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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka språkliga skillnader och/eller likheter samt analysera 

förekommande stilistiska drag i gymnasieelevers texter som skrivits inom nationella provet i 

svenska, vårterminen 2012. Frågeställningen har varit ”Hur strukturerar gymnasieelever sin 

textproduktion gällande innehåll, funktion och form?, Förekommer det skillnader och/eller 

likheter i elevtextproduktion mellan studieförberedande och yrkesförberedande 

gymnasieprogram?, Vilka skillnader och likheter mellan språk och betyg i textproduktion 

visar elever på de studieförberedande programmen i jämförelse med elever på 

yrkesförberedande program?” 

 Materialet för studien är 24 elevtexter skrivna av gymnasieelever i yrkesförberedande och 

högskoleförberedande program i hela Sverige inom det nationella provet i svenska B. 

Elevtexterna analyseras utifrån en systemisk funktionell lingvistisk modell, med syfte att 

analysera texterna ur aspekterna innehåll, funktion och form. Resultatet av min analys ger en 

bild av gymnasistelevers språkanvändning med syfte att bidra till den språkpedagogiska 

forskningen. 

 

Nyckelord: Textanalys, skriftspråkliga kvalitetsdrag, elevtext, nationella prov 
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1 Inledning 
Denna examensuppsats ämnar att undersöka språkliga skillnader och likheter i elevtexter 

skrivna av gymnasieelever inom yrkesinriktade program och högskoleförberedande program 

från skolor i hela Sverige. Olika stilistiska drag kommer ingå i analysen av elevtexterna som 

är skrivna inom det nationella provet i svenska. Resultatrapporter har visat att det förekommer 

språkliga skillnader mellan yrkesinriktade program och högskoleförberedande program, men 

ofta förekommer det inte exakta analysera av detta. Därför ämnar jag att i min studie ge en 

nulägesbild av gymnasistelevers språkanvändning med syfte att bidra till den 

språkpedagogiska forskningen. 

 

2 Bakgrund 
Språket är en av de grundläggande förutsättningarna för kommunikation, reflektion och 

kunskapsutveckling. Även om språk medför en valfrihet för våra handlingar, tvingas vi även 

följa en rad olika strukturer och hierarkiska system, men även en komplex uppsättning 

språkliga konventioner som styr både de sociala handlingarna samt ramverket kring bland 

annat textproduktion. Det mänskliga språket är ett avgörande kommunikationsmedel, inte 

minst i den pedagogiska verksamheten och kan beskrivas på olika lingvistiska nivåer: 

fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik. 

Skrivundervisningen i skolan har genom tiderna förändrats i takt med ny forskning och 

pedagogiska praktiker, vilka vanligtvis påverkats av rådande sammhällsklimat. Kraven kring 

skrivandet i skolan har varierat från ett traditionellt produktinriktade och grammatiska 

skrivande till ett mer processinriktat och funktionellt skrivande inom exempelvis 

genrepedagogiken som utvecklades under 1980-talet. Den australiensiska genrepedagogiken 

fokuserar på att ge elever rätt stöd i deras språkutveckling, framförallt i deras skrivutveckling, 

för att ge dem kunskaper om hur texter formas i ett socialt sammanhang och vilka funktioner 

de därmed fyller. Den teoretiska ramen för att se på språk och språkutveckling inom 

genrepedagogiken är den systemisk funktionella lingvistiken (SFL). (Halliday, 1978) 

Förmågan att anpassa samt tillämpa en variation av språkliga strukturer prövas framförallt i 

de nationella proven i svenska. 

Elevtexter, skrivna inom det nationella provet i svenska, ska enligt Skolverket ‘ge underlag 

för en analys av vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och 

på nationell nivå’. Med detta följer en förväntan att resultaten från proven återspeglar den 

rådande nivån för elevers skrivförmåga. De nationella proven har tidigare använts som 
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analysmaterial av bland annat Hultman & Westman i Gymnasistsvenska (1977) där de utför 

komparativa analyser av elevtexter inom centrala provet och skrivande av brukstexter, med 

syfte att kartlägga elevernas skrivande. I och med denna studie offentliggörs endast de 

lexikala och syntaktiska faktorer i elevtexterna, det vill säga faktorer gällande ord respektive 

meningar och textbindning, för en grundläggande komparativ analys av elevtexter skrivna 

inom yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Liknande studier har redan 

genomförts med syfte att kartlägga hur elever skriver, vars resultat visat att fokusering på 

skrivundervisning i skolan varierar mellan gymnasieprogrammen.  

Syftet med denna studie är att undersöka de språkliga skillnader och analysera de stilistiska 

dragen i 24 elevtexter som skrivits inom nationella provet i svenska, vårterminen 2012. 

Elevtexterna är skrivna av elever i både yrkesinriktade program och högskoleförberedande 

program från gymnasieskolor i hela Sverige. Resultatet av min analys ger en nulägesbild av 

gymnasistelevers språkanvändning med syfte att bidra till den språkpedagogiska forskningen. 

 

3 Litteraturöversikt 
Den nuvarande utbildningsvetenskapliga arenan omfattar en mängd forskning kring 

elevproducerade texter inom ämnet svenska. Därför begränsas denna redögörelse av tidigare 

forskning till att omfatta elevers textproduktion inom skolan som arena, samt metoder för 

analys av elevtexter. Mina teoretiska utgångspunkter omfattar ett system av centrala begrepp 

som hänger samman med varandra och används för att betrakta, förstå och förklara de 

fenomen och förhållanden som inkluderas i studien. I de teoretiska utgångspunkterna redogörs 

för begreppen kvalitativ analys samt systematisk funktionell lingvistik. Dessa begrepp 

föklaras även i relation till den för studien använda analysmodell. 

 

3.1 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

3.1.1 Elevtextanalys 

Större delen av den svenska elevspråksforskningen har sitt urspung i 70- och 80-talets socialt 

inriktade forskning, framförallt från undersökningen Gymnasistsvenska (1977) av Tor G 

Hultman och Margareta Westman. Denna undersökning baseras på en kvantitativ 

grammatisk-stilistisk tradition och utgör en del av projektet Skrivsyntax, Lund 1970. Avsikten 

med projektet var att skapa en bred basforskning kring skolans skrivträning och 

skrivundervisning. Hultman och Westman bygger sin undersökning på resultaten av 

Skrivsyntax två delundersökningar, Bruksprosa och Gymnasistsvenska. Hultman och 

Westman studerar lexikala och syntaktiska faktorer i förhållande till bakgrundsvariablerna 
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betyg och kön för att kartlägga elevers skrivförmågor. Materialet för studien 

Gymnasistsvenska bestod av 151 elevuppsatser skrivna inom det centrala provet i svenska för 

årskurs 3 på gymnasiet, 1970. Elevernas textproduktion påverkas enligt Hultman och 

Westman av de sociala omständigheterna kring skrivsituationen, såsom tidspress, psykisk 

press, avsaknad av verklig mottagare och det situationsbetingade skrivtvånget. 

Elevers skrivutveckling analyseras i förhållande till andra språkförmågor, bland annat 

läsning, i avhandlingen Skrivförmågan (1984). I avhandlingen granskar och förklarar Kent 

Larsson variationen i skrivförmågan hos skolelever på högstadiet och i gymnasiet. Genom att 

studera 351 elevuppsatser i förhållande till sociala variabler kartlägger Larsson elevers 

skrivutveckling i kvantitativa termer. 

I avhandlingen Godkänd i Svenska ? av Eva Östlund-Stjärnegårdh (2002) har den 

grammatiska-stilistiska och kognitivistiska forskningen från 80-talet beskrivits. Östlund-

Stjärnegårdh behandlar däremot fler apekter av elevtexterna än tidigare forskning som hon 

beskriver. Materialet för avhandingen består av 60 elevtexter skrivna inom det nationella 

provet i svenska B, vårterminen och höstteminen 1997. Syftet med Östlund-Stjärnegårdhs 

avhandling är att undersöka om elever i årskurs 3 på gymnasiet har uppnått läroplanens mål 

för skrivundervisningen. Resultatet av de kvantitativa samt kvalitativa analyserna av 

elevtexterna diskuteras i förhållande till betyg och betygsättning av Östlund-Stjärnegårdh. Ett 

av de forskningsprojekt Östlund-Stjärnegårdh har utgått ifrån i sin avhandling är det 

språkpedagogiska forksningsprojektet STIG som under 80-talet finansierades av 

Skolöverstyrelsen och bland annat resulterade i Åke Petterssons bok Hur gymnasister skriver 

(1982). Pettersson har i och med projektet STIG studerat skrivträning i 14 klasser på 

gymnasieskolan, där sju lärare tillämpade två olika metoder för skrivträning. STIG-projektet 

utvärderades genom att eleverna skrev uppsatser vid två olika tillfällen. Resultaten när det 

gäller de språkliga dragen i elevtexterna jämfördes sedan med variablerna kön och betyg för 

att svara på forskningsfrågor om eventuella samband mellan elevernas språk och betyg, samt 

deras språk och könstillhörighet.  

Catharina Nyströms Höög undersöker skrivandet inom framförallt genreteori i svenska 

gymnasieskolor i sin avhandling Gymnasisters skrivande (2000). Nyström Höög redogör för 

vilka inom vilka genrer som gymnasieelever vanligtvis skriver i skolan och avhandlingen 

baseras på 2000 elevtexter från olika program och skolor i Sverige under åren 1996-97. 

Elevtexterna blir indelade efter dess bedömda genrestatus, där nivå 1 utgör realistiska ämnen 

utanför skolan, nivå 2 utgör genrer relaterade till skolan och nivå 3 består av Nyströms egna 

klassificeringar av texter som inte är standardiserade. Resultatet visar att fyra genrer 
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dominerar bland elevtexterna, vilka är faktaredovisning, utredande uppsats, berättelse och 

recension. Nyström visar också på skillnader i skrivkulturer mellan yrkesförberendande och 

studieförberedande program, där elever väljer olika uppgifter på nationella provet beroende på 

vilket program de tillhör. Ett resultat visar att elever från yrkesförberedande program tenderar 

att välja uppgifter med lägre betygsspann på det nationella provet i svenska, vilket innebär 

uppgifter där eleverna endast kan få ett lägra betyg från IG till VG.  

I Gun Malmgren och Carin Sandqvist bok Skrivpedagogik (1991) samlas 9 olika studier 

relaterade till språkbruk och skrivpedagogik. Framförallt Siv Strömquist reflekterar kring 

elevers kunskaper om skrivprocessen samt skrivundervisningen i skolan i studien 

Skrivprocess och skrivundervisning. Studien omfattar teorier om skrivprocessen och hur man i 

skolan som arena kan arbeta med skrivprocessen på bästa sätt för att betrakta 

processorienterat skrivande som en grundsyn och inte som en metod.  

 

3.1.2 Elevtext : funktionell och strukturell analys 

Åtskilliga analysmodeller för analys av elevtexter har utformats, däribland Elevtext (1990) av 

Olle Josephson, Lars Melin och Tomas Oliv. I denna bok presenterar Josephson, Melin och 

Oliv en anaysmodell baserad på två typer av analys, funktionellt och strukturellt. Den 

funktionella analysen utgår ifrån textens syfte och dess försök att uppfylla syftet, det vill säga 

strävan att uppfylla den avsedda funktionen med texten. Josephson, Melin och Oliv särskiljer 

tre huvudfunktioner, den kommunikativa, den kognitiva och den sociala funktionen.  

Den funktionella analysmetoden är i sin tur beroende av den strukturella analysen, vilken 

behandlar textens språkliga detaljer och dess samspel i texten. Josephson, Melin och Oliv har 

utformat en strukturell analysmodell som består av de skriftspråkliga aspekterna disposition 

och textbindning, syntax, ord och ordformer, ortografi samt tecken. Syftet med studien är att 

skapa grundläggande analysverktyg för elevtexter inom den pedagogiska verksamheten.  

En modell för analys av elevtexter presenteras även i Anna Palmér och Eva Östlund-

Stjärnegårds Bedömning av elevtexter (2008). Grundmodellen för deras analysmodell är 

hämtad ifrån lärarmaterial till det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för 

gymnasieskolan. Analysmodellen visar stora likheter med Josephsons, Melins och Olivs 

modell då båda analyserar texter utifrån ett funktionellt och strukturellt perspektiv. Palmér 

och Östlund-Stjärnegård använder även termen texttyp för att bedöma elevtexterna efter dess 

innehåll. De skiljer på fyra olika texttyper: berättande, beskrivande, utredande och 

argumenterande. Den funktionella analysen kompletteras, liksom i Josephson, Melin och 

Oliv, av redogörelse för elevtexternas innehåll och textanvändning. Därefter består den 
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strukturella modellen av de skriftspråkliga aspekterna disposition och sammanhang samt 

språk och stil.  

Avhandlingen Att analysera text (2000) av Lars Melin och Sven Lange fungerar som ett 

komplement i text- och stilanalytiska studier.  Analysen är uppdelad i en rad olika stadier, 

varav det första stadiet är en stilanalys där intrycket läsaren erhåller av texten är centralt. Det 

första stadiet hör framförallt samman med vad Melin och Lange kallar den interpersonella 

dimensionen, vilket omfattar samspelet mellan skribent och läsare, och den ideationella 

dimensionen, vilket är textens innehåll. Dessa analytiska stadier har likheter med de 

funktionella perspektiven i Josephson, Melin och Oliv respektive Palmér och Östlund-

Stjärnegårdh. För att kartlägga det funktionella perspektivet i texter har Melin och Lange 

utformat en matris, kallad P-matrisen efter produktion och pragmatik. Matrisen kopplas 

samman med ett antal olika poler som markerar textens huvudriktning, vilket innebär  att 

texten har ett detaljerat/allmänt perspektiv, om texten är formell/informell, saklig/emotiv eller 

informationstunn/informtationspackad.  

 

Tabell 1 : P-Matris (Melin & Lange, 2000 :23) 

 

Även ett strukturellt perspektiv förekommer i Melin och Langes studie, men refereras då som 

den textuella dimensionen. Denna dimension omfattar syntaktiska och textlingvistiska 

beskrivningar av ord, fraser, satser och meningar, text samt retorik.  

 I Metodpraktikan (2012) av Peter Essaiasson, Mikael Giljam, Henric Oscarsson och Lena 

Wängnerud förekommer två grundläggande kapitel om kvantitativ innehållsanalys respektive 

kvalitativ textanalys. Den kvantitativ innehållsanalysen beskrivs som undersökning av 

likvärdiga och jämförbara analysenheter med tillhörande variabler och variabelvärden. För att 

skapa reliabilitet för analysen tillämpas reliabilitetstest där undersökningens kvalitet och 

noggranhet testas. Den kvalitativa textanalysen ämnar att systematisera innehållet, vilket 

innebär att tankestrukturer hos aktörer klargörs, innehåll i texter blir logiskt ordnade eller så 

kan innehållet på olika sätt klassificeras. Ett sekundärt användningsområde för kvalitativa 

textanalyser är att kritiskt granska, vilket används inom idékritik, ideologikritik eller 

diskursanalys. Den kvalitativa analysmetoden fungerar även för att analysera elevtexters 

skriftliga kommunikativa förmåga, medan den kvantitativa innehållsanalysen erbjuder 

Skribentroll Skribentsyfte(n) Läsarroll Läsarsyfte 
 

Medium 
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verktyg för komparativa studier där elevtexter jämförs med tidigare forskningsresultat eller i 

samband med exempelvis läsbarhetsindex och ordvariationsindex. 

 

3.1.3 Elevtextanalys och bedömning 

Studier och avhandlingar som behandlar elevtextanalyser inkluderar ofta en bedömnings- och 

betygsaspekt, vilket i resultatet visat på ett visst samband mellan vissa textlingvistiska 

dimensioner och betygsnivå. I Hultman och Westmans studie (1977) visar 

resultatredovisningen att större ordvariation och en större textmängd ”kan nämligen tolkas 

som ett naturligt och bra mått på en elevs språkliga produktivitet” (1977 :55). Måttet 

ordvariationsindex (OVIX) har utformats av Hultman och används för att beräkna en kvot 

som visar på ordvariation, alltså antalet olika ord (lexord) i förhållande till det totala antalet 

ord (löpord). Studiens resultat av elevtextanalyser sätts i konstrast till analyser av bruksprosa, 

därmed framgår det att eleverna har bristande förmåga att analysera, överblicka och bedöma 

sin egen grammatiska konstruktion. Vidare visar studien även brister inom elevers stavning 

och ordkunskap. Bruksprosan framställs som normen för textskrivning, vilket beror på att 

läroplanen (Lgy 70) betonar att elever genom skrivträning ska behärska ‘den slitstarka 

bruksprosan’ (Hultman, Westman 1977 :11) 

Måttet ordvariationsindex återkommer i Eva Östlund-Stjärnegårdhs avhandling (2002), där 

syftet är att undersöka om elever i årskurs 3 på gymnasiet har uppnått läroplanens mål för 

skrivundervisningen. För att visa en mångfacetterad bedömning i resultatet, medverkar sex 

bedömare som ger sin syn på elevtexterna samt betyg och betygsättning. Resultatet av de 

kvantitativa samt kvalitativa analyserna av elevtexterna diskuteras i förhållande till betyg och 

betygsättning av Östlund-Stjärnegårdh. I den slutliga diskussionen behandlar Östlund-

Stjärnegårdh den problematik som många lärare anser härstamma i och med den rådande 

betygsskalan icke godkänd till mycket väl godkänd. Östlund-Stjärnegårdh uttrycker sig 

tillfreds med betygssystemet då det nuvarande är ‘bäst hitills tack vare öppenhet med kända 

kriterier’ (2002 :182). Studien visar därmed en avgörande betydelse mellan skrivprocess och 

bedömning, där medbedömning fungerar som ett viktigt arbetssätt. 
	  
3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Språkförmåga är ett teoretiskt begrepp som är återkommande och grundläggande både inom 

den språkpedagogiska forskningen och i min studie. I likhet med Nyströms avhandling, 

Gymnasister skrivande (2000), relateras den lingvistiska analysen i min studie till aspekterna 

programtillhörighet och betyg. 
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En grundläggande funktionell språk- och textsyn består av de tre aspekterna ; innehåll, 

funktion och form. Dessa tre aspekter beskrivs som ideationella, relationella och textuella 

metafunktioner inom den systemfunktionella lingvistiken (Halliday 1978). Denna form av 

analysmodell där sambandet mellan innehåll, funktion och form analyseras förekommer bland 

annat i Bedöming av elevtexter av Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2008).  

 Den språkpedagogiska forskningen omfattar framförallt ett övergripande 

forskningsperspektiv av kvalitativa och/eller kvantitativa analyser. Det kvantitativa 

perspektivet i analys av elevtexter innebär en grammatisk-stilistisk tradition där lexikala och 

syntaktiska faktorer studeras och relateras till variabler som kön och betyg. Larsson (1984) 

anknyter elevers skrivförmåga till variabeln sociala tillhörighet, men detta är en av få 

avhandlingar som jämför detta samband. Utifrån forskningsöversikten tycks det kvantitativa 

perspektiv utgöra en majoritet inom den skrivpedagogiska forskningstraditionen. Detta 

ämnesområde har sitt ursprung framförallt i forskningen från 70-talet (Hultman & Westman, 

1977 ; Larsson, 1984) där många analysmodeller och språkpedagogik har sitt ursprung, bland 

annat modellen för läsbarhetsindex och ordvariationsindex.  

 I forskningsöversikten framkommer det också ett så kallat sekundärt kvantitativt 

forskningsområde inom vilket nya analysmodeller och verktyg utvecklats för att ge en bredare 

bild av elevers språkanvändning. Även den här senare forskningen relaterar elevers 

språkförmågor till aspekter som kön och betyg.  

 Den kvalitativa forskningen omfattar analytiska verktyg som får fram den systematiska 

helheten i elevtexter, vilket omfattar dess innehåll, funktion och form (Esaiasson, Gilliam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2012 :210). Begreppet systematisera syftar till att klargöra den 

bakomliggande tankestrukturen hos skribenten kring dennes sammansättning av texter, vilket 

omfattar hur skribenten logiskt ordnar och kategoriserar innehållet i texten, samt klassificerar 

innehållet under en lämplig sammanfattande rubrik. Den kritiska granskningen av texter 

innebär att texterna utsätts för diskursanalys, idékritisk analys, eller ideologikritisk analys. 

Diskursanalysen har en avgörande roll för forskningen som reflekterar över sociala praktiker i 

korrelation till användningen av språk, vanor, handlingsmönster och konventioner. Därmed 

kan diskursanalysen inom ramen för min studie förklaras som reflektionen över elevers 

språkförmågor och programtillhörighet. Inom en viss diskurs förekommer det riktlinjer för tal, 

skrift, handlingar, exklusion, inklusion och vad som är tillåtet eller förbjudet. Den diskurs 

som appliceras i min studie behandlar endast förhållandet mellan  skrivande och språkliga 

drag i elevtexter inom yrkesförberedande och högskoleförberedande program. 
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4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka de språkliga skillnader och/eller likheter samt 

analysera förekommande stilistiska drag i 24 elevtexter som skrivits inom nationella provet i 

svenska på gymnasiet, vårterminen 2012. Elevtexterna är slumpmässigt utvalda från 

gymnasieskolor i hela Sverige och är skrivna av elever i både yrkesinriktade program och 

högskoleförberedande program. Få studier inom tidigare forskning har visat på resultat av 

korrelationen mellan elevtexter och programtillhörighet. Resultatet av min analys ger därför 

en bild av gymnasieelevers språkanvändning och dess korrelationen till programtillhörighet 

på gymnasiet.  

För denna studie har jag valt att följa en analysmodell som är baserad på en systematisk 

funktionell lingvistik, med syfte att analysera elevtexterna ur aspekterna innehåll, funktion 

och form. Följande frågeställningar är centrala för den här studien:  

- Hur strukturerar gymnasieelever sin textproduktion gällande innehåll, funktion och 

form? 

- Förekommer det skillnader och/eller likheter i elevtextproduktion mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram? Vilka skillnader och 

likheter mellan språk och betyg i textproduktion visar elever på de studieförberedande 

programmen i jämförelse med elever på yrkesförberedande program? 

 

5 Metod  
5.1 Material och urval 

Materialet består av 24 elevtexter från ett oberoende urval av skolor i hela Sverige och är ett 

nationellt prov i svenska B, vt -12. Elevtexterna har kopierats och skickats in till den databas 

av elevtexter som upprättats av gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk vid institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet.  

Nationella provet för vårterminen 2012 behandlade ämnet Dit vinden blåser – om trend, 

utveckling och förändring där en majoritet av eleverna valde skrivuppgiften B1, ‘Latoxar och 

arbetsmyror’. Elevtexterna skrivna inom denna deluppgift är av den anledningen en lämplig 

urvalsgrupp då de är störst sannolikhet att finna 24 elevtexter skrivna av elever med olika 

programtillhörighet och olika betyg.  Syftet med skrivuppgiften ‘Latoxar och arbetsmyror’ är 

att skriva ett debattinlägg och till sitt förfogande fick eleverna välja mellan 21 olika texter att 

reflektera och resonera kring, men majoriteten av de 24 utvalda elevtexterna valde 

debattartikeln ‘Dagens ungdomar är lata och bortskämda!’ av Bert Karlsson (newsmill.se 
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1.9.2010) i kombination med artikeln ‘Norge lockar svenska ungdomar’ skriven av Anna 

Bachmann (Vimmerby Tidning, 10.3.2011). Urvalskriterierna för min studies materialet 

sammanfattas i en modell.  

 

Tabell 2 : Urvalskriterier för de 24 elevtexterna 

 
 

Elevtexterna är slumpmässigt utvalda från gymnasieskolor i hela Sverige. Ett delsyfte med 

studien är att jämföra elevtexter från högskoleförberedande program och yrkesförberedande 

program. Eftersom betygsresultaten var skiftande för uppgift B1, där bland annat IG inte 

förekom för naturvetenskapliga programmet eller MVG för fordons- och 

transportprogrammet, kombineras resultaten av ytterligare två program, 

samhällsvetenskapliga programmet och barn- och fritidsprogrammet. Trots denna utökning av 

program förekommer det endast en elevtext med betyget MVG som följer variablerna uppgift, 

program och betyg.  Bristen på elevtexter med betyget MVG inom de yrkesförberedande 

programmen kompletteras av två elevtexter, varav en med betyget G och den andra med 

betyget VG. Sammanlagt består materialet av 24 elevtexter, varav 12 skrivna inom 

yrkeförberedande program och 12 skrivna inom högskoleförberedande program.  

 

5.2 Analysmetod och genomförande  
Syftet med studien är att analysera och jämföra elevers förmåga att producera texter inom 

ämnet svenska. Därför är en systemisk funktionell lingvistisk utgångspunkt lämplig att 

använda för att urskilja texternas innehåll, form och funktion. Liknande typer av textanalyser 

förekommer i Elevtext av Josephson, Melin och Olin (1990), samt i Bedöming av elevtexter av 

Gymnasieskolan	  

Barn-‐	  och	  fritidsprogrammet/
Fordons-‐	  och	  

transportprogrammet	  

3	  elevtexter	  
med	  betyget	  IG	  

3	  elevtexter	  
med	  betyget	  G	  

3	  elevtexter	  
med	  betyget	  VG	  

3	  elevtexter	  
med	  betyget	  

MVG	  

Samhällsvetenskapsprogrammet/
Naturvetenskapsprogrammet	  

3	  elevtexter	  
med	  betyget	  IG	  

3	  elevtexter	  
med	  betyget	  G	  

3	  elevtexter	  
med	  betyget	  VG	  

3	  elevtexter	  
med	  betyget	  

MVG	  
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Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2008). Analysmetoden som tillämpas i dessa böcker har 

stora likheter och utgår även de från den systemiska funktionella lingvistiken. 

Analysen består av att systematisera texterna utifrån innehåll och textanvändning, 

disposition och sammanhang, samt språk och stil (syntax, ord, ordformer, tecken). För att 

analysera syntaxen använder jag en så kallad LIX – räknare, läsbarhetsindex, via Internet. 

Därefter relateras resultat som framkommer i den här språkliga analysen med elevernas 

programtillhörighet och erhållna betyg. 

 

5.3 Forskningsetiska principer 

Studien kommer att behandla 24 elevtexter skrivna inom nationella provet i svenska och bör 

därmed anonymiseras i enlighet med de forskningsetiska principer om individskydd som 

gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning instiftat i Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor. Etikprövningslagen inkluderar en rad 

utgångspunkter för etikprövning inom forskning, bland annat får forskningen godkännas bara 

om den kan utföras med respekt för människovärdet. Deltagande parter i min studie kommer i 

enlighet med etikprövningslagen individskyddas, därför får varje elevtext en ny benämning 

där elevtexterna får fiktiva namn. Orsaken till att elevtexterna tilldelas fiktiva namn beror på 

att det skapar en känsla för sammanhanget. Detta illustreras tydligast i en tabell.  

 

Tabell 3 : Elevtexter och fiktiva namn 
Betyg Yrkesförberedande  

Program 
Högskoleförberedande 
Program 

Icke Godkänd Hans 

Håkan 

Hanna 

Hugo 

Hilda 

Henrik 

Godkänd Felicia 

Felix 

Frans 

Fares 

Freja 

Fredrik 

Filip 

Väl Godkänd Elin 

Elsa 

Erik 

Evert 

Emma 

Ellinor 

Eva 

Mycket Väl Godkänd Christin Carin 

Christer 

Colin 
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5.4 Reflektioner över metoden  

Metodvalen skapar en hög reliabilitet i studien och erbjuder de relevanta verktygen för att 

syftet med studien skall kunna uppnås utan att riskera inslag av subjektivitet. Fördelarna med 

en kvalitativ textanalys är att genom denna metod kan man få fram den systematiska helheten 

av elevtexterna för att kunna granska dess innehåll, funktion och form (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2012 :210). Den kvalitativa textanalysen systematiserar innehållet i 

de aktuella texterna, och erbjuder verktyg för att kritiskt granska texterna. Begreppet 

systematisera syftar till att klargöra den bakomliggande tankestrukturen kring texten, logiskt 

ordna och kategorisera innehållet i texten, eller klassificera innehållet i de givna texterna 

under en lämplig sammanfattande rubrik. Den kvantitativa analysmetoden är relevant för att 

visa på en övergripande analys av elevtexternas innehåll. Sambandet mellan validitet och 

reliabilitet förstärks i metodvalen där dessa metoder är valda för att på bästa sätt uppnå det 

formulerade syftet i studien.  

 

6 Resultat och analys av elevtexter 
Analyserna av elevtexterna är indelade i två övergripande analytiska teman, funktionell och 

strukturell nivå.  Inom den funktionella analysen behandlas elevtexternas syften och tre 

huvudfunktioner redogörs, den kommunikativa, den kognitiva och den sociala. Den 

strukturella analysen inkluderar en lexikal och en syntaktisk nivå.  

 
6.1 Funktionell analys 

6.1.1 Kommunikativ funktion 

Gemensamt för samtliga elevtexters kommunika funktion är att texterna är skrivna för att 

skapa debatt, vilket framgår mer eller mindre i elevtexterna. I den tillhörande 

bedömningsmallen för nationella provet i svenska B, bör eleven sträva efter att producera ett 

välstrukturerat debattinlägg som skall vara färdigt att publiceras i det tänkta sammanhanget. 

Vidare skall eleverna skickligt och välformulerat kunna presentera ställningstagandet där 

argumentationen bör vara insiktsfull och slagfärdig. Eleven skall även kunna tillämpa ett 

vidare samhällsperspektiv i frågan.  

 Den mest markanta skillnaden gäller den kommunikativa funktionen mellan elevtexterna, 

vilken framgår i hur eleverna väljer att presentera, motivera och formulera sin åsikt. I 

inledningen av debattartikeln väljer en majoritet av eleverna att utgå ifrån en källa och i tesen 

antingen instämma eller invända mot den valda källan. I 8 av 24 elevtexter förekommer det ett 
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citat i inledningen där eleven ämnar att förankra ämnet i en källa. Språket är det främsta 

redskapet för kommunikativa funktioner och kan därmed anpassas efter det eftersträvande 

förhållandet till mottagaren (Josephson, Melin & Lange, 1990:11). I elevtexterna används 

språket på flera olika sätt som ett verktyg för att förstärka relationen till läsaren, bland annat 

genom att ställa direkta frågor till läsaren som i elevtext skriven av Evert, (yrkesförberedande 

program), ”Skulle du själv kunna tänka dig att knega som en städare eller bärplockare?” och i 

elevtexten skriven av Carin, (högskoleförberedande program) ”Jag undrar då vem är du Bert 

Karlsson?”. Det är även vanligt förekommande i elevtexterna att använda utropstecken för att 

betona eller markera vissa reflektioner som i elevtexterna skrivna av Ellinor, 

(högskoleförberedande program), ”Starta tvn och se hur smutsigt det är att arbeta i en fabrik!” 

och av Felix, (yrkesförberedande program) ”Ca 25% av alla ungdomar är arbetslösa och så 

ska det inte vara!”. Ytterligare en kommunikativ funktion som förekommer i stort sett varje 

elevtext är de personliga exemplen, vilka kan vid rätt använding bidra till en fylligare text 

(Palmér & Östlund-Stjärnegårdh, 2008:20).  

För att en text ska fungera kommunikativt krävs det att den är en egentext, det vill säga att 

texten kan förstås i sitt sammanhang (Josephson, Melin & Lange, 1990:11). Av de 24 

elevtexterna är det framförallt elevtexten skriven av Christer, (högskoleförberedande 

program), som tydligast fungerar som en självständig egentext, vilket framförallt beror på det 

vida samhällsperspektivet och de tydliga reflektionerna i texten.  
 
”För ett halvt decennium sedan pryddes löpsedlarna av uppror och uppgivenhet gentemot den 
ekonomiska tragedi som då strök över världen. Den privata sektorn slogs mer eller mindre i spillror och 
det var långt ifrån en ovanlighet att stora, renommerade företag tvingades gå i konkurs. […] Men fem år 
har passerat sedan dess och arbetslösheten är fortfarande påtaglig, trots att näringslivet har återhämtat 
sig och återigen uppe på, om än vacklande, ben. Tusentals arbeten erbjuds varje dag hos 
arbetsförmedlingen och det är bara för de unga att välja och vraka.” 
 

Christer visar en självständighet genom att använda ämnet ”Latoxar och arbetsmyror” som en 

utgångpunkt i texten och inkludera flera relevanta perspektiv som ger läsaren en god 

överblick i ämnet. Texten kan fungera självständigt utan att läsaren behöver ställa frågor om 

innehållet till skribenten, eftersom allt framgår tydligt i sammanhanget. 

 

6.1.2 Kognitiv funktion  

Den kognitiva funktionen framgår framförallt i texternas sammanhang, avgränsningen av 

ämnet samt logiska konsistent (Josephson, Melin & Lange, 1990 :12). Disposition och 

styckeindelning  skapar sammanhang i texten eller som Östlund-Stjärngårdh sammanfattar 

”En duktig skribent har alltså både översikt över den egna texten och förmåga att visa syften 
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med den” (2002 :111). Tydliga sammanhang varierar i elevtexterna där fem av de 24 

elevtexterna saknar styckeindelning. Elevtexterna som saknar styckeindelning förlorar sitt flyt 

och sin läsbarhet (Strömqvist, 2005 :129). De elevtexter som skriver med styckeindelning har 

använt korrekt styckemarkering och de flesta av dessa elevtexter innehåller stycken som 

innehåller konkreta reflektioner och visar på sammanhang i texten.   

 Sammanhanget i en text kan markeras med hjälp av tre olika textbindningar; 

referentbindningar, konnektivbindningar och tematik. Frekvensen av de tre 

textbindningstyperna i elevtexterna visar att eleverna framförallt väljer att förstärka 

dispositionen med referentbindningar, så kallade ledfamiljer.  
 
”Under våren 2011 sände svt1 ett tv-program som senare skulle uppröra många tittare och skapa stor 
debatt. Tv-programmet hette ‘Ung och bortskämd’ och visade ett antal ungdomar som blev ‘curlade’ 
och bortskämda av sina föräldrar. Dessa ungdomar skulle sedan bo i ett hus tillsammans och sköta allt 
som måste göras i ett hushåll utan någon som helst hjälp från mamma eller pappa.” 
 

Citatet är hämtat från elevtext Carin, högskoleförberedande, där den övergripande ledfamiljen 

är ”SVT1”, medan ”tv-program” och ”ett antal ungdomar” fungerar som underordnande 

ledfamiljer som används frekvent för att skapa samband mellan meningarna. Det finns 

nackdelar med både en för hög frekvens av ledfamiljer och en för låg frekvens av ledfamiljer. 

Vid en hög frekvens riskerar eleven skapa förvirring i texten om inte varje introducerad 

ledfamilj utvecklas eller så kan en låg frekvens av ledfamiljer ge intryck av att texten är 

långdragen. 
 
”Dom är väldigt bortskämda med saker som dom vill ha till exempel tv spel och andra teknikprylar. 
Min åsikt om dom är att dom inte tror att det finns något jobb efter en utbildning för dom inte har någon 
arbetserfarenhet.” 
 

I citatet ovan från elevtexten skriven av Hilda, (högskoleförberedande program), är det 

framträdande ”dom” en ledfamilj, och de övriga ”dom” tillhör samma ledfamilj då dessa 

pronomen refererar till samma grupp. I vanliga falll förekommer det flera olika ledfamiljer i 

en och samma text.  

 

6.1.3 Social funktion 

I elevtexterna fungerar språket som ett verktyg för eleverna att markera sin identitet. Genom 

att skriva ett debattinlägg tillåts eleverna inta en mer personlig stilistik, även om de 

fortfarande följer de gällande lingvistiska reglerna för debattartiklar. I en debattartikel tillåts 

eleverna att skriva sina åsikter subjektivt samt inkludera personliga exempel, vilket 13 av 

samtliga 24 elever skrev i sina texter. De personliga exemplerna behandlade ämnet ungdom i 

relation till arbetsmarknaden, där eleverna skriver ”jag ta ett sabbatsår och arbeta som 
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servitör” (Emma), ”Jag har tolv års utbildning” (Colin), ”Jag har själv många år försökt få 

sommarjobb på olika platser men det finns inte så mycket” (Elin), ”Men jag tar de jobb som 

jag trivs med och som jag kan tänka mig att arbeta med” (Christin).  

 Det är relativt ovanligt förekommande i dessa 24 elevtexter att eleverna använder ordformer 

som ”dom, sen, nåt”, expressiva stavningar ”allllldriiiiig” eller ordval ”tjej, kille, skit, polare” 

som särskilt markerar elevens identitet. I de 24 elevtexterna förekommer inga expressiva 

stavningar, men vissa ordformer och ordval förekommer som en markering av elevens 

identitet. Vanligast tycks vara att fortfarande använda ”man” i sammanhang som skall vara 

objektiva och i ordvalen använder en elev, Håkan, orden ”trackar” och ”polarna”.   

 

6.2 Strukturell analys 

I detta avsnitt analyseras de 24 elevtexterna på en lexikal nivå och en syntaktisk nivå. Inom 

den lexikala nivån behandlas texternas ordfrekvens samt ordvariation. Den syntaktiska 

analysen innebär analys av elevtexternas meningar, satser och fraser.  Samtliga variabler 

jämförs mellan programmen, men sätts även i relation till de betyg texterna har fått.  

 

6.2.1 Lexikal nivå 

De 24 elevtexterna innehåller sammanlagt upp emot 14 000 ord, varav en relativt jämn 

uppdelning mellan elevtexerna för yrkesförberedande programmen, 6395 ord, och för 

högskoleförberedande programmen, 7581 ord. I tabellen framgår antalet ord i de olika 

elvtexterna. 

 

Tabell 3 : antal ord i olika delmaterial 
Betyg Yrkesförberedande  

Program 
Antal ord per elevtext Högskoleförberedande 

Program 
Antal ord per elevtext 

IG Hans  
Håkan 
Hanna 

205 
340 
622 

Hugo 
Hilda 
Henrik 

398 
308 
489 

G Felicia 
Felix 
Frans 
Fares 

640 
199 
252 
530 

Freja 
Fredrik 
Filip 

428 
808 
972 

VG Elin 
Elsa 
Erik 
Evert 

 595 
1384 
508 
403 

Emma 
Ellinor 
Eva 

628 
742 
402 

MVG Christin 717 Carin 
Christer 
Colin 

898 
1000 
508 

Totalt  6395  7581 
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I analysen av antalet ord bör det betonas att betygsgrupperna för de yrkesförberedande 

programmen innehåller endast en elevtext med betyget MVG, men fyra elever med både 

betyget VG och G. Denna faktor beror på att det inte fanns fler elevtexter skrivna för 

deluppgiften B1, debattinlägg, som var bedömda med betyget MVG. Därför kan inte 

resultatet av antalet ord jämföras mellan betygskategorierna G, VG och MVG, men resultaten 

kan ändå sammanfattas i medianvärde och medelvärde då båda urvalsgrupper omfattar 12 

elevtexter. Resultatet av detta kan jämföras mellan programmen. Medianvärdet för antal ord 

per elevtext är 595 ord, där de högskoleförberedande programmen har ett något högre 

medianvärde, 718 ord, än de yrkesförberedande programmen, 471 ord. 

Tabell 4: Antal ord per elevtext :medianvärden. 

Betyg Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program Totalt 

IG 340 308 324 
G 391 808 600 
VG 552 628 590 
MVG 717 898 808 
Totalt 471 718 595 

 

Tabell 5: Antal ord per elevtext :medelvärden. 

Betyg Yrkesförberedande program Högskoleförberedande program Totalt 

IG 389 398 394 
G 406 736 571 
VG 723 591 657 
MVG 717 802 760 
Totalt 558 632 595 

 

Tabellerna visar att antalet ord per elevtext är högst i både MVG- och G- grupperna för de 

högskoleförberedande programmen, medan MVG- och VG-gruppen för de yrkesförberedande 

programmen har de högsta värdena. Detta avviker delvis ifrån det samband mellan betyg och 

textlängd som Hultman och Westman diskuterar (1977 :54). I Gymnasistsvenska drar 

Hultman och Westman paralleller mellan uppsatserna med många ord som får höga betyg och 

uppsatser med få ord som får låga betyg (1977 :53). I analysen av de 24 elevtexterna blir det 

framträdande att texter som har högst andel ord, inte nödvändigtvis är de texter som visar på 

bäst språkliga kvaliteer. Hanna har i sin text skrivit 622 ord, vilket utgör det fjärde högsta 
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antalet ord per text av sammanlagt 12 texter. Trots den höga andelen ord har texten bedömts 

med betyget IG då eleven bland annat har brister i sammanhang, disposition och språk.  

 Genom att beräkna en texts antal av olika ord, lexord, i korrelation till det totala antalet 

ord, löpord, får man fram ett orvdvariationsindex (OVIX) som mäter textens 

informationstäthet och variation. Det totala medelvärdet för ordvariationsindex i de 24 

elevtexterna är 50, med variationsvidden 42-76. Differensen i ordvariationsindex mellan 

progammen visar att de högskoleförberedande programmen ett högre medelvärde för 

ordvariationsindex, 57, än de yrkesförberedande programmen, 42. Höga värden på 

ordvariationsindex hänger samman med ett stort ordförråd och förmåga att bland annat 

använda synonymer och omskrivningar. Den elevtext som fått lägst ordvariationsindex är 

elevtext Christin, (yrkesförberedande program), som trots 717 ord inte uppvisar en större 

variation på orden. Skribenten upprepar ord och fraser, vilket visar på ett begränsat ordförråd 

och en viss begränsning på innehållsplanet. I elevtexten skriven av Christer, 

(högskoleförberedande program), förekommer högst ordvariationsindex, 76, och det framgår 

en omfattande vokabulär där skribenten genom ett brett samhällsperspektiv tillför nya 

perspektiv och rekflektioner. Enligt Hultmans och Westmans studier förekommer det tydliga 

korrelationer mellan högre ordvariationsindex och höga betyg (1977 :59). Detta beror 

antingen på att bedömaren relaterar ett större ordvariation som ett positivt drag, eller så 

förekommer det ett samband med andra betydelsefulla språkliga drag.  

 

6.2.2 Syntaktisk nivå 

Syntaxen i de 24 elevtexterna analyseras utifrån en nominal- och verbalstil, meningsnivå och 

läsbarhetsindex. Dessa övergripande perspektiv analyseras och reflekteras i samband med 

variablerna programtillhörighet och betyg. 

 

6.2.2.1 Meningsnivå 

Eftersom vi producerar meningar anpassade efter syfte, förekommer det olika typer av 

meningstyper. Josephson, Melin och Lange beskriver tre huvudtyper av meningar: 

påståendemeningar, frågemeningar och uppmaningsmeningar (1990 :28). I elevtexterna är 

den huvudsakliga meningstypen som används påståendemeningar, 777 meningar av de 

sammanlagda 797 meningarna i elevtexterna. 23 meningar av samtliga meningar är 

frågemeningar, medan 13 meningar är uppmaningsmeningar. Uppgiften B1 som samtliga 

elever valt, innebär att de ska skriva ett debattinlägg. I sådana sammanhang har eleverna 
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möjlighet att inkludera frågemeningar och påståendemeningar, men endast en liten andel av 

eleverna har valt att inkludera uppmaningsmeningar.  

 Analysen av meningslängd visar att den genomsnittliga meningslängden för hela materialet 

är 18 ord per mening och variationen av meningslängd för materialet är 12 till 29 ord per 

mening. Resultatet visar en skillnad i relation till Hultmans och Westmans studie av 

gymnasietexter där medelvärdet 16,2 ord per mening och variationen av 10 till 31 ord per 

mening i elevtexterna (1977 :187). I tabellerna nedanför illustreras den genomsnittliga 

meningslängden för yrkesförberedande program respektive högskoleförberedande program, i 

relation till betygsskalan IG, G, VG och MVG.  

 

 
 

I tabellerna framgår det att den genomsnittliga meningslängden är högst i de 

yrkesförbeeredande programmens G-grupp, 21 ord per mening. Men för den sammanlagda 

genomsnittliga meningslängden har de högskoleförberedande programmen en något högre 

siffra än de yrkesförberedande, 18 respektive 17 ord per mening, vilket beror på jämnheten i 

variationen mellan betygen 17 till 19. Den höga genomsnittliga meningslängden i elevtexterna 

beror framförallt på tre olika orsaker (Josephson, Melin & Lange, 1990 :33). För det första 

förekommer det elevtexter där skribenten inte följer skriftspråkets interpunktion, med 

exempel från elevtexten skriven Henrik, (högskoleförberedande program), där den inledande 

meningen består av 66 ord. 
 
”Dagens ungdomar är lata och vill inte arbeta”, så låter det ofta när en vuxen person pratar om en 
tonårings arbetsmoral, men varför arbetslösheten hos samhällets unga är så hög jämfört med tidigare 
generationers ungdomar är för att arbete inte längre uppskattas på samma sätt som förr och därför 
prioriterar inte dagens ungdomar arbete på samma sätt som någon utbildning där intagningspoängen 
som oftast är väldigt hög.” 
 

Vidare så kan långa meningar även bero på att fler bisatser utökar slutet av meningen. Detta är 

framförallt vanligt i elevtexter där skribenten inte har planerat disposition eller relevans i 
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ämnet. I elevtexten skriven av Felicia, (yrkesförberedande program), förekommer det frekvent 

meningar som består av två eller fler samordnade huvudsatser med en eller fler bisatser. 
 
”Jag tycker inte att ungdomar är lata men man får inte en chans att förändra t.ex. om man inte har bra 
betyg eller inget betyg så får man inte ett jobb, men istället kolla verkligheten om personen vill jobba, 
kolla på det fysiska att ungdomen är ambitiös och kan jobba, och ge den en chans för samhället är så 
rädd för utveckling/förändring.” 
 

Denna text kan även sättas i relation till en elevtext där meningar är utbyggda med 

bestämningar och därmed är den syntaktiska komplexiteten ganska hög. I elevtexten skriven 

av Christer, (högskoleförberedande program), förekommer en majoritet av hybridstycken som 

visar en syntaktisk komplexitet. 
 
”Man skall däremot inte låta sig luras och tro att det är på ambitiösa och företagsamma grunder 
tonåringarna åker till Norge för att söka arbete, tvärtom, det är återigen ett exempel på resultatet av ett 
livs indoktrinering, i form av spel och underhållning, att den momentana lyckan och njutningen är den 
främsta.”  
 

Sambandet mellan meningslängden i texterna och variablen betyg, visar ett visst samband där 

längre meningar i text har resulterat med högre betyg, elevtext skriven av Christer har 29 ord 

per mening. Men det kan även vara tvärtom, då även elevtexter med lägre beyg har en 

meningslängd på 29, elevtexten skriven av Felicia, samt 23, elevtexten skriven av Henrik. 
 

6.2.2.2 Nominalstil och verbalstil i elevtexterna 

I elevtexterna har antalet substantiv och antalet verb räknats med syfte att bestämma texternas 

nominal- respektive verbalstil.  Den övergripande analysen av detta visar att en majoritet av 

elevtexterna är skrivna med en verbalstil. Nominalstilen innehåller meningar som byggs upp 

av stubstantiv och kännetecknas av hög komplexitet samt koncentration. En hög nivå av 

substantiv i en text ger texten nyansering och innehåll. Verbalstilen utmärks i texter via 

antalet verb och dess täthet. En text som präglas av verbalstilen bedöms som en mer vardaglig 

text i jämförelse med en text med nominalstil (Josephson, Melin & Lange, 1990 :40). 

Elevtexternas nominalstil och verbalstil sammanfattas i en tabell där antalet substantiv och 

verb per  text ställs i relation till texternas totala antal ord. 

 

Tabell 6 :Antalet stubstantiv och verb de i 24 elevtexterna. 

Betyg Yrksförb. Substantiv    Verb   Totala ord Högskoleförb. Substantiv      Verb      Totala ord 
IG Hans  

Håkan 
Hanna 

30                  38           205 
65                  67           340 
86                  134         622  

Hugo 
Hilda 
Henrik 

70                     76           398 
57                     57           308 
76                     90           498 

G Felicia 
Felix 
Frans 

85                  149         640 
29                  35           199 
46                  48           252 

Freja 
Fredrik 
Filip 

63                     99           428 
139                   146         808 
117                   203         972 
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Fares 79                  107         530  
VG Elin 

Elsa 
Erik 
Evert 

92                  136         595  
205                280         1384 
65                  110         508 
62                  70           403 

Emma 
Ellinor 
Eva 

89                     120         628 
135                   139         742 
68                     76           402 
 

MVG Christin 94                  149         717 Carin 
Christer 
Colin 

152                    164        898 
166                    133        1000 
75                      99          508 

Totalt  940                1 321      6 395  1 207                 1 402     7 581 

 

Endast elevtext skriven av Christer, (högskoleförberedande program), utmärker sig med en 

markant nominalstil, där antalet substantiv utgör en majoritet i förhållande till antalet verb i 

texten. I elevtext skriven av Christer utgör den höga andelen substantiv grunden i meningarna 

och därmed en väsentlig del i textinnehållet.  
 
”Likaså går det enkelt att dra slutsatsen att den äldre generationen är mycket mer flitiga, arbetsvilliga 
och har en mycket större förståelse för innebörden av att vara del av någonting större. Anledningen till 
varför vi ser denna klyfta mellan generationerna är dock inte de ungas fel, tvärtom, det är de äldre som 
misslyckats i sin roll som uppfostrare. De fick mycket tidigt konsekvenserna av agerande djupt inpräntat 
i deras hjärnor och lärde sig således hur man ter sig gentemot livets alla törnar – men glömde av någon 
anledning av att förmedla vidare detta budskap.” 
 

Utöver elevtext skriven av Christer har ett antal elevtexter en jämn nivå av substantiv och 

verb: elevtexterna Frans, Hans och Håkan från de yrkesförberedande programmen, samt 

Hugo, Hilda, Fredrik, Ellinor och Eva, från högskoleförberedande programmen. Det 

förekommer delvis ett sambandet mellan nominalstil och betyg, där en större del av elevtexter 

med betygen MVG och VG har en nominalstil eller en jämn kombination av nominal- och 

verbalstil.  

 

6.2.3 Läsbarhetsindex 

Läsbarhetsindex, LIX, är en modell för att ge en uppfattning om texters svårighetsnivå vad 

gäller läsning. LIX baseras på medeltalet ord per mening och andelen långa ord, fler än 6 

tecken, uttryckt i procent. Tolkningen av LIX värdet visar en indikation om textens 

ungefärliga svårighetsnivå. Om texten får ett värde under 30 bedöms textens som mycket 

lättläst, exempelvis barnbok. Ett värde mellan 30 och 40 läsbarhetsindex visar en lättläst text i 

samma kategori som skönlitteratur eller populärtidning, och värdet 40 till 50 indikerar en 

medelsvår text, en normal tidningstext. Mellan 50 till 60 hamnar svåra texter, typiska 

officiella texter. Det högsta värdet som överstiger 60 innebär att texten är mycket svårläst, 

exempelvis byråkratsvenska. 

 De 24 elevtexterna har en variation i läsbarhetsindex från 27, Hanna, till 55, Christer, där 

hela 17 elevtexter hamnar inom variablerna 30 till 40. Den näst vanligaste kategorin med 4 
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elevtexter är 40 till 50, medan två texter fick ett läsbarhetsvärde under 30 och bedöms då vara 

lättlästa. Endast en text fick ett läsbarhetsindex på 55. Det förekommer få skillnader i 

läsbarhetsindex mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande program, vilket framgår 

i tabellen nedanför. 

 

 Tabell : LIX för varje elevtext. 

Betyg Yrkesförberedande 
program 

Högskoleförberedande 
program 

IG Hans        35 
Håkan      36 
Hanna      27 

Hugo        41 
Hilda        35 
Henrik      30 

G Felicia     42 
Felix        31 
Frans       32 
Fares       35 

Freja         30 
Fredrik      32 
Filip          36 

VG Elin         31 
Elsa         31 
Erik         28 
Evert       30 

Emma       42 
Ellinor      34 
Eva           40 

MVG Christin   35 Carin        35 
Christer    55 
Colin        32 

 
Läsbarhetsindex skall som sagt utgöra en indikation för texters svårighetsnivå vad gäller 

läsning, men utifrån resultaten i tabellen framgår det att variablen betyg inte påverkas 

avsevärt av LIX-resultat. Elevtexterna som blivit bedömda med de högre betygen MVG och 

VG visar ett läsbarhetsindex mellan 28-55. Texten skriven av Erik, (yrkesförberedande 

program), har tilldelats betyget VG men visar ett läsbarhetsindex på 28, vilket enligt modellen 

beskrivs som lättläst och i enlighet med barnböcker. Vid en närmare analys av elevtexten 

skriven av Erik framgår det att texten har brister i språk och stil, men uppfyller övriga krav för 

ett VG. Detta resultat kan jämföras elevtexten skriven av Henrik, (högskoleförberedande 

program) som bedömts med betyget IG, och har en läsbarhetsindex på 41. Denna elevtext är 

varierad i språket och med en högre genomsnittlig meningslängd än med Eriks text, 23 

respektive 17. Trots det något högre värdena i Henriks text visar den flertalet brister i 

innehåll, disposition och sammanhang. Henriks text kan bedömas som medelsvår enligt 

lixräknaren, men vid närmare analys visa på större språkliga brister.  
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7 Sammanfattning av resultat och diskussion 
Syftet med studien var att undersöka de språkliga skillnaderna och/eller likheter samt 

analysera de förekommande stilistiska drag i 24 elevtexter som skrivits inom nationella provet 

i svenska på gymnasiet, vårterminen 2012. Materialet bestod av elevtexter skrivna av elever i 

både yrkesinriktade program och högskoleförberedande program och dessa har blivit 

oberoende utvalda från gymnasieskolor i hela Sverige. Genom att utgå ifrån tidigare forskning 

om kvalitativa och kvantitativa elevtextanalyser kunde väsentliga analysverktyg väljas ut för 

den lingvistiska forskningen i studien. Resultatet för studien ämnade att svara på tre 

frågeställningar; Hur strukturerar gymnasieelever sin textproduktion gällande innehåll, 

funktion och form? Förekommer det skillnader och/eller likheter i elevtextproduktion mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram? Vilka skillnader och likheter 

mellan språk och betyg i textproduktion visar elever på de studieförberedande programmen i 

jämförelse med elever på yrkesförberedande program? Resultatet av min analys ska därför ge 

en bild av gymnasieelevers språkanvändning samt hur det samvarierar med elevernas 

programtillhörighet och betyg. 

 Redan vid materialinsamlingen av elevtexter förekom det en väsentlig skillnad mellan 

yrkesförberedande programmen och högskoleförberedande programmen. I elevtextkategorin 

B1 inom nationella provet i svenska B, förekommer endast en elevtext som tilldelats betyget 

MVG och är skriven inom barn- och fritidsprogrammet samt fordonsprogrammet. Samma 

problem förekom delvis vad gäller betyget IG i deluppgift B1, men för de 

högskoleförberedande programmen.  

 Den första analysmetoden behandlar den funktionella nivån i de 24 elevtexterna, där de 

analyseras utifrån kommunikativa, kognitiva, och sociala funktionerna. Den kommunikativa 

funktionen visar skillnader i elevernas sätt att presentera och formulera sin åsikt, där en 

majoritet väljer att utgå ifrån källor eller citat i den inledande tesformuleringen. Det 

förekommer en viss skillnad mellan texterna i de yrkesförberedande programmen och de 

högskoleförberedande programmen. Eleverna från de yrkesförberedande programmen samt 

elever med lägre betyg i de högskoleförberedande programmen visar en högre frekvens av att 

inleda eller inkludera ett citat eller referens i inledningen. Texterna som utgår ifrån ett citat 

eller en referens är i större utsträckning en satellittext, vilket innebär att texterna inte är helt 

självständiga. För att en text ska fungera enligt den kommunikativa funktionen krävs det att 

den är en egentext, det vill säga att texten kan förstås i sitt sammanhang och vara självständig 

(Josephson, Melin & Lange, 1990 :11). Skillnaden mellan de yrkesförberedande och 

högskoleförberedande blir därmed framträdande i betygssammanhanget.  



	   25	  

 Inom den kognitiva funktionen förekommer det inga större skillnader mellan de 

yrkesförberedande och de högskoleförberedande programmen, utan i stort sett samtliga texter 

innehåller någon form av styckeindelning. Endast fem av de 24 elevtexterna saknar 

styckeindelning.  Avsevärda skillnader mellan programmen förekommer inte heller i den 

sociala funktionen där eleverna inkluderar åsikter subjektivt eller personliga exempel, vilket 

13 av samtliga 24 elever skrev i sina texter. Andelen personliga exempel förekom i lika stor 

utsträckning inom båda programmen. Det var även relativt ovanligt att använda avvikande 

ordformerna ”dom, sen, nåt”, expressiva stavningar ”allllldriiiiig” eller ordval ”tjej, kille, skit, 

polare” som särskilt markerar elevens identitet. I de 24 elevtexterna förekommer inga 

expressiva stavningar, men vissa ordformer och ordval förekommer oftare i de 

yrkesförberedande programmen samt enstaka elevtext med betyget G eller IG inom de 

högskoleförberedande programmen. Vanligast i samtliga elevtexter tycks vara att fortfarande 

använda ”man” i samhang som skall vara objektiva och i ordvalen använder en elevtext, 

Håkan, orden ”trackar” och ”polarna”.   

 Inom den lexikala nivån förekommer det framförallt skillnader i samtliga resultat; antalet 

ord per elevtext och ordvariationsindex. Vad gäller antalet ord per elevtext visar de 

högskoleförberedande programmen ett något större ordomfång än de yrkesförberedande 

programmen, medelvärde 632 respektive 558. I relation till betyg så visar ett högre 

ordomfång i elevtexten ett högre betyg. Elevtexter som blivit bedömda med betyget MVG har 

ett ordomfång mellan 508 och 1000 ord, vilket kan jämföras med elevtexter med betyget IG 

som har ett ordomfång mellan 199 och 972. Närmare analys av elevtexter med betyg IG visar 

att texterna med högre andel ord har en lägre kvalitet, vilket innebär att elevtexterna 

innehåller långa orelevanta stycken och meningar. Elevtexterna med lägre betyg och hög 

andel ord visar på kvantitet och inte kvalitet i detta sammanhang. Lexikala skillnader 

förekommer även gällande ordvariationsindex där de högskoleförberedande programmen har 

ett högre ordvariationsindex, 57, än de yrkesförberedande programmen, 42. Värdena av 

ordvariationsindex beror på skribenternas förmåga att använda synonymer och omskrivningar, 

eftersom att en ökning av lexord ger ett högre ordvariationsindex. 

 Den syntaktiska nivån behandlas i de 24 elevtexterna utifrån en analys av meningstyper, 

nominal- och verbalstil, samt läsbarhetsindex. Den huvudsakliga meningstypen som används 

är påståendemeningar, 777 meningar av de sammanlagda 797 meningarna i elevtexterna. 23 

meningar av samtliga 797 meningar är frågemeningar, medan 13 meningar är 

uppmaningsmeningar. Det förekommer inga skillnader mellan programmen då elevtexterna 

oavsett program eller betyg innehåller meningstyperna mer eller mindre. Analysen av 
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meningslängd visar att den genomsnittliga meningslängden för samtliga elevtexter är 18 ord 

per mening. Resultatet visar en viss skillnad mellan de högskoleförberedande programmen 

och  de yrkesförberedande, 18 respektive 17 ord per mening. Den höga siffran för de 

högskoleförberedande programmen beror på elevernas språkförmåga vad gäller interpunktion 

och meningarnas komplexitet. Elevtexterna som har rätt interpunktion och visare en 

komplexitet i meningarna, har fått ett högre betyg.  

 Vad gäller nominal- och verbalstil har de elevtexter som innehåller en högre andel 

substantiv och visar på nominalstil också fått ett högre betyg. Detta framträder i betygen hos 

de högskoleförberedande programmen, men de yrkesförberedande programmen har endast en 

något lägre resultat. Skillnaderna mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande 

program förekommer inte vad gäller analysen av de 24 elevtexternas läsbarhetsindex. 

Samtliga elevtexter som blivit bedömda med de högre betygen MVG och VG visar ett 

läsbarhetsindex mellan 28-55 oavsett programtillhörighet.  

 Slutligen kan studiens resultat jämföras med tidigare forskning vad avser elevers skriftliga 

språkförmågor. Den största skillnaden mellan denna studie och tidigare forskning avser 

framförallt analysen av likheter och skillnader i elevers textproduktion i samband med 

aspekten programtillhörighet. Nyström (2000) har i sin studie Gymnasisters skrivande visat på 

skillnader mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande program vad gäller genrer, 

textlängd, ordvariation och referensbindningar. Både Nyströms studie (2000:171) och min 

studie har visat att det förekommer skillnader mellan totala antalet ord i elevtexter från 

yrkesförberedande program, 708 totala ord (Nyström, 2000:171) respektive 6395 totala ord, 

och högskoleförberedande program, 1039 (Nyström, 2000:171) totala ord respektive 7581 

totala ord. I relation till betyg har Hultman och Westman (1977:53) visat ett tydligt samband 

mellan betyg och antalet ord i elevtexter. I Hultmans och Westmans (1977) studie är 

medelvärdet i antal ord 357 för betyget 1, och medelvärde 698 för betyg 5. Min studie visar 

också på högre betyg i samband med medelvärdet av antal ord i elevtexterna, medelvärde 394 

för betyget IG och medelvärde 760 för betyget MVG. Dessa resultat visar även Östlund – 

Stjärnegårdh (2002) där IG – texterna i studien visar på största spridningen i längd.  

 Vad gäller ordvariationen mellan programtillhörighet har Nyströms (2000) studie visat på 

ett lägre medianvärde av OVIX för de yrkesförberedande programmen, 54, än för de 

högskoleförberedande programmen, 64. Liknande resultat framgår även i min studie där de 

yrkesförberedande programmens elevtexter visar på ett medianvärde av OVIX på 42, och de 

högskoleförberedande programmen ett värde på 57. Högst medianvärde av OVIX 

förekommer i Hultmans och Westmans Gymnasistsvenska (1977) där en sammanslagning av 
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programtillhörighet visar på medianvärdet 59 för betyg 1 och 68 för betyg 5.  Min studies 

resultat visar därmed en likhet med tidigare forskningsresultat vad gäller skillnaden i resultat 

mellan programtillhörighet, men en skillnad vad gäller elevtexters resulterande medianvärde 

där min studie visar på en sänkning av OVIX i elevtexter.  

 I likhet med Hultmans och Westmans studie (1977:187) visar min studie att 

meningslängden ingen avgörande betydelse för betyget, men utifrån min studie framgår 

däremot skillnader i genomsnittlig meningslängd mellan gymnasieprogrammen. De 

högskoleförberedande programmen har en högre genomsnittlig meningslängd, 18, än de 

yrkesförberedande programmen, 17. Den genomsnittliga meningslängden har sedan Hultmans 

och Westmans studie (1977) ökat från 16,8 ord per mening till min studies resultat, 18 ord per 

mening. 

 Sammanfattningsvis visar resultaten att elevtexter skrivna inom nationella provet i svenska 

omfattar allt längre meningar, men allt kortare ord. Det förekommer fortfarande språkliga 

skillnader i elevtexterna mellan gymnasieprogrammen, men förändringar gällande textlängd, 

meningar och ord i elevetexter sker både inom yrkesförberedande program och 

högskoleförberedande program. Min studie har i relation till tidigare forskning visat en 

bredare vidd i analys av elextexter och aspekten programtillhörighet. Det är framförallt dessa 

resultat som i relation till aspekten betyg visar på en bild av gymnasieelevers 

språkanvändning idag. 
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8 Konklusion 
I den språkligalingvistiska forskningen inom den pedagogiska verksamheten är kvalitativa 

och kvantitativa analyser av särskilt intresse. Genom att analysera elevtexters språkpedagogik 

i relation till aspekter såsom kön, betyg eller program, kan en bild ges av gymnasieelevers 

språkanvändning. Detta har även varit utgångspunkten för min studie där gymnasieelevers 

textproduktion har analyserats och jämförts med aspekterna programtillhörighet och betyg. 

Den tidigare forskningen omfattar en rad analysmetoder, varav några har bedömts som 

relevanta för min studie och därmed applicerats i analysen av elevtexterna. För denna studie 

valde jag att följa en analysmodell som är baserad på en systemisk funktionell lingvistisk 

textsyn, med syfte att analysera texterna ur aspekterna innehåll, funktion och form. 

 Vidare forskning inom ämnet kan behandla nutida elevtextanalyser i relation till tidigare 

forskningsresultat och i och med att nya analysverktyg utvecklas kan nya perspektiv tillämpas 

i analysen av gymnasieelevers textproduktion. Därmed kan större skillnader i elevers 

språkförmågor jämföras i ett större omfång och i relation till tidigare forskning om 

elevtextanalyser.  
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