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Sammandrag 

Detta arbete innehåller en kvantitativ studie av elevtexter från årskurs 9 och Svenska B i 

gymnasiet. Undersökningen är komparativ och elevtexterna från respektive årsgrupp jämförs 

med varandra. Det är totalt 20 elevtexter från nationella provet i svenska VT 2011 som 

analyseras. 

     Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka skillnader i språklig kvalitet i ett antal 

elevtexter, av liknande uppgiftstyp, som är skrivna av elever i högstadiet respektive 

gymnasiet. Undersökningen ska redogöra för hur ungdomars skrivutveckling kan 

åskådliggöras under skolåren mellan årskurs 9 och Svenska B i gymnasiet. Det visar sig att 

elevtexterna från Svenska B i jämförelse med årskurs 9-texterna i genomsnitt innehåller fler 

ord, längre meningar, fler långord, högre ordvariation, längre fundament samt färre 

subjektsfundament. Samtidigt tyder resultatet av undersökningen på att textlängd, andel 

långord, ordvariation och fundamentslängd framstår som mer betydande språkdrag än 

meningslängd och andel subjektsfundament för elevers skrivutveckling.  

Nyckelord: Elevtexter, skrivutveckling, kvalitetsdrag. 
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1 Inledning 
Som lärare i svenska bör man känna till vad som sker i elevers språk- och skrivutveckling i 

skolan samt varför det sker. Desto lättare förstår man då hur stimulans och stöd kan hjälpa en 

specifik elev på det utvecklingsstadium där denne befinner sig (Pettersson 1989:162-163). Det 

kan dock vara av vikt att hålla isär vad en individ besitter för muntliga språkkvaliteter överlag 

och vad densamme är kapabel att prestera i skrift. Kring detta resonerar Mikael Nordenfors i 

introduktionsdelen till sin avhandling Skriftspråksutveckling under högstadiet där han 

konstaterar att ”även om individen ofta kan mer än vad som står skrivet, bygger ändå  

bedömningssystem tämligen ofta på en värdering av texter” (2011:5). Min undersökning 

kretsar, precis som hans avhandling, kring elevers språkliga förmåga så som den går att känna 

igen i deras skriftliga texter. Jag är intresserad av att kunna finna samband i elevers 

skrivutveckling från högstadieåren och upp i gymnasiet. Som lärarstudent strävar jag mot att i 

framtiden kunna arbeta som lärare både på högstadiet och i gymnasiet. Det är därför av 

personligt intresse för mig att kunna upptäcka och urskilja vilka reella förändringar och 

förbättringar som faktiskt sker hos elever beträffande deras språk och skrivförmåga. Min 

undersökning berör hur detta sker på ett övergripande plan och min förhoppning är att det 

också ska leda till att jag erhåller ökad förståelse för hur elever utvecklas individuellt.  

     I undersökningen behandlas elevtexter från årskurs 9 och Svenska B i gymnasiet under 

vårterminen 2011 när de gamla läroplanerna Lpo94 (grundskolan) och Lpf94 (gymnasiet) 

fortfarande var aktuella. Vid en jämförelse med vad kursplanerna, för de aktuella kurserna vid 

denna tidpunkt, efterfrågar i form av mål beträffande språk, skrivförmåga och textproduktion 

för respektive årskurs/kurs går det att utläsa att en årskurs 9-elev skall   

     ”kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både 

vid skrivande för hand och med dator” 

och dessutom 

”ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk” 

 (SKOLFS 2000:135). 

Efter avslutad kurs i Svenska B förväntas i sin tur en elev 

”kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra 

slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte” 

och även 

”ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och 

arbetsliv” (SKOLFS 2000:2). 

För att uppnå målen för respektive årskurs/kurs har kraven naturligt nog skärpts i 

gymnasiesvenskan. Att bland annat kunna tillämpa språkets normer och att ha kunskaper om 
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språket i årskurs 9 har bytts ut mot att i Svenska B exempelvis kunna skriva texter där 

innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte samt att ha utvecklat 

sitt skrivande till ett redskap i kommande studier och arbetsliv. Det krävs således en 

utveckling hos individen och dennes språk- och skrivförmåga för att dessa mål ska kunna 

uppnås genom skolgången. I denna uppsats går jag närmare in på hur detta går till. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka skillnader i språklig kvalitet i ett antal 

elevtexter, av liknande uppgiftstyp, som är skrivna av elever i högstadiet respektive 

gymnasiet. Undersökningen ska redogöra för hur ungdomars skrivutveckling kan 

åskådliggöras under skolåren mellan årskurs 9 och Svenska B i gymnasiet.  

1.2 Frågeställningar 

För att uppnå det övergripande syftet med undersökningen använder jag mig av följande 

frågeställningar: 

 Hur skiljer sig elevtexterna från gymnasiet i jämförelse med årskurs 9-texterna rörande 

textlängd, meningslängd, ordlängd, ordvariation, fundamentslängd och andel 

subjektsfundament? 

 Vilka av de språkdrag som undersöks framstår som mest betydande för elevers 

skrivutveckling? 

 

1.3 Disposition 

I de inledande avsnitten presenteras upplägget kring uppsatsen närmare. Ett formulerat syfte 

med tillhörande frågeställningar fungerar som utgångspunkt för hela arbetet. En inblick i 

forskningsläget och vad som skrivits sedan tidigare inom samma område ges i kapitel 2 

Bakgrund och tidigare forskning. I kapitel 3 under rubrikerna 3.1 material och 3.2 metod 

presenteras vad för slags undersökning detta är och hur den tagit form. Därefter följer en 

resultatdel där jag återger vad min undersökning leder fram till och detta redovisas delvis i 

olika tabeller. Slutligen finns en diskussionsdel där jag diskuterar mitt eget resultat i 

förhållande till den tidigare forskningen och alltsammans leder fram till en slutsats som 

besvarar frågeställningarna från avsnitt 1.2. 

 

 



5 
 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I följande del av uppsatsen kommer tidigare forskning inom samma eller liknade 

undersökningsområden att lyftas fram. I ett första stycke återges ett resonemang om elevers 

språkutveckling. Därefter följer tidigare forskning om varje enskilt kvalitetsdrag i skriven text 

som den här uppsatsen berör. 

2.1 Språkutveckling 

Individens språkutveckling går att definiera på flera olika sätt och det är många små detaljer 

som hjälper till att förklara helheten. Inte minst utvecklingen av skriftspråket går att studera 

utifrån en rad olika aspekter. Åke Pettersson (1989) redogör på ett både abstrakt och konkret 

vis för hur språkutveckling ger sig tillkänna i svenska elevers skrivna texter. Petterson menar 

att det borde finnas ”något slags enhetlighet bakom begreppet språkutveckling, ett generellt 

mönster som håller samman de flesta sanningar och iakttagelser med hjälp av underliggande 

regelbundenhet och principer” (1989:162). Enligt Pettersson får man emellertid räkna med att 

språkutvecklingen inte äger rum i tydliga steg. Elever lär sig inte ett ord eller en konstruktion 

på en gång och som en helhet. Inte ens småbarnens språkförmåga utvecklas på det sättet. Han 

fortsätter resonemanget med att förklara att ”[t]värtom råder interaktion, samspel – mellan 

innehåll och form, mellan ord och syntax, mellan redan kända fakta och nya fakta, mellan 

vanliga och ovanliga ord. Variation är en grundprincip” (1989:176). 

2.2 Textlängd 

Vad det gäller elevtexters omfång skriver Petterson att ”[t]extlängden är den grundläggande 

utvecklingsdimensionen i så motto att den är förutsättningen för alla andra formella och 

innehållsliga egenskaper” (1989:164). Vidare konstaterar han att det blir mer av allt, äldre 

elever producerar större mängder av alla språkdrag. Pettersson slår fast att elevtexterna 

tenderar att bli allt längre och innehålla längre ord allt senare under skoltiden. Detta förklarar 

han med att själva vanan vid penna och papper samt den finmotoriska utvecklingen delvis ger 

draghjälp. Men den huvudsakliga förklaringen till den ökande textlängden beror enligt 

Pettersson på ”viktiga drag i elevernas kognitiva och sociala utveckling. Att skolan som 

helhet – och den övriga uppväxtmiljön – bidrar till resultatet står väl också klart. Allt som ger 

mental näring åt eleverna har verkan” (1989:164). En studie som Eva Östlund-Stjärnegårdh 

har genomfört visar att elevtexters längd sammanfaller med bedömningen av samma texter i 

den meningen att längre texter i snitt bedöms med högre betyg än kortare texter (Östlund-

Stjärnegårdh 2002:76). Östlund-Stjärnegårdh resonerar om att textlängden vid bedömning 
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ofta ses som ett mått på kvalitet, trots att det inte alltid uppges som ett krav på förhand. Den 

bedömande läraren beaktar det många gånger omedvetet, menar hon (2002:77). Även 

Hultman och Westman kommer i sin undersökning Gymnasistsvenska (1977) fram till att 

uppsatser med många ord i deras material får höga betyg och att uppsatser med få ord får låga 

betyg (1977:54). Detta mönster följer betygssättningen av elevtexterna i deras material upp till 

den allra högsta betygsnivån där ordantalet per text sjunker igen och de konstaterar att det 

tycks finnas en övre gräns där längden inte spelar så stor roll. Samtidigt resonerar de kring att 

ordräkning rent tekniskt sett är en god grund för betygsättning, till och med av ett centralt 

prov i svenska för årskurs 3 i gymnasieskolan (1977:54).    

2.3 Meningslängd 

Författarna till boken Elevtext – Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9 (1990) Olle 

Josephson, Lars Melin och Tomas Oliv menar att det är fel att säga att en skoluppsats 

innehållande långa meningar röjer ett mer avancerat språkbruk än texter där meningarna 

generellt är kortare (1990:33). Det är också väsentligt att skilja på grafiska respektive 

syntaktiska meningar (1990:29) och jag vill understryka att det är antalet grafiska meningar i 

de olika elevtexterna som bildar underlag till den delen av undersökningen som behandlar 

meningslängd. Josephson, Melin och Oliv fortsätter med att konstatera att de bästa texterna 

ofta kännetecknas av både långa och korta meningar, ”[e]n skicklig skribent förmår att variera 

meningslängden och därigenom använda den som ett medel att framhäva innehållet” 

(1990:35). Östlund-Stjärnegårdh kommer i sin undersökning fram till att elevtexter som 

bedöms med högre betyg ofta innehåller något kortare meningar än de texter som erhåller 

lägre betyg, beträffande antal ord per grafisk mening (2002:82). Mycket av detta beror enligt 

henne på att de svagare skribenterna ibland har svårt att sätta punkt (dessa texter innehåller 

många satsradningar). Samtidigt innehåller den enda VG-texten i hennes undersökning något 

fler ord än vad G-texterna gör i snitt per mening. I Hultman och Westmans material har 

texterna från den högsta betygsgruppen i snitt fler ord per grafisk mening än texterna i de 

övriga betygsstegen. Medelvärdet för texterna med lägst betyg ligger på 16,46 ord per mening 

och bland texterna med högst betyg är medelvärdet 18,35. Däremellan finns det dock inget 

direkt samband mellan betyg och meningslängd (Hultman & Westman 1977:223) och de 

resonerar kring att i ögonen på bedömarna av elevtexterna i materialet är makrosyntagmlängd 

varken positivt eller negativt kopplad till betygen (1977:188). 
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2.4 Ordlängd 

Långord är benämningen på ord bestående av sju eller fler bokstäver (Josephson, Melin & 

Oliv 1990:51). Pettersson menar att detta språkdrag ökar under skolåren, om än i något 

måttfull takt under grundskoletiden (1989:166). Han konstaterar sedermera att ökad ordlängd 

visar att ”elevernas aktiva ordförråd växer och att språkbruket blir mer varierat och mindre 

enahanda, mer självständigt och kreativt” (1989:170). Samme Pettersson anser att det är bra 

att elever kan behärska allt fler långord och ett svårare språk. Det gör att de tillåts komma 

närmare den både avspända och sparsmakade stilen (1989:173). Östlund- Stjärnegårdh menar 

att ordlängden i elevtexter kan vara ett tecken på texternas komplexitet och då syftar hon på 

variation och specifikation (2002:85). Vidare konstaterar hon att elevtexten med betyget VG i 

hennes undersökning innehåller längre ord i snitt än vad IG- och G-texterna gör. Däremot är 

ordmedellängden marginellt högre bland IG-texterna än bland G-texterna (2002:86). 

Liknande resultat visar sig beträffande andelen långord i snitt per text i hennes material. Den 

enda VG-texten innehåller 21 % långord medan snittet för G- och IG-texterna ligger på 16 

respektive 17 % (2002:87). Texterna från de två lägsta betygsnivåerna i hennes material 

innehåller alltså en relativt likvärdigt hög andel långord, medan texten med högre betyg 

sticker ut. Detta bekräftar således Pettersons resonemang om att det är positivt när elever 

behärskar allt fler långord. Även i Hultman och Westmans uppsatsmaterial är ordlängden 

positivt kopplad till betygen (1977:78). De vill dock inte för den sakens skull uppmana 

gymnasisterna att skriva längre ord, utan menar att det bästa är att använda enkelt språk och så 

korta ord som möjligt inom de ramar som skrivuppgiften och andra faktorer fordrar. I 

realiteten kräver dock detta att gymnasisterna lär sig skriva så att ordlängden ökar, trots att 

denna ökning inte kan ses som ett eftersträvansvärt isolerat fenomen i språket, menar Hultman 

och Westman (1977:78).  

2.5 Ordvariation 

Ju äldre en människa blir desto större blir hennes ordförråd. Först förstås orden i ofta 

självförklarande sammanhang, senare lär man sig att på ett allt bättre sätt använda dem i tal 

och skrift (Pettersson 1989:167). Pettersson förklarar att när barnen lär sig nya ord och i allt 

högre omfattning börjar använda betydelseord så leder detta till en rad språkliga förändringar i 

deras skrivna texter. Bland annat sker följande: Ordvariationen ökar och orden, satsdelarna 

samt satserna blir längre (1989:169). Ett stort ordförråd spelar alltså roll för hur hög kvalitet 

en text håller och detta är oavhängigt av textens längd. Pettersson menar att ”innehållet per 

100 ord blir rikare som en följd av att ordvariationen ökar; skribenten har mer att säga till om 
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inom samma textvolym” (1989:170). Vidare skriver Josephson, Melin och Oliv att ett varierat 

ordflöde i en text både visar på skribentens förmåga att träffa rätt i sin beskrivning och att 

innehållet blir mer varierat. Skribenten har mycket att säga i sitt ämne och växlar inte bara 

mellan ett lågt antal ord och tankar (1990:45). Östlund-Stjärnegårdh menar i sin tur att 

”[l]ånga, gärna ovanliga ord kan vara en tillgång i en text, medan en text med ofta upprepade 

enkla, vanliga ord torde uppfattas som enformig” (2002:89). Hon konstaterarar också att 

ordvariationsindex-värdet (se avsnitt 3.2.1) bör stiga i takt med större språkbehärskning och 

skrivförmåga (2002:89). Detta till trots märks inte ordvariationen i betygsskillnaderna mellan 

texterna i hennes undersökning på ett sätt som styrker hennes resonemang fullt ut (2002:90). 

OVIX-värdet för G-texterna i hennes material uppmäter 56 medan IG-texterna har OVIX 57 i 

snitt, vilket inte indikerar att ett högre OVIX-värde kännetecknar högre kvalitet, åtminstone 

inte sett till betyget. Den enda VG-texten i materialet hamnar emellertid på OVIX 62 och det 

är helt i enlighet med vad som kan förväntas i förhållandet mellan OVIX-värde och högre 

skrivförmåga. Detta är också förutsättningen som ligger till grund för min undersökning 

huruvida högre OVIX-värde är ett kvalitetsdrag som ökar i takt med skrivutvecklingen. I 

Hultman och Westmans undersökning återfinns samma tendens då medianen för uppsatserna 

inom den lägsta betygsgruppen i deras material uppmäter 58,7, samtidigt som medianen för de 

högst betygsatta uppsatserna motsvarar OVIX 67,6 (1977:56). De konstaterar att ”större 

ordvariation hänger ihop med högre betyg” (1977:59). Högre betyg får betraktas som en 

indikation på en texts högre språkliga kvalitet och därför är det också intressant att undersöka 

skillnaden i OVIX-värden mellan åldersgrupperna i mitt material. 

 

2.6 Fundament 

Vid en analys av fundamenten i en text går det att se olika detaljer som vittnar om vilken 

språklig kvalitet som texten håller. Med hjälp av ett positionsschema kan man enligt 

Josephson, Melin och Oliv med fördel undersöka olika syntaktiska förhållanden i en text: 

     -Ett första undersökningsområde är variationsgraden, det vill säga om alla meningar i stort 

sett är likadant byggda. Står alltid samma slags subjekt i fundamentet? Eller fylls olika 

positioner i schemat med olika mycket text sett från mening till mening? 

    -Det går också att se graden av skriftspråklighet i förhållande till vardaglighet. Ett icke 

talspråksnära skriftspråk som är mer formellt känns ofta igen av att det är vänstertungt, alltså 

att det återfinns många ord i fundamentet. Ett talspråksnära, mer vardagligt skriftspråk 

innehåller däremot ofta korta fundament och blir på så sätt mer högertungt. 
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    -Även en texts koncentration och komplexitet går att se med hjälp av ett satsschema. Ju 

högre antal ord som återfinns i en och samma position, desto mer koncentrerad och 

syntaktiskt komplex blir ofta framställningen (Josephson, Melin & Oliv 1990:37). 

     I Hultman och Westmans material finns ett intressant resultat beträffande fundamenten och 

vilken satsdelsfunktion de har i elevtexterna. Procentandelen för subjektsfundament stiger 

parallellt med betygsgraden bland texterna som de undersökt. I de texter som erhållit lägst 

betyg består 59,7 % av fundamenten av subjekt som satsdel, medan texterna med högst betyg 

innehåller 74,2 % subjektsfundament. Dessutom är procentandelen för subjektfundament 

stigande för varje betygssteg där emellan (1977: 213). Detta är intressant då deras 

undersökning därmed visar en tendens för att högre textkvalitet och högre andel fundament 

bestående av ett subjekt går hand i hand. Hultman och Westman resonerar också kring att 

deras resultat på den här punkten är anmärkningsvärt och nämner att det i skolan ibland 

förekommer skrivövningar som går ut på att eleverna ska lära sig att inte börja med subjektet 

så ofta (1977: 212). I Östlund-Stjärnegårdhs material visar sig däremot ett motsatt resultat 

(2002:139). I hennes jämförelse av andelen subjektsfundament i 18 IG-texter och 18 G-texter 

är det IG-texterna som innehåller högst procent subjektsfundament, 66 % mot 64 %. Eftersom 

skillnaden är så pass låg bedömer hon den inte som statistiskt signifikant, men det går ändå att 

tolka som en fingervisning om att en alltför hög andel subjektsfundament i texterna i hennes 

material är kopplat till lägre språklig kvalitet och Östlund-Stjärnegårdh resonerar kring att 

sådana texter ger ett tjatigt intryck. 

     Vad det angår fundamentslängd menar Per Lagerholm att ”[i] mycket skriftspråklig stil 

med hög grad av komplexitet, långa bisatser, andragradsbisatser och meningar med utförligt 

och komplext innehåll finns en tendens till långa fundament” (Lagerholm 2008:131). Ett 

generellt högt antal ord i fundamentsposition går således att betrakta som någonting positivt 

om man som skribent vill uppnå hög språklig kvalitet med sin text. ”Motsatsen kallas 

högertyngd och innebär att fundamenten överlag är korta. Denna tendens finns i stilar som vi 

uppfattar som lediga eller talspråkliga”, fortsätter Lagerholm (2008:131) och slår fast att det 

alltid finns en växling mellan långa och korta fundament i alla sammanhang. Både långa 

meningar med korta fundament och korta meningar med långa fundament är vanligt 

(2008:132). Lagerholm hänvisar också till Hans Landqvists undersökning 

Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland (2000) som 

bekräftar att fundamenten är längre i mycket formell skrift. Enligt denna innehåller svenska 

författningar en genomsnittlig fundamentslängd på 6,0 ord, vilket går att ställa i relation till 

Margareta Westmans undersökning av bruksprosatexter i Bruksprosa: en funktionell 
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stilanalys med kvantitativ metod (1974) som visar att genomsnittet av fundamentslängden i 

hennes material, beståendes av tidningstext, läroböcker, debattexter och broschyrer, motsvarar 

3,1 ord per fundament. Detta är relevant att beakta då elevtexterna i mitt material också går att 

sortera under kategorin bruksprosa (se avsnitt 3.1) och därför är det rimligt att jämföra dessa 

med texterna i Westmans material. Samtidigt går det att konstatera att genomsnittligt längre 

fundament i en text kan ses som en indikation på högre språklig kvalitet i jämförelse med en 

text innehållande kortare fundament i snitt och därför kännetecknar fundamentslängden i en 

text hur långt skribenten har kommit i sin skrivutveckling. 

 

3 Material och metod 

I följande kapitel redogör jag för materialet och metoden som jag arbetar med i 

genomförandet av denna uppsats. Metodavsnittet består av en övergripande del där 

undersökningens arbetsprocess beskrivs. Därefter följer två avsnitt där analysverktygen 

presenteras närmare. Slutligen går jag in på principer som jag använder mig av i 

fundamentsanalysen och detta redogör jag för i ett eget avsnitt.  

 

3.1 Material 

Undersökningsmaterialet för uppsatsen består av tio elevtexter från årskurs 9 och tio 

elevtexter från Svenska B i gymnasiet. Samtliga texter är krönikor hämtade ur arkivet för 

nationella proven i svenska VT 2011, den skriftliga delen, och de har alla efter bedömning 

blivit värderade med VG i betyg. Vilka elevtextförfattarna är förefaller helt oväsentligt för 

denna undersökning och därmed förblir de anonyma genom hela arbetet. Jag skiljer 

elevtexterna åt genom att dela in dem i två olika textpooler, där alla texter från årskurs 9 ingår 

i den ena och alla texter från Svenska B ingår i den andra. I varje textpool ingår således 10 

olika elevtexter och för att kunna hålla isär dessa har var och en ett eget nummer. Vilket 

nummer en enskild elevtext erhåller har inte att göra med någon inbördes rankning eller 

bedömning, utan baseras på vilken slumpvis ordning jag valt att analyserat dem. Texterna från 

årskurs 9 är betecknade Å9.1, Å9.2, Å9.3 och så vidare, med samlingsnamnet för hela 

textpoolen Å9.1-10. Texterna från Svenska B är i sin tur benämnda SB.1, SB.2, SB.3 och så 

vidare, och de ingår i textpoolen med samlingsnamnet SB.1-10. Som bakgrundsmaterial (se 

kapitel 2) används litteratur vilken berör elevers språk- och skrivutveckling i generella termer. 

Jag nyttjar även tidigare forskning om kvalitetsdrag i elevtexter och jämför mitt eget resultat 

med vad som presenteras i andra undersökningar inom samma område.  
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3.2 Metod 

I och med att samtliga elevtexter i materialet är bedömda med VG i betyg är det på förhand 

rimligt att förutse att elevtexterna från gymnasiet håller högre språklig kvalitet än årskurs 9-

texterna överlag. Jag utgår från att lärarna som betygsatt texterna har hållit sig till de 

bedömningsmatriser som finns för nationella proven i svenska och därför fyller det ingen 

funktion för mig att undersöka om elevtexterna är värda det betyg som de fått. Det som är 

intressant för min undersökning är att ta reda på hur elevtexterna från de olika 

åldersgrupperna skiljer sig åt rent språkligt. Det är dessutom relevant om det går att se några 

tendenser för om något eller några av språkdragen som undersöks framstår som mer 

betydande för elevers skrivutveckling.       

     Denna undersökning är kvantitativ och komparativ i sin utformning. Elevtexterna från de 

olika åldersgrupperna ställs mot varandra för att skillnader beträffande de olika språkdrag som 

ingår i undersökningen ska kunna identifieras. Dessa språkdrag, som jag också väljer att 

benämna kvalitetsdrag, då de utgör mått på språklig kvalitet i texterna, är textlängd, 

meningslängd, ordlängd, ordvariation, fundamentslängd och andel subjektsfundament. 

Språkdragen är utvalda efter vad som är återkommande i tidigare forskning inom samma eller 

liknade ämne och som fått stort fokus när kommer till att bedöma kvalitet i skriven text. Det 

finns en rad ytterligare aspekter som kan bilda underlag till en undersökning av den här typen, 

men efter noga avvägning och efter samråd med såväl handledare som kurskamrater, har jag 

beslutat mig för att använda mig av just de här språkdragen i min frågeställning. Nedan i 

avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 går jag närmare in på hur dessa används i undersökningen.  

     Analysen behandlar elevtexterna i deras autentiska format, vilket medför att språk- och 

skrivfel inte korrigeras. Vid ett fåtal tillfällen har jag placerat ut ett skiljetecken där det är 

uppenbart att eleven haft för avsikt att göra det men av någon anledning glömt bort eller låtit 

bli att göra det. Med uppenbart menar jag att eleven börjar nästa mening med stor bokstav och 

jag räknar därmed det som visad god vilja (Hultmans appendix, Teleman 1974:256). På så sätt 

blir det också lättare att undersöka meningslängden för grafiska meningar.  

     Under resultatdelen redogör jag mer ingående för hur varje uträkning går till vid analysen 

av respektive kvalitetsdrag. I resultatdelen presenteras även avvägningar och begränsningar 

som görs i analysen, där resultatet annars riskerar att gå åt en annan riktning än det som är 

syftet med undersökningen. Värt att nämna är också att undersökningen inte inbegriper de 

olika texternas rubriker. Samtliga texter från årskurs 9 har samma förutbestämda rubrik 

”Flammande kärlek” och samtliga texter från Svenska B har rubriken ”Klyschor”. Respektive 
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skrivuppgift efterfrågar således att eleverna skriver krönikor med en given rubrik och därför 

väljer jag att inte räkna med texternas rubriker i undersökningen. 

 

3.2.1 Textlängd, meningslängd, ordlängd och ordvariation 

Vad det gäller uträkningarna av textlängd (antal ord) och meningslängd (enbart grafiska 

meningar) använder jag mig av läsbarhetsindexprogrammet www.lix.se och därför bör de vara 

exakta. Däremot är jag tvungen att själv skriva av alla texter för att kunna få dem i digitalt 

format och detta ger eventuellt utrymme för ett fåtal räknefel, men jag anser att siffrorna i 

största möjliga mån ändå är signifikativa för hur elevtexterna ser ut i sin ursprungsform. För 

att kunna undersöka ordlängden i de olika texterna väljer jag att studera andelen långord som 

vardera elevtext innehåller. Även denna uträkning görs med hjälp av www.lix.se och det går 

att se hur många ord i en text som består av fler än sex tecken. I de fall där eleverna 

särskriver, hopskriver eller på annat sätt stavar ett ord fel låter jag det vara precis som det är 

och gör mina beräkningar efter vad som står och inte efter vad som förmodligen var 

meningen. På så sätt blir resultatet mer rättvisande då det är lika för alla texter, samtidigt som 

det går att anta att skrivfelen reduceras med åren och att gymnasietexterna därför bör 

innehålla färre direkta sådana. En begränsning som jag gör i undersökningen beträffande 

ordlängden är att jag inte berör ordmedellängden för texterna i materialet. Anledningen till 

detta är att det skulle kräva räkning för hand av hur många bokstäver som samtliga ord i 

materialet består av, någonting som jag bedömer som alltför tidskrävande i proportion till 

undersökningens omfattning i övrigt. Därför begränsas analysen av ordlängden till att enbart 

inbegripa förekomsten av långord i materialets olika texter. 

     Även ordvariationen beräknas med hjälp av samma räkneprogram och då är det texternas 

ordvariationsindex (OVIX) som undersöks. OVIX är en formel som byggs upp med 

logaritmer och är utarbetad av Hultman (Gymnasistsvenska 1977). Med hjälp av den räknar 

man ut kvoten mellan det hela antalet ord i en text och antalet olika ord i densamma. Eftersom 

textlängden spelar stor roll för hur många olika ord en text innehåller ingår längdvariationer i 

beräkningsmetoden (Josephson, Melin & Oliv 1990:45. Se även Hultman & Westman 

1977:56). 

 

3.2.2 Fundament 

Vid analysen av elevtexternas fundament och dess längd görs uträkningarna för hand, vilket 

kräver en del avvägningar av var fundamenten börjar och slutar. Många meningar är 

grammatiskt ofullständiga, vilket problematiserar analysen. Även om jag förstår vad en elev 

http://www.lix.se/
http://www.lix.se/
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egentligen har försökt skriva måste jag ta hänsyn till vad som faktiskt står skrivet. Därmed 

blir många fundament kortare eller längre än vad som förmodligen är meningen, sett till hur 

många ord de består av. Fundamentsanalysen är inte fullständig. Jag har begränsat mig till att 

enbart undersöka just längden och andel subjektsfundament. Övriga satsdelar i fundamenten 

undersöks inte närmare (jfr Östlund-Stjärnegårdh 2002:137). Till min hjälp vid 

fundamentsanalysen använder jag mig av Jörgensen och Svensson (1987) och vid de allra 

mest svårbedömda fallen ger jag exempel för att förklara mitt resonemang. Här kommer det 

att uppstå situationer där det går att tolka resultatet på annorlunda sätt än vad jag gör, men 

efter överläggning med min handledare har jag bestämt mig för att detta är det mest tydliga 

och rättvisande tillvägagångssättet. Min ambition är också att jag ska kunna argumentera för 

alla bedömningar, även de mest svårtolkade. 

 

3.2.2.1 Principer vid fundamentsanalysen 

I detta avsnitt används ett antal ordagrant citerade exempel från elevtexterna i materialet. 

Dessa består av satser som illustrerar situationer där fundamentsanalysen kräver extra 

reflektion för att bli korrekt. Fundamenten i satserna är kursiverade för att tydliggöra var de 

börjar och sluter. Efter varje exempel finns en förkortning som visar från vilket elevtext som 

varje sats härstammar. 

  

Dubbla satsled i fundamentspositionerna är vanligt förkommande i materialet. Detta vållar 

inga problem vid ordräkningen då jag väljer att konsekvent räkna samtliga ord i fundamentet 

vid sådana tillfällen. Däremot kan det skapa bryderier kring om fundamentet i fråga är ett 

subjektsfundament eller inte när det exempelvis består av ett subjekt och ett adverbial, eller 

två olika subjekt efter varandra. Jag väljer därför att räkna alla fundament innehållande ett 

subjekt som just subjektsfundament.  

     Men att tro att något kan vara för evigt det är dumt och naivt. (Å9.2)  

     För att byta forum helt så kan vi ta exempel på klyschor från sportens värld. (SB.6) 

 

Det finns exempel på frågekonstruktioner där ett fundament före det finita verbet 

förekommer, trots att frågan är ställd på ett sätt så att fundamentspositionen bör stå tom. Vid 

sådana tillfällen räknas dock samtliga ord innan det finita verbet som fundament, även om 

satsen är grammatiskt inkorrekt. 

     Att må så dåligt under en lång tid var det värt det? (Å9.2) 
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Liknande exempel finns där det förekommer en frågekonstruktion med ett flerledat 

fundament. På samma sätt ingår här samtliga ord i ordräkningen, trots att fundamentet består 

av fler än en satsdel. 

     Nu när jag tänker efter, hur kan något så vackert orsaka så mycket smärta? (Å9.7) 

 

Vid något enstaka tillfälle förekommer fundament som består av mer än en hel grafisk 

mening. Till skillnad från i undersökningen av meningslängden i texterna frångår jag därför 

att enbart studera de grafiska meningarna här. Istället analyseras hela makrosyntagmen som 

står i fundamentsposition. I följande exempel har en elev inlett frasen med en fristående bisats 

som avslutas med punkt. Därefter följer ny mening som inleds med konjunktionen och. 

Fundamentet innan det finita verbet är sträcker sig således över två olika grafiska meningar 

och därför blir det också väldigt långt. För att vara konsekvent i ordräkningen bedömer jag 

också alla ord som står innan det finita verbet är i satsen som ett enda långt fundament. 

     Att få känna tryggheten man känner när man somnar tätt nära personen man älskar. Och 

att personer i vår omgivning strävar efter kärlek och trygghet det är ingen nyhet. (Å9.2) 

 

I en elevtext har skribenten glömt att skriva ut ett finit verb på ett ställe där det blir uppenbart 

att så var meningen. Vid en sådan situation väljer jag att placera ut ett hypotetiskt verb, i det 

här fallet i form av ett kan som gör att satsen fungerar och därmed kan jag räkna med 

subjektsfundamentet man i undersökningen. 

     Man läsa om kärlek och man kan se det på film (Å9.10) 

 

I flera texter, särskilt bland elevtexterna från gymnasiet, förekommer citat, där skribenten 

refererar till någon annans text, i form av fristående satser. I dessa citat, som många gånger är 

fullständiga meningar, finns fundament av olika slag.  

     De citerar också Gits Ohlson från en artikel i se. ”Det är rökare i stolpen och krut i 

dojjorna. Det är luftpastejer och krypare och kanoner och alla spelare försöker lägga rabarber 

på bollen”. (SB.8) 

 

Citatet i exemplet fungerar alltså fristående som två egna grafiska meningar, men eftersom det 

blir uppenbart att detta är någonting som eleven själv inte har dikterat väljer jag att inte räkna 

fundamenten inom citatet i min undersökning. För att vara konsekvent bortser jag från att 

räkna och satsdelsbestämma fundament inom citat genom hela analysen av materialet. Men 

om däremot ett citat finns på fundamentsposition i en längre sats som eleven själv komponerat 
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räknar jag samtliga ord i citatet på samma sätt som elevens egna. Detta ger upphov till 

förhållandevis långa fundament på sina håll. 

     ”Hur kändes det?”, ”Ordning och reda, pengar på fredag” och ”Jag beklagar sorgen” är 

uttryck jag inte tror mig vara ensam om att ha hört. (SB.1) 

 

I exemplet ovan återfinns tre stycken citat på rad som alla ingår i fundamentet innan det finita 

verbet är. Därför väljer jag att räkna samtliga ord i de olika citaten vilket gör fundamentet 

ovanligt långt (13 ord). 

     I flera elevtexter finns parenteser inom eller efter fundamentet. I fundamentsanalysen 

väljer jag att bortse från dessa parenteser då de ofta ställer till problem vid 

satsdelsbestämningen av fundamentet som helhet. För att vara konsekvent räknas inte heller 

antalet ord inom parentesen som en del av fundamentets ordantal. 

     Fotbollsspråket och andra idrottsspråk (för det finns ju faktiskt andra sporter än fotboll 

också) är dessutom ett slags språkligt verktyg som underlättar samtal idrottsutövare emellan. 

(SB.2) 

     I boken Klassiska klyschor och k-märkta ord (2007) skriver Staffan Bengtsson och Göran 

Willis om de sedvanliga fraserna som brukar dyka upp i radion när till exempel en 

fotbollsmatch refereras. (SB.6) 

I det senare exemplet står årtalet på boken, som eleven refererar till, inom parentes och 

eftersom det ingår i fundamentet bortser jag från årtalet i ordräkningen. I andra fall där datum 

förekommer i fundament, men löpande som en del av satsdelen, betraktar jag det som ett och 

samma ord, på samma sätt som i den totala ordräkningen vid undersökningen av textlängden. 

En hemsida räknas också som ett och samma ord.  

     På hemsidan www.dinbyggare.se kan man se en ordlista över murarens språk (SB.2) 

 

I materialet förekommer bisatser som gjorts om till huvudsatser på ett sätt som egentligen inte 

är nödvändigt och som leder till att det finns fundament som inte nödvändigtvis behöver 

existera. 

     och paret bestämmer sig för att nu är det dags att lämna restaurangen. (SB.6) 

Satsen nu är det dags att lämna restaurangen är en huvudsats där nu står i 

fundamentspositionen. Men satsen inleds med ordet att vilket indikerar på att det i själva 

verket är en bisats. Eleven har således kastat om orden i bisatsen så att en ny huvudsats bildas, 

http://www.dinbyggare.se/
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vilket inte är nödvändigt. Det gör dessutom frasen mer svårläslig även om det i det här fallet 

inte är något problem att förstå vad eleven menar. Här väljer jag emellertid att ta hänsyn till 

bisatsinledaren att och bedömer satsen som just en bisats. Därmed bortser jag från att räkna 

med fundamentet nu i min analys. På denna punkt är jag givetvis också konsekvent genom 

hela undersökningen. Detta är nämligen inte det enda exemplet där den här typen av problem 

uppstår. 

4 Resultat 

Nedan följer resultatdelen för undersökningen. Varje kvalitetsdrag redovisas i enskilda avsnitt 

och resultaten presenteras dels i form av tabeller och dels i löpande text som närmare förklarar 

vad som går att utläsa av varje enskild tabell.   

 

4.1 Textlängd 

Som det framgår av Tabell 1 är snittlängden för varje enskild text, sett till medelvärdet av 

antal ord per text, högre bland gymnasietexterna än bland årskurs 9-texterna. Elevtexterna 

från årskurs 9 innehåller tillsammans 4885 ord vilket ger ett medelvärde på 488,5 ord per text. 

Detta att jämföra med elevtexterna från Svenska B som innehåller 5664 ord fördelat på 10 

texter, vilket alltså ger ett medelvärde på 566,4 ord per text. Anmärkningsvärt är emellertid 

det faktum att den allra längsta texten i materialet finns bland årskurs 9-texterna. Å9.8 

innehåller 1032 ord och det är 106 ord fler än den näst längsta texten i materialet (SB.5). 

Detta gör också att spridningen mellan den kortaste och längsta texten inom vardera textpool 

blir betydligt större bland elevtexterna från årskurs 9 än bland gymnasietexterna. Vid en 

omräkning med den längsta texten från varje undersökningsgrupp borträknad blir medelvärdet 

för antal ord per text bland årskurs 9-texterna 428,1 ord och bland texterna från Svenska B 

526,4 ord. Detta understryker ytterligare resultatet om att gymnasietexterna i materialet är 

betydligt längre än elevtexterna från årskurs 9 överlag. 
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Tabell 1. Antal ord per text uttryckt i medelvärdet för textpoolen samt spridningen mellan det  

lägsta och högsta antalet ord per text inom samma textpool. 

 Å9.1-10 SB.1-10 

ANTAL TEXTER 10 10 

ANTAL ORD 4885 5664 

ORD/TEXT 488,5 566,4 

SPRIDNING 287-1032 363-926 

 

4.2 Meningslängd 

För undersökningens syfte beträffande texternas meningslängd är det mest intressant att  

veta vad snittlängden för en mening är för texterna inom varje textpool. Tabell 2 visar att 

texterna från textpool SB.1-10 innehåller något färre meningar i snitt per text, 35,1 meningar 

per text att jämföra med 37,1 meningar per text bland texterna från textpool Å9.1-10. Dessa 

meningar från gymnasietexterna innehåller samtidigt 19,37 ord i snitt per mening och text, 

vilket är avsevärt fler än bland årskurs 9-texterna där medelvärdet är 14,52 ord. Resultatet 

visar sålunda att de äldre skribenterna i undersökningsmaterialet använder sig av överlag färre 

men längre meningar än de något yngre skribenterna från årskurs 9 gör. 

 

Tabell 2. Antal meningar per text och antal ord per mening och text uttryckt av medelvärdet. 

 Å9.1-10 SB.1-10 

ANTAL TEXTER 10 10 

ANTAL ORD 4885 5664 

ANTAL 

MENINGAR/TEXT 

37,1 35,1 

ANTAL ORD/MENING 

OCH TEXT 

14,52 19,37 

 

4.3 Ordlängd 

Av det genomsnittliga ordantalet för en text bland materialets årskurs 9-texter, som ovan 

nämnt uppgår till 488,5 ord per text (4.1 Textlängd), består 66,8 ord av sju eller fler bokstäver 

och räknas därmed som långord (se Tabell 3). Detta ger en frekvens på 13,67 %. 

Jämförelsevis uppgår andelen långord bland gymnasietexterna räknat på medeltextlängden 

(566,4 ord) till 129,7 i snitt per text, vilket motsvarar 22,9 %. Därmed blir det tydligt att 

gymnasieeleverna både använder sig av fler långord per text och dessutom mer frekvent sett 
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till hur hög procent av det totala antalet ord som är just långord. Eftersom texterna från 

Svenska B är längre än texterna från årskurs 9 sett till hur många ord de innehåller i 

genomsnitt är det också logiskt att de innehåller ett högre antal långord per text. Det som är 

verkligt relevant för undersökningen är därför att resultatet visar hur förekomsten av långord 

visar sig i procent sett till helheten. 

 

Tabell 3. Antal långord per text uttryckt av medelvärdet samt frekvensen av långord räknat i 

procent. 

 Å9.1-10 SB.1-10 

ANTAL TEXTER 10 10 

ANTAL LÅNGORD PER 

TEXT 

66,8 129,7 

FREKVENS I % 13,67 22,9 

 

4.4 Ordvariation 

Resultatet för ordvariationen i materialets olika texter redovisas, som nämnt under metoden, i 

form av texternas ordvariationsindex (OVIX). För att få reda på OVIX-medelvärdet bland 

texterna inom samma textpool räknas först OVIX för varje enskild text ihop med varandra, 

därefter divideras det med antalet texter (10). Detta ger ett resultat som tyder på att OVIX i 

snitt är högre för varje enskild text bland gymnasietexterna (61,56) än bland årskurs 9-

texterna (54,80). I Tabell 4 redovisas även spridningen mellan den text med lägst respektive 

högst OVIX inom vederbörlig textpool och där föreligger en intressant detalj. Den text med 

allra högst ordvariationsindex i hela materialet återfinns bland texterna från årskurs 9. Denna 

uppmäter 70,24 (Å9.4) vilket alltså är långt över medelvärdet för båda textpoolerna. Samtidigt 

som denna text drar upp medelvärdet för hela textpoolen återfinns också den text med absolut 

lägst OVIX bland texterna från årskurs 9, vilken endast uppmäter 40,47 (Å9.6). Detta gör att 

medelvärdet ändå håller sig förhållandevis lågt. Med dessa två ytterligheter borträknade 

uppmäter medelvärdet för textpoolen 54,66 vilket följaktligen är snarlikt resultatet 54,80 när 

de båda ingår i uträkningen. Resultatet för undersökningen av elevtexternas 

ordvariationsindex visar således att OVIX är jämnare och generellt högre bland 

gymnasietexterna och mer ojämnt samt överlag lägre bland årskurs 9-texterna. 
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Tabell 4. OVIX-medelvärden för texter inom samma textpool och spridningen mellan den text   

med lägst respektive högst OVIX inom vardera textpool. 

 Å9.1-10 SB.1-10 

ANTAL TEXTER 10 10 

OVIX-MEDELVÄRDE 54,80 61,56 

SPRIDNING 40,47 – 70,24 53,8 – 69,88 

 

4.5 Fundament 

Av Tabell 5 går det att utläsa att snittet av antal fundament per text inom vardera textpool är 

högre bland Å9.1-10 än bland SB.1-10 och förhåller sig 41 kontra 36,8 fundament per text. 

Materialets allra längsta text (Å9.8), som finns bland årskurs 9-texterna, innehåller hela 101 

fundament vilket är nästan dubbelt så många som den text bland gymnasietexterna som 

innehåller flest fundament, nämligen SB.5 (51 fundament). Detta gör därför att snittet för 

antal fundament per text bland Å9.1-10 blir avsevärt högre än det blir om man bortser från 

Å9.8 vid uträkningen. Medelvärdet för antalet fundament per text, beräknat exklusive Å9.8, 

blir 34,33 fundament per text och alltså lägre än medelvärdet är för gymnasietexterna. Denna 

avvägning kan vara viktig att ha i åtanke vid analysen av resultatet då antal fundament per 

text i materialet, beroende på hur man ser det, inte överensstämmer med det som är rimligt att 

förvänta sig sett till den genomsnittliga textlängden inom respektive textpool. Vidare visar  

resultatet att varje fundament är genomsnittligt längre bland gymnasietexterna än bland  

årskurs 9-texterna. Det totala antalet ord i fundamentsposition inom de olika textpoolerna  

dividerat med det totala antalet fundament, förhåller sig 2,2 ord per fundament för Å9.1-10 

och 3,28 ord per fundament för SB.1-10. Detta indikerar att eleverna från gymnasiet  

överlag använder sig av längre fundament när de skriver.  
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Tabell 5.1. Medelvärdet av antal fundament per text, medelvärdet av antal ord per fundament  

samt spridningen mellan den text innehållande lägst respektive högst antal fundament. 

 Å9.1-10 SB.1-10 

ANTAL TEXTER 10 10 

ANTAL 

FUNDAMENT/TEXT 

41 36,8 

ANTAL ORD I 

FUNDAMENT/TEXT 

2,2 3,28 

SPRIDNING ANTAL 

FUNDAMENT 

15 - 101 23 - 51 

 

Resultatet av fundamentsundersökningen visar även att fundament bestående av endast ett ord 

är mer vanligt förekommande i årskurs 9-texterna än i gymnasietexterna. Som det framgår av 

Tabell 5.2 förekommer i snitt 26,5 ettordsfundament per text bland Å9.1-10, vilket motsvarar 

60,50 % i genomsnitt per text. Jämförande siffror för SB.1-10 är 20 stycken ettordsfundament 

i genomsnitt per text, vilket ger en procentsats på 54,45 % av det genomsnittliga antalet 

fundament per text. Att skribenterna från årskurs 9 oftare använder enbart ett ord i 

fundamentet överensstämmer också med siffrorna ovan som gör tydligt att de skriver kortare 

fundament alltigenom. Medelvärdet för andelen subjektsfundament är också högre bland 

Å9.1-10 än bland SB.1-10. 28,5 fundament per text är i genomsnitt just subjekt i texterna från 

årskurs 9, vilket ger en procentsats på 67,42 % av det genomsnittliga antalet fundament per 

text. Motsvarande siffror för elevtexterna från Svenska B är 24 subjektsfundament per text, 

vilket uppmäter 66,63 % i genomsnitt. Intressant här blir det faktum att även om antalet 

ettordsfundament och subjektsfundament i snitt är något högre inom Å9.1-10 än bland SB.1-

10, så är andelen i procent snarlikt, åtminstone för subjektsfundamenten. Detta till trots att 

texterna från gymnasiet i genomsnitt är längre och därför rimligen bör innehålla mer av allt. 

Återigen sätter Å9.8 sin prägel på resultatet då den innehåller hela 78 stycken 

subjektsfundament och 80 stycken ettordsfundament. Detta bidrar till att snittet för antal 

ettords- respektive subjektsfundament stiger bland Å9.1-10 samtidigt som den genomsnittliga 

procentandelen ligger mer stabilt. Även i det här fallet kan detta illustreras med en omräkning 

för Å9.1-10 där Å9.8 inte ingår. Exempelvis blir snittantalet subjektsfundament per årskurs 9-

text 23 stycken, fördelat på de nio återstående elevtexterna, vilket är strax under snittantalet 

(24) för SB.1-10. Samtidigt sjunker inte procentdelen vid en omräkning nämnvärt, utan 
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stannar på 66,33% och det är fortfarande i paritet med resultatet för gymnasietexterna (66,63 

%). 

 

Tabell 5.2. Medelvärdet för ettordsfundament och subjektsfundament per elevtext uttryckt i 

både antal och procentenhet. 

 Å9.1-10 SB.1-10 

ETTORDSFUNDAMENT I 

SNITT/TEXT 

26,5 20 

% 

ETTORDSFUNDAMENT I 

SNITT/TEXT 

60,50 54,45 

SUBJEKTSFUNDAMENT 

I SNITT/TEXT 

28,5 24 

% 

SUBJEKTSFUNDAMENT 

I SNITT/TEXT 

67,42 66,63 

 

5 Diskussion 

Som det framgår i avsnitt 1.1 är syftet med den här uppsatsen att undersöka skillnader i 

språklig kvalitet i elevtexter från olika åldersgrupper och därigenom redogöra för hur 

skrivutveckling kan åskådliggöras i åldern mellan dessa. Under denna avslutande del 

analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen mot bakgrund av den tidigare 

forskning som gjorts inom området. Diskussionen leder sålunda fram till en slutsats som 

besvarar frågeställningarna från avsnitt 1.2 och därmed uppnås det övergripande syftet. 

 

5.1 Textlängd 

Som nämnts tidigare menar Pettersson att elevtexter blir allt längre genom skoltiden 

(1989:164). Östlund-Stjärnegårdh kommer i sin undersökning fram till att längre texter och 

högre betyg går hand i hand och att textlängd ofta ses som ett mått på kvalitet (2002:76-77). 

Hultman och Westman resonerar i sin tur kring att antalet ord i en elevuppsats kan tolkas som 

ett bra och naturligt mått på elevens produktivitet, vilken kan betraktas som ett tecken på 

språkbehärskning och detta yttrar sig i att man kan använda språket för att lösa den uppgift 

man blivit tilldelad (1977:55). Med det rimliga antagandet att elevtexter från nationella provet 

i Svenska B i gymnasiet och som blivit bedömda med VG i betyg, håller högre kvalitet än 

elevtexter med samma betyg från nationella provet i årskurs 9, överensstämmer också 

resultatet i min undersökning med vad både Pettersson, Östlund-Stjärnegårdh samt Hultman 

och Westman presenterar. Texterna från gymnasiet i materialet är betydligt längre än texterna 
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från årskurs 9, sett till antal ord i snitt per text, även om materialets allra längsta text finns 

bland årskurs 9-texterna. De båda skrivuppgifterna för respektive åldersgrupp är av samma 

slag och det finns ingenting i skrivuppgifternas instruktioner som uppmanar eller begränsar 

skribenterna till att hålla sig till en viss längd eller visst antal ord i sina texter (Skolverket 

2011). Krönikor, som skrivuppgiften efterlyser i båda fallen, är exempel på utredande texter 

(Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:18-19) och de kan tänkas bli längre om man ska 

presentera och utreda ett problem, menar Östlund-Stjärnegårdh (2002:80). Därmed blir det 

bekräftat att ett högre ordantal får ses som en indikation på högre kvalitet i mitt material. 

Undersökningen styrker också att detta kvalitetsdrag ökar med åren. Detta överensstämmer 

även med vad Mikael Nordenfors presenterar i sin avhandling där han slår fast att det på ett 

generellt plan blir tydligt att textlängd ökar med åren (2011:104). Textlängd går således att 

betrakta som ett betydande språkdrag för elevers skrivutveckling. 

 

5.2 Meningslängd 

Josephson, Melin och Oliv (1990) resonerar, som jag tidigare återgav i avsnitt 2.3, kring att 

meningslängd i sig inte säger någonting om en texts kvalitet. De menar att en god skribent 

behärskar att variera sig mellan både långa och korta meningar på ett sätt som blir 

framhävande för innehållet. I både Östlund-Stjärnegårdhs och Hultman och Westmans 

undersökningar finns det heller inga tydliga tendenser som pekar på att en text med 

genomsnittligt längre meningar håller högre kvalitet än en text vars meningar är något kortare. 

I mitt material består emellertid texterna från Svenska B i genomsnitt av fler ord, per mening 

och text, än vad årskurs 9-texterna gör. Förhållandet 14,52 ord per mening bland Å9.1-10 och 

19,37 ord per mening bland SB.1-10 är en betydande skillnad som alltså pekar på att äldre 

elever använder sig av längre meningar när de skriver. Hultman och Westman resonerar dock 

kring att en viss variation av meningslängden i en text bland annat är önskvärt av rytmiska 

skäl och de menar att gymnasister behöver lära sig att fylla meningar med mer innehåll, 

snarare än att göra dem längre (1977:188). Med detta i åtanke går det inte att betrakta det 

faktum att texterna från Svenska B i mitt material innehåller längre meningar i snitt än årskurs 

9-texterna som ett mått på högre språklig kvalitet. Resultatet visar att meningslängden ökar 

med åren, men det fungerar inte som ett starkt förklarande kvalitetsdrag för hur ungdomar 

utvecklas till bättre skribenter. Därför går heller inte detta språkdrag att i särskilt hög 

utsträckning betrakta som betydande för elevers skrivutveckling. Att mitt resultat visar att 

gymnasieeleverna i studien skriver genomsnittligt längre meningar än eleverna från årskurs 9 

väcker därmed min nyfikenhet. Av den tidigare forskningen att döma går det alltså inte att 
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överlag härleda långa grafiska meningar i text till högre språklig kvalitet. Ändå visar mitt 

resultat att de äldre eleverna som har kommit längre i sin skrivutveckling faktiskt använder 

sig av längre meningar. Är detta bara en slump som har sin förklaring i att mitt material 

faktiskt inte omfattar mer än 20 elevtexter och därför inte säger någonting om generella 

mönster? Eller tyder detta på att meningslängden faktiskt ökar i takt med att elever blir allt 

skickligare skribenter? Skrivuppgiften måste förstås tas i beaktning. Resultatet kan 

förmodligen bli något helt annat i en jämförelse av exempelvis berättande texter. Dessa frågor 

ger emellertid uppslag till framtida forskning. 

 

5.3 Ordlängd 

I materialet är andelen långord i snitt per text betydligt högre bland gymnasietexterna än 

bland årskurs 9-texterna. Förhållandet 13,67% kontra 22,9% till gymnasietexternas fördel 

tyder på att andelen långord i elevtexter ökar avsevärt med åren. Detta överensstämmer också 

med det som Petterson skriver om att nämnda språkdrag ökar under skolåren (se avsnitt 2.4). 

Eftersom skrivuppgiften för respektive åldersgrupp efterfrågar liknande typer av upplägg och 

format går det inte att se någon fördel rent kvalitetsmässigt med att texterna från årskurs 9 

innehåller färre långord. Så även om Hultman och Westman inte vill uppmana elever att 

använda sig av längre ord generellt, tyder ändå resultatet av långordsandel i mitt material på 

att detta är ett kvalitetsdrag som återspeglar hur långt en elev har kommit i sin 

skrivutveckling. En detalj som däremot bör nämnas i analysen av resultatet är att ordet 

klyscha (klyschor), som gymnasietexterna i materialet handlar om, faktiskt är ett långord. 

Motsvarande nyckelord för årskurs 9-texterna är kärlek och det är inte ett långord i dess rätta 

bemärkelse då det endast består av sex bokstäver. Därmed finns här en faktor som bidrar till 

att resultatet visar ett betydligt högre innehåll av långord i gymnasietexterna. Min 

undersökning innefattar inte hur frekvent respektive nyckelord används inom de båda 

textpoolerna. Däremot kan samtliga texter sägas hålla sig till det tema som skrivuppgiften 

efterfrågar och därmed bör denna detalj inte betraktas som helt obetydlig för resultatet. 

Nordenfors resonerar kring att en omräkning med alla upprepningar bortplockade i hans 

material ger ett resultat som tar hänsyn till både ordlängd och ordvariation (2011:108). En 

sådan omräkning gör säkerligen skillnad även i mitt material och vid en eventuell utvidgning 

av denna studie kommer hänsyn till detta att tas. Precis som Nordenfors konstaterar är 

långordsfrekvens emellertid inte ett slumpmässigt betingat värde (2011:108) och det går att se 

en koppling mellan en ökning av detta språkdrag och en ökad ålder. Samtidigt indikerar 
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resultatet av min undersökning att detta språkdrag kan betraktas som betydande för elevers 

skrivutveckling.  

 

5.4 Ordvariation 

Hultman och Westman menar att ”variation är ett av de traditionella honnörsorden i 

skrivträningen” (1977:56) och de konstaterar att korrelationen mellan antal olika ord och 

betyg är den högsta som de funnit mellan betyg och ett enskilt språkmått i deras material. I 

min undersökning visar det sig att det genomsnittliga OVIX-värdet bland texterna från 

Svenska B är högre än motsvarande siffra för texterna från årskurs 9. Som det framgår av 

Tabell 4 ovan ser förhållandet ut 61,56 för gymnasietexterna jämfört med 54,80 för årskurs 9-

texterna, vilket är en markant skillnad. Med utgångspunkten att elevtexterna från Svenska B 

håller högre språklig kvalitet än texterna från årskurs 9 totalt sett, blir det därmed påtagligt att 

OVIX-värdet i en text bidrar till att förklara vad som mer konkret skiljer en VG-text från 

respektive åldersgrupp åt. Petterson resonerar kring att det enkla yttre måttet, som 

ordvariation faktiskt är, har en djupare betydelse, ”det är ett yttre symptom på inre skeenden” 

(1989:170). Detta kan tolkas som att en enskild elevs ordvariation i en text ger en tydlig 

indikation på hur långt denne har kommit i sin skrivutveckling. Nordenfors undersökning 

bekräftar också att OVIX är ett språkdrag som ökar med åren (2011:111). Han resonerar 

emellertid om att även om OVIX tar hänsyn till en texts längd borde det ändå vara lättare att 

variera orden rent mekaniskt i en kortare text. Det är lättare att få en helhetsbild över en 

kortare text och därmed upptäcka inslag av upprepningar (2011:112). Den text med allra 

högst OVIX-värde i mitt material (Å9.4) återfinns också bland årskurs 9-texterna, vilka alltså 

är generellt kortare än texterna från Svenska B. Däremot är inte den aktuella texten en av 

materialets absolut kortaste (fyra texter från Å9.1-10 innehåller färre ord) och beräkningen av 

OVIX får betraktas som en tydligt beskrivande faktor för skrivutveckling hos elever. 

 

5.5 Fundament 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av fundamentsundersökningen i materialet. För att kunna 

besvara frågeställningarna från avsnitt 1.2 är detta stycke uppdelat i två led. Först förs 

diskussionen kring fundamentslängden inom respektive textpool och därefter följer ett 

resonemang om andelen subjektsfundament. 
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5.5.1 Fundamentslängd 

Tidigare forskning om fundamentslängd gör det tydligt att överlag långa och innehållsrika 

fundament är att föredra i en kvalitetsbedömning av en text. Både Lagerholm och 

författartrion Josephson, Melin och Oliv betonar att en vänstertung text, där alltså 

fundamenten är förhållandevis långa, ligger närmare det eftersträvansvärda och 

kvalitetsmässigt högre skriftspråket. En text som är mer högertung med korta fundament är 

således mer talspråklig i sin utformning och detta kan ses som en markör för lägre språklig 

kvalitet. Resultatet beträffande fundamentslängden hos texterna i mitt material visar också att 

texterna från Svenska B genomgående innehåller längre fundament än vad årskurs 9-texterna 

gör. Detta är alltså i enlighet med vad som kan förväntas sett till att gymnasieeleverna torde 

ha kommit en bit längre i sin skrivutveckling. Förhållandet 2,2 ord i snitt per fundament bland 

texterna från årskurs 9 mot 3,28 hos gymnasietexterna vittnar om en relativt stor ökning av 

fundamentslängden i takt med stigande ålder. Därmed går detta kvalitetsdrag att betrakta som 

en stark indikator för hur långt en elev i dagens svenska skola har kommit i sin 

skrivutveckling. Samtidigt ligger båda värdena kring Westmans resultat för bruksprosatexter 

(se avsnitt 2.5), vilket uppmäter 3,1 ord per fundament i genomsnitt. Alltså fungerar 

fundamentslängden, i synnerhet i gymnasietexterna, för texter som betraktas som bruksprosa. 

Däremot finns mer att önska på den här punkten om eleverna en dag vill kunna skriva mer 

språkligt avancerade texter med ett innehåll av mer formellt skriftspråk.  

 

5.5.2 Subjektsfundament 

Den tidigare forskningen kring om en hög andel subjektsfundament är positivt eller negativt 

för en texts språkliga kvalitet ger i viss mån skilda svar. I Hultman och Westmans material 

finns en positiv koppling mellan högt betyg och en hög andel subjektsfundament i 

gymnasisternas texter. De resonerar också kring att det även av andra undersökningar 

förefaller som att en hög andel subjektsfundament är förenligt med formellt skriftspråkliga 

texttyper (1977:213). Ändå betraktar de sitt resultat som anmärkningsvärt och det blir tydligt 

att detta inte överensstämmer med vad de förväntat sig på förhand. Östlund-Stjärnegårdh 

tycks vara mindre förvånad över att IG-texterna i hennes material innehåller något fler 

subjektsfundament än G-texterna överlag och hon hänvisar till Gertrud Pettersson som menar 

att en alltför hög andel subjektsfundament gör en text störande monoton (1974:64). I en 

jämförelse av de två nämnda undersökningarna blir det således svårt att avgöra vad som ger 

indicier på hög språklig kvalitet i en text. Är en hög eller låg andel subjektsfundament att 

föredra? Resultatet av min undersökning visar att årskurs 9-texterna totalt sett innehåller en 
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högre andel subjektsfundament per text än vad gymnasietexterna gör. Detta antyder att 

subjektsfundamenten minskar med åren och att en lägre andel sådana i en text därmed kan ses 

som positivt. Men vid omräkningen utan text Å9.8 (se avsnitt 3.5 ovan) blir procentsatsen av 

subjektsfundament i snitt per text i stort sett den samma för de båda textpoolerna (till och med 

en aning lägre för Å9.1-10, men denna skillnad går inte att betrakta som statistiskt 

signifikativ). Därför går det inte att dra några slutsatser om detta språkdrag ökar eller minskar 

med åren enbart baserat på mitt begränsade material. Jag betraktar därför inte förekomsten av 

subjektsfundament i en elevtext som en tydlig indikation på hur långt denna elev har kommit i 

sin skrivutveckling. 

 

5.6 Sammanfattning/slutsats 

Att elever utvecklas till bättre skribenter under det åldersspann som jag undersöker står redan 

klart. Det faktum att samtliga texter i mitt material är bedömda med VG i betyg gör det 

mindre intressant att undersöka om gymnasietexterna håller högre kvalitet än årskurs 9-

texterna, utan det är snarare på frågan hur som tyngdpunkten hamnar. Det är redan tidigare ett 

välkänt faktum att texterna från Svenska B med allra största sannolikhet innehåller en högre 

språklig kvalitet än elevtexterna från årskurs 9, annars uppnår de inte VG i betyg. Med detta 

sagt bör det ändå nämnas att lärarna som betygsätter elevtexterna givetvis också tar texternas 

innehåll och handling i beaktning vid bedömningen. Detta är någonting som jag helt bortser 

från att analysera i min undersökning, samtidigt som jag är medveten om att det, i lika stor 

utsträckning som den språkliga kvaliteten, är avgörande för texternas betyg. Östlund-

Stjärnegård menar att ett viktigt utvecklingssteg för ungdomar och deras språkförmåga tas i 

åldrarna mellan 13 och 17, och detta rör i synnerhet skriften. Hon fortsätter resonemanget 

med att konstatera att gymnasieungdomars skrivande bör uppvisa en relativt hög nivå av 

språkförmåga (2002:25). Eleverna i mitt material befinner sig troligen i åldrarna 15/16 

(årskurs 9) och 18/19 (Svenska B) och därmed är det förutsägbart att en tydlig skrivutveckling 

går att urskilja mellan dessa, även om de befinner sig i slutet av och även utanför det 

åldersspann som Östlund-Stjärnegård syftar till. Gymnasieelevernas texter visar således på en 

högre språkförmåga än vad årskurs 9-texterna gör. Min första frågeställning berör emellertid 

på vilket sätt denna skrivutveckling ger sig till känna i förhållande till textlängd, 

meningslängd, ordlängd, ordvariation, fundamentslängd och andel subjektsfundament. Svaret 

på denna frågeställning är att i samvarietet med ökad ålder innehåller svenska elevers texter 

ett högre antal ord per text, längre meningar, fler långord, ett högre OVIX-värde (större 

ordvariation), längre fundament och en lägre andel subjektsfundament. 
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     Av de sex olika analysverktyg som jag använder för att undersöka mått på språklig kvalitet 

i elevtexterna, och som presenteras i resultatet ovan, är det vissa som mer än andra framstår 

som mer betydande för hur elever utvecklas som skribenter. Textlängden, andel långord, 

OVIX-värdet och fundamentslängden i texterna framträder som tydliga kvalitetsdrag som 

vittnar om hur elever i svenska skolan utvecklas till bättre skribenter mellan årskurs 9 i 

högstadiet och senare delen av gymnasietiden (Svenska B kan läsas både under år 2 och 3 på 

gymnasiet 2011, beroende på vilken skola man går på). De två övriga 

undersökningsområdena i mitt material, meningslängd och andel subjektsfundament, går 

däremot inte att betrakta som lika klargörande för vad som händer i elevers skrivutveckling. 

Tidigare forskning inom området, som inte enhälligt pekar på vad som motsvarar högre 

språklig kvalitet i en text beträffande både meningslängd och andel subjektsfundament, och 

det faktum att elevtexterna i materialet varken bekräftar eller motsäger denna forskning kring 

dessa två språkdrag, gör att jag inte kan dra några slutsatser för om resultatet av just detta 

säger någonting om elevers skrivutveckling generellt. Däremot talar alltså skillnaderna i 

resultatet rörande övriga kvalitetsdrag, inom respektive textpool, för att elevers 

skrivutveckling går att känna igen på ett framträdande vis beträffande dessa. Mitt resultat 

varken bekräftar eller motbevisar Pettersons anförande om att språkutveckling inte sker i 

tydliga steg (1989:176), men det ger ändå en fingervisning om hur textlängd, meningslängd, 

ordlängd, ordvariation, fundamentslängd och subjektsfundament bidrar till att förklara vad 

som sker i ungdomars skrivutveckling. Denna undersökning leder till slutsatsen att elevtexters 

längd, innehållsandel av långord, OVIX-värde och fundamentslängd säger mer än vad samma 

texters meningslängd och innehåll av subjektsfundament gör, beträffande ungdomars 

skrivutveckling generellt. Detta är också svaret på min andra frågeställning. 
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