mer per uppsats, både vid 

beräkning av texternas medel- och medianvärde (1977:53). Nyström menar dock att de 

könsmässiga skillnaderna i textlängd har minskat under årens lopp (2000:174).   

   Texttypen som elever skriver inom har betydelse för textens längd (Nyström 2000:171). 

Detta exemplifieras av att de utredande texterna i Östlund-Stjärnegårdhs undersökning är 

längre än de argumenterande (2002:80).    

   Dagens moderna teknologi motiverar en undersökning huruvida datoranvändning påverkar 

elevtexters längd. Studier visar att elever producerar längre texter när de får möjlighet att 

använda datorer (Olevard 2002:89, Nyström 2000:173).  

   Längden för mina undersökta elevtexter är mätt i antal löpord, vilket innebär det faktiska 

antal ord som förekommer i texterna (Hultman & Westman 1977:47)1. När elever valt att 

skapa en egen källförteckning inkluderas dessa i det totala ordantalet. I de fall där elevers 

handskrift medfört svårigheter att tyda enstaka ord har dessa, om möjligt att fastställa antal 

ord, inberäknats i antalet löpord.   

   Gränsvärdena för MVG-spannets textlängd utgörs i denna undersökning av texter som är 

451 respektive 1255 långa. Tendensen att högbetygstexter är långa tycks dock vara stark. 

                                                 
1 Varje ord räknas samtliga gånger oavsett hur frekvent det används (Hultman & Westman 1977:47).  
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Medelvärdet för textlängden i mitt material är 733 ord och medianvärdet 720 ord. Texterna 

visar inte på minskade könsskillnader: flickornas texter är drygt 100 ord längre än pojkarnas 

oavsett vilket värde som avses: deras texter uppvisar medelvärdet 790 ord mot 678 ord och 

medianvärdet 769 ord mot 629 ord.  

   Endast sex av materialets 20 texter är skrivna på dator. Dessa är dock genomsnittligt längre 

än de som skrivits för hand, med ett medelvärde på 862 ord gentemot 677 ord per text samt 

medianvärdet 925 ord mot de handskrivna texternas 663.  

   Förhållandet mellan texttyp och textlängd tycks vara komplicerat. Medianvärdet för de 

utredande texterna är högre än detsamma för de argumenterande: 769 gentemot 663 ord per 

text. Detta förhållande överensstämmer med Östlund-Stjärnegårdhs resultat (2002:80). Det 

genomsnittliga medelvärdet för de bägge texttyperna visar dock på ett omvänt förhållande: 

754 ord per text för de argumenterande och 710 för de utredande texterna. De motsägelsefulla 

uppgifterna beror på den stora spridning bland de argumenterande texterna: materialets 

kortaste text är av argumenterande karaktär liksom två texter vars längd överstiger 1000 ord.  

   Textlängd kan i sig inte ses som kriterium för högre betyg. Nyström menar att en lång text 

bör vara ett nödvändigt, men inte tillräckligt, kriterium för att erhålla ett högt betyg 

(2000:170). Hultman & Westman konstaterar att det ur betygssynpunkt är troligare att riktigt 

korta texter straffas än att långa texter automatiskt premieras. De menar även att längre texter 

kan visa på förmåga att utveckla tankar och idéer vilket resulterar i en god text (1977: 54-55).  

 

4.1.2 Ordlängd  

En texts genomsnittliga ordlängd kan säga något om dess variation och specifikation. Ords 

längd och frekvens samspelar vilket innebär att de vanligaste orden i språket är korta medan 

sällsynta ord tenderar att vara flerstaviga (Hultman & Westman 1977:76). Korrelationen 

mellan längre ord och högre betyg tycks enligt Hultman & Westman vara starkast för pojkar 

som dessutom skriver längre ord än flickor. De längsta orden i deras material har 

genomsnittligt 5,69 bokstäver per ord och återfinns i texter skrivna av pojkar med betyg 5 

(a.a. s. 77). 

   Östlund-Stjärnegårdh visar att ordmedellängden för lågbetygstexter sjunkit gentemot 

Hultman & Westmans resultat redovisade på 1970-talet samt att ordlängd varierar med 

texttyp. Hennes undersökta utredande texter har genomsnittligt längre ord än de 

argumenterande (2002:86).   
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   Ordlängden i mitt undersökta material har beräknats efter att texterna ”rättats” i viss mån (se 

Hultman & Westman 1977:264)2. Eftersom texternas rubriker givits i uppgiftsinstruktionerna 

beaktas de ej, men den underrubrik samt de två källförteckningar som förekommer har tagits 

med i beräkningen. De ord som på grund av elevers handskrift inte är möjliga att tyda utesluts 

ur denna delundersökning. 

   Mina MVG-texter uppvisar ordmedelvärdet 4,51 bokstäver per ord vilket är kortare än de 

5,07 bokstäver per ord som Hultman & Westman presenterar för samtliga betygssteg i sin 

undersökning (1977:77). Tendensen att elevers ord blir kortare tycks således inte enbart gälla 

för de lågbetygstexter som Östlund-Stjärnegårdh (2002) presenterar. I mitt undersökta 

material utgörs gränsvärdena av den genomsnittliga ordlängden 3,95 respektive 4,84 

bokstäver per ord vilket åskådliggör viss spridning i materialet.  

   Orden i mina undersökta argumenterande texter är längre än orden i de utredande: 4,57 

gentemot 4,44 bokstäver per ord. Detta visar följaktligen på ett i relation till Östlund-

Stjärnegårdhs (2002) texter omvänt förhållande. Könsskillnaderna i mina undersökta texter är 

mindre än i Hultman & Westmans (1977) material samt visar på motsatt relation könen 

emellan. Flickornas ord är med sina 4,54 bokstäver per ord något längre än pojkarnas 

genomsnittliga värde 4,47.  

   Att skriva långa ord i syfte att förbättra en texts kvalitet är inte att rekommendera. Alltför 

korta ord kan å andra sidan medföra talspråklighet och intryck av en innehållslös text 

(Hultman & Westman 1977:78). Utifrån mina undersökta MVG-texter kan inte korrelationen 

mellan långa ord och högre betyg ses som positiv.  

    

4.1.3 Makrosyntagmer och fundament  

En makrosyntagm, eller en syntaktisk mening, definieras här som ett grammatiskt 

självständigt fenomen som i regel utgörs av en huvudsats med eller utan underordnade satser 

(Hultman & Westman 1977:180, 220). Det minsta krav som ställs på en makrosyntagm i det 

svenska språket är förekomst av ett subjekt och ett predikat, exempelvis Marcus simmar (a.a. 

s. 182). Den grafiska meningen ”Marcus simmar och Lotta springer.” består således av två 

korta makrosyntagmer förenade av en samordnande konjunktion. 3  

   Den genomsnittliga meningslängden i Hultman & Westmans undersökta material är 14,03 

ord per makrosyntagm. De längsta meningarna skrivs av pojkar med höga betyg: för betyg 4 

                                                 
2 Felaktiga sär- och hopskrivningar har korrigerats liksom diverse stavfel.   
3 Grafisk mening: ”det som ryms mellan (meningsbörjande) stor bokstav och (meningsslutande) punkt, 
frågetecken eller utropstecken” (Hultman & Westman 1977:180).  
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och 5 är den genomsnittliga längden 15,00 respektive 15,36 ord per makrosyntagm. Flickorna 

skriver kortare meningar än pojkarna vilket åskådliggjorts i ett flertal undersökningar 

(1977:187–188). Moderna studier visar att elevers makrosyntagmer tenderar att bli kortare 

samt att makrosyntagmer i utredande texter är längre än i argumenterande (Östlund- 

Stjärnegårdh 2002:84–85).  

    Den genomsnittliga makrosyntagmen i mina undersökta elevtexter är 14,63 ord lång. Även 

i dessa texter är pojkarnas meningar längre än flickornas: 15,52 ord per makrosyntagm 

gentemot 15,14. Spridningen i längd är störst bland flickornas texter som uppvisar 

gränsvärdena 11,45 och 21,53 ord per makrosyntagm. Liksom i Östlund-Stjärnegårdhs (2002) 

material är meningarna i de argumenterande texterna kortare än meningarna i de utredande: 

14,13 gentemot 15,13 ord per makrosyntagm. Att elever idag skriver kortare meningar än förr 

bekräftas inte genom mitt material.   

   Med fundament menas här det satsled som i en makrosyntagm av påstående karaktär 

placeras före det finita verbet (Hultman & Westman 1977:185). Fundamentsvariation, 

exempelvis genom varierande längd och satsdelar, kan ge intryck av språklig omväxling i en 

text (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:25). Vad som förekommer i fundamentet spelar 

även roll för textens rytm och för dess textbindning (Hultman & Westman 1977:185). 

   Texter med låga betyg tenderar att ha hög andel ettordsfundament. Den elevtext som i 

Hultman & Westmans undersökning erhåller lägst betyg har andelen 65 % ettordsfundament 

medan motsvarande siffra för texten med högst betyg är 43 % (1977:210). Texter med högre 

betyg tycks å andra sidan uppvisa hög andel subjektsfundament. Många subjektsfundament 

kan indikera viss grad av formellt språk vilket exemplifieras av att två tredjedelar av 

bruksprosans påstående makrosyntagmer inleds med subjekt (a.a. s. 185, s. 212-213).4  

   Hultman & Westman (1977) erbjuder inte för sitt material genomsnittliga värden för andel 

ettordsfundament varför extremvärdena ovan, 65 respektive 43 %, ställs mot mina undersökta 

elevtexter. I jämförelse med högbetygstexten beskriven ovan uppvisar mina elevtexter som 

grupp hög andel ettordsfundament: 61 %. Andelen ettordsfundament hos flickorna förhåller 

sig till pojkarnas andel som de utredande texternas andel till de argumenterande texternas:    

59 % mot 64 %. Den lägsta andelen ettordsfundament, 42 %, och den högsta andelen, 76 %, 

återfinns båda hos utredande texter skrivna av pojkar.   

   Värdet för andel subjektsfundament hos samtliga texter i mitt undersökta material är 63 %, 

vilket även är den procentuella andel som såväl de utredande och de argumenterande texterna 

                                                 
4 Bruksprosa: publicerade texter ur tidningar, broschyrer och läroböcker som jämförs med elevtexterna i 
Hultman & Westmans undersökning (1977:32–34).  
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uppvisar. Flickornas texter har genomsnittligt 60 % och pojkarnas 66 % subjektsfundament. 

Spannet 60-70 % tycks vara normerande medan högre värden ger ett tjatigt intryck och ofta 

återfinns hos texter med betyget IG (Östlund-Stjärnegårdh 2002:139). Sex av mina undersökta 

texter, jämnt fördelade mellan kön och texttyp, redovisar emellertid en andel 

subjektsfundament som överstiger 70 %; en argumenterande text skriven av en pojke 

innehåller 85 % subjektsfundament. Lägst andel subjektsfundament, 34 % återfinns i en 

argumenterande text skriven av en flicka.  

   Som nämnt ovan konstaterar Hultman & Westman att två tredjedelar av bruksprosans 

påstående makrosyntagmer brukar inledas med subjekt. Den sista tredjedelen av texters 

fundament tenderar att bestå av adverbial medan objekt och predikativ är mindre vanliga 

(1977:185, 212-213). Även mina undersökta texter uppvisar denna tendens. Fördelningen av 

adverbialstyp varierar dock och är svår att generera till texttyp eller kön. I vissa texter 

dominerar allmänna och tomma adverbial som ”nu”, ”då” och ”där” medan de helt saknas i 

andra. Vissa elever använder frekvent villkorsadverbial, ett lågbetygsdrag enligt Hultman & 

Westman (1977:213), medan de inte förekommer i andra.  

   Spridningen i mitt undersökta material vad gäller makrosyntagmer och fundament är stor. 

Analys av meningslängd och fundament kan inte på egen hand säga något om en texts 

kvalitet. Såväl långa som korta meningar kan både medföra ökad läsvänlighet och försämrad 

kommunikativ förmåga för en text. Få ord i fundamenten kan på liknande sätt antingen leda 

till att en text blir enformig eller att den blir lättillgänglig för läsaren. Slutligen kan hög andel 

subjektsfundament ibland indikera formellt språkbruk medan detsamma i andra texter kan ge 

motsatt intryck.   

 

4.1.4 Läsarhänsyftning och pronomen  

I en text kan läsaren ibland tilltalas direkt. Birgitta Garme formulerar i sin undersökning av 

elevtexter flera tänkbara anledningar till sådant tilltal: en mottagare förutsätts för texttypen, 

skribenten är osäker och söker bekräftelse, skribenten känner ansvar för läsaren och vill 

undvika att denne tappar fokus samt användande av läsarhänsyftning i stilistiskt och 

textbindande syfte (1988:77). Denna sista typ av textbindande hänvändelse behandlas nedan; 

att vända sig till läsaren genom direkt tilltal har retorisk funktion (Nyström 2000:146).  

   Pronomen som ”vi” och ”man” kan i utredande texter medföra ett allmänt perspektiv och 

generella resonemang (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:100). Bruk av ett tydligt ”jag” i 

retoriskt syfte kan i argumenterande texter visa på engagemang som är till textens fördel.  En 

tydlig personlig röst i form av ett sådant ”jag” kan dock riskera att leda till talspråklighet 
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(Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:113–114). När dylikt ”jag” saknas i elevers debattexter 

kan detta ses som allvarligt eftersom det medför en risk att texten saknar en för texttypen 

nödvändig tydlig avsändare (Nyström 2000:150).  

   Genom att skribenten använder sig av ett ”inklusivt vi” kan läsaren få intryck av att dela 

åsikter, värderingar, rättigheter och skyldigheter med textens avsändare. En sådan gemenskap 

kan breddas ytterligare genom användande av ett ”samhälleligt vi” (Nyström 2000:148).  

   Samtliga utredande texter i mitt undersökta material presenterar ett tydligt ”jag”. Hälften av 

dem synliggör läsaren genom direkta och retoriska frågor, påståenden och uppmaningar i du-

form. Åtta av tio utredande texter använder sig av inklusivt eller samhälleligt ”vi”.    

   ”Jaget” tenderar att dominera gymnasieelevers debattexter (Östlund-Stjärnegårdh 2006:44) 

vilket är fallet i nio av tio argumenterande texter i mitt material. Eftersom den tionde texten 

ersätter ”jag” med ett tydligt samhälleligt och inklusivt ”vi” kan den inte ses bryta mot de för 

texttypen viktiga konventionerna (Nyström 2000:150). ”Vi” används i samtliga 

argumenterande texter av vilka sju av tio synliggör läsaren. 

   De argumenterande texterna presenterar generellt sitt ”jag” senare än de utredande texterna. 

I de förstnämnda presenteras den personliga rösten oftast i textens tredje stycke eller senare, 

medan den i majoriteten av de utredande texterna framträder i det inledande stycket.    

   I 14 av 20 texter, jämn fördelning mellan texttyper, sker växling mellan pronomen. Det 

vaga ”man” ersätter ofta ”jag” eller ”vi” och även ”du” används i samma syfte. Detta ger 

intryck av oförmåga till konsekvens vid pronomenanvändning för samma person/-er (Östlund-

Stjärnegårdh 2002:121). I ett fåtal fall tycks växlingen dock bero på förmåga att bredda 

resonemang och på förmåga att inkludera flera perspektiv i texten.  

   För pronomenanvändning och läsarhänsyftning tycks könsskillnaderna vara små. Texttyp 

tycks i högre utsträckning påverka hur en text struktureras. Resultaten redovisade ovan ger de 

utredande texterna ett mer personligt intryck och de argumenterande texterna ett mer abstrakt 

dito. Skillnaderna texttyperna emellan kan indikera att eleverna är medvetna om skrivande i 

olika situationer. Osäkerhet och inkonsekvens vid växling av pronomen tycks dock vara 

vanligt bland såväl flickor som pojkar som för bägge texttyper.   

 

4.1.5 Stycken: indelning och markering 

Eftersom ”styckeindelning” förmodligen är det begrepp som gängse används för att beteckna 

sättet på vilket en skribent delar in sin text bör här vissa termer tydliggöras. Begreppet 

grafstycke innebär ett stycke på yttextnivå: en del av texten som utseendemässigt är avskild 

från helheten. Indrag eller blankrad bör användas för att markera grafstyckets särskiljande. Ett 



 13

textstycke, textem, å andra sidan är en kognitiv enhet som hålls samman genom dess innehåll, 

exempelvis en avgränsad tankegång. Önskvärt är att grafstycken och textstycken 

sammanfaller, men i elevtexter är så inte alltid fallet (se Strömquist 1987, avsn. 2.1, 5.1). När 

termen styckemarkering härefter används åsyftas grafisk indelning medan styckeindelning 

avser de kognitiva och kommunikativa enheter som textemen representerar.  

   Lämplig styckeindelning är ett hjälpmedel för såväl skribent som mottagare att på bästa sätt 

kunna ta del av den kommunikation som texten utgör (Strömquist 1987:78–79). Sammanhang 

skapas på så sätt genom att textens respektive delar samarbetar (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2005:22). Trots att avgörandet av vad som är en lyckad styckeindelning kan vara 

subjektivt visar elever i alla åldrar viss osäkerhet vad gäller styckeindelning. 

Styckeindelningen i högbetygstexter är oftast acceptabel även om undantag finns på högre 

betygsnivåer. Pojkar tenderar oftare än flickor att använda sig av ”störande” styckeindelning.  

(Strömquist 1987:164–166).  

   Spannet för det som av Strömquist kallas ”normalstycke” utgörs av medelvärdet för 

bruksprosans tidningstextstycke och medelvärdet för detsammas debattextstycke. Dessa 

medelvärden är 33,5 respektive 82,6 ord per stycke och belyser att styckelängd tenderar att 

variera med texttyp. Ett stycke som understiger längden 33,5 ord benämns ”kortstycke” 

medan ett stycke med genomsnittlig längd över 82,6 ord kallas för ”långstycke”. Bland 

Strömquists undersökta elevtexter minskar andelen långstycken med elevernas ålder 

(1987:142–145).  

   De diskursiva texter som Strömquist undersöker har en genomsnittlig styckelängd på 69 

ord. Könsskillnaderna är små även om de kortaste styckena brukar återfinnas i flickors och de 

riktigt långa styckena i pojkars texter (1987:140–145).  

   Samtliga undersökta kategorier i mitt material överstiger värdet för vad som av Strömquist 

(1987) definieras som ”långstycke”. Materialets genomsnittliga styckelängd är 88 ord och 

flickornas stycken är längre än pojkarnas: 101 gentemot 90 ord. Styckena i de utredande 

texterna är i genomsnitt 89 ord långa medan styckena i de argumenterande texterna i snitt 

består av 103 ord. Endast en argumenterande text har en genomsnittlig styckelängd under 88 

ord. Det längsta stycket i materialet, som består av 247 ord, finns i en argumenterande text 

skriven av en pojke. Det höga antalet ord kan bero på styckets narrativa karaktär (Strömquist 

1987:153). Fyra elever, med jämn köns- och texttypsfördelning, använder sig omväxlande av 

stycken bestående av en, relativt kort, mening och längre stycken.   

   Även om stycken i sig inte kan avgöra en texts kvalitet bör förmåga till fungerande 

styckeindelning höra ihop med andra skrivreleterade kvaliteter. Korta stycken kan exempelvis 
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tyda på att skribenten inte förmår utveckla sina tankegångar, medan mycket långa stycken kan 

visa på oförmåga att dela upp en texts olika teman (Strömquist 1987:137). Östlund-

Stjärnegårdh konstaterar att styckeindelning spelar stor roll för hur en text bedöms och att 

genomtänkt struktur och gott sammanhang är ett av de viktigare kriterierna för 

helhetsbedömning av en text (2002:173–176).  

   I skolans diskursiva skrivande tycks användande av korta stycken vara mer riskabelt än bruk 

av långa (se Strömquist 1987:146, Östlund-Stjärnegårdh 2002:173). Mina undersökta MVG-

texter visar att långa stycken generellt inte kan ses som ett riskdrag.  

   Sju av eleverna i det undersökta materialet har enligt min subjektiva bedömning lyckats 

sammanföra textens grafiska, kognitiva och kommunikativa stycken. Av dessa elever är fyra 

pojkar och tre flickor. Ytterligare sju texter skulle enligt samma bedömning kunna förbättras 

genom korrigering av ett eller två grafstycken för bättre överensstämmelse med textemen. 

Återstående sex elever, tre pojkar och tre flickor, har slutligen presenterat någon form av 

störande styckeindelning.  

   I fem av sex texter beror den störande indelningen på ett högt antal mycket korta stycken. 

Texternas läsbarhet försämras således genom att relaterade teman delas upp i separata 

grafiska stycken. Liksom korta och outvecklade meningar kan försämra en texts 

kommunikativa förmåga kan detsamma sägas gälla för korta och outvecklade stycken 

(Strömquist 1987:95–99). I den sjätte texten är problematiken en annan: den 1032 ord långa 

texten består endast av åtta grafstycken vilket medför en genomsnittlig styckelängd av 129 

ord. Teman och kognitiva enheter delas således inte upp utan presenteras ofta tillsammans i de 

långa grafstyckena.  

   Fördelningen av duktiga och mindre duktiga styckeindelare tycks vara jämn mellan flickor 

och pojkar. En viss skillnad kan dock skönjas mellan texttyper: fler argumenterande texter 

presenterar en lyckad styckeindelning medan majoriteten av texterna med tre eller fler 

anmärkningar är av utredande karaktär.  

 

4.2 Texterna på djupet  
Ett syfte med denna undersökning är att studera det spann som MVG-texterna utgör. Efter att 

ha undersökt materialet som helhet är nästa steg att närmare granska ett mindre antal texter 

från de respektive texttyperna. Uppgiftsinstruktioner för de bägge skrivuppgifterna återfinns i 

Bilaga 2.5   

                                                 
5 För att värna om elevernas integritet bifogas inte de sex elevtexterna till denna bilaga.  
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4.2.1 De ombedömda texterna 

Fyra texter har valts ut, kopierats upp och lämnats för betygssättning till två personer 

verksamma vid Institutionen för nordiska språk, avdelning Nationella prov för gymnasiet. De 

ombedömda texterna består av två lösningar för den argumenterande och två för den 

utredande uppgiften. För denna del av undersökningen är skribentens kön sekundärt. Vid 

urvalet har dock könsfördelningen slumpmässigt blivit jämn varför en text skriven av en 

manlig och en kvinnlig elev för vardera uppgiften liksom orsakerna till varför de valts ut 

presenteras nedan.    

Text A  

Den första texten är skriven av en pojke som svar på den utredande uppgiften ”Ljuset i 

biomörkret”. Texten innehåller språkliga misstag som stavfel och felaktiga ordval samt består 

av korta stycken vilket medför att elevens tankegångar inte kommer till sin rätt. 

Resonemangen ger dessutom inte intryck av att vara tillräckligt utvecklade för att texten ska 

kunna uppnå högsta möjliga betyg. De för MVG ställda kraven på en krönika ”färdig att 

publiceras i det tänkta sammanhanget” och på en ”genomtänkt framställning” med en ”vidgad 

diskussion från det rent personliga” (Skolverket 2009:52) kan svårligen ses uppnådda.  

Text B 

Den andra texten i ombedömningsurvalet för samma utredande uppgift är skriven av en 

kvinnlig elev. Textens språk är väl vardagligt och dess stycken är de kortaste i hela det 

undersökta materialet vilket leder till att textens disposition och elevens resonemang stämmer 

illa överens. Inte heller denna text har det vidgade perspektiv som efterfrågas för betyget 

MVG samt ger inte intryck av att i nuvarande skick vara en välskriven och i sammanhanget 

passande krönika redo för publicering (Skolverket 2009:52).  

Text C  

Den första av de två argumenterande texterna är skriven av en manlig elev. Bekymmer med 

särskrivning och felaktig överensstämmelse mellan demonstrativa pronomen och substantiv 

(exempelvis ”denna scenario”) försvårar läsningen.  Texten är relativt kort men innehåller ett 

långt narrativt stycke som för uppgiften blir malplacerat. Nya teman introduceras i texten utan 

att utvecklas och avslutningen är abrupt. Kraven för betyget MVG, att texten ska vara färdig 

att publiceras, innehålla slagkraftig argumentation med ett vidare perspektiv än det rent 

personliga samt visa på ett stilistiskt säkert språk (Skolverket 2009:59), kan inte gärna anses 

uppnådda.  
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Text D 

Denna kvinnliga elev visar i sin argumenterande text bland annat på svårigheter med 

enkelteckning av konsonant, sär- och hopskrivning samt placering av citattecken vid 

återgivning av andras tankar. Referenser dominerar dock texten till nackdel för utveckling och 

underbyggnad av egna argument (Östlund-Stjärnegårdh 2006:31). Nya teman introduceras 

utan att kopplas till textens helhet vilket ger intryck av bristande skrivplanering.  Inlägget kan 

svårligen ses som ”välskrivet och engagerande” (Skolverket 2009:59) eller i övrigt anses 

uppnå samtliga kriterier för betyget MVG.   

 

De två bedömarna har enats om nya betyg för de fyra texterna. De utredande texterna A och B 

har båda av bedömarna tilldelats betyget VG-, vilket motsvarar ett svagt Väl Godkänt. Den 

argumenterande texten C har fått det nya betyget G-, svagt Godkänt, och Text D har av 

bedömarna tilldelats betyget G, Godkänt.  

 

4.2.2 Två MVG-texter 

Efter en subjektiv bedömning baserad på de bedömningsanvisningar som erbjuds verksamma 

lärare (Skolverket 2009) har jag valt ut två texter, en utredande och en argumenterande som, 

även om bristande i vissa avseenden, kan ses uppfylla kriterierna för betyget MVG. Elevernas 

kön har inte beaktas vid detta val som medfört två texter skrivna av kvinnliga elever. Texterna 

presenteras kort i avsnittet nedan.   

Text 1 

Även om denna utredande text utgår från elevens personliga erfarenheter erbjuds ett vidgat 

perspektiv som omfattar människor i allmänhet och deras relation till film. Referenser till 

stimulansmaterialet dominerar inte texten utan kopplas naturligt till elevens egna åsikter. 

Språket är ledigt och texten fungerar väl i det givna sammanhanget. Den skulle med fördel 

kunna publiceras som en färdig krönika (se Skolverket 2009:51–52).  

Text 2 

Denna argumenterande text är den enda i materialet som grafiskt utformats i syfte att 

efterlikna en publicerad tidningsartikel. Elevens argumentation presenteras genom ett 

samhälleligt och inklusivt ”vi” (Nyström 2000:148) och bygger på ifrågasättande av de åsikter 

som framkommer i stimulansmaterialet. De referenser som används berikar de egna åsikterna 

(Östlund- Stjärnegårdh 2006:45). Inlägget tycks välplanerat och kan ses fungera väl i det 

givna sammanhanget i sitt nuvarande tillstånd. Genomgående hänvisning till en källas 
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förnamn samt en för kontexten malplacerad källförteckning förstör inte intrycket att texten 

uppnår kraven för MVG.  

 

4.2.3 Referensbindning i fyra texter 

Nedan presenterade resultat baseras på undersökningar utförda på de ombedömda texterna B 

och D samt på de utvalda MVG-texterna 1 och 2.  

   Referensbindning tydliggör en texts sammanhangsmekanismer. Bindning uppstår genom 

återkommande syftning till samma eller besläktade begrepp: referenter. Referenterna 

realiseras av ord eller fraser, konstituenter, som förenas genom parvisa länkar i texten 

(Nyström 2001, kap. 1, 3).  

   En kvantifierad referensbindningsanalys möjliggör synliggörande av tendenser inom en text 

samt jämförelse med liknande tendenser i andra texter (Nyström 2001:57). I detta avsnitt 

används Nyströms (2001) definitioner samt tillämpning av hennes tillvägagångssätt.6 

Exempel på referensbindning i Text B visas i Bilaga 3.7   

   De fyra texternas bindningstäthet redovisas i Tabell 2 nedan. Värden för antal bindningar 

per makrosyntagm kan påverkas av individuella texters menings- och konstituentlängd varför 

även antalet bindningar per 100 ord undersökts (Nyström 2001:58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Tabell 2 uppvisar Text B oberoende av beräkningsmetod lägst bindningstäthet: 1,9 

bindningar per makrosyntagm och 15,1 bindningar per 100 ord. Text 1 har högst värde för 

antal bindningar per 100 ord och Text 2 är för bägge undersökningsmetoder något tätare 

sammanbunden än Text D.   

                                                 
6 De flesta formord utesluts. Nominalfraser (även om långa) hålls samman, liksom vissa verbfraser. Led inom en 
konstituent kan utgöra utgångspunkt för ny bindning. Konstituenter binds samman genom närhetsprincipen: vid 
flera möjligheter till bindning väljs den konstituent som befinner sig närmast i texten (Nyström 2001:36–38).  
7 I syfte att värna om elevens integritet återges endast ett kortare exempel på referensbindning i Text B.   

Tabell 2. Bindningstäthet i fyra texter 
_________________________________________________________________ 
 
Förekomst av bindningar Text B Text 1 Text D Text 2 
_________________________________________________________________ 
 
Bind. per makrosyntagm 1,9 2,2 2,8 3,1 
 
Bind. per 100 ord  15,1 19,5 18,3 18,7 
_________________________________________________________________ 
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   Nyström redovisar bindningstäthet för två publicerade texter: en novell och en debattartikel 

vilka uppvisar 25 respektive 17 bindningar per 100 ord (2001:57–58). Att samtliga fyra 

elevtexters bindningstäthet påminner mer om debattartikelns uppmätta värde än om novellens 

kan indikera att eleverna behärskar det mer abstrakta förhållningssätt som diskursivt 

skrivande innebär.  

   Östlund-Stjärnegårdhs undersökta utredande elevtexter tenderar att vara tätare bundna än de 

argumenterande (2002:127). Detta återspeglas inte helt i mina fyra analyserade texter. Tydligt 

är dock att värdena för bindningstätheten i de två argumenterande texterna sinsemellan 

påminner mer om varandra än bindningstätheten i de två utredande. Eftersom de fyra texterna 

kan ses representera olika betygssteg tycks användande av endast bindningstäthet som mått på 

en texts kommunikativa egenskaper inte vara att rekommendera.   

   Resultaten av referensbindningsanalysen baseras på tre bindningskategorier. 

Identitetsbindningar består av bindningar mellan konstituenter som syftar till ord/uttryck med 

identisk referens. Bindningar som bygger på semantiskt släktskap behandlar konstituenter 

som står i semantisk relation till varandra, exempelvis motsatser, synonymer eller över-

/underordning. Inferensbindningar knyts till varandra genom skribentens (och läsarens) 

uppfattning av verkligheten. Vid referensbindningsanalysen används dessutom specifika 

bindningstyper underordnade bindningskategorierna (Nyström 2001:38–40).8 Fördelningen av 

de tre bindningskategorierna för de fyra texterna redovisas i Tabell 3 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendensen att samtliga texter uppvisar höga värden för bindningar baserade på 

referentidentitet överensstämmer med annan forskning (se Nyström 2001:150, Östlund-

                                                 
8 De specifika bindningstyperna presenteras i Bilaga 4.   

Tabell 3. Bindningskategorier i fyra texter 
________________________________________________________________ 
 
Bindningar baserade på Text B Text 1 Text D Text 2 
________________________________________________________________ 
 
Referentidentitet 59 % 66 % 68 % 65 % 
 
Sem.besläktade referenter  27 % 21 % 15 % 18 % 
 
Inferens  14 % 13 % 18 % 17 % 
________________________________________________________________ 
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Stjärnegårdh 2002, avsn. 7.1.3). Skillnader mellan de ombedömda och de utvalda texterna är 

svåra att skönja. De respektive texttyperna skiljer sig dock genom att de utredande texterna 

uppvisar högst andel bindningar baserade på semantiskt besläktade referenter medan de 

argumenterande texterna innehåller högre andel bindningar baserade på inferens.  

   Kartläggningen av specifika bindningstyper visar att rena identitetsbindningar är vanligast 

förekommande i samtliga fyra texter. Detta kan ses som normerande eftersom alla texter 

behöver ett visst antal återkommande ord och fraser med central betydelse för textens 

sammanhang (Nyström 2001:59). Avsaknaden av ett ”jag” i Text 2 leder dock till lägst andel 

identitetsbindningar: 34 %.  

   De fyra texterna har gemensamt att inferensbindningar är den näst vanligaste 

bindningstypen. Hög andel inferens kan såväl vara kvalitetsdrag som det motsatta beroende av 

textens egenskaper i övrigt (Östlund-Stjärnegårdh 2002:123). För sådana slutsatser krävs en 

helhetsbedömning av texten.  

   Många diskursiva texter saknar personcentrering (Nyström 2001, kap. 5). I instruktionen till 

den utredande uppgiften för mitt material ingår dock referenser till en sedd film och en läst 

artikel vilket ökar sannolikheten att elevtexterna blir personcentrerade. Även den 

argumenterande uppgiften förutsätter referenser till stimulanshäftet samt kräver liksom den 

utredande uppgiften redovisande av personliga åsikter vilket fordrar referenser till en 

avsändare (se Skolverket 2009).  

  Personcentrerade texter tenderar att uppvisa hög andel pronominalisering (Nyström 

2001:49). Den högsta andelen för denna bindningstyp, 11 %, finns i Text B. Eftersom denna 

text även uppvisar lägst bindningstäthet ger den ett mer talspråkligt och mindre 

sammanbundet intryck än ett par av de andra texterna (jfr Östlund-Stjärnegårdh 2002:125).   

   En bindningstyp som vittnar om utbyggda nominalfraser vilket medför en nominal textstil är 

modifierad identitet (Nyström 2001:56). För denna bindningstyp uppvisar Text D, Text 1 och 

Text 2 högre procentuell andel än Text B. Komparation förekommer endast i de två texter 

som subjektivt valts ut för att de uppfyller kriterierna för MVG medan kontrast figurerar i 

samtliga texter. Synonymi förekommer något mer i Text 1 än i Text B; bindningstypen är 

vanligast förekommande i den argumenterande texten 2 och saknas helt i Text D.    

   Vissa skillnader gällande referensbindning kan ses mellan texttyper liksom mellan texter 

som kvalitetsmässigt befinner sig på olika betygsnivåer. Följande avsnitt avser att vidga synen 

på de fyra texterna genom att referensbindning studeras i relation till andra textuella faktorer.   
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4.2.4 Ledfamiljer i fyra texter 

Efter att en texts referensbindning kartlagts kan sammanställning och analys av dess 

ledfamiljer göras. En texts konstituenter förenas parvis men ingår även i större enheter. 

Begreppet ledfamiljer kan beskrivas som sammanlänkande kedjor som skapas genom att vissa 

konstituenter upprepas. Analys av en texts ledfamiljer innebär möjlighet att undersöka textens 

helhet och respektive delar i relation till varandra och till andra texter (Nyström 2001, kap. 5).   

   Nyströms begrepp centrala ledfamiljer, tematiska ledfamiljer och bakgrundsledfamiljer 

ligger till grund för denna ledfamiljsanalys även om alla begrepp inte används explicit 

(2001:70–75).9 I avsnittet nedan kommenteras de mest betydelsefulla ledfamiljerna i 

respektive text. För samtliga ledfamiljer och ledfamiljsscheman, se Bilaga 5.  

Text B 

Texten innehåller nio ledfamiljer, vilket är den lägsta noteringen bland de fyra texterna. 

Ledfamiljen ”film i allmänhet” introduceras tidigt och avslutas i textens sista makrosyntagm. 

Ledfamiljen är den enda som är aktuell genom hela texten och är den ledfamilj som 

förekommer mest frekvent: i 13 av textens 41 makrosyntagmer. Trots få och korta ledfamiljer 

(fem av nio ledfamiljer förekommer i färre än fem makrosyntagmer) är texten 

sammanbunden, om än lösare än ett par av de andra texterna. Att textbindningen ändå kan ses 

som fungerande beror bland annat på att sex av nio ledfamiljer är baserade på personer. 

Sådana ledfamiljer är enklare att lägga märke till och behöver för att ge bestående intryck inte 

förekomma lika frekvent som exempelvis ledfamiljer som bygger på abstrakta fenomen 

(Nyström 2001:67).   

Text 1 

Trots liten övervikt i textlängd innehåller Text 1 fler än dubbelt så många ledfamiljer som 

Text B: 21 stycken. Av dessa är åtta personcentrerade. De centrala och mer utbyggda 

ledfamiljerna är dessutom fler i denna text, vilket ger intryck av att den är tätare 

sammanbunden än Text B. Även här är ledfamiljen ”film i allmänhet” viktig för textens 

struktur, med 17 förekomster texten igenom. Likaså är ledfamiljen ”det berättande jaget” 

central: den förekommer i 20 av textens 56 makrosyntagmer och är aktuell texten igenom.  

Text D 

Texten består av något fler makrosyntagmer än Text B men innehåller 19 ledfamiljer av vilka 

12 är personcentrerade. Den mest centrala ledfamiljen, ”kränkthet”, sträcker sig med 21 
                                                 
9 Centrala: frekvent återkommande med lång räckvidd- kan betraktas som aktuella från en texts början till slut. 
Tematiska: viktiga för innehållet men underordnade de centrala. Kan återkomma i vissa delar av texten för att 
vara frånvarande i långa passager. Bakgrundsledfamiljer: kan aktualiseras med långa mellanrum men är 
underliggande i stora delar av texten (Nyström 2001:70–75) .  
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förekomster mellan textens andra och sista makrosyntagm. Text D uppvisar dock få väl 

utbyggda ledfamiljer vilket belyses genom att för texten betydelsefulla ledfamiljer som ”jag” 

och ”vi” förekommer sju respektive nio gånger samt uppträder med längre uppehåll. Bristen 

på frekvent återkommande ledfamiljer samt de många korta ledfamiljer som inte kopplas till 

överordnade ledfamiljer eller till vidare perspektiv medför intryck av en löst sammanbunden 

text med outvecklade teman. 

Text 2 

Denna text är materialets längsta och är den av de fyra undersökta texterna som innehåller 

högst antal ledfamiljer: 25 stycken. Texten innehåller högst andel väl utbyggda ledfamiljer 

men endast sex ledfamiljer baserade på personcentrering. Fem av textens nio mest centrala 

ledfamiljer är uppbyggda kring abstrakta begrepp såsom “frihet”, ”respektlöshet” 

och ”ansvar”. Liksom i Text D är ledfamiljen ”kränkthet” den mest framträdande, med 

förekomst i 42 av textens 75 makrosyntagmer.  

 

Även om texterna sinsemellan är olika kan framförallt skillnader mellan de ombedömda och 

de av mig utvalda texterna skönjas vad gäller ledfamiljer och ledfamiljsstruktur. Eftersom 

bägge texttyper är av diskursiv natur bör personcentreringen i texterna vara lägre än i 

exempelvis narrativa texter. Då den utredande uppgiften kan ses som mer konkret än den 

argumenterande torde ledfamiljer baserade på personer vara vanligare i de två utredande 

texterna.  Så är dock inte fallet; det är de ombedömda texterna B och D som uppvisar högst 

procentuell andel personcentrerade ledfamiljer. För den utredande texten B leder den höga 

andelen till ett sammanbundet intryck trots få ledfamiljer medan detsamma för den 

argumenterande texten D medför en talspråklighet som inte kan skönjas i Text 2 vars 

personcentrerade ledfamiljer är få till antalet.  

   Även om Text B illustrerar att få ledfamiljer kan ge intryck av en enkelt uppbyggd text är 

många ledfamiljer i sig inte ett kvalitetsdrag. Text D som uppvisar liknande värden för 

textlängd, antal makrosyntagmer och antal ledfamiljer som den utredande texten 1 har av 

ombedömare tilldelats betyget G samt ger inte intryck av att vara optimalt sammanbunden 

trots hög bindningstäthet. Att den argumenterande texten 2 nästan är två gånger så lång som 

övriga tre analyserade texter innebär dessutom inte att dess ledfamiljer har ökat i antal med 

samma proportioner.                           

   Utbyggda ledfamiljer med lång livslängd i texten tycks bidra till intryck av en fyllig och tätt 

sammanbunden text. Samarbete mellan textens ledfamiljer, exempelvis genom växling mellan 
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centrala och korta ledfamiljer, kan också ses som kvalitetsdrag (Östlund-Stjärnegårdh 2002, 

avsn. 7.1) Sådana tendenser uppvisas i högst grad i de av mig utvalda texterna 1 och 2.    

 

4.2.5 Stycken, referensbindning och ledfamiljer i fyra texter 

En texts stycken, referensbindning och ledfamiljer bör samarbeta för att på bästa sätt förmedla 

textens kognitiva och kommunikativa budskap. Det som försiggår på yttextnivå i form av 

lexikaliska referenter fördelade över textens grafstycken bidrar till textens organisation och 

bör förtydliga de djupare förhållanden som texten innehåller (Nyström 2001:123–124).  

Östlund-Stjärnegårdh konstaterar att referensbindning och styckeindelning tenderar att 

samverka i texter av god kvalitet (2002:129). I avsnittet nedan presenteras hur de fyra 

undersökta elevtexternas styckeindelning, referensbindning och ledfamiljsstruktur samverkar. 

Text B 

Att en texts centrala ledfamiljer bör förekomma i samtliga stycken (Nyström 2001:124) 

omöjliggörs för denna text på grund av ibland bristande överensstämmelse mellan grafstycken 

och textem, med många och korta stycken som följd. Ledfamiljerna ”film i allmänhet” 

och ”jag” förekommer dock i mer än hälften av styckena samt i flera av textens övergripande 

delar (Nyström 2001:82). Ledfamiljen ”filmen August Rush” etableras i ett par närliggande 

stycken vilket möjliggör att den kan aktualiseras efter lång frånvaro (Nyström 2001:82). 

Frånvaron av abstrakta ledfamiljer leder till att förhållandet mellan textens referenter och 

disposition kan ses som fungerande även om relationen mellan ledfamiljer och fungerande 

styckeindelning inte är optimal.   

Text 1 

Att ledfamiljen ”jag” förekommer i inledningarna till de fyra av textens fem stycken där den 

förekommer innebär att ledfamiljen markeras som central (Nyström 2001:68). Även 

ledfamiljen ”film i allmänhet” etableras genom att den placeras i tre styckens början, mitt och 

avslutning. Rekommenderat är att nya ledfamiljer introduceras i styckeinledningar (Nyström 

2001:124). I Text 1 presenteras flera ledfamiljer i styckens mitt eller avslutning men eftersom 

de kopplas till tidigare behandlade överordnade ledfamiljer blir övergången ändå naturlig. 

Ledfamiljen ”Alzheimers” är exempel på en ledfamilj som på grund av att den består av 

ovanliga ord eller uttryck inte behöver förekomma lika frekvent eller närliggande som mer 

neutrala ord för att hålla sig aktuell (Nyström 2001:77). Det avslutande stycket innehåller 

samtliga fem för texten mest betydelsefulla ledfamiljer vilket ger ett sammanfattande intryck.  
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Text D 

Den centrala ledfamiljen ”kränkthet” kan ses som aktuell texten igenom eftersom den 

förekommer frekvent i fem av sju stycken. De i argumentationssyfte och för textens 

sammanhang viktiga ledfamiljerna ”vi” och ”jag” förekommer dock inte i tillräckligt många 

stycken eller delar av texten för att etableras på samma sätt. Texten innehåller tematiska 

ledfamiljer som ”Ann Heberlein” som tack vare sin personcentrering hålls aktuell trots 

frånvaro i flera stycken. Avsaknaden av centrala ledfamiljer i ett stort antal stycken i 

kombination med att korta eller oetablerade ledfamiljer ibland förekommer i stycken 

placerade långt ifrån varandra medför dock att textens stycken, referensbindning och 

ledfamiljer inte tycks samverka på bästa sätt.  

 Text 2 

Denna text är den enda som uppvisar en central ledfamilj, ”kränkthet”, som förekommer i 

samtliga stycken. Texten är uppdelad i tre huvuddelar fördelade genom underrubriker som 

sammantaget presenterar fyra av textens nio mest betydelsefulla ledfamiljer. En sådan 

etablering stärker ledfamiljernas ställning i texten (Nyström 2001:68). De två första av textens 

huvuddelar behandlar bägge åtta av de nio för texten mest betydelsefulla ledfamiljerna; den 

tredje delen behandlar samtliga nio. Även om alla centrala ledfamiljer inte förekommer i varje 

stycke hålls de således aktuella texten igenom.  

 

En logisk styckeindelning som samverkar med andra textuella faktorer är nödvändig för att en 

text ska uppnå viss kvalitet. När styckeindelningen inte är korrekt, som Text B exemplifierar, 

minskar möjligheterna till dylik samverkan. Text D belyser att inte heller hög bindningstäthet 

på egen hand är ett kvalitetsdrag utan att samarbete med textens stycken krävs för att texten 

ska fungera kommunikativt (Östlund-Stjärnegårdh 2002:129). Vidare garanterar inte långa 

stycken en lyckad samverkan mellan en texts referensbindning, ledfamiljer och stycken. Text 

D och Text 2 exemplifierar hur i princip identisk genomsnittlig styckelängd (94 respektive 95 

ord) och liknande värden för bindningstäthet kan realiseras på olika sätt vad gäller 

referensbindning, ledfamiljer och dessas samarbete med en texts olika delar.    

   Optimal överensstämmelse mellan referensbindning, ledfamiljer och styckeindelning kan 

inte anses helt uppnådd i någon av texterna. Samtliga fyra texter håller samman vissa kortare 

ledfamiljer inom ett stycke, vilket är att föredra (Östlund-Stjärnegårdh 2002:129) medan 

andra korta ledfamiljer sprids över texten. Sammanhållandet av kortare ledfamiljer beror i en 

del fall på framgångsrik koncentration inom textem, men i andra på att längden för textens 
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grafiska enheter överstiger längden för de kognitiva. Ibland hålls ledfamiljer samman inom ett 

stycke men kopplas inte till textens helhet vilket leder till försämrad läsbarhet.   

   Att placera centrala ledfamiljer i styckeinledningar och rubriker samt fördela dylika 

ledfamiljer över många stycken och delar av texten tycks ur textbindningssyfte vara en 

framgångsrik strategi. Om korta eller icke etablerade ledfamiljer sprids över flera stycken och 

textdelar blir följderna dock de motsatta. Östlund-Stjärnegårdh diskuterar huruvida 

kombinationen textbindning och styckeindelning kan härledas till den ”röda tråd” som många 

lärare efterlyser i elevtexter (Östlund-Stjärnegårdh 2002:150). Redovisningen ovan indikerar 

att så skulle kunna vara fallet.  

 

5 Avslutande diskussion  
De genomsnittliga värden som denna undersökning resulterat i visar att MVG-texterna som 

grupp är långa, har relativt korta ord, långa meningar, hög andel ettords- och 

subjektsfundament samt långa stycken. Flickorna skriver längre texter, ord och stycken, 

nyttjar kortare meningar samt använder lägre andelar ettords- och subjektsfundament än 

pojkarna. Att de dataskrivna texterna är längre än de handskrivna är tydligt, dock är det 

svårare att se generella mönster för textlängd vad gäller utredande och argumenterande texter. 

De argumenterande texterna innehåller emellertid längre ord och stycken, kortare meningar 

och högre andel ettordsfundament än de utredande texterna. Användningen av pronomen i de 

argumenterande texterna medför lägre personcentrering än i de utredande texterna och 

styckeindelningen i de argumenterande texterna är generellt mer lyckad. Andelen 

subjektsfundament för de respektive texttyperna är densamma.  

   Även om materialet som helhet uppfyller vissa kriterier som traditionellt tillskrivits 

högbetygstexter, exempelvis hög text- och meningslängd, tydliggör en närmare granskning av 

resultaten att förhållandena är komplicerade och att spridningen inom flera 

undersökningsområden är stor. Särskilt mycket varierar texterna i text- och meningslängd 

samt i andel ettords- och subjektsfundament.   

   De mer djupgående analyser som utförts på fyra texter föranleder slutsatsen att flera faktorer 

i texten skapar, eller belyser brist på, samverkan faktorerna emellan. Utbyggda ledfamiljer 

liksom en fungerande styckeindelning som samverkar med referensbindning och textens 

ledfamiljer tycks vara kvalitetstecken. Realiseringen av detta kan dock ta sig olika uttryck; 

olika texttyper tycks kräva olika förhållningssätt. En strategi som fungerar väl i en utredande 

krönika behöver inte bli framgångsrik i en argumenterande debattartikel.    
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   Syftet med de nationella proven är att elevernas prestationer ska ges likvärdig bedömning 

(Garme 1998:24). Oavsett programtillhörighet, skola eller upplägg för undervisning ska 

eleverna få möjlighet att bedömas på ett jämbördigt sätt (Institutionen för Nordiska språk 

2009, www.nordiska.uu.se/natprov/vad).  

   Att sätta högre betyg på elevtexter kan vara en grannlaga uppgift, vilket belyses genom att 

bedömningsmaterialet för de nationella proven såväl saknade specifika MVG-kriterier som 

exempeltexter för denna betygsnivå när det då nya betygssystemet infördes på 1990-talet 

(Garme 1998:25). Skolverkets förslag år 2001 om att utesluta samtliga betygsatta 

elevexempel ur bedömningsmaterialet fick dras tillbaka efter motstånd från lärarkåren. Att 

många lärare uppskattar och känner behov av hjälpmedel för betyg och bedömning är tydligt 

(Garme 2003:23–24). 

   Den enskilde lärarens betydelse för bedömning och betygssättning belyses i Lenita Jällhages 

artikel om Skolverkets rapport "Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan?" (2009) och 

Jonas Sandqvists (2009) kommentarer till densamma. Den kritik som framförs av Skolverket 

och av dessa skribenter rör just bristen på likvärdiga gymnasiebetyg. Problematiken som 

behandlas i den aktuella debatten är densamma som i denna undersökning: den enskilde 

lärarens subjektivitet.  

   De fyra MVG-texter som lämnats till personal vid Institutionen för nordiska språk vid 

Uppsala universitet erhåller vid ombedömning de nya betygen VG-, VG-, G och G-. Att 

oberoende bedömare tenderar att ge elevtexter lägre betyg än rättande lärare har konstaterats i 

flera studier. Östlund-Stjärnegårdh fastställer att det är lättare för bedömare som inte känner 

eleverna att enbart se till den aktuella texten ifråga, och inte till personen som skrivit den. Det 

blir därför enklare för sådana bedömare att kommentera de brister som förekommer i en text. 

Lärare visar ofta tendenser att hellre fria än fälla i tveksamma fall, medan oberoende 

bedömare tycks tillämpa omvänd metod (Östlund-Stjärnegårdh 2002:64–65).  

   Att elever förtjänar rättvisa betyg är en fråga som nu sittande regering har tagit fasta på 

genom att ge förslag till nytt betygssystem med sex betygssteg. Förslaget kan komma att träda 

i kraft senast år 2012. En följd av ett sådant system kan vara att texter som idag hamnar i det 

breda spannet MVG kan erbjudas en mer precis bedömning (Skolverket 2009, 

http://www.skolverket.se/sb/d/2627, Ramqvist & Carlbom 2008). För att skilja starka MVG-

texter från svagare kan detta system säkerligen utgöra ett hjälpmedel. Det är dock osannolikt 

att ett utvidgat betygssystem kommer innebära en minskning av problematiken som den 

enskilda lärarens subjektiva bedömning innebär.  
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   Jag besitter ingen kunskap huruvida texterna i mitt undersökta material har granskats av 

ensamma lärare, i samråd med kollegor eller av annan verksam person. Målet med denna 

diskussion är inte att försöka avgöra hur bedömning och betygssättning av de 20 texterna gått 

till. Syftet är inte heller att kartlägga anledningar till varför den subjektive läraren ofta ger 

elevtexter högre betyg än de möjligtvis förtjänar. Jag vill däremot med utgångspunkt i ovan 

redovisade undersökning framföra vissa synpunkter.  

   Om syftet med de nationella proven, likvärdig bedömning för alla elever, ska kunna 

upprätthållas tycks åtgärder krävas. Jag vill därför understryka vikten av obligatoriskt 

kodade/anonyma texter på det nationella provet i Svenska B. På så vis kan elevernas chanser 

att bli bedömda för den enskilda prestationen ifråga förbättras. För att ytterligare öka dessa 

chanser menar jag att medbedömning som obligatorisk metod bör ses över. Medbedömning 

praktiseras idag på många skolor men är inget krav (Garme 2003:26). I dessa avseenden kan 

Norge ses som föregångsland. Vid bedömning av motsvarigheten till det svenska skriftliga 

nationella provet träder oberoende bedömare, sensorer, in. De känner inte eleverna vars texter 

de bedömer samt är flera till antalet vilket ökar chanserna till likvärdig bedömning (se 

Andersen & Hertzberg 2005).  

   Denna undersökning visar att betygsspannet MVG är heterogent och brett. En orsak till 

detta är att de texter som uppnår kriterierna för högsta betyg ser olika ut; det finns inte blott 

ett sätt på vilket en text kan uppnå hög kvalitet. Spannets spännvidd och komplexitet beror 

dock även på att det innehåller texter som inte uppnår kriterierna för MVG.  

   För vidare studier kan en liknande undersökning i större skala vara av intresse. För att vidga 

synen på bedömning och på elevtextkvaliteter skulle de oberoende bedömningsgrupperna i en 

sådan undersökning vara fler till antalet och kunna bestå av såväl erfarna bedömare som av 

lärarstudenter i svenska.       

   Som blivande lärare känner jag obehag inför det faktum att en text som erhållit betyget 

MVG kan tilldelas ett betyg som balanserar på gränsen till underkänd när den granskas av 

oberoende bedömare.  För denna undersökning fick på grund av tidsbrist endast fyra texter 

väljas ut för ombedömning även om ett flertal ytterligare texter i materialet uppvisar drag som 

motiverar en liknande granskning. En undersökning av detta ringa omfång möjliggör inte 

generalisering av resultaten, men indikerar ändå eventualiteten att problematiken ovan är 

utbredd.  

 

 



 27

Referenser 
Tryckt material  

Andersen Sissel & Hertzberg, Frøydis, 2005: Å ta en risk – ”Utfordrerne” blant 

eksamensskriverne. I: Ungdommers skrivekompetanse. Bind II. Kjell Lars Berge m.fl. 

(red.). Oslo: Universitetsförlaget.  

Engagemang och påverkan. Nationellt prov i svenska kurs B, vt 2009. 

Bedömningsanvisningar. Skolverket, Stockholm. 

Garme, Birgitta, 1988: Text och tanke. Om skrivstrategier i elevuppsatser. Malmö: Liber. 

Garme, Birgitta, 1998: Nationella prov i svenska. I: Svenskläraren 1998:5 årgång 42. S. 24-

26.  

Garme, Birgitta, 2003: Bedömning–en pedagogisk utmaning. I: Wenche Vagle 

(red.) ”Vurdering av språkferdighet”. Trondheim: Institutt for språk- og 

kommunikasjonsstudier, NTNU, 2003, Serie: Rapport fra KAL; 1. S. 17-30.  

Hultman, Tor & Westman, Margareta, 1977: Gymnasistsvenska. (Skrifter utgivna av 

Svensklärarföreningen 167.) Lund: LiberLäromedel.  

Larsen, Ann Kristin, 2009: Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

Larsson, Kent, 1984: Skrivförmåga. Studier i svenskt elevspråk. Omarb. utg., 1. uppl. 

Malmö: LiberFörlag.  

Nyström, Catharina, 2000: Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och 

sammanhang. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 

51.) Uppsala.  

Nyström, Catharina, 2001: Hur hänger det ihop? En bok om textbindning. (Ord och stil 32.) 

Uppsala: Hallgren & Fallgren.  

Olevard, Helena, 2002: Skrivuppgift i repris-presentation av ett forskningsprojekt. I: Birgitta 

Garme (red.) Språk på väg: om elevers språk och skolans möjligheter. Uppsala: Hallgren 

& Fallgren. S.86-100.  

Palmér, Anne & Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2005: Bedömning av elevtext. En modell för 

analys. Stockholm: Natur och Kultur. 

Strömquist, Siv, 1987: Styckevis och helt. Om styckeindelningens roll i skrivprocessen och 

bruket av nytt stycke i svenska elevuppsatser. (Ord och stil 19.) Malmö: LiberFörlag.  



 28

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2002: Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gymnasie-

elevers texter. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet 57.)  Uppsala.  

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2006: Att förmedla egna och andras tankar–om gymnasisters 

källhantering i det nationella provets skrivuppgift. Svenska i utveckling nr 23 (=FUMS 

Rapport nr 195). Uppsala.   

 

Internet  

Institutionen för nordiska språk: Vad är nationella prov i svenska? 2009-12-01. 

http://www.nordiska.uu.se/natprov/vad.  

Jällhage, Lenita, 2009: Gymnasieelevers betyg inte rättvisa. 2009-12-01. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/gymnasieelevers-betyg-inte-rattvisa-1.1004326.  

Ramqvist, Philip & Carlbom, Mats, 2008: Fler steg i nytt betygssystem. 2009-12-01. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-steg-i-nytt-betygssystem-1.501680.  

Sandqvist, Jonas, 2009: Bristande likvärdighet i gymnasieskolans betygssättning. 2009-12-

01. 

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/18239;jsessionid=6CCD8706BAC83CCCC3B36D

835E2D0570.  

Skolverket: Ny läroplansstruktur och ny betygsskala. 2009-12-01. 

http://www.skolverket.se/sb/d/2627.  

 

 

 

 



Bilaga 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Resultat av kvantitativa undersökningar av 20 elevtexter 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Flickor  Pojkar Utred.  Argum.  Hela materialet                  Handskrivna  Dataskrivna*  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Textlängd, medelvärde antal ord 790 678 710 754 733  677 862 
 
Textlängd, medianvärde antal ord 769 629 769 663 720  663 925 
 
Ordmedellängd, bokstäver/ord 4,54 4,47 4,44 4,57 4,51  -  -  
 
Meningslängd, ord/makrosyntagm 15,14 15,52 15,13 14,13 14,63  -  -  
 
Procentuell andel ettordsfundament   64   59   64   59 61  - -  
 
Procentuell andel subjektsfundament   60   66   63   63 63  - -  
    
Styckelängd, genomsnittligt antal ord 101   90   89 103 88  - -  
 
  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
* Textlängd är den enda delundersökning där skillnader mellan hand-och dataskrivna texter har beaktats. Anledningen är att bakgrundsforskning endast funnits tillgänglig för denna 
variabel.   
 



Bilaga 2 
 

Skrivuppgifter från Engagemang och påverkan, vt 2009 

 

Skrivinstruktioner  

B8. Ljuset i biomörkret 

Filmens inverkan är välkänd, men ofta diskuteras de negativa konsekvenserna snarare än de 

positiva. Forskaren Tomas Axelson har visat att film också ger många människor upplevelser 

som berikat deras liv och fått dem att se sig själva med nya ögon.  

     Filmtidningen Cinema ber läsaren skriva om betydelsefulla filmupplevelser och du 

bestämmer dig för att skicka in en krönika. En krönika är en personligt hållen text om något 

aktuellt ämne som kan intressera många.  

     Skriv din krönika. Utgå från en film som påverkat dig positivt och precisera vad det är i 

filmen som gjort intryck. Presentera några tankegångar som finns i artikeln om Tomas 

Axelsons forskning och diskutera hur film kan påverka åskådaren.  

 

Rubrik: Ljuset i biomörkret                      Bedömningsskala: IG-MVG 

 
 
 
 
B9. Den kränkta generationen? 

Känner dagens människor sig kränkta och lägger skulden på någon annan så fort de stöter på 

motstånd? Eller är det ett sundhetstecken att många idag i högre drag än tidigare anmäler och 

protesterar när de känner sig förorättade?  

     På Dagens Nyheters debattsida diskuteras denna fråga efter en artikelserie av journalisten 

Maciej Zaremba. Du bestämmer dig för att skriva ett debattinlägg där du antingen håller med 

eller går emot det som framkommer i hans artikel.  

     Skriv ditt debattinlägg. Presentera vad Zaremba skriver om kränkning. Ta själv ställning 

till om människor idag känner sig särskilt kränkta och argumentera för din egen uppfattning.  

 

Rubrik: Den kränkta generationen?                     Bedömningsskala: IG-MVG

  

 
 



Bilaga 3                         
Exempel på referensbindning i Text B. Ord i fetstil utgör bas för bindning nedåt i texten även 

om de ingår i större enheter som i sig utgör en konstituent.10   

  
       (R)                                                             Ljuset i biomörkret 
   ny              ny  

 

(1) Det går knappt en dag utan att man hör talas om hur dåligt det är att se på film.  
                                                                                ny                              in (R)    

 
(2) Tanter kan sitta tillsammans och sticka medan de pratar om ”dagens ungdom” som inte gör annat än  

   ny                                                                                      pr (2)                                ny  

 

ränner på  bio.  
                             di (R)    

 

(3) ”Inte konstigt att samhället ser ut som det gör!”    
                                                  hn (2)                             pr (3) 

 

(4) Det tycker jag är orättvist om något.  
                                         ny  

 

(5) Därför blev jag så glad när jag i Svenskan läste om Tomas Axelsons avhandling om film.  

                                           id (4)                     id (5)       ny                                              ny                     /                 id (2)   

 

 

 

                                                 
10 Av hänsyn till eleven integritet redovisas endast referensbindning utförd på textens fem inledande 
makrosyntagmer.  



Bilaga 4 
Här presenteras de bindningar som förekommer i elevtexterna. De bindningar som Nyström (2001) redovisar men som inte förekommer i 

texterna beaktas inte. Bindningsexemplen är hämtade från de fyra undersökta texterna B, D, 1 och 2. Förekomster av bindningstyperna redovisas 

i Tabell 4 nedan.  

 

Bindningar som bygger på referentidentitet 

Identitet (id) 

Bindning som förutsätter hel identitet vad gäller form och referent. I överensstämmelse med Nyströms resonemang tillåts växling mellan 

subjekts- och objektsform av pronomen och mellan bestämd och obestämd form. Exempel: jag- mig, film- filmen.  

Modifierad identitet (mi) 

Överenstämmelse vad gäller referent, variation i form. Ordklassväxling och växling av bestämningar kring huvudord. Exempel: har kränkt- 

kränkta, min morfar- min kloka och organiserade morfar.  

Delidentitet (di)  

Delvis identiska referenter vilket synliggörs genom ordens form. Minst en konstituent är ett sammansatt ord med ett led som antingen är identiskt 

med ett led i den andra konstituenten eller identiskt med hela den andra konstituenten. Exempel: bio- biomörkret.  

Pronominalisering (pr)- Antecedent (an) 

Pronominalisering: huvudord ersätts med pronomen. Exempel: lyckliga slut- de.  

Antecedent: återgång- pronomen ersätts med huvudord: han- den lilla pojken.  

Synonymi (sy) 

Referenterna syftar till samma person/begrepp/företeelse, men uttrycks med utgångspunkt i olika huvudord. Exempel: vid liv- dog inte, dagens 

generation- de människor som växer upp idag.  
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Bindningar som bygger på semantiskt släktskap 

Kontrast (kn) 

Två begrepp ställs mot varandra. Exempel: positiv- negativ, att bli kränkt- att inte bli kränkt.  

Komparation (ko)  

Bindning som bygger på komparation av ett adjektiv. Exempel: medvetna- mer medvetna.  

Hyponymi (ho)- Hypernymi (hn)- Co-hyponymi (ch)  

Hyponymi: bindning som går från överordnat till underordnat begrepp. Exempel: communities på internet- facebook.  

Hypernymi: bindning som går från underordnat till överordnat begrepp. Exempel: judarna- en folkgrupp.  

Co- hyponymi: bindning som går mellan två sidoordnade begrepp, som i sin tur är underordnade en hyperonym. Exempel: tv- radio (överordnat 

begrepp: media).  

Specificering (sp)- Generalisering (ge)- Co- specificering (cs)  

Specificering: bindning som bygger på att en helhet minskas till en del eller att en homogen mängd minskas till en delmängd. Exempel: pojken- 

hans ögon 

Generalisering: omvänd specificering- från del till helhet. Exempel: människans självkänsla- människan 

Co- specificering:bindning som går mellan två sidoordnade begrepp.  Exempel: deras utseende- deras kunskaper (överordnat begrepp: judarna).  

 

Bindningar som bygger på inferens 

Inferens (in) 

Bindningar som bygger på att läsaren kan se innehållsliga samband. En gemensam världsbild gör att begreppen ses relaterade till varandra. 

Exempel: lågan- slockna, hopplös romantiker- älskar, illa behandlad- känna sig kränkt, gaystudenter- homofoba yttranden. 



Tabell 4. Förekomst av bindning i de två utredande texterna 
________________________________________________________ 
Bindningstyp  Text B  Text 1 
________________________________________________________ 
  n % n  % 
Identitet  30 38 53 43 
Modifierad identitet 4 5 15 12 
Delidentitet  1 1 - - 
Pronominalisering 9 11 6 5 
Antecedent   3 4 3 2 
Synonymi  1 1 4 3 
Komparation  - - 1 1 
Kontrast  7 9 3 2 
Hypernymi  2 3 1 1 
Hyponymi       2 3 6 5 
Co- hyponymi 2 3 2 2 
Generalisering  4 5 3 2 
Specificering  2 3 9 7 
Co- specificering 2 3 1 1 
Inferens   10 13  16 13 
 
S:a   79 100 123 100 
__________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Tabell 5. Förekomst av bindning i de två argumenterande texterna 
___________________________________________________________ 
Bindningstyp  Text D  Text 2 
___________________________________________________________ 
  n % n  % 
Identitet  49 41 79 34 
Modifierad identitet 18 15 38 16 
Delidentitet  2 2 1 <1 
Pronominalisering 8 7 12 5 
Antecedent   4 3 6 3 
Synonymi  . - 17 7 
Komparation  - - 1 <1 
Kontrast  3 3 12 5 
Hypernymi  2 2 1 <1 
Hyponymi   7 6 4 2 
Co- hyponymi - - 3 1 
Generalisering  1 1 6 3 
Specificering  3 3 12 5 
Co- specificering 2 2 3 1 
Inferens   21 18 40 17 
 
S:a   120 100 235 100 
____________________________________________________________ 
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Bilaga 5 
Nedan presenteras de viktigaste ledfamiljerna i respektive text i ledfamiljsscheman. 

Förkortningen ”ms” står för ”makrosyntagm” och illustrerar den makrosyntagm där 

ledfamiljernas konstituenter förekommer. I vissa fall förekommer medlemmar i en ledfamilj i 

samma makrosyntagm flera gånger. Detta illustreras dock inte. 

 
Ledfamiljsschema Text B 
 
Ms Film  Filmen AR Jag Tomas Axelson 
1 *  
2  *  
3 
4   *  
5   *  *  
6 *    *  
7  *  *  
8  *  
9  *  
10  *  
11   *  
12   *  
13   *  
14  *  *  
15   *  
16  *  *  
17  *  
18 
19 
20 
21 
22 *    *  
23 *    *  
24 *  
25   *  
26 *  
27 *   *  
28 *   
29 
30 
31 *  
32  
33 
34 *   
35  *  
36 
37 *  
38 
39    *  
40 
41 *   
 
 
Ledfamiljsschema Text 1 
 
Ms  Film Jag Vi The Notebook   Morfar  
1 *  
2 
3 *  
4 
5 
6   *  
7  *   
8 
9 
10      *  
11  *     *  
12  *     *  
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Ms  Film Jag Vi The Notebook   Morfar  
13 
14  *  
15  *  
16      *  
17      *  
18  *  *   
19    *  
20    *  
21  *   *  
22  *  
23  *   *   *  
24  *   *  
25    *  
26    *  
27 
28  *   *   *  
29  *     *  
30  *     *  
31    *    
32 
33 *  *       
34 *   *  
35 
36 *  
37 *  
38 *   *  
39 *   *  
40   *      
41 *  
42 *  
43 *        
44  *       
45 *    *     
46 *   *  
47      *  
48 
49  *   *   *  
50 *  *  *  
51   *  
52 *   *  
53  *  
54 *  *  
55 *        
56  *  
 
 
Ledfamiljsschema Text D  
Ms  Kränkthet Vi  A. Heberlein Jag Idag   
1  *   
2 *     
3 *     
4 *  
5 *  
6 *  *    
7 *  *  
8 *  *    
9   *     
10 *   *     
11 *   *     
12     *  
13   *    
14 
15 
16     
17 
18 
19 
20 *  
21 *    *  
22 
23 *  
24 
25 *  
26    *  *  
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Ms  Kränkthet Vi  A. Heberlein Jag Idag 
27     *  
28 *  
29 
30 
31     *  
32     *  
33 *    *  
34 *    *  *  
35 *  *    *  
36  
37 *    *  
38 
39  *  
40 *   *  *   
41  *  
42 *  *  
43 *  *   *  
 



 
 
 
Ledfamiljsschema Text 2  
Ms  Kränkthet  Vi Människor   Dagens generation M. Zaremba Ansvar Frihet      Respekt      Respektlöshet 
1 *   *  
2   *        *  
3 *  *         *  
4  *  
5 *  *  *     *    *  
6 *        *  
7 *      *  
8 *   *    *  *  
9 *      *  
10 *  *  
11 *   *    *  *  
12 *      *  
13 *  *  *  
14 *  *  *        *  
15 
16 *  *  
17  *  *  
18 *  *  
19 *  *       * *   
20    *  
21    *   *  
22 *    *   *  
23    *   *  
24 
25    *  
26    *  
27    *      *  
28    *       *  
29    *  
30    *  
31          *  
32    *      *  
33 *          *  
34 *          *  
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Ms  Kränkthet  Vi Människor   Dagens generation M. Zaremba Ansvar Frihet      Respekt      Respektlöshet 
35 *  
36 
37      *  
38 *   *       *  
39          *  
40 *      *  
41 *  
42 *  
43 *          *  
44 *   *  
45  *  
46 *  *  
47  *        *  
48  *  
49 *  
50 *  
51       *  
52 *   *    *  *    
53 *  
54 *       *  
55 *    *    *  
56 *  *  
57       *  *  
58         *  
59  *       *  *  
60 *        *   *  
61  *  *     *  *  
62 *   *     *   *  
63  *  
64 *          *  
65        *  *  
66 *        *  *  
67   *      *  
68         *  
69 *  *  *  
70 *  *  *  
71 *   *  
72 *  *  *  



 40

Ms  Kränkthet  Vi Människor   Dagens generation M. Zaremba Ansvar Frihet      Respekt      Respektlöshet 
73   *  
74 *  *       *  *  
75        *  *  
 
 
 
 
 
Övriga ledfamiljer: siffror anger de makrosyntagmer där ledfamiljen förekommer 
 
Text B 
Du Dagens ungdom Kärlek Tanter Andra människor 
19 2  11 2 27 
20 3  12 32 28 
29   13  29 
 
 
Text 1 
Personerna i filmen  Den metaforiska lågan Alzheimers Terapi T. Axelson Problem och konflikter Artikeln 
19  27  12 32 36 46  34 
20  29  20 53 37 52  42 
26  30  27 
27    47 
 
Livet  Helgen Landstället  Acceptans  Sentimentalitet Mormor Människor i allmänhet Påverkan  Du 
39 7 9 15 21  10 1  31 4 
40 10 10 23 22  11 2  33 42 
41 12   34  48 3  40 52 
 18     49 37  43 55 
 22      53  44 
         45 
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Text D 
Män  Arbetssökande kvinnor Barn Arbete Skola Ordföranden Tidpunkter Sverige Ett brudpar 
29 26  27 30 15 14 3 4 7 
31 27  29 31 16 16 4 5 37 
33 29  30 33  17 5 39 39 
 30  33   18 
 31     19 
 33 
 
Präster Gud Hitler Judar Maciej Zaremba  
7 7 22 22 1 
37 37 23 23 2 
39  24 24 3 
  25 25 6 

8 
16 

 
Text 2 
Rättigheter Jag Frågeställande Det moderna samhället och teknologi Idag  Förr Hot 
14 67 16  47   5 26 14 
45 68 17  50   15 46 15 
71    71   16  16 
74       17  32 
       46 
       56 
       69 
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Ett samhälle- allmänt Positivitet  N.Mandela Uppmärksammande Vägrande Artikelserien  Problemlösning 
5  19 57 15  34 7  42 
19  24 58 16  35 8  43 
61  44 59 42  36 21 
62  72 
69 
70 
 
Dagens Nyheter Medvetenhet  
7  17 
52  20 
  27 
 
 
 

 


