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Sammandrag 

Detta är en undersökning av grammatiska skillnader mellan de två betygen A och C i det 

skriftliga nationella provet i svenska 1 på gymnasiet. Studiens syfte är att undersöka om 

grammatiska skillnader har någon påverkan på om elevtexten erhåller betyget A eller C. 

Undersökningen inkluderar olika variabler och fokuset i studien ligger främst på den 

syntaktiska grammatiken. Metoden som använts i undersökningen är av kvantitativt slag. 

Materialet är hämtat från det nationella provet i svenska 1 på gymnasiet vårterminen 2013. 20 

elevtexter har inkluderats i undersökningen, 10 av varje betyg.          

  Bland mängden av resultat så kan det fastställas att A-texterna använder sig av fler 

utbyggda nominalfraser än C-texterna, subjektet är den vanligaste satsdelen i fundamentet och 

att A-texterna har en betydligt högre ordvariation än C-texterna. I diskussionen jämförs vissa 

resultat med resultat som framkommit i tidigare forskning och det som bland annat kan 

konstateras är att elevernas ordvariation verkar ha sjunkit genom åren, variationen i 

fundamentet har stigit samt att dagens meningslängd bland de högre betygen kan jämställas 

med meningslängden för de lägre betygen tidigare år. 

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

Som blivande svensklärare finner jag elevers skrivförmåga och skriftspråk synnerligen 

intressant då skrivande är en viktig förmåga i det samhälle som vi lever i idag. Skriftspråket 

inkluderar många olika delar och är inte bara ord och grammatik, utan element som 

disposition, innehåll och språkanpassning är också viktiga delar i skriftspråket. Personligen är 

jag väldigt intresserad av just grammatiken, även om jag anser att övriga delar är minst lika 

viktiga – om inte viktigare i många fall. Grammatiken är dock nödvändig för att kunna göra 

sig förstådd samt för att kunna uttrycka sig på ett korrekt och nyanserat sätt och därför har jag 

valt att i denna uppsats studera grammatiken i elevtexter. Det som jag är intresserad av är att 

se om det finns några grammatiska skillnader mellan de två högpresterande betygen A och C 

och på så vis få veta om grammatiken spelar någon roll för vilket betyg en elev erhåller eller 

om det främst är andra faktorer som styr. Den del av grammatiken som jag anser är mest 

intressant i förhållande till elevtexter är den syntaktiska då denna del bland annat visar hur 

duktiga elever är på att variera sitt språk.                 

 Ytterligare en anledning till ämnesvalet är att grammatiken lyfts fram relativt mycket i den 

nya läroplanen Lgy 11. Av detta kan det antas att Skolverket anser att grammatiken är viktig 

och behövs i skolundervisningen. Visserligen skrivs inte just ordet grammatik rakt ut i Lgy 11 

alla gånger, men vissa av de formuleringar som förekommer kan inte syfta på något annat än 

just grammatik. Ett exempel är följande och återfinns under rubriken ”ämnets syfte”: ”Vidare 

ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess 

uppbyggnad och ursprung” (min kursivering) (Skolverket 2011:160). Ytterligare exempel står 

att finna i det centrala innehållet i svenska 2 där det står att undervisningen ska behandla: 

”Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de 

samspelar i grammatiken” (Skolverket 2011:169).               

 Om man studerar kunskapskraven för svenska 1 kan det även noteras att eleven förväntas 

inneha en större skriftlig språkförmåga vid betyget A än C då det i kunskapskravet i svenska 1 

för betyget A står: ”språket är varierat och innehåller goda formuleringar” (min kursivering) 

(Skolverket 2011:167). I kunskapskraven för betyg C står det däremot: ”språket är varierat 

och delvis välformulerat” (min kursivering) (Skolverket 2011:167). Av detta kan man således 

dra en slutsats att ett bättre språk (och bättre grammatik) förväntas vid högre betyg och denna 

studie vill undersöka om detta stämmer. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Denna undersöknings syfte är att studera om grammatiska skillnader i syntaxen i elevtexter 

har någon betydelse för om eleven erhåller betyget A eller C i det skriftliga nationella provet i 

svenska 1 på gymnasiet. Undersökningens frågeställning blir således: Finns det några 

skillnader i den syntaktiska grammatiken mellan de två betygen A och C i det skriftliga 

nationella provet? Om så är fallet, vilka är dessa skillnader och påverkar de textens betyg? 

2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som behandlar gymnasieelevers skrivförmåga 

samt en del forskning kring texttypen debattext. Forskningen som berörs rör elevers skrivande 

med fokus på de områden som undersöks i denna studie. I diskussionen återknyter jag till 

forskningen som presenteras i avsnitt 2.1 och jämför mina resultat med de som har 

framkommit i tidigare studier.  

2.1 Tidigare forskning 

Forskningen kring elevers skriftliga förmåga är relativt stor och inkluderar många olika 

stadier och variabler. Mycket av forskningen inkluderar olika variabler av språkliga 

förhållanden i elevtexterna och grammatiken är en av dessa. Dock är den grammatiska 

forskningen något begränsad men den som finns tas upp i detta avsnitt. Jag kommer endast att 

använda mig av svensk forskning då det är den som är intressant eftersom jag studerar 

grammatiska skillnader i svenska elevtexter.                

 I Gymnasistsvenska (1977) har Tor G Hultman och Margareta Westman studerat 

gymnasisters och vuxnas skrivande. De har studerat de två skrivgrupperna var för sig men 

även jämfört dessa med varandra för att se om det fanns några skillnader och likheter i 

variabler som syntax och ordförråd (1977:11). Gymnasistsvenska bygger på resultaten från 

den omfattande undersökningen Skrivsyntax som genomfördes i början på 1970-talet 

(Hultman & Westman 1977:5). I Gymnasistsvenska har författarna systematiskt beskrivit 

texternas (både gymnasisternas och de vuxnas) språkliga förhållanden vilket innefattar syntax, 

ordklassfördelning, ordförråd och grafiska förhållanden. De variabler som är relevanta för 

denna undersökning är syntaxen och även ordförrådet till viss del. Det är således dessa som 

jag kommer att redovisa resultatet av eftersom övriga variabler inte rör denna undersökning. 

Gymnasisttexterna har skrivits av elever i årskurs tre i gymnasieskolan och detta bör man ha i 

bakhuvudet i kommande diskussion då dessa elever var äldre då de skrev sina texter än de 
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som studeras i denna studie. 

 Bland mängden av olika resultat som framkommit av studien kan författarna bland annat 

konstatera att ordvariation och betyg korrelerar. Ju högre betyg en text har desto högre 

ordvariation har den och vice versa. Detta menar de beror på att bedömaren av texterna finner 

någon sorts uppskattning i ett varierat ordförråd (Hultman & Westman 1977:59). För att 

kunna konstatera detta så var författarna tvungna att utforma ett ordvariationsmått som var 

relativt oberoende av textlängden och detta mått som de konstruerade och använde sig av 

döpte de till OVIX (ordvariationsindex) (1977:56f).              

 Den genomsnittliga ordvariationen för elevtexter som erhållit betyg 3 är 62,6 och siffran 

för betyg 5 är 67,6 (betyg efter Lgy 70). Författarna konstaterar även att gymnasisterna har ett 

mindre varierat ordförråd än de vuxna, dock är skillnaden inte så stor.        

 Hultman och Westman har även studerat textlängden i antal ord i sin studie. Vad de kan 

konstatera är att antalet ord stiger ju högre betyg en text har, upp till och med betyg 4 för att 

sedan sjunka lite. Genomsnittet i antal ord ser ut som följande (fallande skala från betyg 5 till 

1): 697,5; 728,3; 577,5; 476,3 samt 357,3. Således så noterar de en korrelation mellan 

textlängd och betyg (1977:53). 

 Vidare konstaterar Hultman och Westman att den utbyggda nominalfrasen inte alls 

används i samma utsträckning i elevtexterna som den görs av de vuxna. Med utbyggda 

nominalfraser menar de fraser där huvudordet är ett substantiv som har diverse olika 

bestämningar i form av olika attribut. De skriver även att utbyggda nominalfraser förekommer 

i alla betygsgrupper fast i olika utsträckning och av diagrammen kan det konstateras att de 

utbyggda nominalfraserna används mest frekvent i de högre betygsgrupperna (1977:199ff). 

 Angående fundamenten i elevtexterna fastställer författarna att fundamenten är lite kortare 

i de högre betygsskalorna än i de lägre. Det totala genomsnittet ord i fundamentet är 2,9 och 

de högre betygen ligger under detta med 2,8 ord per fundament och de lägre betygen ligger 

över detta snitt och har ungefär 3,0. Detta menar författarna beror på att det är vanligare att 

det är hela satser i fundamenten i de lägre betygsskalorna än i de med högre betyg. Författarna 

noterar även att snittet för ord per fundament är högre i de vuxnas texter. Angående satsdel i 

fundamentet konstateras det i Gymnasistsvenska att subjekt är den vanligaste, detta gäller 

dock alla typer av texter och inte enbart elevtexter. Hultman och Westman noterar även att 

antalet subjekt på fundamentplats stiger i takt med högre betyg – vilket kan tyckas vara 

konstigt. Procenttalet för andelen subjekt i fundamenten för betyg 3 och 5 är 66,1 och 74,2 

(1977:212ff).                          

 Den genomsnittliga meningslängden för betyg 3 och 5 är 16,34 respektive 18,35 ord per 
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grafisk mening. I denna del av undersökningen fastställer författarna att ”femmorna” skriver 

längre grafiska meningar än övriga betygsgrupper. De konstaterar också att den grafiska 

meningslängden inte skiljer sig i övriga betygsgrupper (Hultman & Westman 1977:223). 

 Eva Östlund-Stjärnegårdh har också studerat gymnasisters skrivande i sin avhandling 

Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gymnasieelevers texter från 2002. Östlund-

Stjärnegårdh har framförallt studerat vad som språkligt skiljer mellan betygen Icke godkänd 

och Godkänd (betyg efter Lpf 94) då det var gränsen mellan dessa betyg som vållade 

svårigheter då hon själv undervisade i svenska på gymnasiet. I avhandlingen har Östlund-

Stjärnegårdh systematiskt beskrivit elevtexter från de båda betygsgrupperna för att kunna 

jämföra dem och se var gränsen mellan Icke godkänd och Godkänd går (2002:15). 

 Då Östlund-Stjärnegårdh inte har studerat några högpresterande texter är hennes resultat 

inte helt jämförbara med denna undersöknings resultat men det förekommer självfallet resultat 

som bör nämnas för den kommande diskussionen. Bland mycket annat har även Östlund-

Stjärnegårdh studerat fundamenten i sina elevtexter. I denna del av undersökningen har hon 

valt att studera fundamentslängden, antalet ettordsfundament samt andelen 

subjektsfundament. Resultaten som framkommer i denna del av hennes undersökning är att 

andelen subjekt i fundamenten i IG- och G-texterna är 66 % respektive 64 %. Dessutom 

konstaterar hon att snittlängden för antalet ord i fundamentet är 2,6 för IG-texterna och 2,8 för 

G-texterna (2002:137ff).                      

 Utöver fundamenten så har Östlund-Stjärnegårdh även studerat textlängden uttryckt i antal 

ord i sina elevtexter. Medelvärdet för Östlund-Stjärnegårdhs texter är 498 ord i IG-texterna 

och 540 i G-texterna. Även då hon inte studerat alla betygsteg så konstaterar hon att hon ser 

samma tendenser som i Gymnasistsvenska, det vill säga att textlängden ökar ju högre betyget 

är (2002:76).                           

 Ytterligare en variabel som Östlund-Stjärnegårdh har studerat är ordvariationen i 

elevtexterna och även för några specifika uppgiftstyper. OVIX-medelvärdet för 

argumenterande texter är i Godkänd i svenska? 56. Medelvärdet för IG-texterna ligger på 58 

och G-texterna har ett medelvärde på 57 (2002:90–92). 

 Östlund-Stjärnegårdh har även studerat meningslängden i sina elevtexter. Resultaten av 

undersökningen är att IG-texterna har ett snitt på 18,6 ord per grafisk mening och G-texternas 

snitt är 15,2 ord per grafisk mening. Förklaringen till IG-texternas höga siffra är, enligt 

Östlund-Stjärnegårdh, elevernas oförmåga att sätta punkt vilket innebär att eleverna skriver 

längre och längre (2002:82).                   

 Undersökningen i Godkänd i svenska? inkluderar även en studie av bisatserna i 
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elevtexterna. Dels studerar Östlund-Stjärnegårdh hur frekvent förekommande bisatser är och 

dels hur vanligt förekommande vissa bisatstyper är. Resultatet visar att IG-texterna har 56 

bisatser per 1000 ord medan G-texterna har 51 (2002:147).            

 Margareta Westman har i sin avhandling Bruksprosa kartlagt språket i fyra olika texttyper, 

nämligen broschyrtexter, tidningstexter, lärobokstexter samt debattexter. Den texttyps resultat 

som är av intresse för denna undersökning är debattexterna. I sin undersökning har Westman 

även rett ut några grundläggande stilskillnader texttyperna emellan (1974:11ff).    

 De resultat som Westman kommer fram till i sin studie som är av intresse för denna 

undersökning är bland annat den genomsnittliga meningslängden för debattexterna som 

Westman fastställer är 19,01 ord.  Detta genomsnitt har Westman räknat på grafiska meningar 

(1974:56).                            

 Vid studien av fundamenten framkommer det i Westmans studie att den genomsnittliga 

fundamentlängden för debattexter är 3,4 ord, vilket är det högsta genomsnittet i de texttyper 

som har studerats (1974:155).                  

 Westman har även studerat hur frekvent bisatser används i debattexter. Undersökningen 

gör hon dels per 100 makrosyntagmer och dels per 1000 ord. Resultatet per 1000 ord är det 

intressanta för denna undersökning och där fastställer Westman att debattexterna har 48,87 

bisatser per 1000 ord (1974:134).                  

 Catharina Nyström har även hon studerat gymnasieelevers skrivande i sin avhandling 

Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstrukturer och sammanhang från år 2000. 

Syftet med Nyströms undersökning är att besvara frågan ”Vad skriver gymnasister?”. Detta 

gör hon på två sätt. Dels beskriver hon elevernas skrivrepertoar, vilket innebär att hon 

kartlägger vilka typer av texter som skrivs av gymnasisterna och dels så gör hon en 

textbeskrivning där hon beskriver texternas struktur och form (2000:15). Nyström har i sin 

undersökning studerat både provtexter och texter som eleverna självmant fått bidra med. Den 

största andelen av texterna är provtexter. Provtexterna är hämtade från det nationella provet 

ht-96 och vt-97. Även elevintervjuer har varit en del av hennes material (2000:35ff). 

 Nyström har inte studerat de språkliga förhållandena i elevtexterna så mycket i sin 

avhandling men det som hon har studerat är bland annat ordvariationen. Då Nyström har gjort 

sin ordvariationsundersökning så har hon studerat hur den skiljer sig mellan A-texter och B-

texter samt hur resultaten skiljer sig mellan olika program (2000:177f). I detta fall 

representerar A- och B-texterna inte det betyg som texterna erhållit utan vilken del av det 

skriftliga nationella provet de tillhör då det fanns två skriftliga uppgifter i det nationella 

provet på den tiden (2000:40). A-delen tillhör genren ”text och kommentar” och skrivs av alla 
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elever då den är obligatorisk. I B-delen däremot får eleven själv välja en genre att skriva inom 

(2000:81). Vad Nyström kommer fram till i denna del av undersökningen är att A-texterna har 

ett högre OVIX-värde än B-texterna. Medelvärdet för de båda grupperna är 64 för A-texterna 

och 60 för B-texterna. Orsaken till det högre medelvärdet i A-texterna säger Nyström beror på 

att A-texten är en citatövning och således blir ordvariationen högre då man blandar in flera 

personers språkbruk. Nyström kan även konstatera att ordvariationen skiljer sig relativt 

mycket mellan olika program (2000:177).                 

 Nyström konstaterar även att ordvariationen hänger ihop med den genre som texten tillhör 

och har därför studerat den genomsnittliga ordvariationen för de genrer som finns 

representerade i hennes material. Hon fastställer där att den genre som har högst ordvariation 

är faktaredovisningen som har ett genomsnitt på 66. Lägst genomsnitt har genren öppet brev 

med 52. Texttypen debattartikel har i Nyströms undersökning ett genomsnitt på 62 och tillhör 

således de genrer som har bland den högsta genomsnittliga ordvariationen i hennes material 

(2000:177f). 

 En något nyare undersökning av gymnasieelevers skrivförmåga har Emilie Tengbom-

Zetterman gjort. I sin uppsats Skrivförmåga i förfall: En undersökning av elevers 

argumenterande skrivande 2002 och 2012 har hon studerat om gymnasieelevers 

argumenterande skrivförmåga har försämrats något under en tioårsperiod. Undersökningen 

bygger på det gamla betygsystemet (Lpf 94) och elevtexterna har erhållit betyget Godkänd 

(2014:6ff).                            

  I sin undersökning har Tengbom-Zetterman bland annat studerat textlängden samt 

meningslängden i de undersökta texterna. Angående textlängden konstaterar Tengbom-

Zetterman att den ökat under tioårsperioden och hon konstaterar även att det är stor spridning 

i textlängd inom de båda grupperna. Den genomsnittliga textlängden är svår att avgöra då 

Tengbom-Zetterman inte skriver ut exakta tal men av det som går avläsa av figur 1 i 

uppsatsen ligger genomsnittet år 2002 runt 500 ord och år 2012 runt 600 ord (2014:15f). 

 Tengbom-Zetterman konstaterar även att meningslängden ökat under denna tioårsperiod. 

Den genomsnittliga meningslängden år 2002 var 17,42 ord och år 2012 låg den på 19,19 ord. 

Även i denna del av undersökningen ser Tengbom-Zetterman en stor spridning i sitt material 

inom de båda grupperna och främst då 2012-gruppen där spridningen av meningslängd är som 

störst. Dock gör Tengbom-Zetterman en intressant notering då hon jämför meningslängden 

mellan den text som är längst och den som är kortast – meningslängden är i stort sett 

densamma. Den längsta texten har en genomsnittlig meningslängd på 15,2 ord och den 

kortaste texten i materialet har en genomsnittlig meningslängd på 15,1 (2014:16f). 
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3. Material och metod 

I följande kapitel presenteras undersökningens material och den metod som har använts i 

studien. Det redogörs även för hur jag går tillväga för att genomföra min undersökning. 

3.1 Material 

Undersökningsmaterialet består av totalt 20 olika elevtexter. Tio av elevtexterna har fått 

betyget C och övriga tio har erhållit betyget A och samtliga elevtexter är hämtade från det 

skriftliga nationella provet i svenska 1 på gymnasiet våren 2013. Alla elevtexterna är 

debattinlägg som behandlar ämnet skönhetsingrepp och i instruktionen till provet stod det att 

uppgiften skulle omfatta 300-600 ord. Materialet är hämtat från provgruppens arkiv för 

nationella prov vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet. Urvalet av 

elevtexterna skedde slumpvis och är således geografiskt utspritt över hela Sverige, och bland 

debattartiklarna finns det texter skrivna av både pojkar och flickor samt elever från både 

studieförberedande och yrkesförberedande program.              

 Valet att hämta materialet från det skriftliga nationella provet i svenska 1 på gymnasiet 

beror främst på att alla elevtexter då är producerade under samma förutsättningar. Alla elever 

har haft samma tid på sig att skapa texterna, de har haft samma instruktioner och befunnit sig i 

liknande skrivsituationer. Detta leder vidare till att resultatet av min undersökning blir så 

rättvist och tillförlitligt som möjligt. Visserligen kan skribenten haft en dålig eller bra dag när 

den skrivit provet och på så vis presterat bättre eller sämre än förväntat men detta är en del av 

situationen och inget som kan anses vara skiljande för eleverna.           

 Anledningen till att materialet har hämtats från det skriftliga nationella provet från 

vårterminen 2013 är att det då har genomförts några prov under den nya läroplanen. Detta 

innebär att framförallt lärare har bekantat sig med det nya betygsystemet och den nya 

läroplanen och på så vis kan göra en rättvis bedömning av de  nationella proven.    

 Av forskningsetiska hänsyn kommer eleverna som skrivit texterna att vara anonyma och 

eftersom materialet fortfarande är sekretessbelagt medför det att det kan förekomma vissa 

begränsningar i vad jag kan skriva ut angående uppsatserna. Jag har gett varje elevtext i 

respektive betygsgrupp ett nummer och hädanefter kommer elevtexterna att omskrivas med 

dessa och det kommer således att se ut som följande: elevtext C10 eller elevtext A5. Detta 

innebär att elevtext C10 utläses som text nummer 10 av de som erhållit betyget C. Jag har 

även valt denna konstruktion för att undvika att ge textförfattarna ett kön då denna aspekt inte 

är av intresse i denna undersökning.                       
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I och med uppsatsens omfång kommer det att göras avgränsningar i studien. Som nämnt 

tidigare är undersökningen begränsad till att endast behandla grammatiken i elevtexterna. 

Dock behövs det göras ytterligare avgränsningar inom detta område för att få undersökningen 

att rymmas inom uppsatsens ramar. Således har jag varit tvungen att välja ut specifika 

grammatiska variabler att studera då undersökningen blivit alldeles för stor om jag skulle 

studerat alla grammatiska variabler som finns. De flesta av variablerna som undersöks har på 

något vis behandlats i tidigare forskning. Jag har valt att ha ett syntaktiskt fokus på min 

undersökning vilket innebär att jag främst kommer att studera variabler som rör meningarna 

och hur de konstrueras i elevtexter. Variablerna som jag har valt att studera i min 

undersökning är fundament, bisatser samt nominalfraser. Att valet föll på just dessa variabler 

är inte någon slump. Nominalfraserna studeras för att undersöka om en text som erhållit 

högsta betyg använder sig av fler och längre utbyggda nominalfraser än en text från de lägre 

betygen. Detta studerar jag för att tidigare forskning har visat tendenser för detta och därför 

vill jag se om denna studie får ett liknande resultat. Valet att studera bisatserna är för att man 

på detta vis enkelt noterar fristående bisatser och andra-, tredje- och fjärdegrads bisatser.  I 

detta fall kan det förväntas att en text med högre betyg kanske har fler andra- och 

tredjegradsbisatser än en text med lägre betyg. Gällande fristående bisatser kan man tänka sig 

att det omvända förväntas och det blir således intressant att studera dessa och se om det finns 

skillnader eller ej. Fundamenten i elevtexterna är av intresse att studera då det är en tydlig 

indikator på hur duktiga eleverna är på att variera sin meningsuppbyggnad, vilket är en 

språklig såväl som en grammatisk kvalité i texterna. Fundamenten kan varieras genom att ha 

funktionen av olika satsdelar och genom att skifta långa och korta fundament för att få en 

balans i texten så att den inte blir höger- eller vänstertyngd. Detta väljer jag även att studera 

för att det finns tidigare forskning att jämföra resultaten med.           

 Utöver dessa variabler kommer även mer grundläggande språkliga resultat att studeras och 

redovisas i undersökningen. Dessa är textlängd, meningslängd i genomsnitt, ordvariation samt 

meningsfragment. 

3.2 Metod  

Denna undersökning har en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden är att föredra för 

denna typ av undersökning då jag vill veta om något är på ett visst sätt och inte lägger så 

mycket fokus på varför det är så. Jag studerar därför ett något större material och det 

förekommer därför en hel del räkning i min undersökning när jag studerar och jämför de 

grammatiska variablerna. Det som studeras i denna undersökning är följande: 
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 Textlängd 

 Meningslängd 

 Meningsfragment 

 Ordvariation 

 Antal ord i genomsnitt i fundament 

 Satsdel i fundament 

 Längsta fundament 

 Bisatser 

 Antal utbyggda nominalfraser 

 Ord i genomsnitt i utbyggda nominalfraser 

 Längsta nominalfras 

Ett viktigt arbetsredskap under undersökningen är lix-räknaren som finns på hemsidan 

www.lix.se. Detta räknemedel hjälper till att räkna ut saker i ett datasystem som skulle vara 

otroligt tidskrävande att göra för hand. Lix-räknaren fungerar på så sätt att man matar in den 

text man vill ha analyserad i räknaren och trycker på knappen analysera. Då räknar 

programmet ut massor av användbara resultat som man kan använda sig av i sin 

undersökning. De resultat som lix-räknaren räknar ut är bland annat: antal meningar, antal 

ord, genomsnittlig meningslängd, andel långa ord, läsbarhetsindex och OVIX.    

 För att underlätta undersökningen har jag valt att skriva av alla elevtexter för att ha alla 

datorskrivna då många som är handskrivna kan vara lite svåra att tyda efter kopiering. I den 

mån det går är texterna exakt skrivna som eleverna har skrivit dem men i vissa fall har det 

varit svårt att utläsa om de satt ut en punkt eller ett kommatecken. Då har det sunda förnuftet 

fått bestämma vad som känns mest logiskt i varje enskild situation. Målet är dock att 

elevtexterna inte ska vara normaliserade. Därefter skriver jag ut alla elevtexterna så att jag kan 

analysera dem enklare för hand, det är mycket enklare än att försöka göra det på datorn.  

 Alla citat från elevtexterna i kapitel 4 kursiveras för att underlätta läsningen och det som 

understryks är det som varje avsnitt behandlar. Alla siffror rörande tabeller skrivs alltid med 

nummer och inte med bokstäver för att läsaren enkelt ska kunna se dem.       

 För att få fram ett medelvärde för varje betygsgrupp räknar jag först ut genomsnittet i varje 

elevtext. Genomsnitten i varje elevtext adderas sedan ihop och divideras med tio för att få ut 

medelvärdet för betygsgruppen. Detta tillvägagångssätt gäller alla delar av undersökningen 

där det talas om medelvärden. 

http://www.lix.se/
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3.2.1 Textlängd 

För att göra denna del av undersökningen använder jag mig av räkneverktyget lix som 

presenteras i avsnitt 3.2. Elevtexternas längd räknas på antalet ord i texterna. Även citat och 

utdrag inräknas in den här delen av studien. Om ett ord har särskrivits som två så räknas det 

som två ord i denna del av studien i och med att elevtexterna inte är normaliserade. 

3.2.2 Meningslängd 

För att räkna ut meningslängden i alla elevtexterna används även i denna del av studien lix-

räknaren. I detta fall är meningslängden beräknad på grafiska meningar. Något problematiskt 

med lix-räknaren är att den bryter meningen om eleverna använt sig av punkter vid 

förkortningar vilket innebär att uträkningen för lix inte är helt baserad på grafiska meningar. 

Jag har dock låtit detta vara och enbart gått på lix-uträkningen i detta fall så att alla 

elevtexterna har samma förutsättningar. Även citat är inräknade i denna del av 

undersökningen. 

3.2.3 Meningsfragment 

Antalet meningsfragment har jag räknat för hand i varje enskild elevtext. Allt som inte kan 

klassificeras som en korrekt och fullständig sats ses som meningsfragment i denna del av 

undersökningen. För att finna de meningsfragment som finns i elevtexterna söker jag efter det 

finita verbet i varje grafisk mening. Om det inte finns något finit verb som står i huvudsats så 

konstaterar jag att meningen är ett meningsfragment och markerar detta samt sammanställer 

det i en tabell. Meningsfragmenten räknas per 100 ord i texten. 

3.2.4 Ordvariation 

OVIX är en förkortning av ordet ordvariationsindex, vilket är ett sätt att mäta hur stor 

ordvariationen i en text är. Josephson, Melin och Oliv beskriver OVIX på ett koncist och 

träffande sätt i Elevtext: ”Enkelt uttryckt räknar man ut kvoten mellan alla orden i en text, 

löporden, och de olika orden, graforden” (1990:45). Vidare skriver de att ett varierat ordförråd 

innebär att eleven kan beskriva saker på ett korrekt och träffande sätt samt att innehållet i 

texten är varierat och att skribenten till texten har olika saker att diskutera kring sitt ämne. 

Självfallet kan man tänka sig att textens längd spelar in på hur stor ordvariationen i en text är 

då det enligt Josephson, Melin och Oliv rent proportionellt finns mer variation i en kortare 

text (1990:45).  Detta är dock inte fallet med OVIX då skaparna av denna måttenhet arbetat 

fram en formel som ska räkna ut en texts ordvariationsindex relativt oberoende av textens 



17 

 

längd (Hultman & Westman 1977:56). 

 För att räkna ut elevernas ordvariation har jag använt mig av räkneverktyget lix. Samtliga 

texter lades in i räkneverktyget och sedan sammanställdes alla elevtexters resultat för hand i 

en tabell. Eftersom jag använder mig av räkneverktyget lix inkluderas här även citaten som 

finns i elevtexterna och således är det inte enbart elevernas egna ord som analyseras. 

3.2.5 Antal ord i genomsnitt i fundament 

Den här delen av undersökningen är gjord för hand då jag bara markerar det finita verbet i 

huvudsatsen och sedan räknar hur många ord det finns i fundamenten. Undersökningen görs 

på syntaktiska meningar i denna del av studien. Satser som inte räknas i denna undersökning 

är frågesatser som inte inleds med frågeord samt imperativsatser. Meningar liknande denna 

”Kalle jobbar och fikar samtidigt” räknas ha ett fundament eftersom det finita verbet efter 

konjunktionen syftar tillbaka på samma som det första finita verbet. Citat och utdrag som 

eleverna har använt sig av analyseras inte eftersom det inte är av intresse då det inte är 

elevernas egna ord. Konjunktioner räknas inte heller med i fundamenten då dessa inte är en 

naturlig del av dem.  

3.2.6 Satsdel i fundament 

I denna del använder jag mig av samma undersökning som i avsnitt 3.2.5 då fundamenten 

redan är markerade sedan tidigare. Jag räknar hur många av fundamenten som är subjekt, 

adverbial, direkt objekt eller annat för att sedan sammanställa och räkna ut procentuella 

siffror. 

3.2.7 Längsta fundament 

Även i denna del använder jag mig av undersökningen som jag gjorde i avsnitt 3.2.5 eftersom 

fundamenten redan finns markerade på de utskrivna elevtexterna. Detta gör det således enkelt 

att räkna hur långa fundamenten är och skriva upp det längsta för varje elevtext i en tabell för 

att sedan kunna jämföra. 

3.2.8 Bisatser 

Denna del av undersökningen räknas per 1000 ord för att se hur frekvent förekommande 

bisatser är i elevtexten oavsett textlängd. Här räknas även de fristående bisatserna in (bisatser 

som står ensamma utan huvudsats inom en grafisk mening). Citat räknas inte in i denna del av 

studien. Ett medelvärde räknas ut för varje enskild elevtext för att sedan kunna få fram ett 

medelvärde för varje betygsgrupp. Det räknas även ut ett värde för varje grafisk mening. 
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Antalet bisatser (både förstagrads- och flergradsbisatser) räknas också för att få en bild av hur 

frekvent förekommande andra- och tredjegradsbisatser är i elevtexterna. För att se hur ofta 

eleverna använder sig av andragradsbisatser så räknas genomsnittet för varje elevtext ut. Detta 

gör jag genom att jag dividerar andelen andragradsbisatser med andelen förstagradsbisatser i 

elevtexten. Sedan adderar jag alla medelvärden inom gruppen och dividerar med tio för att få 

ett genomsnitt för varje betygsgrupp och får på så vis ett värde om hur ofta det förekommer en 

andragradsbisats i en bisats. 

3.2.9 Antal utbyggda nominalfraser 

Även i denna del av undersökningen räknas inte citat och utdrag i elevtexterna in då dessa inte 

är av intresse eftersom eleverna inte har skrivit det själva. Denna del av undersökningen har 

bara gjorts på primär nivå vilket innebär att nominalfraser som finns inuti en nominalfras inte 

räknas utan endast den på primär nivå. Undersökningen sträcker sig inte heller över grafiska 

meningar. Det finns fall där nominalfrasen sträckt sig utanför den grafiska meningen men i 

dessa fall räknas nominalfrasen endast fram till punkten. Nominalfraser som räknas i 

undersökningen måste minst bestå av två ord. Dock räknas inte artiklarna en och ett med i 

undersökningen så nominalfraser endast utbyggda med en artikel räknas inte. 

 För att kunna räkna hur många utbyggda nominalfraser det finns i varje elevtext måste jag 

först identifiera alla nominalfraser som finns. Detta görs genom att finna fraser som har ett 

substantiv eller ett pronomen som huvudord. Alla nominalfraser stryks under och sedan 

sammanställs antalet för varje elevtext i en tabell. 

3.2.10 Ord i genomsnitt i utbyggda nominalfraser 

För att göra detta använder jag mig av de utbyggda nominalfraser som jag redan plockat ut i 

undersökningsdelen i avsnitt 3.2.9 och räknar antalet ord i dem. Det enda som inte räknas 

med, som står i nominalfraserna, är artiklarna en och ett. Därefter räknas ett medelvärde för 

varje elevtext och betygsgrupp ut.  

3.2.11 Längsta nominalfras 

Även i denna del av undersökningen används de redan utplockade nominalfraserna från 

avsnitt 3.2.9. Orden i varje nominalfras räknas (alla ord utom artiklarna en och ett) för att se 

hur många ord den längsta nominalfrasen består av. Därefter räknas ett medelvärde ut. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas alla resultat från undersökningen under passande underrubrik. 

Inledningsvis presenteras resultat för textlängd, meningslängd, meningsfragment och 

ordvariation, eftersom dessa kan vara av intresse för kommande delar av undersökningen. 

Sedan följer en redovisning av den något mer specifika grammatiska undersökningen där jag 

har studerat fundamenten, bisatserna och nominalfraserna i elevtexterna. Dessa presenteras 

under varsin underrubrik. 

4.1 Grundläggande resultat 

I detta avsnitt redovisas de grundläggande resultaten, vilka är de som behandlar textlängd, 

meningslängd, meningsfragment samt ordvariation. Jag kallar dessa för grundläggande 

eftersom jag anser att de ligger som en bas till övrig, mer djupgående undersökning, som jag 

har gjort. Jag väljer att ha med dessa då de är intressanta för min undersökning och kan bidra 

med ytterligare en aspekt av undersökningen. 

4.1.1 Textlängd i antal ord 

Av tabell 1 kan man konstatera att de två betygsgrupperna har ett relativt lika genomsnitt 

gällande textlängden. A-texternas genomsnitt är 535 ord medan C-texterna har ett genomsnitt 

på 515 ord. A-texterna är således något längre än C-texterna men det skiljer inte särskilt 

mycket. 

Tabell 1. Textlängd i antal ord 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt 

A-texter 361 457 585 464 624 633 494 521 611 600 535 

C-texter 475 555 445 320 469 598 598 560 545 583 515 

 

Om de enskilda elevtexterna i tabell 1 däremot studeras så kan det konstateras att det 

egentligen bara är två texter som står ut från de andra, nämligen A1 och C4, då de har 

betydligt färre ord än övriga texter i de två grupperna. Dessa två är dock intressanta då de 

påvisar att man kan få höga betyg utan att skriva långa texter. Övriga texter i de två grupperna 

är relativt väl samlade och det är ingen elevtext som drar iväg uppåt gällande textlängden. 

Detta beror dock på de restriktioner angående textlängden som fanns i uppgiften då eleverna 

enligt instruktionen till uppgiften skulle skriva en text på 300-600 ord. 
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4.1.2 Meningslängd 

Som det går att utläsa av tabell 2 kan det noteras att inte heller den genomsnittliga 

meningslängden skiljer sig nämnvärt mellan de två betygen. Den genomsnittliga 

meningslängden för de texter som har erhållit betyget A är 16,1 ord och för de texter som fått 

betyget C är den genomsnittliga meningslängden 16,5 ord. Det kanske är något förvånande att 

C-texterna har ett något högre snitt än vad A-texterna har men i detta fall är det så lite som 

skiljer mellan de två betygen, ungefär ett halvt ord, att det inte är av intresse att studera 

närmare.  

Tabell 2. Genomsnittlig meningslängd 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt 

A-texter 12,9 15,8 17,7 17,2 20,8 14,1 12,7 14,5 14,2 20,7 16,1 

C-texter 13,6 15,9 15,9 13,9 10,9 23,9 23,0 14,4 17,6 16,2 16,5 

 

Något som är intressant däremot är den vida spridningen i meningslängd inom de båda 

betygsgrupperna. Framförallt är spridningen bland C-texterna väldigt utbredd. Elevtext C5 har 

den kortaste genomsnittliga meningslängden (av alla elevtexterna i båda betygsgrupperna) 

och har ett snitt på 10,9 ord per mening. Elevtext C6 däremot har den längsta genomsnittliga 

meningslängden (av alla elevtexter i båda betygsgrupperna) och snittar 23,9 ord per mening. 

Detta gör att det finns en spännvidd på 13 ord mellan dessa två texter i genomsnittlig 

meningslängd, vilket får anses vara relativt mycket. Dessutom har elevtext C7 en 

meningslängd som ligger på 23,0 ord. Som man kan utläsa av tabell 2 är övriga sju elevtexter 

jämnt fördelade mellan 13 och 17 ord och ingen annan text sticker ut förutom de som har 

nämnts. Det kan konstateras att elevtexterna C6 och C7 drar upp medelvärdet för C-texterna 

då de har ett så mycket högre genomsnitt än övriga elevtexter i samma betygsgrupp.   

 Något som man kan utläsa av tabell 2 gällande A-texterna är att spridningen i 

meningslängd inte alls är lika stor som bland C-texterna, dessa är mer centrerade. I 

betygsgruppen A skiljer det 8 ord mellan den elevtexten med högst respektive lägst 

genomsnitt. Elevtext A7 har den lägsta genomsnittliga meningslängden och landar på 12,7 

ord. Den elevtext i A-gruppen som har högst värde är A5 som har ett snitt på 20,8 ord i 

meningslängd. Ytterligare en elevtext, A10, har ett högt snitt och landar på 20,7 ord per 

mening i genomsnitt. Övriga texter ligger jämnt fördelade mellan 12 och 17 ord. 
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4.1.3 Meningsfragment 

Av tabell 3 framgår det att det finns betydligt fler meningsfragment bland A-texterna än bland 

C-texterna. Om man studerar genomsnittet i de båda betygsgrupperna kan man konstatera att 

det finns dubbelt så många meningsfragment bland A-texterna som bland C-texterna. 

Noterbart är även att det bland C-texterna finns tre texter (C4, C7 och C9) som inte har ett 

enda meningsfragment medan det bland A-texterna endast finns en elevtext (A5) som inte har 

det. 

Tabell 3. Antal meningsfragment per 100 ord 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt 

A-texter 0,6 0,8 0,6 0,8 0 0,6 1,2 0,6 0,6 0,5 0,6 

C-texter 0,2 0,3 0,6 0 0,4 0,3 0 0,7 0 0,2 0,3 

 

De flesta av dessa meningsfragment, i båda betygsgrupperna, är så kallade fristående bisatser. 

Det betyder att det är bisatser som står ensamma, utan en huvudsats inom en grafisk mening. 

Exempelvis är det vanligt att eleverna skriver meningar snarlika dessa (som är hämtade från 

elevtext A4 respektive elevtext A2): När man inte vågar visa sig utanför dörren utan smink? 

eller Att de skämdes över att vara tjocka så de slutade äta. Som exemplen visar skriver 

eleverna fristående bisatser som är formulerade både som frågor och som påståenden, inget är 

mer eller mindre vanligt än det andra i detta fall. 

 Något att notera och vara medveten om är att meningsfragment i vissa fall kan användas på 

ett stilistiskt sätt om det är passande i kontexten vilket är fallet med en del meningsfragment i 

denna studie. Exempel på detta finns i elevtext A7 och ser ut på följande sätt: Kära läsare! 

och Ett rynkigt, missfärgat och ådrat ansikte…. Dessa är inte fristående bisatser som i tidigare 

fall utan dessa är rena meningsfragment – utan subjekt och predikat. I detta fall har 

meningsfragmenten använts som ett stilistiskt drag som passar kontexten.  

4.1.3 Ordvariation 

Av tabell 4 kan det utläsas att den genomsnittliga ordvariationen är betydligt högre bland A-

texterna än bland C-texterna. Genomsnittet för A-texterna ligger på 58,8 medan C-texterna 

har ett snitt på 50,0. 
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Tabell 4. Ordvariation 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt 

A-texter 61,1 62,8 53,9 58,1 54,9 53,3 72,6 52,0 60,7 58,9 58,8 

C-texter 55,7 50,5 48,0 49,6 56,1 49,2 47,1 51,8 39,3 52,6 50,0 

 

Studeras tabell 4 kan det även utläsas stora skillnader inom de båda betygsgrupperna. Bland 

A-texterna är det elevtext A7 som sticker ut i och med att texten har mycket högre 

ordvariationsindex än övriga texter i gruppen (och även totalt sett). Elevtext A7 stoltserar med 

ett ordvariationsindex på hela 72,6 medan övriga texter inom betygsgruppen ligger på resultat 

från 52,0 upp till 62,8. Noterbart är också att elevtext A7 inte är en av de längsta texterna sett 

till antal ord, som man kan utläsa av tabell 1, utan är faktiskt en av de kortare texterna i A-

gruppen.           

 Den andra texten som sticker ut, dock åt andra hållet, är elevtext C9 som endast har ett 

ordvariationsindex på 39,3 medan övriga C-texter ligger mellan 47,1 och 56,1. Intressant är 

att denna text placerar sig i mitten då man studerar textlängden inom betygsgruppen vilket 

visas i tabell 1.      

4.2 Fundament 

I detta avsnitt redovisas alla resultat rörande fundamenten i elevtexterna. 

4.2.1 Antal ord i fundamentet i genomsnitt 

Tabell 6 visar att genomsnittet de två betygsgrupperna emellan skiljer sig ganska mycket. A-

texternas genomsnitt ligger på 2,8 ord och C-texternas snitt ligger på 3,5, vilket gör att C-

texterna nästan snittar ett ord mer per fundament än vad A-texterna gör. 

Tabell 5. Antal ord i fundament i genomsnitt 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt 

A-texter 1,7 4,0 2,9 3,0 2,9 2,3 2,6 3,5 2,6 2,3 2,8 

C-texter 3,3 2,2 6,6 3,1 2,0 3,2 4,5 4,2 1,8 4,2 3,5 

 

Om resultaten för varje enskild elevtext studeras kan man snabbt konstatera att det skiljer sig 

relativt mycket inom framförallt C-gruppen. I C-gruppen har elevtext C3 ett betydligt högre 

snitt än övriga, nämligen ett genomsnitt på 6,6 ord i varje fundament. Övriga C-texter har ett 

snitt mellan 1,8 och 4,5 ord. A-texternas genomsnitt är mer centrerade och ligger jämnt 

fördelade mellan 2,3 och 4,0, förutom elevtext A1 som sticker ut i och med att den har det 
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lägsta snittet av alla texter med sina 1,7 ord per fundament. 

 Ytterligare en viktig aspekt med den genomsnittliga fundamentlängden är självfallet att 

vara medveten om att det finns elevtexter (relativt många också) som endast har ett eller två 

jättelånga fundament som drar upp snittet rejält när texterna i övrigt ofta har ett eller två ord i 

fundamenten. Därför kan den genomsnittliga fundamentlängden vara något missvisande och 

detta är viktigt att vara medveten om. 

4.2.2 Satsdel 

Av tabell 6 kan det utläsas att A- och C-texterna nästan har lika många fundament men det 

kan noteras skillnader i satsdel i fundamentet. 

Tabell 6. Satsdel i fundament i procent 

 A-texter C-texter 

Antal fundament 310 305 

Subjekt 68,5% 62,5% 

TSRO-adverbial 18,7% 28,1% 

Satsadverbial 10,5% 4,7% 

Direkt objekt 1,4% 4,6% 

Prepositionsobjekt 0,3% 0% 

 

Då tabell 6 studeras kan det konstateras att subjektet är den dominerande satsdelen i 

fundamenten i de båda betygsgrupperna. Detta får anses vara föga förvånande då det är 

vanligast att ha ett subjekt på fundamentplatsen. Den totala andelen fundament bland C-

texterna är 305 och av dessa är 192 subjekt. Detta gör att fundamenten i C-texterna i 62,5 % 

av fallen fyller funktionen som subjekt i satsen. Övriga procentsatser ser ut som följande: 4,6 

% av fundamenten är direkt objekt i satsen, 28,1 % är TSRO-adverbial (tids-, sätts-, rums- och 

orsaksadverbial) och 4,7 % är satsadverbial.                

 Bland A-texterna är den totala andelen fundament 310, vilket gör att det endast finns några 

fler än bland C-texterna. Av dessa 310 fundament är 212 subjekt vilket innebär att 68,5 % av 

fundamenten fyller funktionen som subjekt i satsen. I övrigt ser procenten ut som följande 

gällande A-texterna: 1,4 % av fundamenten har funktionen som direkt objekt i satsen, 18,7 % 

är TSRO-adverbial, 10,5 % är satsadverbial och 0,3 % är prepositionsobjekt. 

 Det kan noteras intressanta resultat i denna del av undersökningen. Bland annat att A-

texterna, som kan förväntas ha färre subjekt i fundamenten än C-texterna, faktiskt har en 

högre procenthalt subjekt i fundamenten än vad C-texterna har. Dessutom skiljer det ungefär 
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5 procentenheter vilket i det här fallet kan anses vara relativt mycket, speciellt då man 

förväntar sig ett omvänt resultat. Intressant är också att C-texterna har så mycket högre 

procenthalt gällande TSRO-adverbial och direkt objekt i fundamenten. Dock så har A-

texterna en betydligt högre andel satsadverbial i fundamenten, nästan 5 procentenheter fler 

fundament med funktionen som satsadverbial. Huruvida det är ett kvalitetsdrag att placera 

satsadverbial i fundamentet kan man fundera över då satsadverbialens funktion är att uttrycka 

bland annat negation, modalitet eller talarens inställning (Josefsson 2009:141).   

 Ytterligare en sak gällande satsdelarna i fundamenten som är intressant att notera är att det 

bland A-texterna faktiskt finns ett prepositionsobjekt i ett fundament. Elevtext A7 har 

formulerat sig på följande vis: För er som är intresserade, har jag knåpat ihop ett eget 

debattinlägg. 

4.2.3 Längsta fundament 

Av tabell 7 kan det konstateras att medelvärdet för fundamentlängden i de två 

betygsgrupperna skiljer sig åt ordentligt. A-texterna har i genomsnitt 13,9 ord som längsta 

fundament medan C-texternas medelvärde för längsta fundament är så högt som 19,1 ord. 

Tabell 7. Längsta fundament räknat i ord 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt 

A-texter 11 14 15 12 22 11 10 16 19 9 13,9 

C-texter 21 7 29 12 11 30 31 22 10 18 19,1 

 

Som det kan noteras av tabell 7 så förekommer det många extremt långa fundament och dessa 

finns främst bland C-texterna. Det finns tre texter som sticker ut lite extra, nämligen 

elevtexterna C3, C6 och C7. Dessa texter har 29, 30 och 31 ord i sina längsta fundament. 

Detta är således fundament som är betydligt längre än en normallång mening. Det längsta 

fundamentet på 31 ord finns i elevtext C7 och ser ut på följande vis: Dock vid tillfällen då 

man gör en skönhetsoperation då man kanske tycker att ens nästa är för stor eller ögonen för 

små, eller vadmusklerna inte är tillräckligt synliga och stor så tycker jag det skall vara okej 

att man fixar till den skavanken för att man inte skall kunna vara nöjd med sig själv. Detta 

fundament är en lång bisats innehållande både en andra- och två tredjegradsbisatser. De två 

andra fundamenten som är av samma längd är av samma typ, det vill säga långa bisatser som 

innehåller andra- och tredjegradsbisatser. 

 Bland A-texterna finns det framförallt en text som sticker ut om man studerar det längsta 

fundamentet, nämligen elevtext A5 som har ett fundament på 22 ord. Detta fundament är 
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konstruerat på följande vis: Att vissa prioriterar att lägga sig under kniven och riskerar sina 

liv för tiotusentalskronor i hopp om att se bättre ut påverkar ju inte mig. Av tabell 7 kan man 

även notera att elevtext A9 skiljer sig lite från de andra i betygsgruppen genom att ha ett 

fundament på 19 ord. Övriga texter ligger på 16 ord och nedåt. Precis som övriga texter som 

sticker ut i och med att de har väldigt långa fundament så har även A9 en bisats i detta 

fundament. 

4.3 Bisatser 

Om det totala genomsnittet för antal bisatser per 1000 ord studeras i tabell 8 kan det noteras 

att de både betygsgrupperna ligger relativt nära varandra. Gällande genomsnitt per 1000 ord 

har A-texterna ett genomsnitt på 46,7 bisatser per 1000 ord medan C-texterna har ett snitt på 

44,4.  

Tabell 8. Antal bisatser per 1000 ord samt per grafisk mening (GM) 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt GM 

A-texter 49,9 56,9 49,6 53,9 54,5 53,7 44,5 42,2 24,6 36,7 46,7 0,7 

C-texter 33,7 39,6 40,5 50,0 44,8 41,8 48,5 48,2 44,0 53,1 44,4 0,8 

 

Inte heller genomsnittet per grafisk mening skiljer sig nämnvärt åt betygsgrupperna emellan. 

A-texterna har ett snitt på 0,7 bisatser per grafisk mening medan C-texternas snitt ligger på 

0,8. Inom grupperna kan det dock noteras lite skillnader och framförallt inom A-gruppen. De 

två texterna som skiljer sig från övriga är A9 och A10 i och med att de har ett mycket lägre 

värde än övriga texter. C-gruppen är något mer centrerad men även här finns det en text som 

skiljer sig från övriga, C1, för att den har ett lägre värde än övriga texter i betygsgruppen. 

 

Figur 1. Antal bisatser i reella tal 
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Figur 1 illustrerar hur fördelningen i antal bisatser ser ut i de båda grupperna. Sett till antal har 

C-texterna fler andra-, tredje- och fjärdegradsbisatser än vad A-texterna har. Om man däremot 

räknar fram ett genomsnitt för hur frekvent förekommande andragradsbisatser är i de båda 

betygsgrupperna kan det konstateras att de används lika frekvent i båda grupperna, nämligen 

vid ungefär var tredje bisats. Ett exempel på en mening som innehåller en andragradsbisats är 

följande och finns i elevtext A5: Tyvärr så tror jag att det är väldigt många unga tjejer som 

väljer att plastikoperera sig, allt detta p.g.a en kommentar t.ex.. Intressant är att det inte finns 

en elevtext varken bland A-texterna och C-texterna som inte har minst två andragradsbisatser. 

 Även tredjegradsbisatser går att finna i båda betygsgrupperna, dock så finns det betydligt 

fler till antalet bland C-texterna än A-texterna. Bland C-texterna finns det totalt 15 stycken 

tredjegradsbisatser medan motsvarande siffra bland A-texterna är 6. Exempel på hur en 

mening innehållande en tredjegradsbisats kan se ut är följande och finns i elevtext C7: Jag 

tycker dock inte att man skall ta bort detta helt, för i fall då någon vart med om en olycka 

eller man kanske föds med någon missbildning så kan ju detta medföra att man har ärr eller 

något som gör att ens utseende sticker ut extra mycket. 

 Intressant är att det även finns två fjärdegradsbisatser i C-texterna men ingen i A-texterna. 

Den ena av de två fjärdegradsbisatserna som finns i C-texterna ser ut på följande vis och finns 

i elevtext C9: Antagligen kommer det skapas en ny norm precis som i romanen Ful av Scott 

Westerfeld där det framgår att det finns ett ideal som säger att alla ska se perfekt ut. Den 

andra fjärdegradsbisatsen finns i följande mening i elevtext C6: Det kan även uppstå svåra 

komplikationer som gör att ens utseende förstörs helt när meningen var att man, egentligen, 

skulle bli otroligt snygg.                       

 I undersökningen av bisatserna kan det snabbt konstateras att de vanligaste typerna av 

bisatser som används i nästan alla elevtexterna är att-bisatser, relativa bisatser samt 

konditionala bisatser. Även finala bisatser är vanligt förekommande i många av texterna. Att i 

princip alla elevtexterna innehöll att-bisatser är föga förvånande då denna sorts bisats är den 

allra vanligaste typen av bisatser (Josefsson 2009: 158). Ett exempel på en typisk att-bisats 

finns i följande mening hämtad från elevtext C4: Alla är olika och det är nödvändigt att alla 

är olika om människan ska kunna utvecklas. Även relativa bisatser är som sagt vanligt 

förekommande i elevtexterna och även denna är en relativt vanlig bisatstyp. En typisk relativ 

bisats som förekommer i något olika former i princip varenda elevtext finns i följande mening 

som är hämtad från elevtext A10: I romanen, som utspelar sig i en imaginär framtid, 

genomgår alla människor en skönhetsoperation vid sexton års ålder.       

 Något som dock är lite förvånande är att de konditionala bisatserna förekommer så pass 
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mycket som de gör i elevtexterna. I detta fall kan det antas att texttypen och ämnet som 

eleverna skriver om, ett debattinlägg angående skönhetsingrepp, bjuder in till användandet av 

konditionala bisatser. Ett typiskt exempel på en konditional bisats i elevtexterna är den som 

finns i följande mening som återfinns i elevtext C1: Varje person måste själv avgöra om det 

är rätt eller fel med ett ingrepp som kan förbättra livskvalitén. Det finns även exempel på 

kausala, finala och temporala bisatser, men dessa förekommer inte i någon ovanlig mängd så 

dessa går jag inte in på något närmare.                

 Noterbart och något förvånande är även antalet fristående bisatser (bisatser som står 

ensamma utan huvudsats) i framförallt A-texterna. Bland A-texterna är det nämligen bara en 

text, A5, som inte har en fristående bisats. Alla andra A-texter har minst en fristående bisats 

och det finns till och med fyra texter som har så många som fyra fristående bisatser. Detta får 

anses vara relativt många med tanke på texternas längd. Totalt finns det 24 fristående bisatser 

bland A-texterna. Bland C-texterna är det sex av tio texter som innehåller fristående bisatser 

men i dessa så finns det max två. Totalt finns det 8 fristående bisatser bland C-texterna, vilket 

innebär att det finns tre gånger fler fristående bisatser i A-texterna än i C-texterna vilket får 

anses vara både mycket och väldigt förvånande. Ett exempel på en fristående bisats hämtad 

från elevtext A6 är denna: Vilket kunde användas till personer i alvarliga situationer. 

Ytterligare ett typiskt exempel på en fristående bisats finns i elevtext A3 och ser ut på 

följande vis: Att vissa människor har så svårt för sitt utseende att den enda tänkbara 

lösningen skulle vara en operation. 

4.4 Nominalfraser 

 I detta avsnitt redovisas alla resultat i undersökningen som behandlar nominalfraser.  

4.4.1 Antal utbyggda nominalfraser 

Om genomsnittssiffran per 100 ord för nominalfraserna i tabell 9 studeras kan det snabbt 

konstateras att A-texterna har ett något högre genomsnitt än vad C-texterna har. Medelvärdet 

för A-texterna är 7,6 utbyggda nominalfraser per 100 ord medan motsvarande resultat för C-

texterna är 6,4 nominalfraser. Det är en skillnad på drygt 1 utbyggd nominalfras per 100 ord. 

Tabell 9. Antal utbyggda nominalfraser per 100 ord 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt 

A-texter 6,1 9,2 7,9 5,8 7,1 7,3 9,3 7,9 7,7 8,0 7,6 

C-texter 8,8 6,1 6,3 5,6 5,3 6,7 4,7 6,4 7,7 6,4 6,4 
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Om det studeras hur det ser ut inom de båda betygsgrupperna i tabell 9 kan det även 

konstateras att det inte finns några större spridningar inom grupperna.        

 Det som är något förvånande i denna del av undersökningen är att det finns så pass många 

långa utbyggda nominalfraser. De allra mest typiska nominalfraserna som förekommer i 

elevtexterna är dock utbyggda med endast något eller några ord och kan exempelvis se ut på 

följande vis: en förändring i ens utseende (Elevtext A8), dagens samhälle (Elevtext C9) eller 

en ständig klump i magen (Elevtext C1). De längre nominalfraserna som finns i elevtexterna 

innehåller en bisats och i vissa fall till och med en andragradsbisats. Detta är inget som är 

specifikt för den ena av betygsgrupperna utan denna typ av utbyggd nominalfras förekommer 

i båda betygsgrupperna och är förklaringen till varför genomsnittet i ord i nominalfraserna 

dras upp något – vilket redovisas i tabell 10. En utbyggd nominalfras som innehåller en bisats 

kan exempelvis se ut såhär i elevtexterna och denna återfinns i elevtext C10: en framtid där 

man löst problemen om skönhetsideal genom att utföra skönhetsoperationer på alla vid 16 års 

ålder. Detta är den mest typiska långa utbyggda nominalfrasen eftersom den återfinns i 

snarlika konstruktioner i nästan alla elevtexterna. Ett exempel på en utbyggd nominalfras 

innehållande en andragradsbisats finns i elevtext A2 och ser ut på följande vis: vilka 

konsekvenser som uppstår om alla ska opereras vid en viss ålder. Nominalfraser bestående av 

andragradsbisatser är inte jättevanligt i elevtexterna men som jag tidigare nämnde så finns de i 

båda grupperna och ett exempel från betygsgrupp C är denna som finns i elevtext C7: något 

som gör att ens utseende sticker ut extra mycket. 

4.4.2 Ord i genomsnitt i nominalfras 

Av tabell 10 framgår att genomsnittet för antalet ord per nominalfras inte skiljer sig så mycket 

mellan de två betygen. Det genomsnittliga ordantalet bland A-texterna i varje nominalfras är 

4,8, vilket således innebär att det i genomsnitt nästan finns fem ord i varje utbyggd 

nominalfras bland A-texterna. Motsvarande siffra i C-texterna är 4,6, något lägre än A-

texterna, men inte någon nämnvärd skillnad betygsgrupperna emellan. 

Tabell 10. Ord i genomsnitt i nominalfras 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt 

A-texter 5,1 3,9 4,4 5,4 6,3 3,8 5,8 5,2 3,9 4,7 4,8 

C-texter 3,8 4,4 3,8 4,7 4,4 5,2 4,0 5,3 5,1 5,4 4,6 

 

Då är det snarare mer intressant att studera skillnaderna inom betygsgrupperna. Bland C-

texterna skiljer medelvärdet för varje enskild text från 3,8 ord (C1 och C3) till 5,4 (C10). 
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Genomsnittet för övriga elevtexter i gruppen är jämnt utspritt däremellan. Motsvarande siffror 

för A-texterna är från 3,8 ord (A6) upp till 6,3 (A5). Elevtext A5 sticker ut något då den har 

ett så pass högt genomsnitt. Övriga elevtexters genomsnitt i betygsgruppen är relativt 

centrerade.  

4.4.3 Längsta nominalfrasen 

Studeras den längsta utbyggda nominalfrasen i varje elevtext så kan det snabbt konstateras att 

det inte skiljer nämnvärt om man ser till genomsnittet för de båda betygsgrupperna. A-

texternas genomsnitt ligger på 17 ord medan C-texternas ligger på 18 ord. 

Tabell 11. Längsta nominalfras i antal ord 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genomsnitt 

A-texter 15 14 18 16 23 16 17 13 9 29 17 

C-texter 15 24 11 12 19 25 10 21 21 19 18 

 

Av tabell 11 kan det utläsas att den största spridningen finns i A-gruppen där det skiljer 20 ord 

mellan texten med kortaste utbyggda nominalfrasen på 9 ord (A9) och elevtexten med längsta 

utbyggda nominalfras på 29 ord (A10). Både dessa texter sticker ut åt varsitt håll inom denna 

grupp då det inte är någon annan elevtext som ligger i närheten av dessa siffror. Den längsta 

nominalfrasen i elevtext A9 (vilken är den text med kortast utbyggda nominalfras sett till 

längd) bestående av 9 ord ser ut på följande vis: en person som kanske inte ens har licens eller 

utbildning. Den extremt långa nominalfrasen i elevtext A10 är konstruerad på följande vis: 

intressant forskning som visar att personer behandlade med botox har nedsatt förmåga att 

känna empati, då de inte kan uttrycka känslor på i samma utsträckning på grund av 

nervgiftet. 

 Bland C-texterna är spridningen som tidigare nämnt inte lika stor som bland A-texterna. I 

C-gruppen så skiljer det 14 ord mellan den kortaste (C7) och den längst utbyggda 

nominalfrasen (C6). Elevtext C7 har 10 ord i sin längsta utbyggda nominalfras (noterbart att 

denna är ett ord längre än A-textens kortaste) och ser ut såhär: något som gör att ens utseende 

sticker ut extra mycket. Den längsta utbyggda nominalfrasen som finns i elevtext C6 ser ut på 

följande vis: ett samhälle likt det i romanen Ful av Scott Westerfeld (2008), där normen är att 

när man fyller 16 år skönhetsopereras man och blir en `snygging´. Intressant är att ingen av 

dessa två sticker ut om man jämför med övriga resultat inom gruppen. Det finns texter med 

nästan lika många/få ord som dessa vilket gör att alla texter är relativt centrerade inom C-

gruppen.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel finns det två delar, en del där jag jämför vissa av mina resultat med resultat från 

tidigare forskning och en del där jag diskuterar några av de övriga resultaten. 

5.1 Jämförande diskussion 

I undersökningen som har gjorts i denna uppsats finns det tänkvärda resultat. Angående de 

grundläggande resultaten så kan det konstateras att resultatet för textlängden stämmer överens 

med det som Hultman och Westman kommer fram till i sin undersökning i Gymnasistsvenska 

och det Eva Östlund-Stjärnegårdh fastställer i sin avhandling Godkänd i svenska?. Det som de 

kommer fram till är att en texts längd korrelerar med dess betyg, ju högre betyg desto längre 

text (Östlund-Stjärnegårdh 2002:76) Även Tengbom-Zetterman kommer fram till samma sak i 

sin undersökning (2013:15f). Det är något problematiskt att försöka jämföra resultaten med 

varandra då studierna är gjorda under olika betygssystem, olika betygsgrupper har studerats 

samt att det kan ha förekommit olika restriktioner angående textlängden, exempelvis skulle 

texterna i denna undersökning omfatta 300-600 ord. Därför kommer ingen djupare jämförelse 

att göras. För att kort jämföra resultaten från denna studie med de från tidigare forskning kan 

det konstateras att A- och C-texterna i denna undersökning placerar sig i nivå med G-texter i 

Östlund-Stjärnegårdhs undersökning (2002:76) samt i nivå med betyg 2 och 3 i Hultman och 

Westmans studie (1977:53). Av detta kan det anas att textlängden har blivit kortare idag än 

vad den var förr. Förmodligen beror detta utslag bland annat på de restriktioner som fanns 

angående textlängden i denna studie men det är ändå tänkvärt. 

 Studeras resultatet av meningslängden finns det även där intressanta resultat. Resultatet av 

denna undersökning visar att C-texterna har en genomsnittlig meningslängd på 16,5 ord 

medan A-texternas snitt ligger på 16,1. Detta innebär således att det inte finns några större 

differenser mellan de två betygsgrupperna. Jämförs dessa resultat med tidigare forskning så 

kan det noteras att dessa resultat motsvarar meningslängden för betyg 3 i Hultman och 

Westmans undersökning då den genomsnittliga meningslängden i denna betygsgrupp är 16,34 

(1977:223). Studeras Östlund-Stjärnegårdhs resultat så kan det konstateras att mina resultat 

ligger något över hennes resultat för G-texterna. IG-texterna har ett mycket högre snitt men 

detta beror enligt Östlund-Stjärnegårdh på att dessa elever har svårt att sätta punkt (2002:82). 

Tengbom-Zettermans resultat från 2002 och 2012 är båda högre än resultaten i denna studie 

även då de texter hon studerat har erhållit betyget G (2014:16f). I detta fall verkar det nästan 

som om den genomsnittliga meningslängden blir kortare ju högre betyg en text erhåller och ju 
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längre tiden går. Så är förmodligen inte fallet, men resultatet av just min undersökning pekar 

åt detta håll. Synas Westmans undersökning om debattartiklar kan det fastställas att 

debattartiklarna hon studerat har en mycket längre genomsnittlig meningslängd än texterna i 

denna undersökning. Meningslängden i hennes undersökta debattartiklar är 19,01 ord, vilket 

är ungefär tre ord fler än medelvärdet i denna studie (1974:56). Viktigt att notera är dock att 

det är vuxna som skrivit dessa debattartiklar och inte elever och det kan vara en del av 

förklaringen till skillnaden.                      

 Granskas resultatet från undersökningen av ordvariationen kan det konstateras att denna 

undersökning följer den tendens Hultman och Westman noterade i sin undersökning, 

nämligen att ordvariation och betyg korrelerar. Noterbart är dock att resultaten från denna 

studie ligger betydligt lägre än Hultman och Westmans. Denna jämförelse är dock inte helt 

pålitlig då Hultman och Westmans OVIX-resultat visar ett medianvärde och mina ett 

medelvärde. OVIX-resultatet för mina A-texter stämmer överens med betyg 1 i Hultman och 

Westmans undersökning och C-resultatet ligger långt under alla betygsgrupperna i 

undersökningen i Gymnasistsvenska (1977:56f). Jämförs mina resultat med Östlund-

Stjärnegårdhs IG- och G-resultat kan det noteras samma tendens som jämförelsen med 

Gymnasistsvenska, nämligen att C-resultatet ligger långt under medan A-resultaten matchar 

hennes resultat för IG- och G-texter (2002:90–92). Resultaten i den här undersökningen ligger 

även under de resultat som Nyström fått i sin studie. Eftersom Nyström även har tagit fram ett 

medelvärde för olika genrer kan det konstateras att både A- och C-resultaten i min studie 

ligger under medelvärdet för debattexter i hennes studie (2000:177f). Slutsatser som kan dras 

av detta är att ordvariationen i elevtexterna verkar ha sjunkit en hel del de senaste åren. Då jag 

enbart har studerat de högre betygen kan jag enbart tala för språkliga tendenser i dessa 

betygsgrupper. 

 Synas resultaten för undersökningen av fundamenten kan det konstateras att det finns 

samma ansatser i mina resultat som det finns i Gymnasistsvenska. Hultman och Westman 

noterar att fundamentlängden är kortare i de högre betygsgrupperna än i de lägre. Snittet i de 

lägre betygsgrupperna skiljer sig åt då mina C-texter har längre fundament än de lägre 

betygsgrupperna i Hultman och Westmans undersökning. Genomsnittet för de högre betygen 

stämmer dock på pricken med resultatet för A-texterna i min undersökning (1977:216). Av 

detta kan man utläsa att fundamentlängden är densamma bland de allra högsta betygen medan 

de i de lägre betygsgrupperna har blivit längre än tidigare. Jämför man med Westmans resultat 

för debattartiklar kan det noteras att C-texternas resultat är jämbördigt med de resultat 

Westman fått i sin studie. A-texterna ligger däremot lägre (1974:155). 



32 

 

Angående satsdel i fundamentet ser man även där ett liknande resultat som det i 

Gymnasistsvenska, nämligen att andelen subjekt i fundamentet är högre i de högre 

betygsgrupperna. Noterbart är dock att båda procentsatserna för subjekt i fundament från min 

undersökning är lägre än de i Hultman och Westmans undersökning (1977:213). Detta skulle 

kunna vara ett tecken på att elever under de senaste åren har lärt sig att variera sina fundament 

mer. 

 Ännu en intressant notering från studien är då resultatet från undersökningen om antalet 

bisatser per 1000 ord jämförs med tidigare forskning. Denna studies resultat kan jämställas 

relativt väl med resultatet från Westmans undersökning i Bruksprosa. Westmans resultat är 

endast något högre än resultatet för A-texterna i denna undersökning, vilket innebär att A-

texterna (och även C-texterna) ligger nära de vuxnas användande av bisatser sett till 

Westmans undersökning (1974:13).  Jämförs denna studies resultat med Östlund-

Stjärnegårdhs resultat så finns det större skillnader då hennes resultat är betydligt högre än de 

i denna studie. Även Westmans resultat är lägre än de i Östlund-Stjärnegårdhs studie och detta 

är tänkvärt då Östlund-Stjärnegårdh har studerat lågpresterande texter (2002:147). Slutsatsen 

som kan dras av detta är att texter med låga betyg har en tendens att använda fler bisatser än 

texter med högre betyg eller som är producerade av vuxna. 

5.2 Övrig diskussion 

Övriga resultat i undersökningen som kan vara intressanta att lägga märke till är bland annat 

den del av undersökningen som berör det längsta fundamentet i varje elevtext. I denna del av 

undersökningen kan det noteras att det finns väldigt många fundament som är väldigt långa. 

Som tabell 7 visar finns det fundament som har upp emot 30 (!) ord, vilket är betydligt 

mycket längre än en normallång grafisk mening. Visserligen kan det anses vara ett 

kvalitetsdrag i en text med långa och varierande fundament, men detta får självfallet inte gå 

till överdrift som i dessa fall. Problemet med så här långa fundament är dels att de ofta blir 

svåra och invecklade i sig själva, dels att den totala meningen blir alldeles för lång och 

tungläst. 

  Intressant, men inte förvånande, är resultatet i antal utbyggda nominalfraser per 100 ord. 

Resultatet förvånar inte då A-texterna har fler utbyggda nominalfraser än C-texterna, vilket 

man skulle kunna anta då utbyggda nominalfraser utsmyckar språket och får det att kännas 

mer levande än nominalfraser bestående av ett ord plus en artikel. Utbyggda nominalfraser (i 

viss mån) skulle således kunna ses som ett kvalitetsdrag. Det som är intressant med resultatet 

är att det skiljer så pass mycket som det gör mellan de två betygsgrupperna. 
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Intressanta resultat framkommer även i bisatsundersökningen. Det som är förvånande här är 

att C-texterna stoltserar med fler tredje- och fjärdegradsbisatser än vad A-texterna gör. Men 

det som kanske är allra mest förvånande i detta sammanhang är att de bisatser som är tredje- 

och fjärdegradsbisatser faktiskt inte är tunglästa. Detta är oerhört intressant då det är lätt hänt 

att bisatser som är utbyggda så pass mycket lätt blir tung- och svårlästa men så är det inte i 

detta fall. 

 Även resultatet angående meningsfragmenten (se tabell 3) är värt att nämna eftersom 

genomsnittet är dubbelt så högt bland A-texterna än bland C-texterna. I detta fall kan man ha 

förväntat sig ett omvänt resultat då meningsfragment inte är något kvalitetsdrag. Bland A-

texterna finns det dock några meningsfragment som används i stilistiskt syfte – vilket i det 

fallet får ses som ett kvalitetsdrag då eleven visar prov på språklig variation som passar den 

text eleven skriver. De två exemplen på detta finns utskrivna i avsnitt 4.1.3 och det första 

fungerar i sitt sammanhang för att det är en inbjudan och lockelse till läsaren att faktiskt läsa 

texten, vilket kan tyckas passande i en debattartikel. Det andra är en målande beskrivning av 

ett ansikte som dels ger läsaren möjlighet att föreställa sig ansiktet och dels ger det ett litet 

uppehåll i läsningen – vilket leder vidare till att texten blir lättläst och luftig. 

6.  Avslutande kommentarer 

Av de utfall som framkommer av undersökningen kan det konstateras att det finns resultat 

som skiljer sig åt de två betygsgrupperna emellan men att det även finns resultat som är 

relativt likvärdiga. Vissa utfall som studien kommer fram till stämmer överens med resultat 

från tidigare forskning, bland annat resultaten om satsdel i fundamentet, där det även finns 

tydliga skillnader i utfallen för de två betygsgrupperna. Vad som framkommer är att A-

texterna har högre andel subjekt i fundamentet än vad C-texterna har, vilket tyder på sämre 

variation i fundamentet i A-texterna. Något förvånande är att denna tendens stämmer överens 

med resultat från tidigare forskning. Intressant är även att språklig variation ses som ett 

kvalitetsdrag i läroplanen och således är det något förvånande att C-texternas variation är 

något högre i detta fall. Noterbart med fundamenten är även att C-texternas genomsnittliga 

längd är betydligt högre än A-texternas. Detta skulle kunna peka på att långa och varierande 

fundament är ett kvalitetsdrag upp till en viss nivå för att sedan sjunka något. Resultaten där 

skillnaden är påfallande mellan de två betygen är bland annat då flergradsbisatserna och 

nominalfraserna har studerats. I undersökningen av nominalfraserna har A-texterna ett högre 

värde än C-texterna och även detta stämmer överens med tidigare forskning vilken indikerar 
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att utbyggda nominalfraser är vanligare i de högre betygen då eleverna närmar sig ett mer 

vuxet skriftspråk då utbyggda nominalfraser är typiska för ett vuxet skriftspråk. Gällande 

flergradsbisatserna är det noterbart att C-texterna använder sig av ett större antal 

flergradsbisatser än A-texterna. Ett sista resultat som skiljer sig mycket de två grupperna 

emellan är ordvariationen där A-texterna har ett mycket högre resultat än C-texterna. Summa 

summarum kan det konstateras att det finns grammatiska skillnader mellan betygen A och C 

och i kapitel 4 står alla dessa resultat att finna. Vad som också kan konstateras är att det finns 

vissa grammatiska drag som påverkar betyget, men de är förmodligen kombinerade med 

andra textdrag som inte undersöks i denna studie.  
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