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Sammanfattning  

Undersökningens syfte är att pröva hypotesen att elevers skrivförmåga har försämrats mellan 

år 2002 och år 2012. Hypotesen är uppställd utifrån en samstämmig debatt i media de senaste 

åren om en negativ utveckling av svenska elevers skrivförmåga.  

40 stycken elevtexter från det nationella provet i kursen Svenska B höstterminen 2002 och 

2012 ligger till grund för undersökningen. Texterna undersöks utifrån textuella variabler 

såsom textlängd, meningslängd, innehållslig täthet och textaktiviteter. Den kvantitativa 

analysen kompletteras med närläsningar av två texter, en text från varje årsgrupp.  

Det finns ingenting i undersökningens resultat som kan stödja hypotesen om att elevers 

skrivförmåga har försämrats mellan 2002 och 2012. Snarare visar undersökningen en tydlig 

stabilitet mellan årsgrupperna.  

 

Nyckelord: elevtext, nationella prov, skrivförmåga, funktionell grammatik, gymnasiet.   
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1. Inledning  

Den 2 januari 2013 gick nio historiker från Uppsala universitet och Linköpings universitet ut 

med ”ett veritabelt nödrop” (Enefalk 2013) där de beskrev en oroväckande utveckling av 

studenternas läs- och skrivförmåga. Artikelns författare hävdade att studenternas läs- och 

skrivförmåga nu är så pass försämrad att den hindrar dem från att tillgodogöra sig humanistisk 

vetenskap. Studenternas språkliga brister tar sig många olika uttryck, exempelvis i en 

oförmåga att ta till sig muntliga och skriftliga instruktioner. De har svårt att förstå 

kurslitteraturen, och allra tydligast kommer bristerna till uttryck då studenterna själva ska 

producera egen text. Ordförrådet är ytterst begränsat och ordförståelsen är ibland direkt 

felaktig menar artikelns författare. Författarna betonar att det inte är studenternas intellekt 

som är problemet utan det är studenternas förmåga att uttrycka sig, eller snarare brist på 

förmåga att uttrycka sig, som är grundproblemet.  

Historikerna som skrivit ovanstående artikel är inte ensamma om att uttrycka en oro och 

kritik mot studenters bristande skriv- och läsförmåga. Ebba Lisberg Jensen, fil. doktor i 

humanekologi vid Malmö högskola, håller med historikerna i Uppsala och Linköping och 

hävdar att vissa universitetsstudenter ligger på samma nivå som 13-åringar (Samuelsson 

2013). Jensen beskriver en verklighet där det finns studenter med obefintlig känsla för hur 

skriftspråk ska se ut. Lärarna måste själva bedöma var meningarna börjar och slutar eftersom 

vissa studenter inte använder sig av punkt i slutet av sina meningar eller versal i början. 

Studenters försämrade skriv- och läsförmåga är en tendens som Jensen började ana för 3–4 år 

sedan, men då rörde det sig om språkliga brister hos endast ett fåtal studenter, idag är 

problemet alltmer utbrett. Enligt Jensen kan situationen förklaras med grundskolans 

oproblematiska och naiva syn på läs- och skrivutveckling; det räcker inte med att ge eleverna 

en bok att läsa utan läsning och skrivande måste ”tragglas”.  

En liknande problematik beskrivs i programmet Kaliber i P1 som sände ett program om 

”Högskolan, kvalitén och pengarna” den 15 september 2013 (Sveriges Radio 2013-11-17). I 

programmet intervjuas olika högskole- och universitetslärare som alla ger samma bild av 

studenternas ofullständiga läs- och skrivförmågor. Programmet hänvisar till svenska och 

internationella undersökningar som alla visar på svenska elevers försämrade läs- och 

skrivförmåga. De intervjuade universitets- och högskolelärarna menar att språket är ett hinder 

för många studenter i undervisningen och mycket tid går därför åt till att stödja och handleda 

dessa studenter, vilket leder till att lärarnas forskningstid minskar och att kvalitén på 

utbildningarna minskar.  

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/251952?programid=1316
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Listan över liknande artiklar kan göras lång. I maj 2011 skrev Olle Josephson, professor i 

nordiska språk vid Stockholms universitet, en artikel i Språktidningen där han gör gällande att 

grundskolans och gymnasiets svenskundervisning inte lyckas förbereda eleverna inför 

vuxenlivets och universitetens krav (Josephson 2011). Josephson efterlyser så kallad 

genreundervisning i skolan som ska hjälpa eleverna att erövra ett situationsanpassat 

skrivande.  

1.1 Hypotes  

Den bild som skisseras i dagens, och de senaste årens, media är alltså att svenska elevers läs- 

och skrivförmåga har försämrats radikalt under en ganska kort tidsperiod. Det är dock inte 

helt enkelt att uttala sig om skrivförmågans utveckling över tid eftersom det generellt är svårt 

att jämföra elevers skrivande över tid; det finns många olika variabler som samverkar vid 

elevers textbygge. För att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt är det således 

eftersträvansvärt att så många variabler som möjligt kan hållas konstanta. Så krävs till 

exempel likartade skrivuppgifter för att kunna göra relevanta och rättvisa jämförelser över tid. 

Nu finns det ett sådant material i nationella prov-arkivet vid Uppsala universitet. Vid de 

nationella proven för gymnasiet höstterminen 2002 och höstterminen 2012 gavs samma 

skrivuppgift, och det är dessa texter som kommer att ligga till grund för denna undersökning. 

Provuppgift och provsituation är alltså densamma för de studerade elevtexterna.  

Utifrån den bild som tecknades här ovan framträder en samstämmig bild nämligen att 

elevers skrivförmåga har försämrats radikalt de senaste åren. Mot denna bakgrund förefaller 

det rimligt att ställa hypotesen att svenska elevers skrivförmåga har utvecklats negativt mellan 

2002 och 2012. Utifrån det material som nu finns tillgängligt ska jag i denna uppsats pröva 

hypotesen att elevernas skrivförmåga har försämrats mellan 2002 och 2012.  

1.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att pröva hypotesen om elevers försämrade skrivförmåga. Jag 

kommer att presentera resultatet av en undersökning av hur det argumenterande skrivandet 

har förändrats under en tioårsperiod med två nedslag, år 2002 och år 2012. Undersökningens 

resultat kommer att sättas i relation till ovan formulerade hypotes. 

1.3 Uppsatsens disposition 

Det inledande kapitlet är en presentation av undersökningens relevans och syfte. I kapitel 2 

ges en forskningsbakgrund. Källmaterialet och metoden presenteras i kapitel 3 och 
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undersökningens resultat presenteras i två olika delar i kapitel 4 och kapitel 5. Resultaten är 

uppdelade i en kvantitativ analys och en kvalitativ analys. Kapitel 6 består av en diskussion av 

undersökningens resultat där jag återanknyter till och sätter mina resultat i relation till tidigare 

forskning. I det sista kapitlet sammanfattas resultaten och kopplas till undersökningens syfte.   

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om elevers skrivutveckling. Den forskning som 

tas upp i kapitlet återknyter jag till i undersökningens diskussion där jag sätter mina resultat i 

relation till den tidigare forskningen. I min undersökning och analys används en del begrepp 

som är flertydiga och som kräver en presentation där jag redogör för hur jag kommer att 

använda mig av dem. Några centrala begrepp för undersökningen definieras i avsnitt 2.2.  

2.1 Tidigare forskning om skrivutveckling 

Elevers skrivande har varit föremål för mycket forskning, internationellt såväl som i Sverige. 

Eftersom materialet i min undersökning utgörs av svenska elevtexter är den tidigare 

forskningen som tas upp huvudsakligen svensk men jag gör även vissa utblickar framförallt 

mot Norge.  

Tor G Hultmans och Margareta Westmans undersökning Gymnasistsvenska från år 1977 

jämför språket hos svenska gymnasister i slutet av gymnasietiden med professionella 

skribenters prosa. Undersökningen bygger på en kvantitativ metod och författarna undersöker 

en mängd textuella variabler såsom textlängd, meningslängd, ordvariation, syntax och 

grafiska förhållanden (Hultman & Westman 1977:11). Metoden i undersökningen har sedan 

använts i många liknande undersökningar. Källmaterialet är texter från de centrala proven
1
 

våren 1970 samt bruksprosa (broschyrer, läroböcker, tidningsartiklar och debattartiklar) 

skrivna av professionella vuxna författare. Undersökningens resultat visar stora och betydande 

skillnader mellan elevtexterna och vuxentexterna men också mycket stora skillnader mellan 

olika betygsgrupper i skolan. En mycket tydlig tendens i elevtexterna är korrelationen mellan 

betyg och textlängd. Från betyg 1 steg textlängden t.o.m. betyget 4, för att därefter sjunka 

något vid betyget 5. Denna tendens, att textlängden ökar ju högre betyg texten uppnått, har 

uppmärksammats av annan forskning jag har studerat (Hultman & Westman 1977, Nyström 

2000, Östlund-Stjärnegårdh 2002).  

                                                 
1
 De centrala proven var tidigare obligatoriska i årskurs 2 och 3 på gymnasiet i svenska, engelska, tyska, franska, 

matematik, fysik och kemi. De har ersatts med de nationella proven enligt Lpf 94.  
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Catharina Nyströms avhandling Gymnasisters skrivande: En studie av genre, textstruktur 

och sammanhang (2000) syftar till att studera vad gymnasister skriver. I avhandlingen 

redovisas en repertoarbeskrivning samt en textbeskrivning, där texternas struktur och form 

undersöks. Skrivsituationen nationella prov studeras särskilt i undersökningen (Nyström 

2000:14–15). Nyström tillämpar kvantitativa metoder som anknyter till Hultman & Westmans 

studie, vilket ger goda förutsättningar för jämförelser över tid. Nyström kompletterar de 

kvantitativa undersökningarna med modeller hämtade från genreteori och textlingvistik. De 

ska syfta till att ”belysa texternas helhet och funktion” (Nyström 2000:27). Resultaten av 

undersökningen visar att elevers skrivande i skolan domineras av få genrer, varav de två mest 

frekventa är rena skolgenrer: utredande uppsats och redovisning av fakta. Ytterligare två 

genrer som förekommer ofta i det undersökta materialet är bokrecensionen och berättelsen. 

Dessa resultat tyder på en konservativ skrivundervisning som inte är anpassad efter 

vardagslivets genrer (Nyström 2000:232). I avhandlingens inledande avsnitt beskriver 

Nyström svårigheterna med skrivande i skolan. Skoltexternas kommunikativa funktion är 

problematisk eftersom eleverna ser den främst strategiskt; eleverna skriver för att bedömas 

och få betyg. Skrivandet i skolan ges en kommunikativ situation som, för eleverna, blir 

sekundärt. Kjell Lars Berge, en norsk forskare, menar att skoluppsatsen kan ses som en egen 

genre som inte har någon egentlig motsvarighet utanför skolan (Nyström 2000:25). En 

liknande åsikt ger Ulf Teleman, professor emeritus i svenska språket, uttryck för när han 

hävdar att eleverna skriver i låtsasgenrer (Nyström 2000:26).  Skrivsituationen för de 

nationella proven är annorlunda från övrigt skrivande i skolan eftersom uppgifterna fokuserar 

på kommunikativa situationer. Konsekvenserna av skolans skrivundervisning blir, enligt 

Nyström, att en låg genremedvetenhet skapas hos eleverna (Nyström 2000:232–233).   

I avhandlingen Godkänd i svenska?: Bedömning och analys av gymnasieelevers texter 

(2002) undersöker Eva Östlund-Stjärnegårdh gränsen mellan texter som fått betyget Icke 

godkänd respektive Godkänd. Materialet består av nationella prov och viktiga variabler som 

undersöks är textlängd, meningslängd, ordvariation, ordföljd och helhetsintryck. Östlund-

Stjärnegårdh jämför sina kvantitativa resultat med bland annat Hultman & Westmans resultat 

från 1977 och kan konstatera att textlängd och betyg samspelar och att det har skett en 

konstant longitudinell ökning av textlängd. Meningslängden har däremot utvecklats i motsatt 

håll och blivit kortare över tid.  

I rapporten ”Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 

och årskurs 9” (2010) , som ingår i serien ”Svenska i utveckling” från år 2010, undersöker 

Catharina Nyström Höög hur elevers diskursiva skrivande utvecklas från årskurs 5 till årskurs 
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9. Denna rapport används som metodisk förebild för min undersökning, och kommer därför 

att presenteras ganska ingående. Källmaterialet för studien utgörs av texter hämtade från de 

nationella proven i svenska 2007 och 2008. Undersökningen består av en genomgång av 

texterna utifrån ett antal textlingvistiska metoder. De slutsatser som Nyström kan dra efter 

genomförd undersökning är att förmågan att författa längre och mer avancerade texter (större 

ordvariation, längre meningar, ökad förekomst av flerordsfraser) ökar från årskurs 5 till 

årskurs 9. Nyström (2010) undersöker vidare texterna utifrån begreppet textaktivitet som tar 

fasta på texternas textuella drag och hur texterna är uppbyggda i olika steg. Nyström utgår 

från de fem grundläggande textaktiviteterna som identifierats av Per Holmberg (Holmberg 

2006). En granskning av texterna utifrån begreppen komplex och enkel genre genomförs 

också. En komplex genre byggs upp av flera olika textaktiviteter medan en enkel genre endast 

består av en textaktivitet. Genomgången av undersökningen visar att i princip alla elever i 

årskurs 9 skriver komplexa genrer och det finns komplexa, och ansatser till komplexa, genrer 

i cirka hälften av texterna från årskurs 5. Skillnaden i vilka textaktiviteter som finns 

representerade i respektive grupp visade att texterna från årskurs 9 låg närmare 

bruksprosatexter men att ingen av årsgrupperna skrev ”utpräglat argumenterande” (Nyström 

Höög 2010:54).  

I antologin Det hänger på språket skriver Frøydis Hertzberg en artikel som heter 

”Genreskrivning under senare skolår: att berätta räcker inte” som belyser norska ungdomars 

begränsade skrivförmåga. Hertzbergs påståenden bygger på resultat och analys av det norska 

forskningsprojektet KAL, som visar att i 80 % av de fall där eleverna själva får välja uppgift 

väljer eleverna skrivuppgifter som tillåter användandet av narrativa textstrategier. Narrativa 

inslag och ett expressivt språk förekom också i de icke narrativa genrerna (Hertzberg 

2006:298). Hertzberg menar att ovan beskrivna problematik kan förklaras genom elevernas 

otillräckliga erfarenheter av argumenterande skrivande.  

Skrivundervisning i skolan behandlas vidare inom TOKIS-projektet (Ledin u.å.). En kort 

beskrivning av projektet är relevant eftersom vissa begrepp och analysmodeller i min 

undersökning är hämtade därifrån. Projektet fullständiga namn är Textaktiviteter och 

kunskapsutveckling i skolan, och syftet med projektet är att ”i både teori och praxis utveckla 

en skrivpedagogik som gör att lärarstudenter och skolelever utvecklar en språklig kompetens 

som stödjer deras tänkande och handlande i olika situationer” (Ledin u.å.). Inom ramen för 

projektet har Holmberg (2006) diskuterat funktionell grammatik för textarbete i skolan, och 

han menar att problemet för många elever vid textskapandet är att de saknar en förståelse för 

aktiviteten skrivande och de saknar också ett metaspråk. Funktionell grammatik är ett 
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arbetssätt som syftar till att ge eleverna verktyg för att förstå skrivandets olika steg och ge 

dem ett språk för att kunna tala om sina texter och sitt skrivande (Holmberg 2006: 131–132). 

Analysmodellen som föreslås i artikeln kommer att användas i min kvalitativa undersökning i 

kapitel 5 och presenteras mer ingående där.  

Nyström (2000) betonar även datorns betydelse för den ökade textlängden (Nyström 

2000:173). Agneta Dworskys examensarbete på Linnéuniversitet 2011 beskriver vilken roll 

skriverktyget har för elevers skrivande. I undersökningen uppmärksammades att textlängden 

tenderat att öka vid skrivande på dator (Dworsky 2011:38–39). Jag kommer återkoppla till 

Dworskys resultat i min diskussion i kapitel 6.   

Anna-Karin Widman vid Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk skrev 2013 en rapport till Skolverket om hur datorn påverkar elevers skrivande 

(Widman 2013). Rapporten ”Skrivprov på dator” är ännu inte publicerad men innehåller 

resultat som är intressanta för min undersökning. Rapporten visar att texter författade på dator 

skiljer sig från texter skrivna för hand. De största skillnaderna finns i textlängd och 

skrivhastighet, studiens datorskrivna texter är markant längre och tog kortare tid att skriva för 

eleverna.  Texternas styckemarkering är tydligare och mer korrekt när de är skrivna på dator 

(Widman 2013:17).   

2.2 Definition av begrepp  

För att kunna tala om elevers skrivande behövs ett antal begrepp. Dessa begrepp är långtifrån 

entydiga och jag ska i detta avsnitt därför redogöra för hur jag använder dem. Catharina 

Nyström Höögs rapport ”Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från 

årskurs 5 och årskurs 9”, ligger till grund för mina begreppsdefinitioner. I avsnitt 2.1 redogör 

Nyström (2010) för berättande, diskursiva och argumenterande texter. I Nyströms 

undersökning använder hon begreppet diskursiv text som ett ”överordnat texttypsbegrepp, dit 

jag räknar skolans icke-berättande texter”. (Nyström Höög 2010:13). De argumenterande 

texterna utgör en undergrupp till diskursiv text. Kategoriseringen är gjord utifrån interna 

textkriterier som Nyström benämner texttypologi.  

Texttypen argumenterande text innefattar flera olika genrer. Nyströms definition av genre 

ansluter sig till den nyretoriska traditionen som tar fasta på den kommunikativa situationen 

(Nyström Höög 2010:14 & 41). Exempel på olika argumenterande genrer är: insändare, 

debattinlägg, debattartikel osv.  

I avsnitt 5 i Nyströms rapport (2010) presenteras ett begrepp som kompletterar 

genrebegreppet: textaktivitet. Enligt Nyström brister genrebegreppet, såsom hon tidigare 
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definierat det, i att beskriva texternas textuella drag. Begreppet textaktivitet tar fasta på de 

olika steg som bygger upp texter. Nyström utgår från Per Holmbergs indelning av fem 

grundläggande textaktiviteter: ställningstagande, beskrivning, instruktion, förklaring, 

berättelse. Textaktiviteten ställningstagande är den textaktivitet som Nyströms förväntar sig 

hitta i båda årskurserna. Nedan återges Holmbergs exempel på hur ställningstagande kan 

byggas upp: 

 

Ställningstagande  

Åsikt Jag är en tjej som tycker att man inte kan ha 

två bästisar. 

Skäl  Om man har det så är de ju inte bästisar. 

Slutkläm Man kan bara ha en som är ens allra bästa 

kompis. 

(Holmberg 2006:133). 

 

3. Metod och material 

I detta kapitel beskrivs undersökningens metod och material. I samband med presentationen 

av materialet redovisar jag de avgränsningar av textmaterialet som varit nödvändiga för att 

anpassa undersökningens omfattning till ramarna för denna uppsats.  

3.1 Material 

Undersökningens material består av totalt 40 elevtexter, 20 stycken från år 2002 och 20 

stycken från år 2012. Elevtexterna är hämtade ur arkivet tillhörande Gruppen för nationella 

prov i svenska och svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. Alla texter har 

anonymiserats och getts en ny provkod för att jag ska kunna skriva om och hänvisa till 

texterna utan att dess författare röjs. Texterna har av mig försetts med en kodbokstav (A–T) 

samt ett nummer (02 respektive 12) som anger årsgruppstillhörighet.  

En stor del av texterna är kopierade av läraren innan de skickas in till Uppsala universitet, 

vilket gör att de handskrivna elevtexterna ibland är av mycket dålig kvalitet. I vissa fall har 

ord eller meningar fallit bort och vissa ord blir svåra att tyda. Detta är en omständighet som 

läsaren bör vara medveten om; dock har jag bedömt att ingen text har så pass dålig kvalitet att 

den inte går att använda. Majoriteten av texterna är i mycket bra skick, speciellt de 

datorskrivna.  
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Texterna har alla fått betyget Godkänt och är skrivna av elever som läste kursen Svenska 

B. Min avsikt med att välja de texter som har fått betyget Godkänt var att jag misstänkte att en 

eventuell försämring av skrivförmågan skulle synas tydligast i de texter som fått lägsta 

godkända betyg, alltså de texter som fått betyget Godkänd. De högre betygen (Väl godkänd 

och Mycket väl godkänd) förutsätter en större genremedvetenhet och bättre skrivförmåga hos 

eleverna.  

Provuppgiften som eleverna skrivit utifrån är densamma år 2002 som år 2012. Uppgiften 

består i att skriva ett debattinlägg till elevens lokaltidning. Tidningen har startat en debatt om 

djuren i människans tjänst och eleven uppmanas ta ställning och argumentera för sin åsikt 

samt presentera några synpunkter från stödmaterialet.  

3.2 Metod 

Som jag tidigare har nämnt använder jag Catharina Nyström Höögs rapport ”Mot ökad 

diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9” som 

metodisk förebild i denna undersökning. Nyström undersöker elevers språkutveckling från 

årskurs 5 till årskurs 9 genom att studera elevers argumenterande skrivande. Undersökningen 

som Nyström genomfört är uppdelad i dels en kvantitativ, dels en kvalitativ del. Min 

undersökning kommer att vara uppdelad på samma sätt. Undersökningens reliabilitet har 

säkerställts genom att samma analys har genomförts av en annan person avseende de fem 

första texterna från varje årsgrupp (A-E:02 och A-E:12). En jämförelse av analyserna visar att 

samma bedömningar har gjorts.  

Den kvantitativa undersökningen behandlar variablerna textlängd, meningslängd, 

innehållslig täthet, makrostruktur, språkhandlingar samt en undersökning av texterna utifrån 

komplex och enkel genre. Undersökningen av textlängd, meningslängd, makrostruktur, 

språkhandlingar och komplex eller enkel genre är gjord på hela materialet, det vill säga 40 

elevtexter totalt. När det gäller undersökningen av texternas innehållsliga täthet har jag 

bedömt att mitt material i sin helhet är alltför omfattande och jag har därför begränsat 

undersökningen av denna variabel till ett stickprov. Närmare bestämt gäller att texternas 200 

första ord har analyserats.
2
  

Textlängden är beräknad på texternas löpord. Eventuella rubriker och signaturer har inte 

räknats med. Vid beräkning av texternas genomsnittliga meningslängd har citat, rubriker och 

signaturer exkluderats. Citaten kan ge en skev bild av den genomsnittliga meningslängden 

eftersom det inte är skribentens egna ord.  

                                                 
2
 Text P:02 är endast 196 ord lång och därför har analys endast kunnat göras på de 196 ord som texten består av.  
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Nyström (2010) väljer att studera texternas rubriksättning och signatur som är en del av 

texternas makrostruktur. De är en del av texternas interpersonella struktur som kan säga något 

om textens avsändare (Nyström Höög 2010:18, Hellspong & Ledin 1997:172 ff.). Nyström 

undersöker även texternas språkhandlingar, som också är en del av texternas interpersonella 

strukturen. Jag kommer endast att undersöka texternas meningstyper utifrån 

språkhandlingarna: påstående, fråga och utrop. Frågor och utrop kan, enligt Nyström, ge 

texten dialogiska inslag, vilka då kan vara intressanta att undersöka utifrån ett genreperspektiv 

(Nyström Höög 2010:18).  

Jag kommer, i enlighet med Nyström, genomföra en analys av samtliga texter utifrån 

begreppen komplex och enkel genre. Fördelen med denna metod är, enligt Nyström, att ett 

stort material kan undersökas. Nyström följer Holmbergs beskrivning av textaktiviteter och 

den beskrivningen är utgångspunkt även i min undersökning (Nyström Höög 2010:50).
3
 Jag 

kommer även att undersöka om texterna har en tes. Denna undersökning är gjord på hela 

materialet.  

Texternas innehållsliga täthet mäts på tre olika sätt: genom nominalkvoten, genom antalet 

nominala referenter per finit verb och genom de nominala referenternas struktur. 

Nominalkvoten i denna undersökning har beräknats på samma sätt som i Nyströms rapport 

(Nyström Höög 2010:31), det vill säga med formeln substantiv + particip + prepositioner / 

pronomen + verb + adverb.  

Nyström kompletterar måttet nominalkvot med en undersökning av textens ”lexikala 

enheter per sats” (Nyström Höög 2010:32) som även det fungerar som ett mått på textens 

täthet. Den innehållsliga tätheten har beräknats med formeln: antal nominala referenter 

dividerat med textens verb. Nominalfraser med substantiv, räkneord eller pronomen har 

räknats som nominala referenter. I vissa fall har nominalfraserna innehållit ytterligare 

nominalfras och dessa har då lagts till i antalet nominala referenter, exempelvis efterfrågan på 

organ (A:02.). De verb som har räknats är de finita verben, vilket innebär att verbfraser som 

räknats som ett verb kan innehålla flera verb. I det undersökta materialet har hjälpverb ibland 

fallit bort men de utlämnade verben har räknats med ”där det är tydligt att verbfrasen är 

satsbildande”.  Exempelvis i text G:02 där det finita verbet ”har” har fallit bort i elevtexten. 

                                                 
3
 I jämförelse med Holmberg (2006) har Nyström Höög (2010) lagt till en sjätte textaktivitet. Textaktiviteten 

introduktion till fråga har jag hämtat från Nyströms undersökning (2010:45). Nyström har anammat detta 

begrepp från Genrebyrån av Hedeboe & Polias (2008), en svensk beskrivning av genrepedagogik. Beskrivningen 

av textaktiviteten som ges i Genrebyrån är, enligt Nyström, mer generös och innefattar icke-obligatoriska steg. 

Ett av dessa icke-obligatoriska steg är just introduktion till fråga och jag lånar in detta steg eftersom det är ett 

steg som förekommer i cirka en tredjedel av texterna.  
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”Men då kan man ju ifrågasätta om en rökare som [har] fått lungcancer egentligen skulle få 

rätt till att utnytja djurens hjälp”. (Nyström Höög 2010:32).  

Vid undersökningen av de nominala referenternas struktur har Nyström studerat hur stor 

andel av de nominala referenterna som har pronominellt huvudord samt hur stor andel av dem 

som är flerordsfraser. På samma sätt som Nyström (2010) har jag delat upp nominalfraserna 

efter deras huvudord och räknat ut hur stor del av fraserna som har pronominella huvudord. 

Sedan har jag dividerat de pronominella referenterna med det totala antalet nominala 

referenter. Ytterligare en aspekt av nominalfraserna har undersökts och det är hur stor del av 

de nominala referenterna som utgörs av flerordsfraser. Enligt Nyström (2010) är förmågan att 

konstruera flerordsfraser ett bevis på en utvecklad skrivförmåga som innebär att skribenten 

kan koncentrera sin text och göra den mer informationspackad (Nyström Höög 2010:36).   

I Nyströms undersökning finns också en granskning av texternas ordvariation. Nyström har 

använt sig av två olika metoder för detta men betonar att måtten är mycket beroende av 

textlängd (Nyström Höög 2010:39). Eftersom mina texter varierar mycket i textlängd har jag 

valt att inte tillämpa dessa metoder.  

Den kvalitativa undersökningen består av två närläsningar av texter utifrån analysbegrepp 

hämtade från TOKIS-projektet. De begrepp Nyström bygger sin analys på är dels 

textaktiviteter, dels genre. Nyström använder begreppet genre som ett begrepp som ”tar fasta 

på att genren fyller en kommunikativ funktion och att den är igenkännbar och namngiven av 

brukarna (Nyström 2000), vilket är ett enklare sätt att säga att genren är socialt situerad.” 

(Nyström Höög 2010:41). En svaghet med detta genrebegrepp är, enligt Nyström, att det inte 

tar fasta på de textuella dragen. Därför kompletterar Nyström sin undersökning med begreppet 

textaktiviteter som definieras ovan. Debattinlägget hör till den argumenterande genren och 

bör, enligt Nyström klassas som en komplex genre. Ett debattinlägg bör exempelvis innehålla 

åsikter, och de kan vara uppbyggda som textaktiviteten ställningstagande. För att styrka sin 

argumentation kan skribenten använda sig av exempelberättelser, som har formen berättelse. 

En sådan text skulle alltså kategoriseras som komplex eftersom den innehåller fler än en 

textaktivitet.  

4. Kvantitativa resultat  

I följande kapitel redovisas resultaten av de olika kvantitativa undersökningarna som 

presenteras i kapitel 3.   
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4.1 Textlängd 

Analysen av texternas längd är gjord på hela materialet, det vill säga på totalt 40 

elevuppsatser. Som framgick i metodavsnittet har textlängden beräknats på antal löpord men 

rubriker och signaturer har exkluderats. Detta på grund av att alla de undersökta uppsatserna 

har rubriken ”Djuren i människans tjänst” som är namnet på skrivuppgiften. En skribent har 

kompletterat sin uppsats med en egen rubrik ”Låt få personer lida!”
4
 och då har denna 

underrubrik räknats in i löporden. Ingen uppsats har signerats med en genretypisk signatur 

utan uppsatserna avslutas oftast med elevens namn och klass eller ingen signatur alls.  

 

Figur 1. Textlängd. Median anges med svart linje; figuren visar också spridningen i textlängd 

 

Figur 1 illustrerar att det finns en stor variation i textlängd i det undersökta materialet. Från år 

2002 till år 2012 har den genomsnittliga textlängden ökat med cirka 125 ord. Även inom 

årsgrupperna finns en stor variation, den kortaste texten från 2002 är endast 196 ord medan 

den längsta från samma år är 781 ord. Den kortaste texten från 2012 är 355 ord och den 

längsta är 1063 ord. Denna uppställning visar på en ökning av textlängden mellan år 2002 och 

år 2012. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant.
5
 Det förväntade resultatet, utifrån 

undersökningens hypotes och den debatt som jag refererade inledningsvis, skulle ha varit att 

textlängden minskat. Ökningen i textlängd går alltså mot hypotesen.  

En fjärdedel (5 stycken) av texterna från år 2012 är handskrivna och resten (15 stycken) är 

datorskrivna. Cirka en tiondel av texterna (3 stycken) från år 2002 är datorskrivna och de 

                                                 
4
 Uppsats: Q12 

5
 Den statistiska signifikansen har prövats med hjälp av Mann-Whitenys test (p > 0,05). 
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resterande sjutton texterna är handskrivna. Under arbetets gång tyckte jag mig kunna urskilja 

ett mönster; de handskrivna texterna från 2012 verkade kortare än genomsnittet och de få 

datorskrivna texter från 2002 verkade ligga högre än genomsnittet. Fyra av de fem 

handskrivna texterna ligger under medellängden för 2012 och den femte texten ligger endast 

22 ord över medelvärdet. Alla tre datorskrivna texterna från 2002 ligger över medelvärdet för 

textlängd med 109, 82 och 159 ord.  

Ytterligare en skillnad som är mycket tydlig vid en jämförelse av de datorskrivna texterna 

och de handskrivna texterna är styckemarkering. De handskrivna texterna innehåller i mycket 

högre grad hybridstycken och otydliga styckemarkeringar. För att ge en tydlig bild av 

skillnaden har jag räknat hur många av de handskrivna (oavsett årsgrupp) texterna som 

innehöll hybridstycken och hur många av de datorskrivna texterna som innehöll 

hybridstycken. Av 22 handskrivna texter innehöll 16 stycken hybridstycken. Jämför man detta 

med de datorskrivna texterna framträder mönstret tydligt. Av 18 datorskrivna texter innehöll 5 

stycken hybridstycken. Studerar man styckemarkeringen longitudinellt blir slutsatsen att 

elevernas förmåga att styckemarkera korrekt har ökat över tid.  

Undersökningen av textlängden visar på att det finns en stor variation inom grupperna. 

Skillnaden mellan materialets kortaste respektive längsta text är mycket stor, 196 ord jämfört 

med 1063 ord. Studien visar på en ökning av textlängden, dock är denna utveckling inte 

statistiskt signifikant. Ett intressant resultat som kommer fram i studien av textlängden är 

skillnaderna mellan de datorskrivna och de handskrivna texterna. De datorskrivna texterna är i 

genomsnitt längre och har en mer korrekt styckemarkering.  

4.2 Meningslängd 

Beräkningen av meningslängden beskrivs i metodavsnittet 3.1. Nyström anser att förmågan att 

skriva längre meningar hänger ihop med en förmåga att producera mer avancerade syntaktiska 

konstruktioner och hon förväntar sig en högre genomsnittlig meningslängd hos årskurs 9 då 

denna förmåga förväntas utvecklas med åren. (Nyström Höög 2010:18.) Utifrån min 

ovanställda hypotes, att skribenternas skrivförmåga har försämrats, väntar jag mig att 

meningslängden är lägre i texterna från 2012 än i dem från 2002. Men på denna punkt går 

resultaten av min undersökning mot hypotesen. Den genomsnittliga meningslängden har ökat 

från 17,42 ord år 2002 till 19,19 ord år 2012. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant.
6
   

                                                 
6
 Den statistiska signifikansen har prövats med hjälp av Mann-Whitenys test (p > 0,05). 
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Figur 2. Meningslängd. Median anges med svart linje; figuren visar också spridningen i meningslängd. 

 

Figur 2 visar hur variationen inom de olika årsgrupperna ser ut, och man kan konstatera att 

den största variationen finns inom respektive grupp. I årsgrupp 2002 är den lägsta respektive 

den högsta genomsnittliga meningslängden 12,9 ord respektive 22,6 ord. I årsgrupp 2012 

finns det en uppsats, uppsats D:12, i figur 2 markerad som *24, som utmärker sig markant 

med en genomsnittlig meningslängd på 40,3 ord per mening. Bortser man från uppsats D:12, 

varierar meningslängden i texterna från 2012 mellan 12,6 ord per mening till 28,6 ord.  

Den längsta texten i materialet jag har tagit del av är 1063 ord och har en genomsnittlig 

meningslängd på 15,2 ord/mening. Den kortaste är endast 196 ord och har en genomsnittlig 

meningslängd på 15,1 ord/mening. Innehållsmässigt skiljer sig de båda texterna mycket åt. 

Den kortaste texten P:02 är främst ett kort referat av en läst artikel med en avslutande 

kommentar där skribentens åsikter framförs mycket kortfattat. Den längsta texten A:12 består 

av många olika delar, referat av artikel, egna åsikter, reflexioner, exempelberättelser
7
 och 

ställningstagande. A:12 utgörs av 6 tydligt markerade och avgränsade stycken med blandad 

meningslängd. P:02 däremot är snarare uppställd i punktform där det inte finns tydlig 

styckeindelning utan varje mening fungerar som nytt stycke.  

Jämför man resultaten från de båda årsgrupperna kan det konstateras att den lägsta 

genomsnittliga meningslängden inte genomgått någon nämnvärd förändring över tid.  

                                                 
7
 Exempelberättelser kan användas av skribenten som argument för sin tes eller som strategi för att föra 

resonemang.  
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4.3 Språkhandlingar – påstående, fråga eller utrop och 

rubriksättning och signatur 

Catharina Nyström Höög (2010) undersöker elevtexternas så kallade språkhandlingar. Enligt 

Nyström kan användandet av olika språkhandlingar tolkas som en genreanpassning – en 

argumenterande text kan med fördel innehålla utrop och frågor som fungerar retoriskt eller 

dialogiskt. Resultaten i Nyströms (2010) undersökning pekar på ett ökat användande av 

retoriska och textkonstruerande utrop och frågor i niornas texter. Det förklaras som ett resultat 

av de äldre elevernas förmåga att organisera relevanta strategier för skrivandet av diskursiva 

texter. Användandet av utrop eller frågor som inslag i dialog eller citat har också ökat från 

årskurs 5 till årskurs 9. Det förklarar Nyström genom att påpeka att användandet av 

exempelberättelser i argumentationen är en strategi som är tämligen vanlig i diskursiva texter 

(Nyström Höög 2010:29–30). Givet min hypotes skulle jag vänta mig att retoriska och 

textkonstruerande utrop och frågor är färre i texterna från 2012 än i texterna från 2002. 

Nyström (2010) undersöker också några drag i texternas makrostruktur. Här har hon valt 

att studera förekomsten av rubrik och signatur. Som redovisats ovan är det ingen skribent som 

valt att sätta en rubrik på sitt debattinlägg.  Alla texter har rubriken ”Djuren i människans 

tjänst” och det finns endast en text
8
 i det undersökta materialet som har lagt till en egen rubrik 

och ytterligare en text
9
 som gjort en genreanpassning i form av att inleda brödtexten med 

”DEBATT. Vi måste väga djurens lidande…”
10

. Denna typ av överordnad rubrik har sin 

förebild i tidningar. Det är ett uppenbart försök till genreanpassning. Utöver de två nämnda 

exemplen finns det inga andra skribenter som gör denna typ av genreanpassning. 

Den, utan tvekan, vanligaste meningstypen i uppsatserna är påståendet. I genomsnitt var 

91 % procent av meningstyperna i texterna från 2002 påståenden. År 2012 bestod texterna till 

89,7 % av påståenden. Användandet av frågor, utrop och uppmaningar har med andra ord 

varit mycket sparsamt. Därför har en analys av meningstypernas olika textfunktioner inte 

gjorts. Texternas språkhandlingar redovisas i figur 3. Det faktum att materialet saknar 

exempel på dessa strategier skulle kunna vara ett bevis på den försämrade skrivförmågan hos 

eleverna. Men eftersom det inte finns någon nämnvärd förändring mellan 2002 och 2012 

faller detta resonemang och ger således inget stöd åt undersökningens hypotes.  

                                                 
8
 Uppsats Q:12 

9
 Uppsats F:12 

10
 Uppsats F:12 
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Figur 3. Språkhandlingar. Figuren visar förekomsten av olika språkhandlingar i texterna. 

4.4 Nominalkvot och innehållslig täthet  

Innehållslig täthet och variation är ett viktigt mått för att undersöka texters kvalité. En 

komprimering av innehållet och avståndstagande från en talspråklig stil brukar framhållas 

som ett tecken på språkutveckling (Nyström Höög 2010:18). Texten blir mer innehållstät och 

det kan mätas med måttet nominalkvot. Ju högre nominalkvot en text har desto mer 

innehållstät och nominal text. Nominal stil hör ofta samman med skriftspråk och diskursivitet 

(Nyström Höög 2010:18). Givet min hypotes väntar jag mig således att innehållet i texterna 

blir mindre komprimerat över tid. Nominalkvoten kompletteras med en undersökning av antal 

nominala referenter per finit verb. Formeln för nominalkvoten
11

  presenterades ovan i avsnitt 

3.1. 

 

Figur 4. Innehållslig täthet. Figuren visar förändringen av texternas innehållsliga täthet utifrån undersökta 

variabler som redovisas i figurens högra spalt.  

 

Figur 4 illustrerar skillnaderna mellan årsgrupp 2002 och 2012 vad gäller nominalkvot och 

antal nominala referenter per finit verb.  

                                                 
11

 Det har riktakts kritik mot måttet nominalkvot där det har lyfts fram att även adjektiv borde räknas med. 

Kritiken uppstod i och med Hultman & Westmans (1977) oförmåga att förklara skillnaden i resultat hos pojkar 

och flickor. I och med genrepedagogiken och den funktionella grammatiken har insikten om betydelsen av 

ordklasser ökat och en beräkning av texternas nominalkvot är därmed relevant (Nyström Höög 2010:32).   
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  Vid en jämförelse av det genomsnittliga medelvärdet för den innehållsliga tätheten mellan 

årsgrupperna 2002 och 2012 är skillnaden nästintill obefintlig. Medelvärdet för årsgrupperna 

2002 och 2012 är 2,27 nominala referenter per finit verb respektive 2,28 nominala referenter 

per finit verb. En undersökning av nominalkvotens utveckling ger ett liknande resultat, 0,81 år 

2002 och 0,78 år 2012.  Variationsvidden i de båda årsgrupperna är också mycket likartad; 

nominalkvoten varierar mellan 0,4 och 1,5 i texterna från 2002 och variationsvidden i texterna 

från 2012 spänner från 0,4 till 1,1. Variationen när det gäller nominala referenter per finit verb 

är i princip obefintlig: 1,6–3,0 (2002) och 1,6–3,1 (2012). För att kunna svara på vad dessa 

mått säger om texterna har jag närgranskat texter med olika värden för att kunna ge konkreta 

exempel.  

Text M:02 har 1,7 nominala referenter per finit verb, alltså ett av de lägsta värdena. Texten 

är genomgående ganska talspråklig:  

 

Hon skriver och berättar om den lilla gröna hon-apan som opereras och får grisceller insprutade i 

magen.[---]. Här stannar de flesta och jämrar sig för den lilla apan istället för att ta reda på varför den lilla 

apan blev opererad. Jo genom att få reda på om cellerna överlever kan läkarna bota tusentals 

Cancerpatienter inom en viss framtid. [---]. Som jag talade om och så finns det dem riktigt dåliga 

kosmetika försöken. Där används djur på ett mycket råare sätt och man plågar dem med olika krämer. 

Dessa djurförsök är helt och hållet oacceptabla!!. 

 

 Text M:02s nominalkvot ligger på 0,5, alltså bland de lägsta värdena. Texten ger ett 

verbalt intryck.  

Text S:02 är den text som har högst antal nominala referenter per finit verb i årsgrupp 

2002; textens nominalkvot (1,1) ligger över medel och bland de högre värdena. Textens höga 

nominala täthet kan bero på uppräkning av till exempel olika organ. ”Det är organ som 

hjärtan, njurar, levrar och vävnader [---] skador på ögon, njurar nerver och andra 

följdsjukdomar.” (S:02).  

Den text från årsgrupp 2012 som har lägst antal nominala referenter per finit verb är text 

C:02. Denna text har även den allra lägsta nominalkvoten (0,4). Den här texten liknar text 

M:02 då den också är talspråklig. Texten innehåller många upprepningar och ger intrycket av 

en mindre välarbetad text. Citatet nedan är taget från textens inledning och är ett exempel på 

textens talspråklighet, eleven ”talar” med sig själv.  

 

Om man ser det på det sättet tycker jag att det är helt fel. Men om man ser det från ett annat perspektiv så 

kanske man ser på det lite annorlunda. Om du nu hade haft en nära anhörig som är drabbad av diabetes då 
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hade du antagligen tyckt att det var helt befogat, att göra så mot apan. Men om du inte känner eller har 

någon nära som är drabbad och är helt emot djurförsök då hade du antagligen varit emot det. Men om vi 

säger att du är emot djurförsök och har en anhörig blir drabbad är du fortfarande emot djurförsök då?   

 

Högst nominalkvot och högst antal nominala referenter per finit verb från årsgrupp 2012 

har text F:12. Nominalkvoten är 1,1 och texten har 3,1 nominala referenter per finit verb. 

Text F:12 ger ett ganska svårbegripligt och ostrukturerat intryck. Eleven använder sig av 

en hel del avancerade ord som inte passar in i textens och diskussionens sammanhang. 

Eftersom det inte finns någon annan text i mitt undersökta material som har använt sig av 

denna typ av begrepp så bör man kunna utesluta att eleven är starkt influerad av 

stödmaterialet. Elevens avsikt med texten kan vara att visa ett avancerat ordförråd. 

Innehållet blir då sekundärt och texten uppfattas som ogenomtänkt och abstrakt.  

 

Istället för en passiv miljö- och innovationspoltik [---] framstegen utifrån förbättringarna av djurens 

levnadsstandard ska ha stöd enligt forskningen utifrån medicinska erfarenheter och begränsningar [---] ett 

flertal medicinska institut inte har kunnat upprätthålla i samband med den ekonomiska krisen i Europa 

[…] de medicinska företagens konkurrenskraft och inflytande.   

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna konstatera att ett högt antal nominala referenter inte 

är ett absolut exempel på god skrivförmåga. Måttet måste kombineras med kvalitativa 

studier. S:02 har många uppräkningar som kan ha lett till att nominalkvoten och antalet 

nominala referenter per finit verb ökat. Text F:12 består till stor del av komplicerade och 

avancerade sakord och uttryck som egentligen inte hör till diskussionsämnet. Texten är 

relativt informationstät men det innebär inte att en nominal text är synonymt med en bra 

text.  

4.5 Nominalfrasens struktur – pronominella huvudord och 

flerordsfraser 

Det kan vara nödvändigt att undersöka frasernas uppbyggnad när man studerar den 

innehållsliga tätheten eftersom alla nominala referenter inte alltid bidrar till ny information. 

Användandet av pronomen kan tvärtemot bidra till att bevara tidigare information.  Eftersom 

förmågan att kunna konstruera flerordsfraser, enligt Nyström (2010), hör ihop med en 

utvecklad eller mer avancerad skrivförmåga skulle det, utifrån min hypotes, givna resultatet 

vara att andelen flerordsfraser sjunkit från år 2002 till 2012.   
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Figur 5. Figuren visar förändringen av texternas innehållsliga täthet utifrån undersökta variabler som redovisas i 

figurens högra spalt. (Nom.fr pron ho = nominalfras med pronominellt huvudord).  

 

Nyström (2010:36) skriver att längre texter kräver användning av pronomen för att kunna 

bibehålla textens referenter. Skillnaden i mina resultat, som illustreras ovan i figur 5, är 

marginell där den genomsnittliga andelen pronominella referenter i årsgrupp 2002 var 30,1 % 

och samma värde för 2012 var 29,3 %. Att skillnaden inte är större kan till viss del förklaras 

genom mitt urvalsförfarande. Jag har valt att arbeta med ett stickprov och det innebär att den 

skillnad i textlängd som finns mellan 2002 och 2012 inte avspeglas i undersökningen av 

andelen pronominella referenter. Hade hela materialet undersökts hade ett väntat resultat 

kunnat vara att de längre texterna skulle ha en högre andel pronominella referenter. 

Variationen i andelen pronominella referenter är ganska stor inom respektive årsgrupp; 

dock är skillnaden i variationen mellan de båda årsgrupperna mycket liten. Texternas andel 

pronominella referenter från år 2002 varierar mellan 14 % och 44 %. Variationen i texterna 

från år 2012 är mellan 19 % och 47 %. En av texterna som har den lägsta andelen 

pronominella referenter (J:02) innehåller väldigt många specifika ord som är starkt kopplade 

till de, för skrivuppgiften, anvisade källorna. Exempelvis: xeno-transplantationer, diabetes, 

apkropp insulin, grisceller. Text R:12 har högst andel nominala referenter med pronominella 

huvudord. Det finns ett mycket tydligt läsartilltal i denna text där pronomen du, dig, din, dina 

används frekvent. Nedan citeras ett stycke ur texten R:12 som tydligt visar hur skribentens 

läsartilltal bidrar till ett frekvent användande av pronomen.  

 

Tänk dig att under hela din uppväxt har du haft apor om kring dig som hjälpt och skött om dig. Sedan en 

dag blir du intagen till operationsbordet utan att du vet vad som sägs eller vad som ska göras. Du sövs ner 

och vaknar aldrig mer. Hur ska din familj reagera när ingen kan tala om för dem vad som hänt. De får 

aldrig se dig igen och de har ingen aning om vad som hänt […] (R:12) 
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32% 
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ho 
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Skillnaden i andel pronominella referenter kan i detta fall säga någonting om dimensionen 

vag – specifik. Nyström (2010:37–38.) menar att en hög andel pronomen bidrar till att 

texten blir vag och opersonlig. Vid en jämförelse av text K:02 som har 14 % pronominella 

referenter i sin text och text M:02 som har 44 % pronominella referenter kan samma 

tendens uppmärksammas. Ord eller fraser i text K:02, så som Ellen Heyman, apan, 

kritikerna och många sjuka människor, har i text M:02 blivit ersatta med hon, hon, många 

och många. Text M:02 blir på detta sätt mer vag och text K:02 mycket mer specifik.  

Det förväntade resultatet utifrån min hypotes är att andelen flerordsfraser ska ha sjunkit 

från år 2002 till år 2012. Mina resultat visar dock ingen sådan tendens. Andelen 

flerordsfraser är i princip identisk. Undersöker man hur variationen ser ut ser man stora 

skillnader inom grupperna men ingen nämnvärd skillnad grupperna emellan.  

Skillnaden mellan text J:02, som har högst andel flerordsfraser (48 %), och text I:02, 

som har lägst andel flerordsfraser (18 %), är att text J:02 har ett mer målande och specifikt 

språk. J:02 inleds med ”Det där skivade, fettdroppande baconet som familjen Svensson åt 

till frukost igår.” där skribenten målar upp en bild som sedan fungerar som utgångspunkt 

för diskussionen. Text I:02 använder mer allmänna och generella uttryck såsom människor, 

grisceller sprutas in (jmf flera hundratals svenska diabetiker, ett medel som hämmar 

immunsystemet). J:02 utvecklar och förklarar mer ingående där beskrivningarna utgörs av 

flerordsfraser, till exempel ”Grisen kommer att bli en viktig del inom läkevårdsindustrin i 

framtiden. Eftersom…” (Uppsats J:02).  

Texten med lägst andel flerordsfraser från år 2012 var text B:12 och en av texterna med 

högst andel var G:12. Det finns ett likadant mönster i denna årsgrupp som bland 2002 års 

texter. G:12 är mer beskrivande och bygger ut sina beskrivningar i högre grad än B:12. 

Skribenten i text G:12 beskriver utförligt djurförsöken och använder ett målande språk för 

att belysa sin åsikt. ”En liten apa som får ligger på operationsbordet med en slang i magen 

som sprutar in grisceller.” (Uppsats G:12). Text B:12 är mer präglad av stödmaterialet och 

har enklare nominalfraser såsom djur, människa, schimpans, gris.  

För att sammanfatta skulle man kunna påstå att texter med högre andel flerordsfraser 

blir mer specifika och förklarande medan texter med en låg andel flerordsfraser tenderar att 

bli mer allmänna eller generella i sina beskrivningar. Även när det gäller denna variabel 

finns de största skillnaderna inom årsgrupperna, inte mellan dem. Nyström (2010:36) 

framhåller förmågan att kunna författa flerordsfraser som ett tecken på skrivutveckling 

som närmar sig sakprosa och mer diskursivt skrivande. Den nästintill obefintliga skillnaden 
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mellan 2002 års texter och 2012 års texter är ytterligare ett resultat som går mot hypotesen 

i denna undersökning.  

4.6 Komplexa eller enkla genrer och förekomst av tes 

Nyström (2010) undersöker elevtexter utifrån begreppen komplex och enkel genre. En enkel 

genre är uppbyggd av endast en textaktivitet medan en komplex genre byggs upp av flera 

olika textaktiviteter. Nyströms (2010) undersökning visade att enkla genrer förekom i mycket 

högre grad i texterna från årskurs 5. Endast en text i årskurs 9 bestod av enkel genre och 

resterande 19 var komplexa. Genom denna gruppering menar Nyström (2010) att 

utvecklingen av elevernas skrivförmåga syns tydligt (Nyström Höög 2010:51). Förmågan att 

använda sig av olika textaktiviteter är ett tecken på en god skrivförmåga, vilket innebär att en 

undersökning av texternas textaktiviteter är relevant för att pröva min hypotes om elevers 

försämrade skrivförmåga. Givet min hypotes väntar jag mig att användningen av olika 

textaktiviteter ska minska över tid. 

Nyströms material består dels av insändare och dels av debattinlägg. Den gemensamma 

textaktiviteten för dessa borde, enligt Nyström, vara ställningstagandet (Nyström Höög 

2010:42). För textaktiviteten ställningstagande är de olika stegen, enligt Holmberg, åsikt, skäl 

och slutkläm. Enligt Nyström bör man kunna förvänta sig att ett debattinlägg innehåller fler 

textaktiviteter. Även uppgiftsinstruktionen för mitt material uppmanar till användande av flera 

textaktiviteter: ”Presentera några av de synpunkter på djurförsök som finns i texthäftet. 

Framför dina åsikter om människans rätt att använda djur. Argumentera för din ståndpunkt”. 

(Uppgiftsinstruktion B.7. Djuren i människans tjänst).   

 

 

Figur 5. Textaktiviteter. Figuren visar fördelning av textaktiviteter i de två årsgrupperna.  
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Resultaten av min undersökning av texterna utifrån begreppen komplex och enkel genre 

visar på stor homogenitet mellan texterna. Fördelningen av textaktiviteterna illustreras i figur 

5. Endast en text i materialet är uppbyggd av en textaktivitet (F:12). De två vanligaste 

textaktiviteterna i mitt undersökta material är ställningstagandet och berättelsen. Många 

skribenter använder berättelsen som stöd för sin argumentation i form av exempelberättelser 

eller återberättande av stödmaterialet. Förklaring förekommer också i en stor del av texterna. 

Den textaktivitet som är mest sällsynt är instruktion. Tre skribenter använder sig av en 

instruktion för att uppmana sina läsare till handling. (G:12, L:12 och R:12).  

Att ställningstagandet är en av de vanligaste textaktiviteterna är väl inte ett överraskande 

resultat, genren debattinlägg bör innehålla ställningstagande. Utifrån hypotesen är 

fördelningen av textaktiviteterna värd att noteras. Förmågan att använda sig av flera olika 

textaktiviteter kan tyda på en mer utvecklad skrivförmåga, och Nyströms resultat visar stora 

skillnader mellan förekomsten av enkla och komplexa genrer i sitt material: 19 av 20 texter 

från årskurs 9 består av komplexa genrer medan endast 8 av 20 texter från årskurs 5 består av 

komplexa genrer (Nyström Höög 2010:52–54). Sett utifrån det perspektivet bör antalet 

textaktiviteter ha minskat över tid även i mitt material. Mina resultat visar dock på att en 

sådan minskning ej har skett. Faktum är att textaktiviteten instruktion återfinns hos tre texter 

från år 2012. Textaktiviteten instruktion kan tolkas som en genreanpassning som ger texten en 

dialogisk karaktär som vänder sig mot en läsare.  

4.7 Sammanfattning av kvantitativa resultat 

I detta kapitel har jag redovisat resultat från ett antal olika kvantitativa undersökningar. Mot 

bakgrund av den hypotes som jag ställde upp i inledningen var det väntade resultatet att det 

skulle finnas stora skillnader mellan texterna från 2002 och texterna från 2012. Så har dock 

inte varit fallet. Det finns överlag mycket stora likheter mellan texterna från 2002 och texterna 

från 2012. De kvantitativa resultaten ger därmed inget stöd åt hypotesen. Samtidigt kan det 

finnas skäl att lyfta fram att kvantitativa mått inte på något sätt ger en allsidig bild av 

texternas kvalité. Den kvantitativa undersökningen måste därför kompletteras med kvalitativa 

undersökningar.  

5. Kvalitativa resultat 

Denna undersökning består till stor del av kvantitativa studier, och för att visa på likheter och 

skillnader mellan 2002 och 2012 års texter ska jag i detta avsnitt komplettera mina tidigare 
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resultat med en kvalitativ studie av två prototypiska texter. De följande närläsningarna avser 

att illustrera att det kan finnas skillnader mellan texter trots att de rent kvantitativt är 

prototypiska. Jag kommer inte kunna uttala mig om undersökningens samlade material utifrån 

dessa närläsningar men den kvalitativa analysen kan förhoppningsvis ändå ge perspektiv åt 

mina kvantitativa resultat.  

Texterna som valts ut är representativa för sina årsgrupper när det gäller textlängd, 

meningslängd och innehållslig täthet.  Texternas värden ligger i båda fallen nära 

årsgruppernas medelvärden.   

5.1 2002 års uppsats: N:02 

Textens längd, 446 ord, ligger nära årsgruppens medellängd (494,2 ord) och textens 

medellängd, 16,5 ord per mening ligger också nära medellängden för årsgruppen (17,4 ord per 

mening). Textens innehållsliga täthet ligger också nära medelvärdena för årsgruppen. Texten 

innehåller inga frågor eller utrop utan består endast av påståenden. I årsgrupp 2002 var 

användandet av andra språkhandlingar än påståendet ovanligt, vilket innebär att texten även i 

detta avseende är representativ för sin grupp. Andel pronominella referenter ligger nära 

gruppens medelvärde medan andelen flerordsfraser i texten ligger något under medelvärdet.
12

  

Texten är indelad 6 stycken, varav tre stycken är så kallade hybridstycken.
13

 Textens första 

stycke redogör för rubrikerna på de två artiklar som eleven läst, och som underförstått ligger 

till grund för den kommande texten.  Stycke nummer två och stycke nummer fem är 

återberättelser av de två artiklarna som presenterats i början. Efter stycke två kommer ett 

hybridstycke som uttrycker en oro för forskningens snabba utveckling och efter detta stycke 

kommenterar eleven artikeln och ger sina egna åsikter. Efter stycke fem, som redogör för den 

andra artikeln, följer det sista stycket där eleven, på liknande sätt som i stycke fyra, 

kommenterar artikeln och uttrycker sina egna åsikter. Det sista avsnittet avslutas med textens 

tes: ”Man får bara göra djurförsök på viktiga saker tex medicin, sjukdomar och organ”. (Text 

N:02).  

De textaktiviteter som finns representerade i texten är: berättelse, ställningstagande och 

förklaring. Styckena som behandlar artiklarna i stödmaterialet och det inledande stycket är 

uppbyggda som berättelser. Stycket som uttrycker en oro inför forskningen byggs upp av 

                                                 
12

 Text N:02 har 23 % flerordsfraser; medelvärde för år 2002: 35 % flerordsfraser.  
13

 Hybridstycken innebär att det nya stycket inte markeras med indrag eller blankrad. Det gör att 

styckeindelningen blir mycket otydlig, om den sista raden i föregående stycke går långt ut i högermarginalen är 

det svårt att upptäcka det nya stycket.  
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textaktiviteten förklaring och de två styckena där skribenten uttrycker sina egna åsikter kan 

beskrivas som ställningstaganden.  

Textens styckeindelning ger ett aningen uppstaplat intryck. Det saknas styckeövergångar 

mellan styckena.  Innehållsligt är de väl avgränsade och styckena fungerar självständigt. 

Nyström studerar också vilka processer som utförs i texten, vilket är en del av textens 

ideationella struktur (Nyström Höög 2010:47). Text N:02 har en majoritet av materiella 

processer. Fördelningen av processerna ger ett tydligt mönster när det gäller de olika 

textaktiviteterna. Textaktiviteten berättelse domineras av materiella processer såsom 

händelser och handlingar (Holmberg 2006:138). Styckena i texten som berör artiklarna kan 

klassificeras som berättelse och dessa två stycken domineras av materiella processer. 

Textaktiviteten ställningstagande domineras i text N:02 av relationella processer. Mentala och 

materiella processer finns också representerade i denna textaktivitet men majoriteten är 

relationella. Den tredje textaktiviteten som finns representerad i denna text var förklaring. Där 

är den dominerande processen materiell. Nedan bifogas en uppställning där ett schema över 

textens textaktiviteter och processtyper illustreras. Hjälpverben är satta inom parentes.   

 

Textaktivitet  

 

Text  Processtyp 

Händelseförlopp 

 

 

 

 

Annika håller på med ett 

experiment med apor, hon 

sprutar in grisceller i apans 

mage och hoppas att det 

(ska) finna bot mot diabetes. 

Försöken (måste) göras på 

apor för att deras 

immunsystem liknar vårat. 

Då Annika injeserar 

grisceller i apan då vill hon 

att apan (ska) producera 

fram insulin. Testet görs på 

24 apor. Annika (hoppas) att 

få fram medicin så att 

diabetikerna (sliper) injicera 

insulin varje dag och slippa 

skador på ögon, njurar, 

nerver och andra följd 

sjukdomar.  

Materiell 

 

Materiell 

 

(Materiell) materiell 

(Materiell) materiell 

 

Relationell 

Materiell 

Mental 

(Materiell) materiell 

Materiell 

(Mental) 

Materiell 

(Materiell), materiell 

Materiell 

 

Åsikt jag tycker att djurförsök är 

bra om det är till medicin för 

människor. Men är det för 

kosmetika blir jag arg för jag 

gillar inte. Djur plågeri för 

Mental, relationell 

Relationell 

Relationell 

Relationell 

Mental 
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det är just vad det är.  

 

Relationell, relationell 

Problem Men den snabba 

utvecklingen skrämmer 

litegrana,  

Materiell 

Utredning för apor (har) fört över hiv 

till männskligheten.  

(Materiell) materiell 

Slutsats  Därför är man orolig att 

griserna (ska) sprida ut gris 

virus till människor. 

Relationell 

(Materiell) materiell 

 

Ytterligare en aspekt som kan undersökas i textens ideationella struktur är vilka deltagare 

som finns i texten (Nyström Höög 2010:49). Då texten innehåller så pass många materiella 

processer är det relativt lätt att identifiera textens aktörer. Det finns ett tydligt jag i texten som 

är skribenten som kommenterar och ger sina åsikter. Ytterligare aktörer är Annika Tibell och 

Carl-Gustav Groth som är intervjuade i stödmaterialets artiklar samt Ellen Heyman som är 

journalisten som skrivit artiklarna. Texten innehåller även upplevare, som är de som blir 

utsatta för textens handlingar. De domineras av djuren, ibland mer precisa och ibland mer 

vaga, till exempel grisar, apan, djuren etc.  

Textens interpersonella struktur kan studeras genom att titta på textens språkhandlingar 

(Nyström Höög 2010:49). Som nämnts tidigare innehåller denna text endast påståenden och 

det skulle kunna tolkas som en ”misslyckad” anpassning till genren debattinlägg. Det finns 

inget läsartilltal i form av till exempel frågor eller uppmaningar.  

En tredje aspekt av texten som Nyström undersöker är textens textuella struktur. Generellt 

sett innehåller texten ganska få sambandsmarkörer. Jag använder mig av Per Holmbergs 

begrepp för hur texten ”vävs ihop” (Holmberg 2006:142–143) med hjälp av så kallade 

samband med tillhörande sambandsmarkörer. De fyra olika sambanden Holmberg urskiljer 

är: tillägg, motsats, tid och orsak. Det vanligaste sambandet i text N:02 är orsakssambandet, 

det samband som Nyström kallar kausal konnektion (Nyström Höög 2010:49). 

Orsakssambandet ger texten ett resonerande intryck. Textaktiviteten ställningstagande 

domineras i texten av orsaks- och motsatssamband. Berättelsen utgörs i huvudsak av orsaks- 

och tilläggssamband och textaktiviteten förklaring markeras huvudsakligen med hjälp av 

orsakssamband.  

5.2 2012 års uppsats: G:12 

Text G:12 har valts ut efter samma kriterier som texten från år 2002, nämligen att den aktuella 

textens värden för textlängd, meningslängd och innehållslig täthet ligger nära årsgruppens 
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medelvärde.
14

 Vad gäller textens språkhandlingar är text G:12 också representativ för 

årsgruppen. Dock har den en högre andel frågor än medelvärdet, men skillnaden är så pass 

liten att den är försumbar i sammanhanget. Texten har aningen större andel flerordsfraser än 

medelvärdet men jag anser inte att det på något sätt påverkar representativiteten.  

Skribenten använder sig i sin argumentation av en del retoriska frågor. Texten inleds med 

en fråga, ett effektivt sätt att inleda en argumentation. De frågor som finns i texten är alla 

retoriska, de vänder sig alltså inte till läsaren utan de används av skribenten som strategi för 

att föra fram åsikter. Som i följande exempel: ”Varför ska man göra alla dessa ingrep på djur 

för? Bara för att det är bra för oss människor betyder det inte att ingen annan kommer till 

skada. Den oskyldiga apan i detta fall får bara offert [= vara offer] för oss människor”. Genom 

den ställda frågan och följande resonemang uttrycks skribentens åsikter; djur är oskyldiga och 

det är orättvist att använda dem i experiment, även om forskningen kan hjälpa sjuka 

människor.  

Texten består av sju stycken, varav ett stycke är ett så kallat hybridstycke. Det första 

stycket fungerar som en slags bakgrund eller utgångspunkt för argumentationen som byggs 

upp av textaktiviteten förklaring. Stycke nummer två inleds, även det, med en fråga som 

skribenten besvarar och stycket är uppbyggt genom textaktiviteten ställningstagande, och 

fungerar som en åsiktsyttring. Åsikten som presenteras i stycke två utvecklas i nästa stycke. 

Här presenteras även textens tes: Djurförsök är fel eftersom djuren också har känslor. I ett 

följande, litet hängande stycke, infogas information från stödmaterialets artiklar utan att det 

kommenteras. Jag har definierat stycket som förklaring. Nästa stycke förklarar varför 

djurförsök utförs och i samma stycke reflekterar eller kommenterar skribenten vad skribenten 

själv tycker. Stycke nummer sex består av ett citat som kommenteras i nästa stycke, som är ett 

hybridstycke. Innehållsligt hör dessa två stycken ihop men skribenten har av någon anledning 

valt att skilja på dem. I de sista två styckena delger skribenten läsaren sina åsikter genom dels 

rena ställningstaganden men också genom att besvara en retorisk fråga i form av en 

förklaring som avslutas med återupprepning av skribentens åsikt och en form av slutkläm.  

Textens stycken är innehållsligt avgränsade och fungerar självständigt. Hybridstycket är 

dock ett undantag. Stycke fyra blir som sagt lite svävande och skulle egentligen kunna strykas 

då det återupprepar information från textens första stycke.  

Majoriteten av textens processer är materiella. Denna text har inte ett lika tydligt mönster 

när det gäller de olika texttyperna, de materiella processerna är i majoritet i textens alla olika 

                                                 
14

 Text G:12 textlängd: 621 ord (medel 2012: 619 ord), meningslängd: 20,9 (medel 2012: 19,2), innehållslig 

täthet: 2,1 (medel 2012: 2,28).  
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textaktiviteter. Uppställningen nedan är ett schema över textens textaktiviteter och 

processtyper. Uppställningen visar tydligt att de materiella processerna dominerar 

textaktiviteten berättelse. Texten innehåller även textaktiviteterna ställningstagande och 

förklaring även i dessa textaktiviteter är den materiella processtypen i majoritet. Texten 

innehåller också en uppmaning uppbyggd av textaktiviteten instruktion. Denna aktivitet består 

av mentala, relationella och materiella processer. Schemat nedan illustrerar detta. 

Uppställningen visar också att textaktiviteten åsikt i detta fall domineras av relationella 

processtyper. Hjälpverben är satta inom parentes.  

 

Textaktivitet 

 

Text Processtyp 

Berättelse  I texten ”I människans tjänst” 

berättas det om en liten apa 

som (får) ligger på 

operationsbordet med en 

slang i magen som sprutar in 

grisceller. Apan genomgår en 

operation där dem (ska) se 

fall cellerna (kan) överleva 

och producera insulin i en 

den främmande kroppen,  

 

Materiell  

(Materiell) materiell 

 

Materiell  

 

(Materiell) materiell 

(Materiell) materiell 

Materiell 

Poäng/ slutsats varför man väljer just denna 

operation är för att se fal 

man (kan) skaffa botemedel 

mot typ 1-diabetes.- - - 

Materiell 

Relationell, materiell 

(Materiell) materiell 

Introduktion till fråga  Varför (ska) man göra alla 

dessa ingrep på djur för?. 

(Materiell) materiell 

 

 

 

Åsikt Bara för att det är bra för oss 

människor betyder det inte 

att ingen annan kommer till 

skada. Den oskyldiga apan i 

detta fall (får) bara [vara] 

offert för oss människor - - - 

Relationell  

Relationell  

Materiell 

 

(Materiell) relationell 

 

Förklaring Vi människor gör många 

olika tester på många sorters 

djur för att se fall mediciner 

och liknande verkligen 

(kommer) att fungera på oss. 

Det är inte alltid som dessa 

mediciner fungerar utan 

skadar djuret istället.  

Materiell 

 

Materiell  

 

(Materiell) materiell  

Relationell  

Materiell 

Materiell  

Slutsats Även om man (har) testat 

medicinen/medicinerna på 

hundratals råttor betyder inte 

(Materiell) materiell 

 

Materiell 
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det att det (kommer) lyckas 

på det andra djuret. - - - 

(Materiell) materiell 

Handling men tänk om du (hade) varit 

djuret som (hade) blivit 

utsatt, det hade inte varit lika 

trevligt. - - - 

Mental, (relation.)relationell 

(Materiell) materiell  

Materiell 

Åsikt + slutkläm 

 

Jag (hade) aldrig (kunnat) 

döda någon bara för att se 

fall medicinen fungerar som 

den ska, det finns inte ens i 

mina tankar. Men som sagt 

vi alla tänker olika och har 

olika åsikter om allting, men 

att döda någon eller några 

(borde) alla vara emot.   

(Materiell) (materiell) 

materiell 

Materiell 

Materiell relationell 

Materiell, relationell  

Verbal 

Mental, materiell 

Materiell 

(Materiell) relationell  

 

Textens deltagare är något mer indefinita och skribenten använder pronomen som vi och 

man i ganska stor utsträckning. Vi människor gör, Även om man har testat, man funderar ju 

på, vi alla tänker, vi skadar dem, Är vi verkligen det?. Andra deltagare i texten är Annika 

Tibell, Carl-Gustav Groth, jag och det finns också ett läsartilltal i texten: tänk om du hade 

varit djuret… (Text G:12).  

De som är aktörer i texten är skribenten som framträder i jag-form ”Jag hade aldrig 

kunnat…” men oftast är det ”vi” eller ” vi människor”. Textens upplevare som blir utsatta för 

textens handlingar är i huvudsak djuren.  

Textens interpersonella struktur kan, som tidigare nämnts, studeras genom att undersöka 

textens språkhandlingar. Den vanligaste språkhandlingen är påståendet, men texten innehåller 

också fyra frågor och ett utrop. Frågorna är som sagt retoriska och denna typ av frågor kan 

enligt Nyström uppfattas som en relevant strategi för diskursiva texter eftersom det tillåter 

skribenten att utveckla sitt resonemang. (Nyström Höög 2010:23).  

En genomgång av textens textuella struktur visar att texten innehåller främst motsats- och 

tilläggssamband. Motsatssambanden, som är vanligast, belyser textens resonerande form. 

Skribenten väger olika påståenden mot varandra och redogör sedan för sin egen ståndpunkt.  

5.3 Sammanfattning av kvalitativa resultat  

Sammanfattningsvis finns det många likheter mellan de båda undersökta texterna men en del 

skillnader framträder också. De materiella processerna är dominerande i de båda texterna och 

näst efter dem kommer relationella processtyper. Fördelningen av de logiska sambanden 

skiljer sig en aning mellan texterna. I text N:02 dominerar orsakssambanden medan 

motsatssambanden dominerar i text G:12. Orsakssambandet är, i det debattinlägg som 
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Nyström (2010:49) har närläst, det vanligaste och Nyström menar att det kan förklaras med 

textens resonerande stil.  

Avsikten med den kvalitativa analysen var att komplettera och ge perspektiv åt uppsatsens 

kvantitativa resultat. Texterna som valts ut är kvantitativt prototypiska för sina årsgrupper och 

det finns vissa mindre kvantitativa skillnader mellan texterna. Närläsningarna visar dock på 

stora skillnader i texternas argumentation. Texten från 2002 är mycket mer försiktig och vag i 

sin argumentation medan 2012 års text är mer engagerad och tydlig. Text G:12 kan beskrivas 

som en bättre genreanpassning eftersom texten innehåller flera olika språkhandlingar. Det 

finns fler textaktiviteter representerade i text G:12 som skulle kunna tyda på en mer utvecklad 

skrivförmåga.  

Trots att mina kvantitativa resultat pekar på stor stabilitet under den period som 

undersökningen omfattar visar närläsningarna på ganska stora skillnader mellan de två texter 

som har granskats. Även om texter kvantitativt sett är mycket lika är det alltså tänkbart att det 

kan finnas skillnader mellan dem. Av denna orsak är det förstås viktigt att diskussionen om 

skrivförmåga inte stannar vid kvantitativa resultat, utan också kompletteras med kvalitativa 

analyser. Eftersom jag endast har gjort en närläsning av två texter är det förstås omöjligt att på 

grundval av närläsningarna uttala sig mer generellt om hur skrivförmågan har utvecklats 

mellan 2002 och 2012. Men trots sitt begränsade omfång vill jag framhålla att resultaten av 

den kvalitativa analysen pekar i samma riktning som resultaten av den kvantitativa analysen: 

det finns ingenting som tyder på att texten från 2012 skulle vara väsentligt mycket sämre än 

texten från 2002; snarare är genreanpassningen i texten från 2012 något bättre än i texten från 

2002.  

6. Diskussion av resultat 

I följande avsnitt kopplas undersökningens resultat till tidigare forskning om elevers 

skrivförmåga. Diskussionen är disponerad på samma sätt som undersökningens 

resultatkapitel.  

6.1 Textlängd 

Resultatdelen visar att det finns en stor variation i textlängd i det undersökta materialet. Från 

år 2002 till år 2012 hade den genomsnittliga textlängden ökat med cirka 125 ord, dock var 

skillnaden inte statistiskt signifikant. Av tidigare forskning står det klart att det finns ett 

tydligt samband mellan textlängd och betyg (Hultman & Westman 1977, Nyström 2000, 
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Östlund-Stjärnegårdh 2002). Hultman & Westman menar att förmågan att kunna författa 

längre texter är ett tecken på en språkbehärskning som används för att lösa den givna 

skrivuppgiften (Hultman & Westman 1977:55–56).   

Den ökade textlängden från 2002 till 2012 harmonierar väl med den utveckling Östlund-

Stjärnegårdh (2002:107) kunnat urskilja såtillvida att det finns en longitudinell ökning av 

textlängden: elever tenderar helt enkelt att över tid producera allt längre texter. Både Nyström 

(2000) och Östlund-Stjärnegårdh (2002) jämför sina resultat med Hultman & Westmans 

undersökning (1977) och menar att den ökade textlängden kan bero på att provsituationen för 

de nationella proven ser annorlunda ut jämfört med provsituationen för de centrala proven. 

Eleverna som skrev de centrala proven fick ingen tid för förberedelse utan temat och 

uppgiften presenterades först vid utdelningen av provet, till skillnad från de nationella proven 

där eleverna i förväg får ut texthäfte och har tid att bearbeta tema och text. Provsituationen för 

de texter jag undersökt är densamma som de texter Nyström och Östlund-Stjärnegårdh 

undersökt (Nyström 2000:170, Östlund-Stjärnegårdh 2002:76–77).  

Mönstret jag har tyckt mig urskilja när det gäller skillnaden mellan handskrivna och 

datorskrivna texter är, även om mitt material är mycket begränsat, intressant att sätta i relation 

till andra studier som undersökt konsekvenserna av användandet av olika skrivmedier. En 

sådan undersökning gjordes år 2011 av Agneta Dworsky, vars studie är ett examensarbete 

från Linnéuniversitet. Dworskys (2011) undersökning visar att mer än hälften av eleverna i 

studien skriver längre texter på datorn än för hand. Dworsky konstaterar att hennes resultat 

bekräftar tidigare forskning. Catharina Nyström (2000:173) ansluter sig också till förklaringen 

att den ökade textlängden kan förklaras med datorns intåg i skolan. 9 av 42 elever som 

Nyström har undersökt har skrivit på datorn. Dessa 9 elever har i genomsnitt skrivit 1285 ord, 

medan de elever som skrivit för hand i genomsnitt skrev 771 ord. Sätter man mitt samlade 

resultat, att textlängden har ökat från 2002 till 2012, i relation till tidigare forskning, skulle en 

rimlig förklaring till den ökade textlängden kunna vara att majoriteten (90 %) av texterna från 

2012 är skrivna på datorn.  I april 2013 skrevs en rapport om handskrivna och datorskrivna 

prov av nationella provgruppen till Skolverket (Widman 2013). Rapporten ”Skrivprov på 

dator” är inte publicerad men resultaten i undersökningen visar på samma tendens som 

tidigare forskning. Skillnaden i textlängd mellan texter skrivna på dator och texter skrivna för 

hand är mycket stor. Undersökningen har visat att många elever skriver upp till tre gånger så 

långa texter på dator som för hand (Widman 2013:9).  

 Ytterligare en aspekt som undersökts i rapporten ”Skrivprov på datorn” är texternas 

styckemarkering. Vid en jämförelse av styckemarkering i de handskrivna och datorskrivna 
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texterna träder det fram ett tydligt mönster. Styckemarkeringen i de datorskrivna texterna 

fungerar mycket bättre än i de handskrivna (Widman 2013:17). I mitt material kan man se 

samma tendens. De handskrivna texterna innehåller hybridstycken i mycket större 

utsträckning. Studerar man styckemarkeringen longitudinellt innebär det att elevernas 

förmåga att styckemarkera korrekt har ökat. Men med tanke på Widmans rapport bör denna 

utveckling kanske främst förklaras med användandet av olika skrivverktyg.  

 

6.2 Meningslängd 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) har också undersökt elevtexters meningslängd i sin avhandling 

och visar på en utveckling där texterna blir längre men meningarna blir kortare. Den tidigare 

forskning Östlund-Stjärnegårdh jämför med (Hultman & Westman 1977 och Lindberg 1973) 

täcker in material från år 1864–1970. Vid en jämförelse blir utvecklingen tydlig; meningarna 

blir kortare (Östlund-Stjärnegårdh 2002:83). Här avviker mina resultat så tillvida att 

meningslängden 2012 är något längre än 2002. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant. 

Nyström (2010) undersöker materialets kortaste respektive längsta text och kan konstatera 

att båda texterna är präglade av stödmaterialet. Den kortaste texten är mycket starkt präglad 

av stödmaterialet medan den längre texten innehåller mycket mer av elevens egna synpunkter. 

Den längre textens meningar är även längre och fungerar i princip som små stycken 
 
(Nyström 

Höög 2010:22.) Resultaten i min undersökning är intressant att sätta i relation till dessa 

resultat. Innehållsmässigt stämmer mina resultat väl överens med Nyströms. Meningslängden 

i den kortaste respektive längsta texten i mitt material hade nästintill samma meningslängd 

(2002: 15,1 ord respektive 2012: 15,2 ord). I min studie syns alltså inte samma skillnader i 

meningslängd som Nyström uppmärksammat. 

6.3 Språkhandlingar 

I majoriteten av de elevtexter som Nyström (2010) har undersökt från årskurs 5 fanns det en 

rubrik och de allra flesta hade valt en egen rubrik, utöver de förslag som gavs i provuppgiften. 

Nyström finner också att de flesta texterna från årskurs 5 hade en signatur (Nyström Höög 

2010:24–25). I texterna från årskurs 9 har de allra flesta valt uppgiftens givna rubrik, som 

också är namnet på provuppgiften. Endast sex av femtio texter från årskurs 9 har en signatur. 

Tillsammans med niornas frånvaro av rubriksättning innebär detta att niorna anpassat textens 

makrostruktur sämre än femmorna. Nyström förklarar detta fenomen med att niorna är mer 
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indoktrinerade i att skriva ”skoltext” och att deras uppgift var konstruerad på ett sätt som inte 

välkomnade rubrik och signatur på samma sätt som femmornas uppgift. 

Nyström (2000) skriver i sin avhandling om skoluppsatsen som en egen typ av genre. 

Tanken om skoluppsatsen som genre har sitt ursprung från en norsk undersökning utförd av 

Kjell Lars Berge 1988. Den grundläggande uppfattningen är att ”examensuppsatsen är ett 

kulturellt skapat kommunikativt avtal” (Nyström 2000:25). Skoluppsatsen är konstruerad för 

en given kommunikativ situation, men för eleven blir uppsatsen främst strategisk; den utförs i 

syfte för att få ett betyg. En anpassning till uppsatsens kommunikativa ramar ingår dock i 

”spelet”. Vad Berges undersökning visar är att examensuppsatsernas makrostruktur avviker 

från andra texter, exempelvis saknas ofta inledning. Nyström (2000) hänvisar också till Ulf 

Teleman som menar att skolans genrer är låtsasgenrer som inte motsvarar ”det verkliga livets” 

genrer (Nyström 2000:25).  

Texterna som ligger till grund för min undersökning är skrivna av elever som går sitt tredje 

år på gymnasiet. Anledningen till att endast en eller två elever har anpassat sin uppsats 

makrostruktur efter genren skulle alltså, utifrån ovan beskriven problematik, kunna förklaras 

med att dessa skribenter har lång erfarenhet av skoltexter och uppsatsens skrivsituation inte 

uppmuntrar till en genremässig anpassning.  

6.3 Innehållslig täthet 

Vad som har kunnats konstateras efter undersökning av texternas nominalkvot och nominala 

referenter per finit verb är att den största skillnaden står att finna inom de två årsgrupperna. 

Skillnaden grupperna emellan är nästintill obefintlig. Genom att studera texter som 

representerar olika värden har jag försökt visa på vad måtten kan säga om texternas 

egenskaper. I likhet med de texter Nyström (2010) tittat på som har låga värden ger de ett 

pratigt intryck. Texterna med högst värden är nödvändigtvis inte ”bättre” texter. Det som har 

ökat nominalkvot och nominala referenter per finit verb är uppräkning av olika sakord samt 

infogning av komplicerade och irrelevanta ord eller fraser.  

Undersökningen av frasernas uppbyggnad visar att andelen fraser med pronominella 

huvudord kan bero på skribentens berättarteknik, den text med högst andel hade ett mycket 

tydligt läsartilltal där användandet av personliga pronomen var utbrett. Jämförelsen mellan 

lägsta respektive högsta andel pronominella fraser för 2002 års texter ger samma intryck som 

Nyström (2010) identifierar; texter med hög andel pronominella fraser tenderar att bli vaga 

och mer opersonliga. Jämför man textlängden på de två texterna med högst (M:02) respektive 

lägst (K:02) andel pronominella fraser bekräftas Nyströms (2010) tes om att längre texter 
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fordrar användandet av pronomen. M:02, som har ett mycket mer utbrett användande av 

pronomen, är 158 ord längre än text K:02.   

6.4 Komplexa eller enkla genrer 

I majoriteten av de texter jag undersökt finns textaktiviteten berättelse. Om man 

undersöker hur denna textaktivitet används framträder vissa mönster. Ett av dem är att 

skribenterna använder sig av exempelberättelser för att styrka sin argumentation. 

Uppgiften som eleverna har utgått ifrån handlar om djurförsök och eleven ska ta ställning i 

frågan huruvida det är acceptabelt för människor att använda djur i exempelvis medicinska 

resultat. Eleverna uppmanas använda artiklar i det utdelade stödmaterialet. Det finns en 

sekvens ur artikeln ”I människans tjänst” som använts av många skribenter, det är en 

beskrivning av ett djurförsök på en apa. I de allra flesta fall sympatiserar skribenten med 

apan och målar upp apan som ett oskyldigt offer som utnyttjas av forskare eller människan 

generellt. Citatet nedan är ett exempel på hur eleven använder sig av en exempelberättelse 

för att styrka sin åsikt om att djurförsök är fel. 

I texten I människans tjänst berättas det om en liten apa som får ligger på operationsbordet med en slang i 

magen som sprutar in grisceller. Apan genomgår en operation där dem ska se fall cellerna kan överleva 

och producera insulin i en den främmande kroppen, varför man väljer just denna operation är för att se fal 

man kan skaffa botemedel mot typ 1-diabetes.  

Varför ska man göra alla dessa ingrep på djur för? Bara för att det är bra för oss människor betyder det 

inte att ingen annan kommer till skada. Den oskyldiga apan i detta fall får bara offert för oss människor. 

(Text G:12)  

Catharina Nyström hävdar i sin avhandling Gymnasisters skrivande: En studie av genre, 

textstruktur och sammanhang att användandet av exempelberättelser, eller ”konkreta 

exempel” som Nyström kallar det, är en vanlig strategi vid skrivandet av diskursiva texter 

(Nyström 2000: 200ff). Vad hon uppmärksammat är inte förekomsten av exempelberättelser 

utan i vilken omfattning eleverna använder sig av dem. Nyström menar att 

exempelberättelserna i vissa texter fått så pass stort utrymme att de kan tolkas som en strategi 

för att hantera en texttyp som de ännu inte behärskar.  

Frøydis Hertzberg skriver i en artikel i antologin Det hänger på språket (2006) att elevers 

förmåga att skriva diskursivt är sämre än deras förmåga att skriva berättande texter (Hertzberg 

2006:298). I 80 % av fallen när eleverna fick välja vilken typ av skrivuppgift de skulle skriva 

valde de narrativa genrer. Resultatet, som går i linje med annan forskning (Andrews, Richard 

1995, Freedman & Pringle 1988 och 1989, Beard 2000), antyder att färre elever kan hantera 
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diskursivt skrivande eller känner sig säkrare inom narrativa genrer. Hertzberg påpekar att 

även de diskursiva texterna har inslag av narrativa textstrategier (Hertzberg 2006:298) vilket 

stämmer väl överens med Nyströms resultat.  

6.5 Närläsningar  

Närläsningarna av text N:02 och text G:12 visar på skillnader i hur skribenterna 

argumenterade. De största skillnaderna ligger i själva argumentationen. Text G:12 använder 

sig av ett mer engagerat språk med en hel del värdeladdade uttryck (självklart, fruktansvärt, 

finns inte ens i mina tankar, försökskanin) och det bidrar till att texten ger ett mer övertygande 

intryck. Skribenten använder sig också av frågor och utrop, ytterligare språkdrag som lyfter 

argumentationen. Vid ett ställe i texten finns också en form av uppmaning som riktar sig 

direkt till läsaren. Detta inslag är ett tecken på en kommunikativ anpassning som texten från 

2002 inte har.  

Text N:02 har en mer utpräglad resonerande form. Skribenten återberättar artiklarna 

objektivt och uttrycker sina åsikter ganska reserverat. ”Jag tycker jätte synd om grisarna men 

jag tycker forskningen är bra.” Meningens inledning reserverar sig för eventuella 

invändningar mot skribentens åsikter som uttrycks i slutet av meningen och i fortsättningen av 

stycket. Skribenten uttrycker i ett senare stycke att skribenten är djurvän men ”om försöken 

kan hjälpa männskligheten med sjukdomar och organ är jag inte imot” (Text N:02). Det är 

denna typ av reservationer som ger texten ett mycket mer försiktigt intryck än text G:12.  

Genomgången av texternas ideationella struktur visar att text N:02 har ett mycket tydligt 

jag i texten som fungerar som aktör tillsammans med personer från stödmaterialet. I text G:12 

förekommer fler indefinita eller generella aktörer. Skribenten skriver flera gånger utifrån ett vi 

som syftar på alla människor. Ibland används pronomet man där det är aningen oklart vilka 

som åsyftas. Min tolkning är att skribenten vid vissa tillfällen nyttjar pronomet man för styrka 

sin egen åsikt, exempelvis ”man funderar ju”. Här uppfattar jag det som att skribenten menar 

att ”jag funderar ju” men genom att använda pronomet kan skribenten göra påståendet mer 

generellt och innefatta fler än bara sig själv.  

Den textuella analysen visar att text G:12 lyckas bättre med sin styckemarkering, text N:02 

innehåller flera hybridstycken. Skillnaden mellan texterna kan förklaras med ovanstående 

resonemang angående skillnaden mellan texter skrivna på dator och texter skrivna för hand. 

Text N:02 är skriven för hand och text G:12 är skriven på dator. Båda texterna innehåller dock 

få sambandsmarkörer och saknar ofta styckeövergångar.  
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Som tidigare framkommit förekommer exempelberättelser även i mitt material. Även om 

mitt material är betydligt mindre än Nyströms och det faktum att jag dessutom begränsat 

närläsningarna till två texter innebär att jag inte med samma säkerhet som Nyström och 

Hertzberg kan kommentera hela textmaterialet. I de två närlästa texterna använder, enligt min 

mening, skribenterna berättelser som en strategi snarare än en ”utväg”. De återberättar 

innehåll eller exempel från stödmaterialet och kommenterar och ger uttryck sina egna åsikter.  

Ett annat mönster är att många texter inleds med en form av presentation av uppgiften eller 

en slags metaspråklig kommentar om vilka förberedelser som gjorts, eller vad som kommer 

tas upp i texten. Denna ”presentation” byggs ofta upp av textaktiviteten berättelse. 

Trots att texterna från 2002 och 2012 kvantitativt sett är mycket lika finns det alltså 

skillnader i framförallt argumentationsteknik mellan dem som framkommer vid en kvalitativ 

analys. Eftersom mina närläsningar är begränsade till två texter är det omöjligt att avgöra 

huruvida samma tendens gäller materialet i sin helhet.  

7. Slutsatser 

Den kvantitativa undersökning som jag har genomfört visar inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan texterna från år 2002 och texterna från år 2012. Skillnaden i textlängd kan 

snarast förklaras med de olika skrivverktyg eleverna författat sina texter med. Tidigare 

forskning har visat tydliga resultat där textlängden ökar vid datorskrivna texter. De största 

skillnaderna som hittas finns inom grupperna och inte mellan dem. De olika variablerna som 

undersökts i texterna visar mycket små skillnader mellan de två årsgrupperna vad det gäller 

innehållslig täthet, språkhandlingar och textaktiviteter. 

Kvantitativa undersökningar säger dock inte allt om texters kvalité, och för att i någon mån 

komplettera mina kvantitativa resultat har jag också gjort en kvalitativ undersökning i form av 

två närläsningar. Dessa närläsningar visar på skillnader i hur skribenterna argumenterade. 

Texten från 2002 är mer försiktig i sin argumentation och texten ger ett resonerande intryck 

snarare än ett argumenterande, medan texten från 2012 använder sig av olika språkhandlingar 

såsom retoriska frågor, utrop och en uppmaning. Skribentens argumentation blir därmed 

starkare och mer explicit.  

Under 2013 har det från flera håll uttryckts en stark oro för den försämrade skrivförmågan 

hos svenska elever, och inledningsvis i denna uppsats presenterade jag några av dessa åsikter. 

Bilden förefaller samstämmig: det har skett en så pass omfattande försämring att dagens 

elever inte kommer att klara sig efter skolan. Mot denna bakgrund presenterades en hypotes 
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om att elevers skrivförmåga har försämrats. Mitt syfte med denna undersökning har varit att 

pröva denna hypotes. Jag har studerat 20 elevtexter från år 2002 och 20 elevtexter från år 

2012, men det finns ingenting i mina resultat som stödjer hypotesen. Istället visar min 

undersökning på en påfallande stabilitet mellan 2002 och 2012. Därmed kan konstateras att 

elevers skrivförmåga inte är i förfall.  
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