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Sammanfattning 
 

I denna uppsats studeras textuella drag i elevtexter som bedömts med högsta betyg på de 

nationella proven i svenska på gymnasiet. Proven som undersöks är från tre olika år; 1996, 

2003 och 2013. Syftet är att se om det finns förändringar över tid bland de textuella drag som 

kan kopplas till kvalitet. Texturvalet spänner över både en kursplansrevision och ett 

läroplansskifte.  

Kvantitativa och kvalitativa analyser utförs på totalt 24 stycken elevtexter. De textuella 

variabler som undersöks är textlängd, ordlängd , andel långa ord, meningslängd, 

läsbarhetsindex, ordvariationsindex, talspråksformer, styckeindelning, fundament samt 

inledning och avslutning. Resultaten relateras till värden i tidigare undersökningar av elevtext. 

Undersökningens resultat visar att det finns förändringar över tid bland de drag som kan 

förknippas med textkvalitet. Elevtexterna från år 2013 utmärker sig rent övergripande från 

tidigare år. Talspråksanvändning är konstant och styckemarkering förbättras över tid. Övriga 

undersökta variabler visar lägre värden 2013 mot tidigare år. Vad dessa förändringar beror på, 

kan vara relaterat till att eleverna år 2013 har två års mindre skrivutveckling, studievana och 

skolmognad eftersom de skriver sitt prov i årskurs ett och eleverna år 1996 och 2003 skriver 

sitt prov i årskurs tre på gymnasiet. Vad en elevtext ska innehålla för textuella drag för att 

erhålla högsta betyg kan dock konstateras variera. 

 

Nyckelord: elevtext, nationella prov, gymnasieskola, textanalys, textkvalitet, bedömning   
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1. Inledning 
En av de allra viktigaste delarna av en lärares arbete är bedömning. Skrivna texter visar 

elevers skrivutveckling och utgör samtidigt ett viktigt betygsunderlag. Den 

myndighetsutövning som betygsättning av elevtext innebär är en svår uppgift. Även om det 

finns nationella kunskapskrav uppsatta är bedömningen till syvende och sist subjektiv. Vad är 

en välskriven och intresseväckande text? Hur ser en nyanserad argumentation ut? Vilket 

betyg en elevtext slutligen får beror på rättande lärares tolkning av kriterierna. Spridning i 

bedömning av elevtext kan bland annat ses i Malin Pehrssons examensarbete MVG=kvalitet? 

(2011) där elevtexter från gymnasiet som fått högsta betyg sjunker två hela betygssteg vid 

ombedömning av personal som ansvarar för utformning av de nationella proven vid 

Institutionen för nordiska språk; Uppsala Universitet. Pehrssons arbete visar att subjektiv 

bedömning i allra högsta grad är problematiskt. Detta bekräftar även den ständigt 

återkommande diskussionen kring betygsinflation, d v s för högt satta betyg, som tycks vara 

oberoende av vilket betygssystem som gäller just då.  

Det senaste försöket att förtydliga nationella kunskapskrav och säkerställa en rättvis 

betygsättning gjordes i och med den nya läroplanens införande ht 2011. Den främsta 

ändringen är det nya betygssystemet. I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

Lpo 94, fanns tre godkända betyg; godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd, vilka 

förkortas G, VG, MVG. I den nya läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 11, finns fem 

godkända betygssteg; E, D, C, B, A där E är lägst och A högst. Betygen sprids alltså över fler 

steg. Spannet för vad som är en MVG-text borde alltså vara bredare än spannet för en A-text 

förutsatt att kvaliteten är konstant över tid.  

Den tredje december 2012 offentliggjordes resultaten från den senaste Programme for 

International Student Assessment- undersökningen, PISA. Denna internationella kunskaps-

utvärdering av femtonåriga elever syftar till att visa hur väl rustade elever är inför framtiden 

när de går ut skolan. Resultaten visar att Sverige numera presterar under Organisation for 

Economic Co-operation and Development- genomsnittet, OECD. Ända sedan dess och fram 

till dagens datum har en het skoldebatt pågått, framförallt med anledning av det stundande 

riksdagsvalet i september 2014 (Skolverket A). Den aktuella skoldebatten tycks ge sken av att 

den svenska skolan blir allt sämre och att elevernas kunskaper försämras.  

I efterdyningarna av läroplansskiftet, den pågående skoldebatten samt lärarens ständigt 

problematiska bedömningsuppdrag är det intressant att se om allt detta ger utslag i faktiska 
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elevtexter. De nationella proven i Sverige har för avsikt att säkerställa likvärdig bedömning 

och betygsättning i hela landet över tid och är således lämpliga som elevtextresurs 

(Skolverket C). Därför används tre nedslag i provens historia som material för min 

undersökning. De utvalda åren är 1996, 2003 och 2013. Hur ser då realiteten ut? Är kvaliteten 

i elevtext konstant sedan de nationella proven började ges? Är ett MVG likvärdigt med ett A? 

Kan läroplansskiftet ses i elevtexter från olika år? Och har vi anledning att tro att elevernas 

kunskaper försämras?  

Som svensklärare kommer jag dagligen att arbeta med bedömning varvid det är essentiellt 

att veta vilka drag i elevtext som kan kopplas till kvalitet och därmed till höga betyg. 

Grundtanken med skolan är kunskapsinlärning och för att kunna realisera innehållet i 

läroplanen och kursplanen i svenska, är det min uppgift som lärare att ständigt arbeta för att 

förbättra elevernas kunskap. Att undersöka vilka textuella drag som kan kopplas till kvalitet 

och se huruvida de är konstanta över tid är således intressant ur en didaktisk synvinkel.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka textuella drag i elevtexter som bedömts med högsta 

betyg i det för eleverna första nationella provet i svenska på gymnasienivå. Med avsikt att 

kunna härleda om de textuella drag, som kan kopplas till kvalitet, förändras över tid och med 

olika läroplaner relateras elevtexterna efter undersökningen till varandra och tidigare 

forskning. Proven som undersöks är för kursen Svenska B, 200 poäng, respektive Svenska 1, 

100 poäng, och från olika tidsperioder sedan de nationella proven började ges år 1996, 

nämligen från 1996, 2003 och 2013, och spänner följaktligen över kursplansrevisionen år 

2000 samt läroplansskiftet år 2011.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Finns det drag i elevtexter som kan förknippas med kvalitet och i förlängningen höga 

betyg? 

• Finns det skillnader över tid bland de drag som kan förknippas med textkvalitet? 

• Uppvisar MVG- och A-texter samma värden för dessa textuella drag? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras de nationella provens historia närmare. Även tidigare forskning 

inom elevtext, textkvalitet och högbetygstexter likväl som de aktuella styrdokumenten för de 

undersökta elevtexterna läggs fram.  

 

2.1 Nationella provens historik 
De allra första nationella proven i Sverige genomfördes vt 1996. Regeringen införde dessa 

prov med syftet att utgöra ett stöd vid betygssättning för lärare samt verka som riktlinjer för 

likvärdig bedömning (Olevard 1999:1). Under provens 19 år långa existens har de ständigt 

utvecklats. De ändringar som är särskilt intressanta för denna studie är att det år 1996 inte 

fanns några kriterier för betyget MVG i kursplanerna. Dessa tillkom först vid 

kursplansrevisionen år 2000. Elever kunde dock erhålla betyget MVG före år 2000 och skulle 

då ha uppfyllt kraven för VG med god marginal. Den mest intressanta förändringen är att det 

ht 2011 infördes ett nytt betygssystem med fem betygssteg, A till E, mot tidigare tre. I det nya 

betygssystemet är nationella kunskapskrav endast utarbetade för betygen A, C och E. För att 

erhålla ett B ska alla krav för betygen E och C vara uppfyllda och kraven för ett A ska vara 

uppfyllda till övervägande del. Betyget D är uppbyggt likadant, fast mittemellan E och C.  

Ytterligare en skillnad är att det före läroplansskiftet ht 2011 endast fanns ett nationellt 

prov i svenska på gymnasiet i kursen Svenska B. Detta prov skrevs antingen under andra eller 

tredje året på gymnasiet men mest vanligt var att skriva det i årskurs tre. Kurserna Svenska A 

och Svenska B gav tillsammans 200 p. Sedan ht 2011 skrivs istället nationella prov i två 

gymnasiekurser, Svenska 1, 100 poäng och Svenska 3, 100 poäng. De första elever som gör 

proven i Svenska 3 skriver dessa denna vår, vt 2014.  

Hur är då proven utformade? De nationella proven i svenska cirkulerar varje år kring ett 

tema och är uppbyggda i olika delar; en muntlig del och en skriftlig del, och från ht 2011 även 

en läsförståelse del. Till proven hör ett texthäfte som eleverna ska använda i både tal och 

skrift. Den skriftliga delen består i sig av flera delar varav en är en elevuppsats. År 1996 hette 

elevuppsatsen B-delen och år 2013 hette den C-delen. Elevtextuppgiften är likvärdig över tid 

även om namnet på delen och temat ändrats. Eleverna får välja mellan olika skrivuppgifter. 

Varje år finns det dock med flera diskursiva uppgifter där en debattartikel är vanligt 

förekommande. 

Instruktionerna till uppgifterna år 1996, 2003 och 2013 är likartade. Den största skillnaden 

är att det år 2013 finns en längdangivelse som saknas tidigare år vilken lyder; ”Välj en av 
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uppgifterna och skriv 300–600 ord. Tänk på att redovisa källan när du refererar från en text.” 

(Nationella prov 2013). Tidigare år fanns ingen begränsning avseende textlängd.  

Varje år skrivs en resultatrapport av de nationella proven där det redovisas hur många av 

de representativa prov från hela landet som skickats in som erhållit respektive betyg på de 

olika delarna av proven. Detta redovisas i tabeller i dokument som finns på Skolverkets 

hemsida (Skolverket B). I Bilaga 1 är dessa resultatrapporter sammanställda till en lista över 

andelen toppbetyg 1996–2013 med respektive års medelvärde. Ett medelvärde för andel 

toppbetyg över tid är också beräknat (Se Bilaga 1). Eftersom det nya betygssystemet har fler 

betygssteg kan både betyg A och B räknas in under vad som tidigare var ett MVG.  

 

Tabell 1: Andelen elever som under de nationella proven uppnått toppbetyg på 

elevuppsatsdelen  

Ht 1996 Vt 2003  Vt 2013  Medelvärde 1996–2013 

12,9 %  

betyg MVG 

 

12 %  

betyg MVG 

 

5 % betyg A  

7 % betyg B   

totalt 12 %  

10,8 % 

 

 
 

Det är dock viktigt att veta att tabellerna görs på olika sätt från år till år. Exempelvis varierar 

antalet inkomna elevtexter mellan ca 4000 och 7500 st. Vissa tabeller inkluderar 

komvuxelever medan andra inte gör det. Enstaka tabeller inkluderar hela betyget för Svenska 

B och inte enbart B-delen. Syftet här är dock inte att få en exakt jämförbar siffra utan istället 

visa en tendens över tid när det gäller andelen toppbetyg. Värdena för de provår som 

undersöks i denna uppsats ligger nästintill på samma andel toppbetyg vilket är över 

medelvärdet för 19 års nationella prov. Min utgångspunkt är således att det inte finns någon 

förändring över tid för andelen högsta betyg på elevtextdelen av de nationella proven över tid. 

 

2.2 Tidigare forskning 
Detta avsnitt lyfter fram vad tidigare forskningsresultat anför kring bedömning, kvalitet i text 

och förändring i elevers skrivande över tid, givet att textuppgiften är av samma natur. 

Avsnittet är indelat i underrubriker efter textuella drag då flera källor behandlar samma 

variabler. Ett tydligt fokus är att finna värden för olika textuella drag i litteraturen med avsikt 

att kunna jämföra dessa med mina resultat. 
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2.2.1 Bedömning 
Eva Östlund-Stjärnegårdh konstaterar i sin studie Principen och praktiken (1999) att lärare 

skiljer sig åt bedömningsmässigt. Hennes slutsatser vid en gruppbedömning av tolv 

gymnasieelevtexter är att lärare ofta sätter högre betyg på sina egna elever samt att de 

undviker ytterlighetsbetygen, särskilt MVG (1999:29). Studien är dock gjord före 

kursplansrevisionen år 2000 då MVG-kriterier infördes. 

 

2.2.2 Textlängd, meningslängd och ordlängd 
I Gymnasistsvenska (1977) jämför Tor G. Hultman och Margareta Westman språket hos 

gymnasister med professionella skribenters prosa. Författarna undersöker en mängd textuella 

variabler i de tidigare centrala proven och hittar en korrelation på 0,57 mellan antalet ord och 

textens betyg. Textlängdens betydelse är dock större för de lägsta betygsgraderna än för de 

högsta. Hultman och Westman presenterar en medeltextlängd på 698 ord för de texter som 

uppnått högsta betyg (1977:53–54).  

Eva Östlund-Stjärnegårdh visar i sin avhandling Godkänd i svenska?: Bedömning och 

analys av gymnasieelevers texter (2002) att textlängd samverkar med betyg. Med fokus på 

gränsdragningen mellan betygen Icke Godkänd och Godkänd studerar hon gymnasieskolans 

skriftliga kursprov i Svenska B, del B. Bland hennes resultat framträder en tydlig korrelation 

mellan textlängd och betyg. Medelvärdet för betyget G är 540 ord, VG 678 ord och MVG 755 

ord (Östlund-Stjärnegårdh 2002:79). 

I Elevtext (1990) analyserar Josephson, Melin och Oliv elevtexter från åk 1-9. Genom att 

använda långa ord sparar eleven in på korta ord och följaktligen menar författarna att långord 

kan utgöra ett mått på elevens effektivitet (Josephson, Melin & Oliv 1990:51–52). De hävdar 

också att bra texter ofta utmärks av en variation av långa och korta meningar som visar att 

skribenten förmår använda meningslängden för att framhäva innehållet (Josephson, Melin & 

Oliv 1990:35).  

Östlund-Stjärnegårdh redovisar att texter som bedömts med G uppvisar ett genomsnitt på 

16,1 ord per mening i argumenterande texter. Hon menar att det enbart är eleverna med högst 

betyg som skriver längre meningar än så. Resultatet jämförs med snittlängden för en mening i 

bruksprosa som är 14,4 ord (Östlund-Stjärnegårdh 2002:83–85). Även Hultman och Westman 

anger värden för genomsnittlig meningslängd. För högsta betyg ligger siffran på 15,6 ord. 

Detta kan jämföras med debattexter som har en meningslängd på 16,9 ord. Dock finner de att 

meningslängden inte har något samband med höga betyg (Hultman & Westman 1977:187). 
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Långa ord brukar definieras som ord med sju bokstäver och uppåt. Hultman och Westman 

konstaterar att det finns samband mellan höga betyg och långa ord. De menar att många långa 

ord kan ses som ett tecken på variation och innehållsrikedom (Hultman & Wetsman 1977:76). 

Åke Pettersson anser i tidskriften Svenskläraren (1999:14–16) att andelen långa ord kan 

ses som ett högbetygsdrag. Innehållslig täthet, andel långa ord, och produktivitet, antal 

löpord, är de två övergripande textegenskaper han studerar med syftet att analysera huruvida 

gymnasisters språkbruk blir mer vuxenliknande över tid. I hans undersökning av gymnasisters 

texter 1984–95 sjunker andelen långa ord från 25 % till 19 %, vilket Pettersson tolkar som att 

textkvaliteten försämras (Pettersson 1999:15). 

Även Östlund-Stjärnegårdh redovisar variabeln andel långa ord i sin avhandling. 

Genomsnittsvärdet för de G-texter hon undersökt är 16 % (Östlund-Stjärnegårdh 2002:87). 

Helena Olevard undersöker också denna parameter i ”Tonårsliv” (1999), en studie av 

elevtexter i årskurs nio ur ett tidsperspektiv. Hon presenterar ett värde på 12,2 % för andelen 

långa ord för de båda undersökta åren 1987 och 1996.  

 

2.2.3 Ordvariation, talspråksformer och läsbarhetsindex 
Josephson, Melin och Oliv anser att förmågan att kunna variera ordförrådet är ett viktigt 

kvalitetsdrag i elevtext. Den bästa mätaren av elevers språkutveckling är enligt författarna 

tillväxten av ord. Ordvariation är så pass betydande att det utarbetats en speciell mätmetod 

(Josephson, Melin & Oliv 1990:45). Ordvariationsindex, OVIX, framtaget av Tor G. 

Hultman, mäter ordvariation och ”visar antalet olika ord (lex-ord) i förhållande till det totala 

antalet ord (löpord) med kompensation för olika textlängd.” (Östlund-Stjärnegårdh 2002:89–

90). Detta mått borde enligt Östlund-Stjärnegårdh öka med mer utvecklad skrivförmåga och 

således med högre betyg.  

I tidigare forskning finns det olika värden för OVIX i förhållande till textkvalitet. Östlund-

Stjärnegårdh skriver att tidningstexter och debattinlägg brukar ligga nära 55 i OVIX (Östlund-

Stjärnegårdh 2002:91). Resultaten av hennes undersökning visar dock inte på något samband 

mellan OVIX och de olika betygsstegen (Östlund-Stjärnegårdh 2002:108). Josephson, Melin 

och Oliv anger att OVIX-värdet för gymnasietexter med högsta betyg i årskurs tre är 67. Detta 

är ett medeltal som de beräknat genom texter från stora elevgrupper (Josephson, Melin & Oliv 

1990:45). 

Hultman och Westmans resultat visar att OVIX är det språkliga mått som bäst korrelerar 

med betygen. De elever som bedömts med högsta betyg i deras undersökning har ett OVIX på 
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68. Som referenser anger de att OVIX för en lärobokstext är 71 och för broschyrer 61 

(Hultman & Westmans 1977:56–57).  

Catharina Nyström använder också ordvariation som kvalitetsfaktor i sin studie av 

gymnasietexter, Gymnasisters skrivande (2000). Rikedom på infallsvinklar torde resultera i 

fler ord än en text med ensidigt perspektiv enligt Nyström. På så vis menar hon att 

ordvariation säger någonting om elevens förmåga att utveckla ett tema. De gymnasisttexter 

hon undersöker är inte betygsatta utan skrivna av olika typer av elever med fokus på 

programtillhörighet. OVIX-medelvärdet för hela hennes undersökning är 60. Nyström 

tillägger att måttet inte säger något om sammanhanget i texten och därför måste kompletteras 

med andra språkliga bedömningar för att ge en rättvis bild. Bristande sammanhang kan vara 

en baksida till mått på ordvariation (2000:177–178). 

Josephson, Melin och Oliv skriver att det tar lång tid för elever att anpassa sig till 

skriftspråket. Att talspråk präglar elevtexter är därför naturligt (Josephson, Melin & Oliv 

1990:46).  

Utvecklingen av talspråksformer hos flickor och pojkar över tid undersöks i Olevards 

studie. De former hon räknar som talspråkliga är: sej, dej, mej, dom, nån, sån och sen istället 

för sedan. Totalt sett minskar talspråksformerna mellan år 1987–96 från 27,5 % till 16,1 % för 

flickor och från 20,6 % till 16,4 % för pojkar (Olevard 1999:16). 

Östlund-Stjärnegårdh granskar samma talspråksformer som Olevard i sitt material. Hon 

konstaterar att dom förekommer mindre frekvent desto högre betyg elevtexten har (Östlund-

Stjärnegårdh 2002:96). 

Det vanligaste måttet på läsbarhet är LIX, läsbarhetsindex. En texts LIX-värde är summan 

av två beräkningar, medeltalet ord per mening och procentandelen långa ord. Josephson, 

Melin & Oliv menar att LIX inte kan användas för att bedöma elevtexters läsbarhet men att 

uträkningen kan ge en fingervisning om graden av informationstäthet och skriftspråklighet. 

Som referensvärden anges LIX-värde för skönlitteratur, 33, och dags- och veckopress, 39 

(Josephson, Melin & Oliv 1990:51–52). 

 

2.2.4 Disposition, styckeindelning och sammanhang 
Siv Strömquist menar i avhandlingen Styckevis och helt (1987) att de flesta elever har en 

uppfattning om att text bör delas in i stycken. Av de elevtexter från både högstadiet och 

gymnasiet som ligger till grund för hennes undersökning, härleder Strömquist att eleverna inte 

riktigt förstår vilken funktion styckena har och resultatet blir därmed inte tillfredsställande. 
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Många elever har bristfälliga kunskaper kring styckeindelning samt markering av nytt stycke 

(1987:60). 

En klar struktur är väsentlig för textens läsbarhet och kommunikativa förutsättningar. En 

medvetet utnyttjad styckemarkering tydliggör textens struktur (Strömquist 1987:148). Genom 

styckemarkering avskiljs innehållsliga delar som underlättar för läsaren. Styckemarkering 

bidrar också till att framföra textens budskap och verkar som stilistiskt medel genom att 

utgöra effektfulla pauser. Strömquist menar att styckemarkering är ett skiljetecken som 

separerar textuella delar från varandra. De gällande modellerna är blankrad och indrag men 

det krävs att skribenten är konsekvent. Att bara börja på ny rad är en hybridform som ger en 

osynlig styckemarkering och följaktligen inte är att rekommendera (Strömquist 1987:21–23).  

En klassisk retorisk indelning av text som Strömquist lyfter fram är: Inledning, huvuddel 

och avslutning. Hon menar att inledningen bör väcka uppmärksamhet och anslå temat. 

Därefter läggs fakta och bakgrund fram innan argumentationen inleds. Avslutningen återknyts 

enligt Strömquist till temat i inledningen och sammanfattar alla argument (Strömquist 

1987:26–35).  

Fler forskare kopplar styckeindelning till textkvalitet. Olevard menar att styckemarkering 

delar upp textens innehåll vilket underlättar läsförståelsen och tydliggör textens budskap. 

Styckemarkering påverkar också om texten uppfattas som lättläst och inbjudande enligt 

Olevard (1999:4–9).  

Palmér & Östlund-Stjärnegårdh anser i Bedömning av elevtext (2005) att korrekt markering 

av stycken är viktigt. Ett vanligt förekommande kännetecken för ovana skribenter är, enligt 

författarna, hybridstycken eftersom antingen blankrad eller indrag bör användas. Att börja på 

ny rad är inte tillräckligt tydligt (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2008:24). 

Rapporten Skrivprov på dator (2013) skriven till Skolverket av Anna-Karin Widman vid 

gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, handlar om hur elevers 

skrivande influeras av datoranvändande. Widman visar att texter som är författade på dator 

skiljer sig från handskrivna texter. Datorskrivna texter är längre men tar kortare tid att skriva. 

Texter skriva på dator innehar även bättre styckemarkering (Widman 2013:17).  

 

2.2.5 Fundament 
Att undersöka fundament är ett sätt att studera ordföljden. Variation i ordföljd ses som ett 

kvalitetsdrag enligt Palmér & Östlund-Stjärnegårdh. En skicklig skribent varierar inledande 
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satsdel genom att lyfta fram viktig information till fundamentet och börjar inte varje mening 

med kort subjekt (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2008:25).  

Josephson, Melin och Oliv skriver att med hjälp av fundamentsanalys kan graden av 

variation, skriftspråklighet, koncentration och komplexitet undersökas. De anger att formellt 

skriftspråk ofta är vänstertungt genom långa fundament medan talspråksnära och vardagligt 

skriftspråk har ett kort fundament och är högertungt. Texter med fler ord i fundamentet anses 

vara mer koncentrerade och syntaktiskt komplexa. Detta gäller framförallt huvudord som är 

utbyggda med bestämningar och inte om det är bisatser (Josephson, Melin & Oliv 1990:37). 

Hultman och Westman använder fundament som en markör för textkvalitet. Resultaten 

visar en genomsnittlig fundamentslängd på 2,9 ord. Författarna konstaterar att fundamenten 

rent allmänt är något kortare i högbetygstexter och ligger under genomsnittet. Texter med låga 

betyg har en fundamentslängd över genomsnittet. Westman och Hultman ger också exempel 

på fundamentslängd i den elevtext som erhållit allra bäst betyg och den som fått allra lägst 

betyg i deras undersökning i genomsnitt. Dessa siffror är 3,1 respektive 2,6 ord per 

fundamentet och motsäger alltså den allmänna trenden. Som referensvärden anger de att 

bruksprosa ligger på 3,1 ord och debattexter på 3,4 ord per fundament. I den elevuppsats som 

fått allra högst betyg är andelen ettordsfundament 43 % vilket kan jämföras med 65 % i den 

uppsats som bedömts med det lägsta betyget (1977:210–216). 

 

2.3 Styrdokument 
Vad är då högbetygsdrag och kvalitetsdrag i elevtext enligt de styrdokument som 

betygsättande lärare ska utgå ifrån? Bedömningsmatriser och kriterier för de nationella proven 

är konstruerade för att ge riktlinjer för likvärdig bedömning av elevprestationer och har stöd 

av de kunskapskrav som är uppsatta i kursplanen i svenska. Detta material utgör Skolverkets 

bedömning av vad som är högbetygsdrag. Om en elevtext uppfyller alla kriterier torde den 

således vara av hög kvalitet. Styrdokumenten för de nationella provens uppsatsdel i kursen 

Svenska B ht 1996 och vt 2003 och kursen Svenska 1 vt 2013 jämförs i Tabell 2 i syfte att 

åskådliggöra skillnader och likheter över tid. Jag har utgått från modellen för 

bedömningsmatrisen vt 2013 när jag konstruerat Tabell 2 men namngett aspekterna själv för 

att de ska passa alla år. 

Tabell 2 inkluderar enbart de kriterier som står på nivån för högsta betyg respektive år. 

1996 är kraven ställda för ett VG eftersom det inte fanns några kriterier för MVG. År 2013 

ska eleven ha uppfyllt både E-, C- och A-nivåkriterierna för att erhålla betyget A. E och C 
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kriterierna inkluderas dock inte i denna tabell. I min sammanställning har jag valt att inte ta 

fasta på kraven för innehåll och kritisk granskning varvid de inte heller kommenteras. De kan 

dock ses i tabellens helhet i Bilaga 2. 

 

Tabell 2: Bedömningskriterierna för de nationella proven åren 1996, 2003 och 2013. 

Aspekter 
 
 
 

Kriterier för 
betyget Väl 
Godkänd, ht 1996 
 

Kriterier för 
betyget Mycket Väl 
Godkänd, vt 2003 
 

Kriterier för 
betyget A, vt 2013 
 
 

Disposition och 
sammanhang 

Texten är väl 
sammanhängande och 
tydligt disponerad  

Texten är 
sammanhängande och 
väldisponerad 

Texten är väldisponerad 
genom följande 
kännetecken: 
- god balans mellan olika    
delar 
- rimlig styckeindelning 
som är korrekt markerad 
- effektiv inledning och 
avslutning 

Språk Språket är tydligt, 
varierat och i stort sett 
korrekt 

Språket är väl anpassat 
till sammanhanget 
 

Språket är välformulerat 
även om någon mindre 
lyckad formulering kan 
förekomma 

Stil Stilen är anpassad till 
situationen 

Språket är stilistiskt 
säkert 

Stilen är väl anpassad till 
syftet, t.ex. genom 
variation av 
meningstyper, 
slagkraftiga uttryck eller 
illustrativa förklaringar 

 

Kriterierna för disposition och sammanhang anges mer noggrant 2013 mot tidigare år. 1996 

ska texten vara ”sammanhängande och tydligt disponerad”, 2003 ”sammanhängande och 

väldisponerad” men 2013 anges specifika kännetecken: ”god balans mellan olika delar”, 

”rimlig styckeindelning som är korrekt markerad” samt ”effektiv inledning och avslutning”.  

Språkkraven visar inga större skillnader mellan åren. Kraven på textens stil är dock mer 

specifika år 2013 än tidigare eftersom bedömaren får exempel. Stilen ska vara ”väl anpassad 

till syftet, t.ex. genom variation av meningstyper, slagkraftiga uttryck eller illustrativa 

förklaringar”.   

Sammanfattningsvis ser Skolverkets riktlinjer för kvalitetsdrag relativt lika ut över tid. De 

skillnader som finns utgörs av ett tydliggörande av de drag bedömaren bör leta efter. Sett över 

tid har detta blivit mer specifikt rörande disposition och stil. Dessa förtydliganden kan dock 

innefattas i mer övergripande termer såsom nyanserad, väldisponerad och väl anpassat till 

sammanhanget, vilket en erfaren bedömare troligen är medveten om.   
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3. Material och metod 
I denna del beskrivs vilket material och vilken metod som används. Under båda rubrikerna 

redovisas även de avgränsningar som är nödvändiga i både material och metod för att 

genomföra denna studie. 

 

3.1 Material 
Det primära materialet i denna studie utgörs av elevuppsatser med högsta betyg från tre olika 

år av de nationella proven i svenska. Proven är utvalda med ca sju års mellanrum, nämligen 

provtillfällena år 1996, 2003 och 2013. Urvalet av årtal är tänkt att representera de tre 

kursplaner som varit gällande från år 1996 till 2014. År 1996 och 2003 är proven från kursen 

Svenska B, 2003 med reviderad kursplan och MVG-kriterier, och år 2013 är proven från 

kursen Svenska 1. För att kunna jämföra proven väljs endast diskursiva elevtexter ut. Dessa 

prov hämtas från arkiven hos den nationella provgruppen vid Institutionen för nordiska språk 

vid Uppsala Universitet. Materialet är representativt då arkivet består av nationella prov från 

hela Sverige och utgörs av ett obundet slumpmässigt urval. Totalt används 24 elevtexter i 

denna undersökning, sju texter vardera från år 1996 och 2003 och tio texter från år 2013. 

Texterna har anonymiserats genom att tilldelas en siffra; 1–10. De refereras till enligt 

årsgruppstillhörighet, ex. 96:1, 96:2, 96:3 o s v. 

 Antalet texter begränsas främst på grund av tillgång då det enbart finns sju texter som 

bedömts med MVG från 2003. För åren 1996 och 2013 har sju respektive tio texter slumpats 

fram. Valet att inkludera fler texter från 2013 är med syfte att utöka underlaget då dessa prov 

skrevs i ett annat system än de från år 1996 och 2003 till följd av en ny läroplan ht 2011. 

  

3.2 Metod 
Materialet i denna studie, elevtexterna, undersöks med en blandning av kvantitativ och 

kvalitativ metod. Urvalet av de textuella drag som studeras i min undersökning grundar sig på 

tidigare undersökta textdrag samt vad styrdokumenten lyfter fram som högbetygsdrag. Till 

den kvantitativa undersökningen hör de variabler som går att räkna:

 

• Textlängd      • Ordlängd      • Antal och andel långa ord 

• Meningslängd      • Läsbarhetsindex    •  Ordvariationsindex  

• Talspråksformer    • Styckeindelning     • Fundament 
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Fördelen med dessa variabler är att alla kan jämföras med resultat och värden från tidigare 

forskning. För den kvantitativa delen av undersökningen beräknas allt utom talspråksformer, 

styckeindelning och fundament med hjälp av hemsidan www.lix.se. För att möjliggöra detta 

digitaliseras alla elevtexter. Hela elevtexterna, även citat från texthäftet, inkluderas i det 

analyserade materialet, huvudsakligen till följd av att många elever valt att baka in citat i 

löpande text.  

Talspråksformer, stycken och fundament måste tas ut manuellt och räknas därför också för 

hand och utgör således en slags blandad kvantitativ och kvalitativ metod då måtten till viss 

del baseras på bedömning. För enbart den kvalitativa delen av undersökningen studeras 

innehållet i texternas inledning och avslutning manuellt. I underrubrikerna till detta 

metodavsnitt beskriver jag närmare hur jag går tillväga för att undersöka dessa variabler.  

Med variation i metoden är min förhoppning att kunna besvara mina frågeställningar ur 

olika synvinklar. Samma metod upprepas för alla årskullar och ett medelvärde för varje år 

beräknas för att kunna jämföras. Medelvärdet för varje år beräknas genom att först räkna ut de 

individuella värdena för varje elevtext och variabel. Därefter adderas värdena för varje 

variabel och divideras med antalet elevtexter det undersökta året. Medelvärde används med 

syfte att kunna jämföra resultaten med tidigare forskning samt relatera de undersökta åren till 

varandra. 

På grund av undersökningens begränsade omfång och val av metod för vad som är 

genomförbart inom uppsatsens ramar, kan inga generaliseringar utifrån resultaten göras. Detta 

är inte heller syftet med undersökningen. Målet är att försöka visa tendenser i kvalitetsdrag i 

elevtext över tid och exempel på detta.  

 

3.2.1 Principer för analys av talspråksformer 
En elevtext bedömd med högsta betyg förväntas enbart innehålla enstaka stavfel eller 

talspråksformer vilka båda kan räknas som normbrott. För att hitta talspråksformer i texterna 

använder jag rättstavningsprogram i Microsoft Word 2011 kombinerat med manuell sökning. 

Det finns vissa givna talspråksformer som tidigare forskning undersökt (se rubriken 

Bakgrund). Dessa är: sej, dej, mej, dom, nån, sån och sen istället för sedan. Jag har valt att 

även inkludera ord och uttryck som visar en lägre stilnivå som kan anses bryta mot 

elevtextsammanhangets stilnivå och därmed räknas som talspråkliga. Dessa är: Även fast, 

okej, fixa, varann, samhäll, våran, samt vart när det används istället för var. För att måttet ska 
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vara rättvisande för textlängden räknas även antal talspråksformer per 100 ord ut genom 

formeln (antal talspråksfel ÷ totala antalet ord) · 100. 

De enstaka stavfel som finns i texterna kan anses vara försumbara och räknas inte med. 

Inte heller eventuella särskrivningar räknas in. När eleverna i enstaka fall inte har böjt orden 

enligt rätt form, vilket kan exemplifieras med citatet ”inom detta området”, räknas inte detta 

som en talspråksform. I de fall eleverna hittar på egna verb av substantiv såsom ”agning” från 

barnaga och ”godtycker” från godtycke räknas dessa som en viss form av talspråk. När ordet 

så kan räknas som dubbel satsdel och strykas utan att förändra meningsinnehållet, ses ordet 

som talspråk. Exempel på detta är frasen just i detta specifika fall så föreligger det. Om ordet 

så däremot ingår i ett uttryck har jag inte räknat det som talspråkligt, t ex så länge man 

innefattar och likaså är begreppet familjeangelägenheter på så vis tolkningsbart. 

Sammantaget räknas följande ord som talspråksformer i denna studie: sej, dej, mej, dom, nån, 

sån, sen, även fast, okej, fixa, varann, samhäll, våran, vart  samt så. 

 

3.2.2 Principer för analys av styckeindelning  
I bedömningskriterierna år 2003 och år 2013 anges det att en text för att erhålla högsta betyg 

ska vara ”väldisponerad”. För att studera den grafiska styckemarkeringen i elevtexterna 

räknar jag varje användning av ny rad, indrag och blankrad som ett nytt stycke. 

Styckemarkering bör vara konsekvent och om eleverna blandar olika former räknas detta som 

brott mot normen. Exempel på detta normbrott är när hybridvarianten ny rad blandas med 

blankrad en eller flera gånger i samma text. En elevtext som uppvisar båda dessa 

styckemarkeringar gör således styckefelet blandar.  

Stycken kan variera i längd men i de texter där det finns en markant skillnad mellan 

längden i de olika styckena räknas detta som obalans vilket stör läsningen. Exempel på detta 

är om en elevtext som består av fem stycken har fyra stycken som består av endast 2–3 rader 

medan ett är hela 38 rader långt. En sådan dissonans i dispositionen försvårar läsningen och 

främjar inte textens innehåll. Texter som uppvisar markanta skillnader i styckelängd gör 

styckefelet obalans. 

 

3.2.3 Principer för analys av inledning och avslutning  
I kriterierna för disposition år 2013 (se rubriken Styrdokument) förväntas det att en A-text ska 

ha en effektiv inledning och avslutning. I dokumenten från 1996 och 2003 står det att texten 

ska vara ”tydligt disponerad” vilket kan tolkas som att en tydlig inledning och avslutning 
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gäller även här. Följaktligen väljer jag att specifikt undersöka hur inledning och avslutning 

används i texterna. 

 Vad är då en tydlig eller effektiv inledning och avslutning? Eftersom det inte finns några 

klara riktlinjer eller forskning som har tolkat detta tidigare, har jag skapat två egna kriterier i 

form av frågor. Inspiration till frågorna hämtar jag från den retoriska dispositionsmodellen 

som Siv Strömquist beskriver i Styckevis och helt. Koherens och en röd tråd i texten samt en 

avslutning som sammanfattar textens viktigaste punkter anser jag skapar en effektiv inledning 

och avslutning och en tydlig disposition. 

Den första frågan lyder: Hänger inledning och avslutning ihop innehållsmässigt? För att 

undersöka detta jämför jag om de frågor som ställs i inledningen blir besvarade och om 

delarna tematiskt binds samman. Den andra frågan lyder: Sammanfattar avslutningen textens 

innehåll? För att besvara detta studerar jag vilka teman och åsikter som tas upp i hela 

elevtexten och jämför om desamma finns med i avslutningen. För att svara på dessa frågor 

använder jag tre kategorier; ja, delvis och nej. Med delvis menar jag att inledningen till viss 

del hänger ihop med avslutningen och att textens innehåll till viss del sammanfattas i 

avslutningen.  

 

3.2.4 Principer för fundamentsanalys  
För varje elevtext räknar jag antal fundament, antal ettordsfundament samt antal ord i 

fundamenten. För att få fram genomsnittlig fundamentslängd divideras det totala antalet ord i 

alla fundament med antalet fundament. För att få fram andelen ettordsfundament divideras 

antalet ettordsfundament med det totala antalet fundament. Jag räknar enbart huvudsatser och 

inte fristående bisatser. Konjunktioner räknas inte in i själva fundamentet oavsett om det 

inleder en huvudsats, konjugerar två satser eller inleder en mening. Exempel är meningen men 

vi måste alla ta vårt ansvar där men inte räknas in i antalet ord i fundamentet. 

När ordet så utgör en konjunktion räknas det inte in i antalet ord i fundamentet. Exempel 

på detta är meningen så det tror jag är det svåraste sättet. När så endast är instucket som i 

frasen men bara för det så får man inte mörda en släkting, räknas det in i antalet ord i 

fundamentet.  

Vid citat räknar jag in orden i fundamenten om de är inbakade i den löpande texten. Om en 

hel grafisk mening utgörs av ett citat har jag inte tagit ut fundament eftersom det inte är 

elevens egen meningskonstruktion. När eleverna använder frågesatser räknas fundamentet om 

verbet inte inleder frågan som i frågan vad skall man säga till sina barn?. Om frågan inleds 
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med verb som i är det rätt eller fel? har den inget fundament som kan räknas. Uppmaningar 

räknas på liknande sätt då de saknar fundament. Exempel är: Starta diskussioner om 

kroppsfixering hemma, på arbetsplatsen eller i skolorna.  

4. Resultat 
Under denna del redovisas de resultat som räknas fram med hjälp av www.lix.se efter att alla 

texter digitaliserats samt de resultat som erhålls vid manuell analys. Undersökningen av 

elevtexterna presenteras i tabeller för varje undersökt år, 1996, 2003 och 2013, i syfte att ge 

en översikt. Tabellerna kommenteras också i löpande text för att underlätta tolkning av dem. 

Värdena i dessa tabeller är ett medelvärde för varje år och alla är avrundade till en decimal. 

Eventuella betydande avvikelser bland variablerna i de individuella elevtexterna som kan dra 

upp eller ner medelvärdena för varje år kommenteras. De individuella resultaten från alla 

elevtexter finns som bilaga. De undersökta variablerna presenteras i olika underrubriker för 

att tydliggöra resultaten.  

 

4.1 Textlängd, meningslängd, ordlängd och andel långa ord 
Under denna rubrik redovisas resultaten från beräkningen av textlängd, meningslängd, 

ordlängd samt antal och andel långa ord i två tabeller. 

 

Tabell 3: Textlängd och meningslängd. 

 Medelvärde 1996 Medelvärde 2003 Medelvärde 2013 

Antal meningar 53,9 50,9 34,5 

Antal ord 794 851 582,8 

Meningslängd 14,5 16,9 17,4 
 

Texterna är betydligt kortare 2013 mot 2003 och 1996 vilket ses på både antalet meningar och 

antalet ord i Tabell 3. Antalet grafiska meningar per text sjunker i genomsnitt över tid. Mellan 

1996 och 2003 är skillnaden bara 3 meningar i genomsnitt men hoppet till 2013 med 16,4 

meningar är betydligt större. Spannet för antal meningar är 1996: 36–76 st, 2003: 37–65 st 

och 2013: 22–47 st. Att spannet för antal meningar förskjuts nedåt i likhet med 

genomsnittsvärdet pekar på en sjunkande trend och torde vara sammankopplat med den 

ökande meningslängden.  
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Det genomsnittliga antalet löpord i texterna är högre 2003 än 1996 och som lägst 2013. 

Spannet för de olika åren är 1996: 457–1244 ord, 2003: 660–1185 ord och 2013: 450–638 

ord. Vilken textlängd som krävs för högsta betyg varierar stort alla år vilket spannet tydligt 

visar. Både 1996 och 2013 finns det med texter på runt 450 ord men 2003 är den kortaste 

texten 660 ord lång. Både 1996 och 2003 finns texter på över 1000 ord som är dubbelt så 

långa som den längsta texten 2013 då det fanns en längdangivelse som angav att texten skulle 

vara mellan 300–600 ord. Detta torde förklara det drastiska hoppet i textlängd jämfört med 

1996 och 2003. 

Den genomsnittliga meningslängden år 2013 uppvisar det högsta värdet på 17,4 ord per 

mening. Trots att texterna i genomsnitt är kortare 2013 har de längre meningar. Den 

genomsnittliga meningslängden är som lägst år 1996 på 14,5 ord per mening och ökar 2003 

till 16,9 ord per mening. Spannet för den genomsnittliga meningslängden är 1996: 10,2–19,4, 

2003: 14,0–20,4, 2013: 13,5–20,7. Då spannet förskjuts uppåt i enlighet med det ökande 

snittvärdet kan en ökande trend i genomsnittlig meningslängd utläsas av resultaten.  

 

Tabell 4: Antal och andel långa ord 

 Medelvärde 1996 Medelvärde 2003 Medelvärde 2013 

Antal långa ord 
 

179,7 
 

179,1  
 

117,9 
 

Andel långa ord 
 

23,1 % 
 

21,0 % 
 

20,1 % 
 

 

Tabell 4 visar att elevtexterna år 2013 har betydligt färre långa ord mot 2003 och 1996 där 

antalet är nästintill identiskt. Eftersom textlängden sjunker kraftigt 2013 är det logiskt att även 

antalet långa ord sjunker. Ett mer rättvisande värde är andelen långa ord som räknas ut i 

förhållande till textlängden. Att detta mått är relativt jämnt över tid visas i Tabell 4, även om 

en sjunkande trend kan ses mellan åren. 1996 är andelen långa ord 23,1 %, den sjunker till 

21,0 % till 2003 och vidare till 20,1 % 2013. Det finns alltså en nedåtgående tendens i andelen 

långord per text, emellertid är denna tendens relativt svag. 

 

4.2 Ordvariationsindex, talspråksformer och läsbarhetsindex 
Detta avsnitt åskådliggör de resultat som berör textens variation i vokabulär, stilnivå och 

läsbarhet. LIX och OVIX räknas ut med hjälp av www.lix.se medan stilnivån undersöks 

manuellt. 
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Medelvärdet för läsbarhetsindex är nästintill konstant vilket kan ses i Tabell 5. År 2003 

avviker två värden, ett på 49 och ett på 30, de torde dock ta ut varandra och inte påverka 

medelvärdet nämnvärt. Ett läsbarhetsindex inom 30–40 räknas som lättläst och kan 

exemplifieras med skönlitteratur och populärtidningar. Medelvärdet för alla undersökta år 

faller inom detta spann (www.lix.se).  

Tabell 5 visar också att OVIX tenderar att sjunka över tid. År 1996 avviker ett värde på 

88,1, vilket drar upp medelvärdet. Ett medelvärde som utesluter elevtexten med det avvikande 

värdet blir istället 64,6. Detta medelvärde är alltså fortfarande högre än år 2003 och 2013 

även utan det avvikande värdet. För texterna från 2003 avviker ett värde från övriga med 77,6. 

Ett medelvärde beräknat utan denna avvikelse blir 59,0 för år 2003. Detta är emellertid 

fortfarande mindre än år 1996 och större än år 2013. År 2013 avviker ett lågt värde med 44,6. 

Ett medelvärde för år 2013 med avvikelsen undantagen blir 59,0, alltså samma som för år 

2003:s medelvärde avvikelsen undantagen. Det är dock fortfarande lägre än medelvärdet år 

1996. Sammanslaget kan en nedåtgående trend observeras i OVIX över tid, även om 

avvikande värden utesluts. 

 

Tabell 5: Läsbarhetsindex, ordvariationsindex och talspråksformer 

 
 

Medelvärde 1996 
 

Medelvärde 2003 
 

Medelvärde 2013 
 

Läsbarhetsindex 37,6 37,9 37,5 
Ordvariationsindex 67,9 61,7 57,6 
Antal talspråksformer 2,0 4,3 2,5 
Antal talspråks- 
former per 100 ord 

0,3 
 

0,5 
 

0,4 
 

 

Antalet talspråksformer är relativt lågt och medelvärdet för de tre åren rör sig mellan 2,0 och 

4,3 ord per text. Ingen tydlig tendens kan ses över tid rörande talspråksformer. Istället varierar 

värdena vilket visas i Tabell 5. Spannet för antal talspråksformer per elevtext är 1996: 0–7, 

2003: 0–10, och 2013: 0–10. Inte heller i spannet kan någon större skillnad mellan åren 

utläsas. En mer rättvisande variabel med hänseende av textlängd är måttet antal 

talspråksformer per 100 ord. 1996 är värdet 0,3, 2003: 0,5 och 2013: 0,4 talspråksformer per 

100 ord. Även om dessa värden varierar mellan åren är skillnaderna så pass små att det inte 

säger något om en eventuell trend.  

Merparten av alla talspråksformer som elevtexterna innehåller består av ordet så. Ett 

exempel på där så används som dubbel satsdel, vilket jag räknat som talspråkligt, är ”men 

bara för det så får man inte[…]” (03:6). Flertalet elever använder dock ordet mer frekvent än 

vad som kan anses vara stilistiskt snyggt även om det inte är fel. Det kan t.ex. se ut såhär i 
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texterna: ”I svenska hem är uppfattningen mer så att familjen är något som man skall kunna 

lita på.” (03:6). 

Om så, när det utgör dubbel satsdel, inte skulle räknas som talspråkligt skulle antalet 

talspråksformer sjunka betydligt i texterna. De få talspråksformer som finns exemplifieras av 

följande fraser: ”och syftade på våran bekantskapskrets” (03:6), ”Då var det mera accepterat 

med agning av barn.” (03:5), ”Men vi måste alla ta vårat ansvar som vuxna.” (96:3), ” 

[…]som min lärare i samhäll brukar uttrycka det.” (13:5) och ”Även fast jag tycker det är fel 

med skönhetsingrepp så kan man inte kontrollera andras beslut över sina kroppar.” (13:1).  

 

4.3 Styckeindelning samt inledning och avslutning 
I detta avsnitt redovisas först undersökningen av hur styckeindelning används i elevtexterna. 

Därefter presenteras den innehållsmässiga analysen av inledning och avslutning; deras 

korrelation till varandra och textens innehåll. Exemplen är återgivna utan korrigeringar. 

Tabell 6 åskådliggör hur antalet stycken per text sjunker över tid från 8,9 år 1996 till 6,7 år 

2003 och till 5,7 år 2013. Spannet för antal stycken är 1996: 7–11, 2003: 4–9 och 2013: 3–10. 

Även spannet är alltså högre ju äldre elevtexten är.  

Styckemarkering tenderar dock att bli mer korrekt över tid. Både år 1996 och 2003 blandar 

eleverna blankrad och indrag även om andelen sjunker med nästan hälften från 1996 till 2003. 

År 2013 är denna siffra 0. Dock har obalansen mellan styckena ökat 2013 mot tidigare år och 

ligger på 30,0 % mot tidigare 14,3 %, samma för både 1996 och 2003. För att komplettera 

resultaten bör nämnas att 1996 är två av sju elevtexter datorskrivna, 2003 är en elevtext av sju 

datorskriven och 2013 är sju av tio elevtexter datorskrivna.  

 

Tabell 6: Antal stycken per text och typ av styckefel. 

 

 
 

1996 
 

2003 
 

2013 
 

Medelvärde för antal 
stycken per text 

8,9 
 

6,7 
 

5,7 
 

Styckefel 
 
 
 
 

Blandar 
blankrad, 
indrag eller 
ny rad 

 
57,1%  
 
 

 
28,6%  

 
0 % 

Obalans 
mellan 
styckena 
 

 
14,3 %  

 
14,3 %  

 
30,0%  
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Prov på hur blandning av indrag och blankrad används men också på obalans mellan stycken 

är elevtext 13:2. Eleven har 5 stycken där 4 av dem är maximalt 5 rader långa medan ett är 13 

rader långt. Samma elev blandar också in ett indrag i stycke 5 som skiljer sig från tidigare 

blankradsanvändning och uppfattas som normbrytande.  
 
Skönhetsingrepp – rätt eller fel? 
 
Skönhetsindustrin har aldrig varit så stor som den är idag. Det är bantningsdieter, tabletter som stärker naglarna och, om man tar det 
ytterligare ett steg, skönhetsoperationerna.  För det första så måste vi skilja på två saker. Plastikoperationer som genomförs för att reparera 
hudskador eller liknande åkommor anser inte jag hör ihop med de skönhetsoperationer som utförs på friska människor vars syfte är att 
förändra och försköna. Enligt mig borde denna typ av skönhetsoperationer förbjudas! 
 
– – – 
 
Många förespråkare av skönhetsoperationer och –ingrepp menar att dessa ger folk möjligheten att bli av med komplex de haft hela livet och 
att det är något positivt. Jag skulle snarare säga att skönhetsoperationer och den övriga utseendefixeringen i samhället är själva 
ursprungskällan till komplexen. ”Tar man två identiska flickor, en från 2013 och en från 1913, så är jag säker på att den ena skulle ha 
betydligt sämre självförtroende. Visserligen har hon en vacker och jämn mun men den alltför stora näsan förstör ansiktet. Modellen i det 
senaste numret av tidningen Elle hade också en stor näsa när hon var yngre, fast hon såg till att förminska den så snart hon tjänat ihop 
tillräckligt med pengar. Den andra flickan, född ett decennium tidigare, är stolt över sitt vackra leende. Näsan är lite stor men det gör inget, 
filmstjärnan hon såg på biografen har också en stor näsa som faktiskt liknar hennes lite.” Vad jag vill få fram med detta är att det inte alltid 
funnits en stereotyp för vad som är snyggt. Denna stereotyp skapades i takt med att mediabranschen växte till enorm storlek och då kändisar 
och högt uppsatta personer plötsligt fick slätare hy, mindre näsor och fylligare läppar. Ibland kommer skönhetsoperationer på tal bland mig 
och mina vänner och det märks tydligt att det är något vi tänker mycket kring. Tanken på att det faktiskt är möjligt att fixa till sin krokiga 
näsa eller sina små bröst är svindlande och lockande. Hade inte den möjligheten funnits så hade vi kanske fortfarande inte varit nöjda med 
vårt utseende men vi hade accepterat oss själva som vi var, vad är poängen med att vara missnöjd över saker man ändå inte kan göra något 
åt? 
 
– – – 
 

Tillbaka till Westfelds roman, låter det fortfarande lika absurt? Det är just det skräckscenariot som närmar sig, sakta men säkert, i takt 
med att skönhetsindustrin eskalerar och fler och fler opererar sig för att nå skönhetsidealens lycka. I vår jakt efter perfektion så glömmer vi 
det som verkligen är vackert i livet. Jag vill som gammal och rynkig kunna se på mina nära och kära, mina barn och mina barnbarn. I olika 
åldrar, olika stadier i livet och med olika utseenden. Kanske ser jag min krokiga näsa eller mina mörka ögon hos några av dem, då kommer 
jag glädjas åt- och minnas mig själv i den åldern. Hur ung och vacker jag var. 

(Elevtext 13:2)
 
Tabell 7 visar resultatet av den innehållsmässiga undersökningen av inledning och avslutning. 

Frågorna huruvida inledning och avslutning hänger ihop samt om innehållet sammanfattas i 

avslutningen besvaras för varje år med ja, delvis eller nej.  

 

Tabell 7: Inledning och avslutning 

 
 

 
 

1996 
 

2003 
 

2013 
 

Inledning och 

avslutning 

hänger ihop 

 

Ja:  57,1% 71,4% 30,0% 

Delvis:  28,6% 14,3% 40,0% 

Nej:  14,3% 14,3% 30,0% 

Innehållet 

sammanfattas i 

avslutningen 

 

Ja:  28,6% 42,9% 20,0% 

Delvis:  57,1% 14,3% 30,0% 

Nej:  14,3% 42,9% 50,0% 
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Kopplingen mellan inledning och avslutning sjunker över tid sett till andelen nej, vilket visas i 

Tabell 7. Endast en text vardera för åren 1996 och 2003 hänger inte alls ihop rent 

innehållsmässigt. År 2013 däremot är det hela tre elevtexter. Andelen texter som uppvisar ett 

tydligt samband är dock högst 2003 på 71,4 % mot 57,1 % 1996. 2013 är detta värde endast 

30,0 %. Ett exempel på en inledning och avslutning som hänger ihop är elevtext 03:7. 

 

Inledning 
I både Bibeln och Koranen står att man skall visa aktning för 
sina föräldrar. Jag tror att om det finns något som är ett allmänt 
vedertaget förhållningssätt så är det att man skall ha respekt för 
sina föräldrar. Det i sig beror troligtvis på någon djupt rotad 
biologisk instinkt som vi har med oss sen urminnes tider. Våra 
föräldrar är (vanligtvis) de personer som vi har mest kontakt med 
när vi är små, då faller det sig naturligt att lita till deras 
erfarenhet av livet. Numera är det dock inte lika självklart för 
folk att vända sig till sina föräldrar, detta pga. olika anledningar 
som jag kommer att ta upp senare i texten. 
 

Avslutning 

Slutligen så tycker jag att man i både Bibeln och Koranen 
borde formulera om några av sina budord. De borde istället 
uppmana föräldrarna att respektera sina barn. Min personliga 
åsikt är denna, föräldrarnas roll skall vara att finnas bakom 
barnen helt och fullt, villkårslöst. Det skall inte vara att stå 
framför barnen och göra alla val åt dem. Med detta menar jag att 
barnen måste tillåtas göra sina egna val, oavsett vad det gäller. 
Och det enda föräldrarna skall göra är att finnas där för sina barn 
om det går snett.  
 

(Elevtext 03:7)

 
I inledningen i elevtext 03:7 tar eleven upp Bibeln, Koranen, temat respekt samt föräldrars 

roll och relation till sina barn. Samma teman återfinns i avslutningen varvid elevtextens 

inledning och avslutning kan räknas som sammanhållna innehållsmässigt. En inledning och 

avslutning som däremot inte kopplas samman sett till innehållet är elevtext 03:1. Eleven 

diskuterar i inledningen misshandel inom familjen, olika kulturer och synen på familjen inom 

dem samt barns rättigheter. I avslutningen tas inget av detta upp. Fokus ligger istället på 

familjens betydelse, främst för författaren själv. Eleven skriver visserligen om sin syn på 

familjens uppgift men ställer inte detta i relation till andra kulturer. Inledning och avslutning 

kan följaktligen inte anses hänga ihop innehållsmässigt. 

 

Inledning   
Om din pappa slår dig och din mamma vad gör du då? Här i 
Sverige tycker vi att det är fel och om vi vågar anmäler vi 
pappan. I andra länder med andra kulturer kan detta fenomen 
vara helt naturligt. Männen har en högre rang och kan därför slå 
kvinnor och barn. Enligt Förenta Nationernas konvention om 
barns rättigheter ska inte detta få ske men det händer ändå 
dagligen in många länder. Det finns stora skillnader på den 
uppgift en familj har om man ser till olika kulturer och olika 
tider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avslutning 

För mig är familjen väldigt viktig. Det är en trygghet att veta vad 
som än händer finns mina föräldrar och mina syskon där och de 
älskar mig även om jag har en dålig dag. Med vänner kan det 
vara annorlunda. Om man gör något elakt mot någon av sina 
vänner kanske man har förlorat den men för mig känns det så att 
jag aldrig förlorar min familj. Man kan alltid vara den man är i 
deras sällskap och jag vet att de tror på mig och uppmuntrat mig 
i svåra situationer. Många barn har inte fått denna uppmuntran 
och kärleken och det märker man ganska lätt på dem. De är ofta 
osäkra i sig själva och vill hävda sig på olika sätt. Detta tycker 
jag bevisar familjens betydelse. Barn är väldigt sårbara och 
behöver personer som uppmuntrar och älskar dem. Dessa 
personer finner man i en familj och om man inte gör det måste 
man finna dem på annat håll för att få ett bra självförtroende och 
en bra uppväxt. 

(Elevtext 03:1) 
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Tabell 7 visar även att frågan huruvida innehållet sammanfattas i avslutningen får flest ja-svar 

år 2003, med 42,9 %. Dock är andelen nej-svar detta år lika stort. Utifrån enbart nej-svaren 

kan en sjunkande tendens ses över tid. Ja-svaren varierar men är som lägst 2013 på 20,0 % 

och som högst 2003 på 42,9 %. Delvis-svaren varierar också men är lägre 2013 med 30,0 % 

än 1996 med 57,1 % och som lägst 2003 med 14,3 %. 2003 utmärker sig som framstående 

vad gäller både innehåll och sammanfattning i inledning och avslutning medan 2013 visar de 

lägsta värdena.  

 

4.4 Fundament 
Under denna rubrik presenteras resultaten från undersökningarna av fundamenten i 

elevtexterna. Resultaten åskådliggörs i två tabeller. Tabell 8 visar enbart medelvärdet för varje 

år och Tabell 9 visar spannet för värdena varje år. 

 Tabell 8 visar att antalet ord i genomsnittlig fundamentslängd och längsta fundament samt 

antalet ettordsfundament varierar över tid och det tycks inte gå att utläsa någon specifik trend. 

Däremot utmärker sig värdena för 2013 mot värdena 1996 och 2003 som ligger närmre 

varandra. Värdet år 2013 är betydligt högre för längsta fundament mot tidigare år och även 

högst för den genomsnittliga fundamentslängden. 

 
Tabell 8: Beräkningar av fundament i elevtexterna 

 Medelvärde 1996 Medelvärde 2003 Medelvärde 2013 

Antal ord i genomsnittlig 

fundamentslängd 

3,5 

 

3,2 

 

4,1 

 

Antal ord i längsta 

fundamentet 

17,4 

 

13,6 

 

21,3 

 

Antal ettordsfundament 22,7 25,6 16,4 

Andel ettordsfundament 46,0% 46,4% 48,0% 
 

Det finns emellertid vissa fundament i elevtexterna som är anmärkningsvärt långa och således 

påverkar medelvärdet. Det allra tydligaste är följande mening där fundamentet börjar med om 

och slutar med mall och innehåller, parentesen borträknad, 36 ord. 
 

Men om man skulle tänka sig att framtiden skulle bli ungefär som i Scott Westerfields bok 'Ful' (2008, engelsk 

originalutgåva 2005), där alla människor genomgår en enorm skönhetsoperation vid 16 års ålder för att passa in i 

en och samma mall, skulle då fördelarna eller nackdelarna väga mest? (Elevtext 13:10) 



	  
22	  

 Antalet ettordsfundament varierar men det lägsta värdet återfinns år 2013. Detta värde är 

dock avhängigt textlängd varvid andel ettordsfundament blir ett mer rättvisande mått. År 2013 

uppvisar även det högsta värdet för andelen ettordsfundament på 48,0 % mot 46,4 % 2003 

och 46,0 % 1996. Andelen ettordsfundament är dock relativt konstant över tid och ökningen 

mellan 1996 och 2013 utgörs av enbart två procentenheter 2013.   

 Vissa texter har ett avvikande värde i jämförelse med övriga. I syfte att se förändringar 

inom vilka spann alla värden rör sig, presenteras i Tabell 9 spannen för genomsnittlig 

fundamentslängd, längsta fundament, antal ettordsfundament och andel ettordsfundament. 

Spannen i fundamentsundersökningarna som synliggörs i Tabell 9 tycks inte kunna 

utmynna i en tydlig tendens över tid. Varje undersökt år finns det både låga och höga värden. 

Fastän ingen trend kan urskiljas förändras ändå spannen. 2013 är det år som utmärker sig mest 

även här. Det som sticker ut är att den genomsnittliga fundamentslängden har ett betydligt 

större spann 2013 vilket även gäller för värdet gällande det längsta fundamentet. 

Fundamenten tycks bli längre både i avvikande värden uppåt och som medelvärde. 2013 

utmärker sig också vad gäller andel ettordsfundament med både högst och lägst värden. 

 

Tabell 9: Spannen för fundamentsundersökningarna 

 1996 2003 2013 

Antal ord i genomsnittlig 

fundamentslängd 

2,5–4,7 

 

2,7–4,2 

 

2,6–7,4 

 

Antal ord i längsta 

fundamentet 

14,0–22,0 

 

11,0–20,0 

 

12,0–36,0 

 

Antal ettordsfundament 9,0–35,0 14,0–37,0 5,0–28,0 

Andel ettordsfundament 32,1% –56,5% 29,2% –57,1% 20,8% –66,7% 
 

En aspekt som varken Tabell 8 eller 9 beskriver är vad som döljer sig i fundamenten då de 

endast beräknas på makrosyntagmer. Ett långt fundament i sig antyder nödvändigtvis inte 

något om den innehållsmässiga kvaliteten. Följaktligen följer här några exempel på hur 

fundamenten kan se ut.  
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Den mer klassiska synen på detta, om man skall se 

till de uppmaningar som finns i både Bibeln och 

Koranen, är att barnen skall lyda sina föräldrar. 

(03:5) 

Tillbaka till Westfelds roman, låter det fortfarande 

lika absurt? (13:2) 

Det kan väl inte vara så farligt? (13:6)  

Ångest över att inte se bra ut, oro för att bli mobbad 

för sitt utseende och upptäckten av att inte passa 

klädmodet gör att dessa killar och tjejer inte blir 

trygga och harmoniska utan istället får en orolig 

och osäker personlighet. (96:5) 

 

Exemplet 03:5 är ett långt fundament med instucken förstagrads- och andragradsbisats. 

Exemplet 13:2 är ett meningsfragment och 13:6 är en retorisk fråga, med endast ett ord i 

fundamentet. Även 96:5 är exempel på ett mycket långt fundament. Eftersom enbart 

makrosyntagmer studeras inkluderas inte meningar som följande exempel i undersökningen: 

”Detta till skillnad från många andra platser i världen där de har en annan kultur och 

religion.” (Elevtext 03:7). Denna mening utesluts helt enkelt då den inte har något fundament. 

Meningar av denna typ är inte frekventa i texterna även om de förekommer. Dock borde deras 

sparsamma förekomst inte påverka resultatet.  

5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten från undersökningen. Vad betyder de siffror som visas i 

resultatdelen? Säger de något om textens kvalitet? Finns det förändringar över tid? För att 

besvara detta relateras resultaten till den tidigare forskning som framläggs i kapitel 2.2. För 

varje undersökt variabel kommenterar jag resultaten och dess förändringsmönster över tid 

samt utreder variabelns koppling till kvalitet.  

 Elevtexterna i min undersökning kommer från hela landet och har bedömts av den egna 

läraren. Bland undersökningens material är det sannolikt att vissa texter bedömts försiktigt, 

andra måttfullt och somliga djärvt i enlighet med Östlund-Stjärnegårdhs resultat (1999:29). 

Det är således rimligt att en variation inom uppvisade högbetygsdrag förekommer. 

 

5.1 Textlängd, meningslängd, ordlängd och andel långa ord 
Resultaten rörande textlängd i elevtexterna visar på en markant skillnad år 2013 mot tidigare 

år. Genomsnittsvärdet är som tidigare nämnt 1996: 794 ord, 2003: 851 ord och 2013: 582,8 

ord. Skillnaden i textlängd beror till stor del på att det i proven 2013 finns en längdangivelse 

som saknas i de tidigare proven. 2013 anges det att texten ska vara mellan 300 och 600 ord. I 

bedömningsmaterialet förtydligas att denna begränsning är en rekommendation och inget krav 

men att texter över 800 ord enbart till viss del kan anses vara anpassade till 
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kommunikationssyftet. Jag vill återigen påpeka att proven 1996 och 2003 är skrivna i kursen 

Svenska B och testar elever som läst 200 poäng svenska medan de elever år 2013 som läst 

kursen Svenska 1 endast testas på 100 poäng svenska.  

Att medelvärdet år 2013 på 582,8 ord ligger nära den övre begränsningen, d v s 600 ord, 

kan ses som att textlängd och höga betyg trots allt har en korrelation. De texter som fått 

högsta betyg i Hultman och Westmans undersökning hade i snitt 698 ord. Östlund-

Stjärnegårdh anger en siffra på 755 ord i snitt för en MVG-text. Således ligger värdena för 

1996 och 2003 på 794 respektive 851 ord över båda referensvärdena. Detta resultat 

överensstämmer med att textlängd ökar över tid i likhet med Petterssons resultat. Denna 

variabel kan dock inte ensam ligga till grund för ett högt betyg vilket spannet på texterna 

visar. En elevtext på 450 ord kan likväl som en elevtext på 1000 ord få samma höga betyg. 

Det krävs fler variabler än textlängd för att påvisa kvalitet i elevtext.  

 Meningslängden i mina resultat redovisar en ökande trend från 14,5 ord år 1996, via 16,9 

ord år 2003 till 17,4 ord år 2013. Östlund-Stjärnegårdh konstaterar att en G-text uppvisar ett 

genomsnitt på 16,1 ord per mening och hävdar att det enbart är eleverna med högst betyg som 

skriver längre meningar än så. Det är intressant att texterna från 1996 har ett lägre värde än G-

texterna medan texterna från 2003 och 2013 uppvisar ett värde i enlighet med Östlund-

Stjärnegårdhs referensvärde och kommentar. Hultman och Westman anger att elever som 

erhållit högsta betyg har 15,6 ord i snitt per mening. Både år 2003 och 2013 i min studie har 

längre meningar än detta referensvärde. Övriga referensvärden i forskningen är bruksprosa på 

14,4 ord per mening och debattexter som har en meningslängd på 16,9 ord.  

 Utifrån mina resultat kan jag inte utläsa någon koppling mellan meningslängd och 

textkvalitet. Inte heller tidigare forskning tycks peka på någon enhetlig trend eller värden som 

tydligt kopplas till kvalitet. Jag kan konstatera att meningslängden tycks öka över tid, dock 

säger inte mina mått någonting om elevernas skicklighet att variera meningslängden. Inte 

heller antyder de någonting om elevernas förmåga att sätta punkt eftersom undersökningen 

endast avser grafiska meningar. För att kunna koppla meningskonstruktion till kvalitet krävs 

mer djupgående undersökningar rörande variation i meningslängd. Detta skulle bättre kunna 

kopplas till kvalitetdrag i elevtext, åtminstone enligt Josephson, Melin och Oliv som menar att 

variation i meningslängd framhäver innehållet (1990:35).  

 Huruvida meningslängd kan kopplas till kvalitet är problematiskt och värden i tidigare 

forskning varierar mellan 14,4–16,9 ord per mening. Att år 2013 med 17,4 i värde ligger över 

detta spann till skillnad mot värdena år 1996 och 2003 skulle kunna innebära att elever 

krånglar till sina formuleringar mer än nödvändigt. Ökad meningslängd skulle också kunna 
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kopplas till att andelen långa ord är lägre år 2013 vilket borde resultera i fler korta ord per 

mening. Jag kan inte fastställa någon kvalitetsförändring utifrån undersökningen av 

meningslängden, dock finns det inget som pekar på att ökad meningslängd hänger ihop med 

ökad kvalitet. Förhållandet är snarare omvänt. 

Tabell 4 visar att elevtexterna år 2013 har betydligt färre långa ord i jämförelse med 2003 

och 1996. Detta kan förklaras genom skillnaden i textlängd eftersom en kortare text torde ha 

mindre antal långa ord. Siffrorna för andelen långa ord per text är närmre varandra och torde 

bättre representera förändringar över tid. Andelen långa ord i min undersökning sjunker från 

23,1 % år 1996 till 20,1 % år 2013. I Petterssons undersökning sjunker värdet från 25 % till 

19 %. Resultatet av min undersökning ligger alltså över hans lägsta värde. Östlund-

Stjärnegårdh redovisar ett genomsnittsvärde för andel långa ord för G-texter på 16 %. Helena 

Olevard anger värde 16 % för åk 9. Skillnaden i värde mellan de undersökta elevtexterna i 

denna studie och de G-texter och åk 9-texter som utgör referensvärden skulle kunna kopplas 

till kvalitet. Andel långa ord kan sålunda höra ihop med textens kvalitet i enlighet med 

Josephson, Melin och Olivs påstående att måttet är sammankopplat med elevens effektivitet 

(1990:51–52).  

Att mina resultat för andelen långord uppvisar en sjunkande trend skulle kunna kopplas till 

viss kvalitetsförsämring över tid. Denna måste dock sägas vara marginell då det inte är stora 

hopp i andel långord som det är fråga om utan endast två procentenheter. Att trenden trots allt 

är sjunkande står i likhet med Petterssons resultat att elevtexter blir längre på bekostnad av 

kvaliteten, åtminstone gällande 1996 och 2003. Skillnaden i andel långa ord mellan 2003 och 

2013 är endast 0,9 % vilket kan anses som lite med tanke på att eleverna 2013 har två års 

mindre skrivutveckling. Det är möjligt att 2013 års elever skulle uppvisa ett högre värde än 

eleverna 2003 när de skriver proven i kursen Svenska 3 nästa år. En möjlig tanke är också att 

det svenska språket utvecklats i denna riktning generellt. Utifrån mina resultat pekar ändå 

trenden på viss effektivitetsförsämring i elevtexter över tid, även om ingen generell tendens 

kan styrkas utifrån detta stickprov.  

 

5.2 Ordvariation, talspråksformer och läsbarhetsindex 
Undersökningen av ordvariation visar sammanslaget en nedåtgående trend i OVIX över tid, 

även om de elevtexter som uppvisar extrema värden utesluts ur ett beräknat medelvärde. Mina 

resultat för OVIX är 1996: 67,9, 2003: 61,7 och 2013: 57,6. Josephson, Melin och Oliv anger 

att OVIX för högsta betyg i årskurs tre på gymnasiet är 67. Hultman och Westmans 
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presenterar ett OVIX-värde på 68 för texter som fått högsta betyg. Av mina resultat är det 

bara medelvärdet från år 1996 som ligger i nivå med deras resultat.  Referensvärden i OVIX 

är 71 för lärobokstext och 61 för broschyrer. OVIX-värdet för år 2013 ligger alltså inte ens i 

spannet mellan lärobokstext och broschyrer. I jämförelse med Nyströms resultat på OVIX 60 

för obedömd gymnasielevtext hamnar värdet år 2013 även under detta.  

Eftersom både Josephson, Melin och Oliv och Östlund-Stjärnegårdh påstår att ordvariation 

mäter språkutveckling och skrivförmåga och borde samverka med höga betyg, kan OVIX 

sägas vara kopplat till kvalitet. Nyström hävdar att ordvariation säger något om elevens 

förmåga att utveckla ett tema och att brist på detta således pekar på ett ensidigt perspektiv. 

Den nedåtgående trenden som mina resultat visar torde därför kunna kopplas till en viss 

kvalitetsförsämring över tid eftersom både värdena för 2003 och 2013 ligger under Josephson, 

Melin och Olivs värde och det endast är resultaten för 1996 som ligger i närheten av Hultman 

och Westmans värde. Då båda deras undersökningar är gjorda före 1996 kan en generell 

sjunkande trend i OVIX observeras över tid. Att ordvariationen stadigt sjunker enligt min 

undersökning torde kunna kopplas till att kvaliteten i elevtexten gradvis försämras över tid. 

Det är viktigt att svensklärare är medvetna om en sådan trend för att i undervisningen kunna 

fokusera på att förbättra elevers ordförråd, ordvariation och förmåga att utveckla teman. 

Resultaten för antalet talspråksformer per text uppgår inte till fler än 4,3 i snitt. Inte heller 

resultaten i antal talspråksformer per hundra ord uppvisar någon siffra av betydelse då den 

högsta är 0,5 talspråksformer per 100 ord. Även om båda värdena varierar mellan åren är 

skillnaderna så pass små att de inte kan påvisa en eventuell trend. Jag bedömer att alla 

undersökta uppsatser ligger inom spannet för det som kriterierna beskriver som ”i stort sett 

korrekt” 1996 eller ”Språket är välformulerat även om någon mindre lyckad formulering kan 

förekomma” 2013. Talspråksformer kan enligt bedömningsmatriserna utgöra ett textuellt drag 

kopplat till textkvalitet.  

I en text som bedömts med högsta betyg förväntas ett i huvudsak korrekt språkbruk, både 

stavningsmässigt och stilistiskt. Eftersom resultaten varken visar stora antal talspråkliga 

former eller någon betydande variation över tid, uppfylls alltså denna förväntan gällande 

högbetygstexter. Att texterna inte uppvisar talspråksformen dom en enda gång stämmer också 

överens med Östlund-Stjärnegårdhs resultat att denna talspråksform är mer förekommande i 

texter med lägre betyg. Således kan mitt resultat peka på att alla undersökta texter har hög 

kvalitet vad gäller språk och stil då resultaten som sagt är beständiga över tid. 

Den undersökta variabeln läsbarhetsindex är nästintill konstant över tid. Då 

läsbarhetsindex knappt förändras de undersökta åren och enligt Josephson, Melin och Oliv 
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egentligen inte säger något om elevtexters läsbarhet och således även elevtextens kvalitet, 

utelämnas denna variabel från vidare diskussion.  

 

5.3 Styckeindelning samt inledning och avslutning 
Att antalet stycken minskar över tid kan troligtvis härledas till att textlängden sjunker 2013 

och har därför en naturlig förklaring. Dock minskar även antalet stycken mellan 1996 och 

2003 trots att textlängden ökar. Detta pekar på att styckena blivit längre. Huruvida 

styckelängd kan kopplas till kvalitet undersöks inte i denna studie utan skulle kunna utgöra en 

variabel i en framtida studie. 

 Strömquist, Olevard och Östlund-Stjärnegårdh kopplar alla styckemarkering till 

textkvalitet och menar att en klar struktur påverkar både läsförståelse positivt och tydliggör 

textens budskap. Att blanda metod för styckemarkering är ett kännetecken för ovana 

skribenter. Styckemarkering torde således kunna utgöra ett textuellt drag kopplat till kvalitet. 

 I min studie framgår det att blandningen av blankrad och indrag sjunker stadigt över tid 

vilket visar på en förbättrad styckesmarkeringsförmåga. I detta avseende har ett textuellt drag 

förbättras. Detta skulle kunna relateras till att styckemarkering har blivit ett specifikt krav i 

bedömningsmatrisen för proven år 2013 och att det inte står uttryckligen i de tidigare 

matriserna. Det är även intressant att ställa detta resultat i relation till den ökande 

datoranvändningen från 1990-talet och fram till idag. Att styckemarkeringen förbättras över 

tid står också i enlighet med Widmans rapport där datorskrivna texter tydligt uppvisar mer 

korrekt styckemarkering än handskrivna. Ökad datoranvändning torde medföra att det digitala 

formatet tagit större plats både i samhället och skolan och att eleverna år 2013 därför är mer 

vana vid styckemarkeringens kommunikativa funktion. De undersökta elevtexterna från år 

2013 har högst antal datorskrivna texter, sju av tio texter, och år 1996 och 2003 betydligt 

lägre antal, två respektive en av sju texter. Följaktligen kan ökad datoranvändning vara en 

bidragande faktor till att styckemarkering förbättras över tid. Om elevernas ökade 

dispositionsförmåga är kopplad till att de skriver på dator eller att de faktiskt lärt sig 

styckemarkera över tid svarar inte mina resultat på.  

 Obalansen mellan styckena är konstant år 1996 och 2003 men ökar 2013, vilket i motsats 

till styckemarkeringen pekar på en viss försämring. Här kan det dock vara intressant att 

återigen påpeka att eleverna 2013 har två års mindre skrivutveckling och studievana än 

eleverna 1996 och 2003 vilket skulle kunna påverka denna variabel. Att resultatet för denna 

variabel sjunker över tid styrker tesen om att datoranvändningen troligen inverkat mer på 
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elevernas skrivande än tydliggöranden i styrdokumenten. Resultaten för obalans pekar trots 

allt mot en försämring av texternas tydliggörande av innehållet vilket kan sägas vara en viss 

kvalitetsförsämring.  

Resultaten för undersökningen av inledning och avslutning visar att utifrån enbart nej-

svaren kan en sjunkande tendens för både koppling mellan inledning och avslutning samt grad 

av sammanfattning i avslutningen ses över tid. Nej-svaren är som högst för båda mina frågor 

år 2013. Ja-svaren på mina frågor är som högst 2003 och som lägst 2013. Delvis-svaren 

varierar också men är lägre 2013 än 1996. I helhet pekar resultaten på att det finns 

innehållsmässiga skillnader mellan de undersökta åren. Även om resultaten är spretiga 

utmärker sig 2003 i helhet som bäst och 2013 som sämst. Då inledning och avslutning hänger 

ihop sämre och sammanfattar bristfälligt år 2013 kan man få intryck av att elevtexternas 

innehåll har försämrats.  

 I bedömningsmatriserna står det tydligt att inledning och avslutning ska vara effektiv. 

Även Strömquist lyfter fram den klassiska retoriska indelningen av text i inledning, huvuddel 

och avslutning. Att en elevtext innehållsmässigt sammankopplar inledning och avslutning och 

sammanfattar argumentationens viktigaste punkter i avslutningen torde alltså vara en variabel 

som kan knytas till textkvalitet. Mina resultat pekar på att förmågan att innehållsligt binda 

samman en text genom dess olika delar är svagare år 2013 mot både 1996 och 2003. Även om 

denna förmåga torde utvecklas under de resterande två åren på gymnasiet som eleverna 2013 

har kvar, uppvisar de i min undersökning lägre kvalitet i sina texter än eleverna år 1996 och 

2003. 

 

5.4 Fundament 
Resultaten visar att det längsta fundament i snitt blir längre över tid. Vad gäller medelvärdet 

för fundamentslängden varierar det men är som högst 2013. 1996 är den 3,5 ord, 2003 3,2 ord 

och 2013 4,1 ord. Värdena för år 1996 och 2003 ligger nära varandra. Detta skulle kunna visa 

en naturlig variation då värdena inte kan antas vara exakt lika över tid. Värdet för år 2013 

däremot står mer för sig. I jämförelse med Hultman och Westmans värden är alla mina värden 

högre. Deras resultat visar en genomsnittlig fundamentslängd på 2,9 ord. De konstaterar att 

fundamenten i allmänhet är kortare i högbetygstexter och ligger under detta genomsnitt och 

att texter med lägre betyg ligger över genomsnittet. Hultman och Westman skriver ut värdena 

i fundamentslängd för den text som i deras undersökning sammanlagt fått lägst respektive 

högst betyg, 2,6 och 3,1. Detta är alltså inte i linje med deras övergripande kommentar om 
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fundamentslängd och torde innebära att fundamentslängd kan variera och att korrelationen 

mellan fundamentslängd och betyg inte är obestridligt stark. Likväl anger deras resultat för 

fundamentslängd ett spann att jämföra mina värden med. 

Som referensvärden anger Hultman och Westman att bruksprosa ligger på 3,1 ord, 

debattexter på 3,4 ord och tidningstexter på 2,8 ord per fundament. Mina värden för år 1996 

och 2003 ligger således nära fundamentslängd för debattext och relativt nära Hultman och 

Westmans värde för den text som fått allra högst betyg. Eftersom alla undersökta elevtexter i 

min studie likt Hultman och Westmans är diskursiva kan fundamentsresultaten anses vara i 

enlighet med vad som förväntas av en diskursiv text. Det utmärkande värdet år 2013 på 4,1 

ord per fundament är högst av alla. Vad innebär då detta? Hulman och Westman konstaterar 

att som helhet kan ökad fundamentslängd sammankopplas med lägre betyg, även om viss 

variation förekommer. 2013 års värde ligger alltså närmre lågbetygstexter än värdena år 1996 

och 2003 som håller sig inom referensvärdenas spann.  

Fundamentslängd som kvalitetsdrag kan dock diskuteras. Palmer & Östlund-Stjärnegårdh 

skriver att variation i fundamenten kan ses som ett kvalitetsdrag. Josephson, Melin & Oliv 

hävdar att texter med fler ord i fundamentet har en högre grad av koncentration och syntaktisk 

komplexitet, dock ej om utbyggnaden består av bisatser. Hög fundamentslängd kan alltså inte 

helt oproblematiskt ses som försämrad kvalitet. De fundamentsexempel som visas i kapitel 

4.4 rör sig emellertid om bisatser och inte huvudord utbyggda med bestämningar, vilket också 

är representativt för mitt material. Trots att relationen mellan fundamentslängd och kvalitet är 

problematisk pekar mina resultat på att den ökade fundamentslängden år 2013 åtminstone inte 

verkar till fördel för textkvaliteten.  

En möjlig tolkning av mitt resultat är att eleverna år 2013 krånglar till sina formuleringar 

mer än nödvändigt vilket skulle öka fundamentslängden trots att språket är korrekt. En annan 

möjlig tolkning kan vara att den genomsnittliga fundamentslängden ökar i samband med att 

eleverna skriver färre långa ord, vilket andel långord visar. Även om korrelationen mellan 

fundamentslängd och kvalitet inte är glasklar, pekar värdet för 2013 på en viss försämring i 

kvalitet då Hultman och Westman anser att fundamentslängd kan användas som en markör för 

textkvalitet och detta värde utmärker sig mot både tidigare år och referensvärden. 

Andelen ettordsfundament är relativt konstant över tid men ökar med två procentenheter 

2013. Samtidigt som fundamenten blir längre 2013 blir också ettordsfundamenten fler. 

Variationen inom fundamentslängd är alltså störst 2013. Att andelen ettordsfundament har 

ökat 2013 kan peka på att elevtexterna detta år är aningen mer högertunga och således närmre 

talspråk i jämförelse med år 1996 och 2003. Detta i enlighet med Josephson, Melin och Olivs 
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resultat. Ökad andel ettordsfundament skulle därför kunna tyda på en viss försämring av 

textkvaliteten, dock en ytterst liten sådan. Resultaten är år 1996: 46,0 %, 2003: 46,4 % och 

2013: 48,0 %. I Hultman och Westmans undersökning har den elevuppsats som fått allra 

högst betyg en andel ettordsfundament på 43 % vilket kan jämföras med 65 % i den uppsats 

som bedömts med det allra lägsta betyget (Hultman & Westmans 1977:210). Att värdet 2013 

ökar skulle kunna härledas till en viss försämring men eftersom den är väldigt liten och inte i 

närheten av värdet för Hultman och Westmans lågbetygstext kan ingen tydlig nedåtgående 

trend över tid bekräftas. 

 

6. Avslutande kommentar 
I denna undersökning av nationella prov över tid som bedömts med högsta betyg har jag 

försökt ta reda på huruvida det finns textuella drag i elevtexter som kan förknippas med 

kvalitet och i förlängningen höga betyg. Vad kvalitet i elevtext är verkar vara problematiskt 

och varierar mellan texter. Det tycks inte gå att finna något entydigt svar på hur en elevtext 

ska utformas och vilka värden olika textuella drag i elevtexten bör ha för att erhålla högsta 

betyg. Vissa av de undersökta variablerna har dock tydligare koppling till kvalitet än andra.  

De textuella drag som styrdokumenten tar fasta på torde kunna ange vad som anses 

kvalitativt i elevtext. De undersökta dragen kopplade till styrdokumenten i denna studie är 

framförallt styckeindelning, inledning och avslutning samt ordvariation och 

talspråksanvändning. Mina resultat för alla dessa variabler utom talspråksanvändning, pekar i 

sin helhet på en viss försämring år 2013 mot 1996 och 2003. Styckesindelning och inledning 

och avslutning är bäst 2003 och ordvariationen är som högst 1996. Alla tre variabler uppvisar 

i helhet lägst värden 2013. Min undersökning visar alltså att det finns förändringar över tid 

bland de drag som kan förknippas med textkvalitet. Även de undersökta drag vars koppling 

till kvalitet är mer komplicerad varierar i värden för MVG- och A-texter. A-texterna, d v s 

elevtexterna från 2013, utmärker sig rent övergripande i jämförelse med år 2003 och 2013. 

Endast talspråksanvändning verkar vara konstant över tid medan övriga variabler visar viss 

kvalitetsförsämring. Trots att andelen elever som får högsta betyg är konstant över tid enligt 

statistiken tyder denna undersökning på att innehållet i en högbetygstext förändras över tid. 

Huruvida de textuella förändringarna kan kopplas till betygsinflation eller försämrad kvalitet 

generellt går dock inte att avgöra. Förändringarna skulle kunna relateras till naturlig spridning 
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inom samma betyg, att eleverna år 2013 har två års mindre skrivutveckling och studievana än 

eleverna 2003 och 1996 samt variation i bedömningen av elevtexterna.  

Går det då att se förändringarna i kursplaner och läroplaner över åren i elevtexterna? 

Spannet för en MVG-text kan förväntas vara bredare än för en A-text då den senaste 

läroplanen har fem godkända betygssteg mot tidigare tre. Resultaten i denna undersökning 

visar ingen minskad tendens i spann för vad som bedöms som högsta betyg. Spannet i de 

undersökta variablerna tycks vara relativt jämnt och följer stigande eller sjunkande 

medelvärden. Det enda spann som tvärtemot förväntan ökat är i variabeln fundamentslängd. 

De specificeringar som gjorts i bedömningskriterierna 2013 kan förväntas ge ett positivt 

utslag i elevtexterna. Den enda variabel som uppvisar förbättring kopplat till specificeringar i 

bedömningskriterierna är styckemarkering, vilket förmodligen kan förklaras med ökad 

datoranvändning. Övriga variabler pekar snarare på ett negativt utslag. Om frånvaron i 

elevtexterna av de specificeringar som gjorts i bedömningskriterierna beror på att kriterierna 

är lika de från tidigare år, ännu inte är inarbetade hos lärare och elever eller att eleverna 2013 

har två års mindre skrivutveckling kan inte avgöras i denna undersökning.  

Urval och antalet texter som undersöks samt metoden i sig, begränsas av denna uppsats 

omfattning. För att få mer generaliserbara resultat vore det önskvärt att öka antalet undersökta 

elevtexter till minst 100 stycken per undersökt år. Det vore även intressant att inbegripa de 

nationella proven i kursen Svenska 3 i studien då eleverna tillgodogjort sig ytterligare två års 

skolvana, mognad och skrivutveckling men eftersom dessa prov skrivs för första gången vt 

2014 är detta inte möjligt. Att utöka variabeln meningslängd för att även innefatta innehåll 

och variation skulle förhoppningsvis kunna visa kvalitet i elevtexterna på ett bättre sätt. 

Ytterligare en fördjupning i metod kan vara att undersöka längd på stycken samt hur de binds 

samman. Alla dessa förändringar i material och metod kan vara en grund för framtida 

forskning.  
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Bilaga 1 
 

Detta är en sammanställning av andelen elever som i de nationella proven i svenska uppnått 

toppbetyg på elevuppsatsdelen. Alla siffror är hämtade från resultatrapporter av de nationella 

proven i svenska. Undantag är siffrorna för år 1996 som hämtats från Björn Melander rapport 

Inskickat och registrerat (1998:20) och siffrorna från 2013 som är hämtade från Institutionen 

för nordiska språk, publikationer  

(http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/216/216007_slutrapport-svb-96-13.pdf). 

 

Siffrorna anger andelen elever som erhållit ett MVG på B-delen, respektive B och A på C-

delen vilket torde motsvara varandra.  

 
Vt 1996: 8,2 % 
Ht 1996: 12,9 % 
Vt 1997: 6 %  
Ht 1997: 9 %  
Vt 1998: 9 %  
Vt 1999: 9 %  
Ht 2000: 17 %  
Vt 2001: 12 %  
Ht 2001: 8 %  
Vt 2002: 10 % 
Ht 2002: 12 %  
Vt 2003: 12 % 
Ht 2003: 11 % 
Vt 2004: 12 % 
Vt 2006: 10 % 
Vt 2007: 11 % 
Vt 2008: 8 % 
Vt 2009: 9 % 
Vt 2010: 10 % 
Vt 2011: 12 % (med komvux)  
Vt 2012: 6,4 % betyg A   11,9 % betyg B   Totalt: 18,3 % 
Vt 2013: 5 % betyg A    7 % betyg B   Totalt: 12 % 
 
N: 22  Summa: 238,4 
 
Medelvärde: 10,8 % 
Medelvärde utan B-betyg inkluderade: 10,0 % 
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Bilaga 2 
 

Tabell 2, komplett: Bedömningskriterierna för de nationella proven åren 96, 03 och 13. 

Aspekter 
 
 
 

Kriterier för 
betyget Väl 
Godkänd, ht 1996 
 

Kriterier för 
betyget Mycket Väl 
Godkänd, vt 2003 
 

Kriterier för 
betyget A, vt 2013 
 
 

Innehåll Problemet beskrivs 
relativt utförligt 
 

Några relevanta exempel  
på problemets följder ges 
 

Ett par troliga orsaker till 
problemet presenteras 
 

Förslag till åtgärder är 
genomtänkta och 
motiverade 

Eleven för en angelägen 
diskussion om olika 
inställningar till familjen 
och dess betydelse 
 

En självständig och 
effektiv argumentation 
visar att eleven är väl 
insatt i ämnet 
 

Synpunkter från 
texthäftet berikar 
debattinlägget 

Argumentationen är 
nyanserad 
 

eller 
 

innehåller nya, relevanta 
perspektiv på ämnet eller 
i förhållande till 
romanutdraget 
 

Kritisk läsning Citat och referat gör 
källorna rättvisa 
Korrekta hänvisningar till 
källorna finns, smidigt 
inpassade i texten 

Referat och ev. citat är 
rättvisande och har 
lämpliga källhänvisningar 

Det som eleven 
presenterar från 
romanutdraget är 
rättvisande och relevant i 
sammanhanget 

Disposition och 
sammanhang 

Texten är väl 
sammanhängande och 
tydligt disponerad  

Texten är 
sammanhängande och 
väldisponerad 

Texten är väldisponerad 
genom följande 
kännetecken: 
- god balans mellan olika    
delar 
- rimlig styckeindelning 
som är korrekt markerad 
- effektiv inledning och 
avslutning 

Språk Språket är tydligt, 
varierat och i stort sett 
korrekt 

Språket är väl anpassat 
till sammanhanget 
 

Språket är välformulerat 
även om någon mindre 
lyckad formulering kan 
förekomma 

Stil Stilen är anpassad till 
situationen 

Språket är stilistiskt 
säkert 

Stilen är väl anpassad till 
syftet, t.ex. genom 
variation av 
meningstyper, 
slagkraftiga uttryck eller 
illustrativa förklaringar 

Helhetsbedömning Texten fungerar i sitt 
sammanhang; den är 
uppbyggd med tanke på 
syfte, mottagare och 
situation. 

Texten är ett välskrivet 
och intresseväckande 
debattinlägg om familjen 
roll. Inlägget är i stort sett 
färdigt att publicera i en 
familjetidning. 

Textens innehåll och 
form är väl anpassade till 
syfte, mottagare och 
kommunikationssituation 
Lösningen fungerar väl 
som ett debattinlägg i en 
nättidning 
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Bilaga 3 
 
Här visas alla uträkningar i de olika variablerna för de individuella elevuppsatserna. Detta 

redovisas i medelvärde per text och per år i tre separata tabeller. Alla värden där det är 

möjligt, är avrundande till en decimal. 

 

Tabell för alla undersökta texter från de nationella proven i Svenska B, ht år 1996. 

  96:1 96:2 96:3 96:4 96:5 96:6 96:7 

Medel-
värde 

96 
Antal meningar 36 76 43 54 64 62 42 53,9 
Antal ord 457 1083 684 550 1244 987 553 794 
Ord med fler än 6 
tecken 115 211 130 117 290 230 165 179,7 
Genomsnittlig 
meningslängd 12,7 14,3 15,9 10,2 19,4 15,9 13,2 14,5 
Andel långa ord 25,2 19,5 19,0 21,3 23,3 23,3 29,8 23,1 
Läsbarhetsindex 38 34 35 31 43 39 43 37,6 
OVIX 73,3 62,1 59,3 61,5 61,5 69,7 88,2 67,9 
Talspråksformer 0 5 3 2 2 1 1 2 
Talspråksformer 
per hundra ord 0 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 
Antal stycken 7 10 8 7 10 9 11 8,9 
Styckefel 

 
blandar obalans blandar blandar 

 
blandar 

 Inledning och 
avslutning hänger 
ihop ja ja ja nej delvis ja delvis 

 Innehållet 
sammanfattas i 
avslutningen delvis ja ja nej delvis delvis delvis 

 Genomsnittlig 
fundamentslängd 3,3 3,2 2,9 2,5 4,7 3,3 4,6 3,5 
Längsta 
fundamentet 14 15 16 15 22 20 20 17,4 
Antal 
ettordsfundament 13 35 22 25 29 26 9 22,7 
Andel 
ettordsfundament 41,9% 56,5 % 52,4 % 54,3 % 44,6 % 40,0 % 32,1 % 46,0 % 
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Tabell för alla undersökta texter från de nationella proven i Svenska B, ht år 2003. 

  03:1 03:2 03:3 03:4 03:5 03:6 03:7 

Medel-
värde 

03 
Antal meningar 52 43 45 56 37 65 58 50,9 
Antal ord 839 827 660 783 713 950 1185 851 
Ord med fler än 6 
tecken 200 120 104 271 144 149 266 179,1 
Genomsnittlig 
meningslängd 16,1 19,2 14,7 14,0 19,3 14,6 20,4 16,9 
Andel långa ord 23,8 14,5 15,8 34,6 20,2 15,7 22,5 21,0 
Läsbarhetsindex 40 34 30 49 39 30 43 37,9 
OVIX 66,2 51,3 65,6 77,7 53,9 54,1 63,2 61,7 
Talspråksformer 2 2 10 0 6 8 2 4,3 
Talspråksformer 
per hundra ord 0,2 0,2 1,5 0 0,8 0,8 0,2 0,5 
Antal stycken 5 4 6 9 6 9 8 6,7 
Styckefel obalans 

    
blandar blandar 

 Inledning och 
avslutning hänger 
ihop delvis nej ja ja ja ja ja 

 Innehållet 
sammanfattas i 
avslutningen nej nej nej ja delvis ja ja 

 Genomsnittlig 
fundamentslängd 2,8 3,5 2,8 4,2 3,2 2,7 3,2 3,2 
Antal ord i det 
längsta 
fundamentet  12 11 13 12 20 11 16 13,6 
Antal 
ettordsfundament 24 29 24 14 17 37 34 25,6 
Andel 
ettordsfundament 49,1% 43,3% 57,1% 29,2% 46,2% 46,8% 53,1% 46,4% 
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Tabell för alla undersökta texter från de nationella proven i Svenska 1, vt år 2013. 
 

  
13:1 

 
13:2 

 
13:3 

 
13:4 

 
13:5 

 
13:6 

 
13: 7 

 
13: 8 

 
13: 9 

 
13: 10 

 

Medel-
värde 

13 
Antal meningar 29 34 34 38 46 47 29 36 30 22 34,5 
Antal ord 536 607 594 594 638 636 600 582 591 450 582,8 
Ord med fler än 6 
tecken 92 129 123 147 140 122 135 83 123 85 117,9 
Genomsnittlig 
meningslängd 18,5 17,9 17,5 15,6 13,9 13,5 21,0 16,2 19,7 20,5 17,4 
Andel långa ord 17,2 21,3 20,7 24,8 21,9 19,2 22,5 14,3 20,8 19,0 20,1 
Läsbarhetsindex 36 39 38 40 36 33 43 30 41 39 37,5 
OVIX 44,6 68,6 58,2 54,4 53,4 58,4 59,0 53,4 61,5 64,4 57,6 
Talspråksformer 9 3 1 0 1 5 2 0 3 1 2,5 
Talspråksformer 
per hundra ord 1,7 0,5 0,2 0 0,2 0,8 0,3 0 0,5 0,2 0,4 
Antal stycken 6 5 7 5 5 10 6 5 3 5 5,7 

Styckefel 
 

obala
ns 

 

obala
ns 

  

obala
ns 

    Inledning och 
avslutning 
hänger ihop ja nej nej delvis nej delvis ja ja delvis delvis 

 Innehållet 
sammanfattas i 
avslutningen nej delvis nej nej nej delvis ja ja delvis nej 

 Genomsnittlig 
fundamentslängd 4,4 3,5 5 3,2 2,9 3,6 2,6 3,7 7,4 4,48 4,1 
Längsta 
fundamentet 18 17 22 12 22 25 14 17 30 36 21,3 
Antal 
ettordsfundament 17 16 12 12 28 25 18 17 5 14 16,4 
Andel 
ettordsfundament 

63,0 
% 

41,4 
% 

55,2 
% 

34,3 
% 

67,0
% 

58,0
% 

55,0
% 

41,0
% 

21,0
% 

45,0 
% 48,0% 

 


