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Sammanfattning 

Syftet för den här studien var att genom textanalys jämföra likheter och skillnader mellan 30 
elevtexter där hälften var skrivna av pojkar och hälften av flickor. Materialet som analyserats var 
skrivet i samband med de nationella proven i svenskämnet och är i den berättande genren. 
Texterna analyserades utifrån tre olika faktorer, allmänna och specifika ord, långa ord och 
läsbarhetsindex. Sedan jämfördes flickornas texter med pojkarnas texter på en generell nivå för att 
kunna presentera resultat från ett genusperspektiv. 
 
Vid analysen framkom, utifrån materialet tillhanda, att på en generell nivå skrev flickorna längre 
texter och använde sig mer frekvent av långa ord. Texternas läsbarhetsindex låg på ungefär 
samma mätvärde på en generell nivå. Särskilt intressant var att vid närmare analys verkade 
likheter och skillnader mellan texterna ligga på en individuell nivå, snarare än på en könslig nivå.  
 
Nyckelord: textanalys, berättande texter, genusperspektiv. 
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Bakgrund 

Läsning och skapande av berättelser samt skönlitteratur är något som alla som gått i svensk 

skola har fått ta del av och ofta arbetat med mycket. Därför kommer denna studie att analysera 

elevtexter inom den berättande genren. Under lärarutbildningen har det framkommit att berättelser 

bidrar till en stor del av den språkliga utvecklingen hos yngre barn. Berättelser är också något som 

många lärare på något sätt jobbar med någon gång därför är förhoppningen att studien intresserar 

aktiva lärare likväl som lärarstudenter. 

Studien kommer också att innefatta ett genusperspektiv för att på så sätt tillföra en ytterligare 

dimension i analysen av texterna och därmed tillföra något intressant i resultatet. Mitt 

grundantagande är att de flesta människor nog skulle kunna vittna om att de någon gång har varit 

med om en situation där en vuxen berömt en ung pojke för att denna är så stor och stark eller en 

ung flicka blir berömd för att denna är så lugn och söt. När någon precis fått barn är en vanligt 

förekommande fråga till föräldrarna ”blev det en flicka eller en pojke?”. 

Många elever får höra sagor och ta del av berättelser från tidig ålder, oftast redan innan de börjar 

skolan. Föräldrar läser högt för sina barn från böcker, barn ser på filmer vilka ofta innehåller en 

berättande stil eller de kanske lyssnar till ljudböcker. Människan är en berättande varelse och har 

varit det i många tusen år, berättelser finns runt omkring oss i olika former men den mest 

framträdande idag är den skriftliga berättelsen (Stensson, 2006, s101). Det är i skolan elevers 

förmåga till att skapa egna berättelser ska utvecklas, barn ska efter klarad skolgång också kunna 

analysera en skönlitterär text (LGR11).  

I LGR11 framgår det tydligt att det är viktigt att elever utvecklar förmågan att behärska den 

berättande genren. I det centrala innehållet för svenskämnet i årskurserna 1-3, i LGR11, finns 

berättande representerat på något vis under samtliga rubriker utom en; Språkbruk. Även under syftet 

för svenskämnet finns det beskrivet att berättande är något elever ska möta med avsikt att utveckla 

deras språk (LGR11).  

Detta ger bilden av berättande som den viktigaste delen av både konsumering och producering 

gällande texter i skolans första år. Berättande är något som elever genom hela skolgången ska 

utveckla sin kunskap kring och begreppet återkommer även i någon form i flera av de andra ämnena 

i skolan.  

Det finns uppfattningar att den grupp som tenderar att vara svagare skribenter i skolan är pojkar 

(se Jalmert, 2007; Conell, 2005). Därför innefattar denna studie även ett genusperspektiv i analysen 

för att möjligen kunna identifiera ett trendbrott. 
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Forskningsöversikt 

Detta avsnitt kommer att presentera en del tidigare forskning som gjorts i ämnet och som anses 

relevant för studien. Avsnittet kommer fokusera på tidigare studier som gjorts inom elevtexter och 

den berättande genren. En del av materialet som presenteras här har behandlat andra årskurser än 

de som behandlas i den här studien. 

 

Elevtextsanalyser; skillnader mellan flickor och pojkar 

Elevers läs- och skrivförmåga är något som många har forskat kring tidigare och kan anses vara 

ett mycket brett forskningsfält. Vissa har fokuserat på läs- och skrivsvårigheter och då svarat på 

hur lärare och andra pedagoger kan underlätta eller kanske förbättra undervisningen för elever. 

Andra har syftat mot att se hur elevernas kunskaper står i jämförelse mot styrdokument och i vilken 

mån målen i styrdokumenten uppnås eller inte uppnås.   

Skolan är en tid där eleverna genomgår mycket och en fas i livet där många barn börjar skapa 

sig en identitet (Edlund, Ersson & Milles, 2007, s 98). Detta identitetsarbete kan liknas vid en 

konstruktion, genom vilken barnen blir ungdomar och på liknande vis som kön konstrueras (Eckert 

2003). Detta leder till att flickor och pojkar inte utvecklas till att bli vuxna utan att utvecklas till att 

bli just ungdomar (Edlund, Ersson & Milles, 2007, s 99). Ungdomarnas ”värld” där mental 

utveckling och sociala nätverk samspelar på ett påtagligt sätt påverkar också vilka värderingar och 

hierarkier som befästs och stärks (Edlund, Ersson & Milles, 2007, s 9). Detta påverkar i sin tur 

identiteterna hos varje individ.  

Pedagoger och annan personal har också en betydande del för individernas identitetsskapande, 

Gunilla Molloy skriver: 

”Alltför sällan analyseras skolans komplexa verksamhet utifrån ett könsperspektiv. Men inom den segregerade 

svenska arbetsmarknaden är skolan Sveriges största arbetsplats för bägge könen. Där förväntas flickor och pojkar 

samarbeta under minst tolv år. Denna arbetsplats domineras under de sex första åren av kvinnliga arbetsledare och 

under de följande sex av ungefär lika delar män och kvinnor. Självklart påverkar vi lärare i vår framtoning som 

vuxna […] våra elever i deras tänkande kring ’manligt och kvinnligt’.” (Molloy, 1996, s 19)  

På vilket sätt en pedagog agerar och förhåller sig till vad som anses ’kvinnligt’ kontra ’manligt’ 

kan påverka elever och deras skolgång (Molloy, 1996, s 19).  

Sambandet mellan kön och språk är något som de tidigaste studierna inom forskningsområdet 

fokuserade på. Tanken var att eleverna skulle lära sig skriva på ett sätt som de kunde använda när 

de kommunicerade offentligt, tillexempel i samhällsdebatter (Edlund, Ersson & Milles, 2007, s 98). 

Därför undersöktes den skriftliga kvaliteten hos eleverna. Resultaten visade att det fanns olika 

faktorer som påverkade vilken kvalité en text hade. Social tillhörighet var den mest framträdande, 

men också vilket kön skribenten tillhörde hade påverkan (Edlund, Ersson & Milles, 2007, s 102).  
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Hultman & Westman genomförde, 1977, en undersökning vilken inriktade sig på skrivarbeten 

av elever i gymnasiet (Hultman & Westman, 1977). Hultman och Westman undersökte då; ord, 

ordklasser och syntax. De fokuserade på vilka skillnader som fanns mellan pojkars och flickors 

skrivande utifrån de tre punkterna. Studien visade dessutom andra skillnader. En ganska signifikant 

skillnad mellan flickornas och pojkarnas texter var att flickornas texter generellt var längre och 

innehöll färre språkliga felaktigheter. De var dock mer talspråkliga och osjälvständiga. Pojkarnas 

texter innehöll oftare stavfel och andra språkliga brister, men kunde anses vara närmare det 

offentliga skriftspråket. Hultman & Westman menar att mängden ord kan ses som ”ett bra mått på 

elevens språkliga produktivitet” (Hultman & Westman 1977, s 55). Vad de menar är alltså att antalet 

ord i en text är en antydan om vilken språklig kompetens eleven besitter, liksom i vilken grad eleven 

är förmögen att lösa vissa uppgifter. I sin studie använder Hultman & Westman något som kallas 

ordvariationsindex, OVIX. Om det är stor ordvariation i en kort text, får texten ett högt OVIX-

värde. Om det är liten ordvariation i en lång text, får texten ett lågt OVIX-värde (Hultman & 

Westman, 1977, s 56). Hultman & Westman (1977 s 59) menar att ett sätt att öka OVIX-värdet i 

texten kan vara att utveckla de förklaringar man har i sin text (Hultman & Westman, 1977, s 59), 

alltså att man beskriver tankegången på ett annat sätt. 

En studie som också behandlar gymnasieelevers skrivande har visat att flickor tenderar att skriva 

personligare än pojkar, som oftare skriver mer objektivt (Eneskär, 1994, s 20). Vilket till viss del 

motsäger Hultman och Westmans studie som visade att flickorna då skrev osjälvständigt.  Eneskärs 

studie visar också att flickornas texter uppvisar mer empati än pojkarnas texter.  

I en ytterligare studie (Olevard, 1999) undersöker Olevard skillnader mellan flickors och pojkars 

uppsatser. Bland annat bedöms texterna efter deras längd, användning av styckesindelning, 

meningslängder, om det förekommer talspråksformer och hur ortografiska texterna är. 

Uppsatserna som Olevard studerar är skrivna av elever i åk 9 och de skrevs under centralproven 

1987 och 1996. Så Olevard gör jämförelser mellan texterna när det gått en tid mellan de skrevs för 

att se vilka förändringar som kan ha skett. Rapporten är två delad. Den innehåller en kvalitativ del 

och en kvantitativ del. Den kvantitativa delen behandlar 200 texter från vardera tidpunkt, 200 texter 

från 1987 och 200 texter från 1996. Av alla texter är hälften skrivna av pojkar och hälften av flickor. 

Den kvalitativa delen behandlar 60 texter, hälften av pojkar och hälften av flickor, från båda 

tidpunkterna 1987 och 1996.  

För att kunna jämföra de olika variablerna, över tid, i texterna i den kvantitativa delen behövde 

proven vara relativt lika. Olevard skriver ”i konstruktionen av provet 1996 såg man också till att själva 

provsituationen, skrivtid, förberedelsetid, var så lika som 1987 års provsituation som möjligt” (Olevard, 1999, s 

1). Tiden eleverna hade att skriva var vid de två tillfällena 160 minuter för att tiden skulle vara en 

faktor för längd eller felskrivningar etc.  

Resultaten i Olevards undersökning visar att texterna som är skrivna vid det senare tillfället, 

1996 är längre än de texter som skrevs senare ”de två kortaste texterna i 1996 års provomgång är då 

jämförelsevis ganska långa, de innehåller 263 respektive 277 ord” (Olevard, 1999, s 4). Det fanns vid den 
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tidigare tidpunkten, 1987, flera texter som var kortare än 200 ord och den absolut kortaste bestod 

av endast 79 ord.  

Vad som har påverkat denna ökning av ord bör ju inte bero på proven, eftersom de var 

utformade väldigt lika. Olevard tror att det har att göra med att ett högre antal elever har valt att 

skriva i den berättande genren 1996 än antal elever som skrev 1987 (Olevard, 1999, s 6). Olevard 

tror även att undervisningen, ämnet och faktorer utanför skolan också kan ha påverkat skillnaderna. 

Förändringar i skolan och undervisning anses också vara faktorer som ligger bakom längre texter. 

”Skolan har kritiserats för att i sin undervisning mest inrikta sig på form; eleverna ska kunna stava rätt, kunna 

använda skiljetecken korrekt, kunna böja ord korrekt och så vidare, och att innehållssidan därför hamnat i 

skymundan” (Olevard, 1999, s 6).  

Eftersom det i de dåvarande kursplanerna stod att eleverna ska tillägna sig ökad förmåga att 

skriva roliga, spännande och intressanta berättelser tror Olevard att detta bidragit till att innehåll har 

fått en större plats i skrivundervisningen (Olevard, 1999, s 6). Styckesindelning skriver Olevard är 

en ”viktig och värdefull kunskap för en skribent” (Olevard, 1999, s 7). Att denna kunskap är viktig består 

i att om en text är indelad i stycken på ett bra sätt så underlättar detta för läsaren samtidigt som 

innehållet kan betonas på det sätt som är tänkt (Olevard, 1999, s 7). Olevard (1999, s 7) menar att 

det i skolan inte förekommer så mycket undervisning kring styckesindelning som är önskvärt och 

därför har elever i alla åldrar ofta ”bristfälliga kunskaper i styckesindelningens konst”. 

Vilken meningslängd texterna hade var en ytterligare faktor som studerades i Olevards 

undersökning. Vid jämförande av de totala genomsnittliga meningslängderna mellan texterna från 

1987 och 1996 så framkom att meningslängden var ungefär samma båda åren. Flickornas texter 

innehöll kortare meningar än pojkarnas texter vid båda tillfällena. Pojkarnas texter innehöll 

överlånga meningar men det berodde troligen på missar av interpunktion vilket bidrar till för långa 

satser. Flickornas texter innehöll fler dialoger vilket bidrar till korta meningar. 

 När det gäller talspråksformer i texterna så var resultaten intressanta. År 1987 är det flickorna 

som använder fler talspråkliga ord men 1996 är det tvärtom. Då använde pojkarna fler talspråkliga 

ord. Det förekommer såklart talspråk hos båda grupperna båda åren och det är ganska jämnt enligt 

Olevards undersökning.  

Den sista variabeln Olevard undersöker är stavning, interpunktion och andra skrivfel vilket 

kallas för ortografi. De olika felstavningar som finns är bland annat felstavningar, särskrivningar 

felaktiga sammansättningar och felaktigt placerad versal. I de texter som Olevard undersökte så var 

antalet felstavningar fler vid den senare tidpunkten. I procent så var ökningen 0,5 procent, vilket 

Olevard menar är ”en ganska stor ökning” (Olevard, 1999, s 14). Bland de texter som Olevard 

undersökte så är det pojkarna år 1996 som står för flertalet felstavningar (Olevard, 1999, s 15).  

Åke Petterson (1999) bekräftar det som Olevard menar, textmängden i elevers uppsatser och 

skrivuppgifter har ökat genom åren. Pettersson menar fortsättningsvis att detta kan ha påverkat 

kvalitén som texterna har. Texterna blir enligt Pettersson mer och mer talspråkliga och han hävdar 

att något har skett med elevernas förmåga att skriva (Pettersson, 1999, s 1).  
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 Elevtextsanalyser; något att använda i skolan? 

Hur ska man gå tillväga för att analysera texter? Det finns flertalet böcker som tar upp ämnet 

textanalys, bland annat Josephson, Melin & Oliv skriver uttryckligen om detta (Josephson, Melin 

& Oliv, 1990). De riktar sig till pedagoger med syfte att göra dessa mer medvetna om hur dem kan 

anpassa och utveckla sin undervisning genom att ha analysverktygen med sig i sitt arbete. 

Författarna förklarar också att en grundläggande textanalys ”naturligtvis är omöjlig för den praktiskt 

arbetande läraren” (Josephson, Melin & Oliv, 1990, s 9), eftersom det helt enkelt inte finns tid för 

lärare att analysera alla texter som eleverna producerar i skolan.  

Ytterligare en modell för textanalys finns hos Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005). Den 

modellen har de grundat i det lärarmaterial som finns till de nationella proven i svenska och svenska 

som andraspråk (Palmér & Östlund, 2005, s 17). De diskuterar i boken också olika kvalitetsnivåer 

och betyg som bör sättas på texterna som analyseras. 

 Det är teoretiskt möjligt att analysera vilken text som helst. Som analytiker bör man dock vara 

uppmärksam på i vilket sammanhang texten har skrivits. Det är svårt att skapa en ”verklig” 

skrivsituation i skolan då de flesta texter kanske produceras eftersom läraren har sagt att de ska 

produceras. Att analysera texter som har skrivits i en provsituation kan vara till elevens fördel 

eftersom eleven kan ha lagt ner mer energi och ansträngning för att skriva efter normen i hopp om 

ett bättre omdöme eller högre betyg (Danell, 2002, s 158). Oftast skriver elever efter de värderingar 

som även speglas i samhället (Danell, 2002, s 158).   
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer begrepp att redas ut och andra utgångspunkter som är viktiga för studien 

presenteras. 

Genusperspektiv 

Vad är ett genusperspektiv? Flertalet genusforskare är av åsikten att kön något som är konstruerat 

av samhället (Fagerström & Nilson, 2008, s 7). Connell (2003, s 21) håller med om detta och 

använder begreppet social konstruktion. Inom genusforskningen används ofta termerna ”femininitet” 

och ”maskulinitet” istället för ”manlighet” och ”kvinnlighet” eftersom dessa senare begrepp kan 

upplevas kopplade till redan föreställda egenskaper som kvinnor och män ska inneha, till exempel 

att män är starka och självständiga medan kvinnor är graciösa och beroende av andra (Fagerström 

& Nilson, 2008, s 7). Denna syn på kön och könsroller uppmuntras ofta av olika aktörer i samhället 

och det finns även människor som frivilligt intar en position i genusordningen (Connell, 2003, s 15). 

Hirdman (2004, s 80) benämner detta som den naturliga ordningen.  

Detta är att upprätthålla en maktordning (Fagerström & Nilson, 2008, s 8) eller som Hirdman 

kallar det; genuskontrakt (Hirdman, 2004, s 84). Att försöka gå emot de föreställningar och 

förväntningar som finns kring som är feminint respektive maskulint kan av omgivningen bemötas 

negativt (Connell, 2003, s 16; Fagerström & Nilson, 2008, s 8). Detta har att göra med att människor 

behandlas olika redan från unga år beroende om barnet biologiskt är en pojke eller flicka och 

gränsdragningarna mellan könen görs hela tiden, medvetet eller omedvetet av vuxna i barnens 

närhet (Connell, 2003, s 23-27). 

Maktordning 

Att vara i maktposition innebär att kunna få en part att göra det man vill trots ett visst motstånd 

(Ahrne, Roman & Frantzén, 2008, s 24). Det förekommer maktrelationer i många situationer även 

om den ofta uppträder subtilt eller dolt eftersom makten ofta är underförstådd i en given situation 

(Ahrne, Roman & Frantzén, 2008, s 24-25). Maktordningen kallas inom genusforskningen för 

”könsmaktsordning” och anses vara organiserande för hela samhället (Fagerström & Nilson, 2008, 

s 7) Hirdman (2004, s 80) kallar samma företeelse för den naturliga ordningen. Fagerström & Nilson 

(2008, s 12) menar också att om inte maktdimensionen finns, kan det inte kallas för genusforskning 

när man studerar femininitet och maskulinitet. Genusperspektivet blir uddlöst då man inte tar 

hänsyn till makthierkier (Fagerström & Nilson, 2008, s 12). Historiskt har kvinnor alltid varit 

underordnade män och är det fortfarande även om förutsättningarna för kvinnor har förbättrats 

de senaste hundra åren (Fagerström & Nilson, 2008, s 10).  

Hirdman (1988, s 77) talar om människans vilja att dela upp ting i kategorier som en fundamental 

del i det mänskliga tänkandet, för om det inte finns ”vackert” kan det inte finnas ”fult”, om det 

inte finns ”litet” kan det inte finnas ”stort”. Därför är det också problematiskt när man börjar tala 
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om könen som uppdelade och olika. Människor är sällan så enkla att kategorisera att man kan säga: 

”Du är en sådan, därför borde du vara där, göra de här sakerna, äga de där sakerna och bete dig så 

här!”. Men det skapas medvetet eller omedvetet bilder hos folk när någon kallas för kvinna, eller 

kallas för man och hur den personen ska ha för egenskaper och utföra för. Det är enligt Hirdman 

(1988) genom historieskildringarna som bevisen hittas för att bevisa att uppdelningen mellan 

könen, och statiskheten den genomsyras av, har skett till fördel för män. Dessutom menar Hirdman 

att förändringarna som skett är delvis problematiska i sig, då dessa ha skett i ”tillåtelse” av män och 

då gör maktordningen sig påmind även här (Hirdman, 1988, s 79). 

En del av denna maktordning, eller naturliga ordning, är det stereotypa genuskontraktet (Hirdman, 

2004, s 84), vilket inte är ett kontrakt i dess vanliga mening eftersom ett kontrakt oftast skrivs på 

av parter vilka är mer eller mindre överens om dess innebörd. Med begreppet menas istället de 

nedärvda och socialt accepterade skyldigheter och rättigheter som könen ”har” jämtemot varandra 

och sig själva (Hirdman, 2004, s 85-86). 

Med detta sagt så finns det goda anledningar att anta att det existerar vissa föreställningar kring 

kön redan tidigt i människors liv. Men jag tror det skulle kunna vara mer intressant att jämföra de 

likheter som dagens elever påvisar skriftligt, istället för att endast fokusera på skillnaderna. I den 

här studien är fokus lagt på en del av skolarbetet som ofta påträffas oavsett vilken årskurs eller 

vilket ämne som läses, denna del är berättelser.  

Berättelser  

Vad är en berättelse? Att definiera en berättelse är inte helt enkelt. Det finns en mängd olika typer 

av berättelser. Den mest klassiska förklaringen är att en berättelse ska följa formen; orientering-

problem-lösning-upplösning-slut (Josephson, Melin & Oliv, 1990, s 15), som också brukar 

sammanfattas som början-mitten-slut. Men en berättelse kan vara så mycket mer än så. 

Ärnström (2008, s 50-83) delar in berättelser efter tre olika ursprung; Traditionella berättelser, 

Berättelser från livet och Fantasihistorier. Inom dessa kategorier ingår underrubriker som inte kommer 

att presenteras närmare här. Här sammanfattas istället de tre större kategorierna. Traditionella 

berättelser är, enligt Ärnström, till exempel folksagor, sägner, myter och gudasagor. Det är 

berättelser som har berättats muntligt mellan människor innan de skrevs ned. Dessa berättelser är 

också det som de flesta tänker på när man talar om berättelser. Berättelser från livet är till exempel 

minnen, händelser och nyheter. Berättelser från livet är, enligt Ärnström, ofta fragmentariska och 

det krävs stor narrativ kompetens för att göra de intressanta och lätta att följa. Många gånger tappas 

detaljer bort som kan ge en större bild av själva berättelsen. Fantasihistorier påminner, enligt 

Ärnström, en del om traditionella berättelser men de erbjuder större utrymme för improvisation 

då det i fantasihistorier inte finns något skelett. En fantasihistoria kan berättas utifrån olika 

karaktärer eller ändras från olika gånger den berättas (Ärnström, 2008, s 80).  

Enligt Britta Stensson (2006, s 103-116) innehåller en berättelse olika ”element”. En berättelse 

äger rum på en plats och under en tid i vilken karaktärerna förhåller sig. Dessutom upplever eller 
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skapar karaktärerna olika händelser som för berättelsen framåt. Eftersom en berättelse kan vara 

uppbyggd på olika sätt så kanske det inte alltid går att läsa ut direkt i texten vad det är för plats eller 

tid och i enstaka fall kanske det inte ens är viktigt för historien. Men för en läsare spelas det alltid 

upp inre bilder som gör berättelsen levande. 

Folkeryds modell för textanalys 

Det finns olika sätt att analysera texter på. Beroende på syftet, bör metoden anpassas. Folkeryd 

(2015) har i en studie använt sig av flera olika dimensioner av textanalys; textens innehåll, textens 

makrostruktur, textens mikrostruktur och textens deltagaraktivitet. Modellen är gjord efter 

inspiration från Josephson, Melin och Oliv (1990).  

Textens innehåll 

Dimensionen textens innehåll behandlar flera olika delar. En av de delarna är ordförråd. Vilka ord 

används, är det ovanliga ord och hur frekvent används de i texten? Vilka ordklasser använder 

skribenten? Är det många verb i en text så anses den vara mer lättläst. Då verb görs om till 

substantiv blir texten mer avancerad och orden blir ofta längre och mer innehållsrika. Vilket 

ordförråd skribenten har påverkar också hur förekommande metaforer är i texten. Metaforer är 

också något som kan ge en bild av hur pass avancerat skribenten skrivit. 

En andra del inom dimensionen textens innehåll är makro- och mikroteman. Den här delen 

handlar om de teman som finns i en text, alltså vad texten i stora drag handlar om (Folkeryd, 2015, 

s 5). I en berättande text finns det ofta ett eller ett par övergripande teman, makroteman. Exempelvis 

kan Hundar vara ett makrotema, där labradorer, kennelklubbar och tuggleksaker agerar 

mikroteman. Ett mikrotema kan även agera som ett makrotema senare i texten. Exempelvis 

tuggleksaker som var ett mikrotema, fungerar som makrotema om skribenten skriver om några 

speciella varianter av tuggleksaker (Folkeryd, 2015, s 5). 

En tredje del inom dimensionen textens innehåll handlar om multimodalitet. En text kan bestå av 

mer än bara orden (Folkeryd, 2015, s 5). I ett vidgat textbegrepp så inkluderas bilder, filmer, ljud 

och så klart skriftspråket. Alla dessa kan spela en viktig roll i hur någon läser en text, hur texten 

tolkas och vilket innehåll texten har (Folkeryd, 2015, s 5). Frågor som kan ställas vid en multimodal 

analys är: Finns det bilder till texten? Om det gör det, hjälper bilderna till att förbättra förståelsen 

av texten för läsaren? Är det lättare att förstå texten om man tittat på bilderna först eller ska man 

läsa texten och sedan titta på bilderna?  

Bilder kan ibland förklara texten eller tvärtom så förklarar texten bilden. Beroende på vilken 

ordning man väljer att läsa, text eller bild först, så kan textens innehåll påverkas. Bilder till en text 

kanske inte tjänar något egentligt syfte mer än att vara fina att titta på. Även hur texten ser ut och 

var den är placerad spelar in i aspekten av multimodalitet (Folkeryd, 2015, s 5). 
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Textens makrostruktur 

Dimensionen makrostruktur handlar sammantaget om vilken genre texten är skriven i (Folkeryd, 

2015, s 6). Exempelvis berättande texter innefattar ju vissa språkliga strukturer som skiljer sig från 

andra texttyper. En text, vilken som helst, är ju med stor sannolikhet skriven i ett visst syfte och 

följer oftast ett visst mönster. Detta bidrar till att läsaren kan orientera sig lättare i texten och kan 

skapa sig en förförståelse genom vilken läsaren kan dra vissa slutsatser från (Folkeryd, 2015, s 6). 

Dessutom kan budskapet texten har bli tydligare för läsaren om den har en tydlig genre. Det är 

förstås så att vissa texter innehåller flera olika genretypiska beståndsdelar, de texterna kräver en 

mer van läsare eftersom de texterna oftast är avancerade (Folkeryd, 2015, s 7). 

Textens mikrostruktur 

Dimensionen mikrostruktur behandlar dels textbindningar och dels meningar, fraser och satsers 

komplexitet (Folkeryd, 2015, s 7). Mikrostrukturen analyserar om texten är sammanhängande. Om 

meningarna samspelar med varandra så undviks känslan av att texten känns fragmentarisk 

(Folkeryd, 2015, s 7). 

Textbindningar kan delas upp i tre delar; tematisk bindning, referensbindning och logisk 

bindning (Folkeryd, 2015, s 7-9). Tematiska bindningar är bindningar som länkar samman 

meningarna med varandra. Exempelvis de två meningarna; ”Johan tycker om mat. Den ska helst 

vara varm”. I den första meningen agerar ”Johan” tema och ”mat rema. I den andra meningen 

agerar ”den”, som syftar till ”mat” tema. Det har då skett en tema-rema växling, detta kallas också 

för temaprogression. Ny information anspelar på redan känd information. (Folkeryd, 2015, s 7-8) 

Referensbindning är när en referent skrivs fram i flera meningar i en text (Folkeryd, 2015, s 8). 

En referent är en del i en semantisk kedja som länkas genom identitet, delidentitet eller association. 

Kedjorna kan vara långa och gå genom hela texten eller kortare och finnas i delar av texten. En 

tydlig semantisk kedja bidrar till större förståelse för texten (Folkeryd, 2015, s 8). 

Logiska bindningar kan också kallas för konnektivbindning (Folkeryd, 2015, s 8). Det är ord 

som exempelvis binder samman två enskilda men sammanhörande idéer (och, men, fast utan), 

specificerar en idé (eftersom, då, när, om) eller preciserar och utvecklar en idé (till exempel, alltså, 

det vill säga) (Folkeryd, 2015, s 8). Genom konnektorerna hålls en text samman utan att tappa 

läsaren eftersom det blir tydligt vad skribenten menar, alltså vad poängen med texten är. 

En mening kan vara mer eller mindre komplex (Folkeryd, 2015, s 8). Är det en berättande text 

kan den bli mer levande om det finns långa nominalfraser. Det vill säga om det finns framförställda 

och efterställda bestämningar till huvudorden. Ett exempel: ”Flickan är trött”. Skulle kunna byggas 

ut till: ”Den unga, svarthåriga flickan med mörka byxor och en kudde i famnen är trött”. Att skriva 

på det sättet ger läsaren mer innehåll och historien får en annan känsla (Folkeryd, 2015, s 8-9). 
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Textens deltagaraktivitet 

Dimensionen deltagaraktivitet handlar om i vilken grad texten kommunicerar med läsaren eller drar 

in läsaren genom tilltal, omtal eller med hjälp av olika värderande uttryck (Folkeryd, 2015, s 9). 

Beroende på vilken typ av text det är så kan den ställa en fråga eller berätta något direkt till läsaren. 

Skribenten kan också med olika värderande ord höja, sänka eller spetsa känslor i texten för att 

försöka påverka läsarens attityd och känslotillstånd för något, vilket kan vara i syfte att engagera 

läsaren (Folkeryd, 2015, s 10). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att tydliggöra eventuella skillnader i ordens längd och även 

användandet av allmänna samt specifika ord mellan flickor och pojkars berättande texter som 

producerats i samband med det nationella provet i svenska. Analysmodellen kompletteras med 

hjälp av LIX-statistik för att tydliggöra ytterligare skillnader eller likheter som kan förekomma 

mellan flickor och pojkars texter.  

 

Det syftet ska svara på är 

 Vilka typer av likheter samt skillnader finns mellan texterna? 

 Är eventuella likheter samt skillnader mellan texterna baserat på könslig eller individuell nivå? 

 Stämmer föreställningen att flickor skriver längre texter än pojkar fortfarande? Varför? 
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Material och metod 

I detta avsnitt kommer material och metod som använts i studien att presenteras. Förklaringar till 

analysens delar kommer att presenteras. I slutet av avsnittet finns en diskussion gällande de olika 

val som gjorts och förklaringar till varför de gjorts. 

Insamling av material 

De elevtexter som analyserats i den här studien är hämtade från Institutionen för Nordiska Språk. 

Eftersom institutionen har tillgång till en stor mängd elevtexter är det lämpligt att hämta texterna 

därifrån. Texterna är skrivna i samband med det nationella provet för svenska 2012 och är skrivna 

i den berättande genren. För den som är intresserad finns i Bilaga 2 instruktionerna för 

skrivuppgiften. 

Urval av elevtexter 

De 30 texterna som valdes till denna studie blev valda utifrån sex olika kriterier. De kriterierna var; 

texterna ska vara skrivna i samband med det nationella provet i svenska, hälften av texterna ska 

vara skriva av pojkar och hälften skrivna av flickor, texterna ska vara så nyproducerade som möjligt, 

alla texterna ska ha ansetts uppnått målen, texterna ska vara skrivna av elever från hela landet och 

texterna ska vara berättande texter. Varför dessa kriterier har gjorts gällande för studien förklaras i 

metoddiskussionen. 

Bearbetning av elevtexter 

Elevtexterna delades inledningsvis upp efter vilket kön som skrivit texten. De markerades med X 

för pojkar och Y för flickor. Sedan gavs texterna ett nummer så det tydligt ska framgå vilken text 

som det talas om i studien. De numrerades 1-15 inom de två kategorierna X och Y. Detta gjordes 

innan de lästes. I bilaga 1 finns viss information om varje text. 

Analysmetod 

Studien besitter ett kvantitativt perspektiv då studien analyserar elevtexterna utifrån texternas ord. 

Närmare bestämt frekvensen av allmänna respektive specifika ord och långa ord. Detta i syfte att säga 

om texten är skriven av en elev som har ett stort ordförråd och vidare kan anses vara en effektiv 

skribent eftersom ett stort ordförråd kan innebära god språkutveckling (Josephson, Oliv & Melin, 

1990, s 43). Genom att analysera texternas läsbarhetsindex kommer det bli möjligt att jämföra 

texternas grad av skriftspråklighet och informationstäthet (Josephson, Oliv & Melin, 1990, s 51).  

 



 

 17 

Allmänna och specifika ord 

Ord kan vara mer eller mindre allmänna kontra specifika. Ju mer specifik en text är desto klarare 

föreställningar väcks hos läsaren (Josephson, Oliv & Melin, 1990, s 43). Det blir tydligt om man 

gör en jämförelse: 

1. En människa rörde sig fram tillsammans med sitt husdjur. 

2. Charlotte, min granne, cyklade tillsammans med sin schäfer. 

De två meningarna beskriver samma händelseförlopp. Den första meningen är den mer allmänna 

och den andra meningen är mer specifik även då de är ungefär lika långa. I den första meningen 

får läsaren inte mycket till hjälp i orden för att frammana bilder för händelsen. Två olika läsare 

kommer antagligen få olika bilder av texten. I den andra meningen är orden mer specifika och 

lämnar därmed inte samma rum för tolkningar eller egna föreställningar. Då en skribent använder 

sig av mer precisa ord kan texten anses mer livfull och skribenten kan då på ett effektivare sätt få 

fram den bild som är ämnad (Josephson, Oliv & Melin, 1990, s 43-44).  

En ytterligare fördel med att vara precis i en text är att skribenten måste variera sitt språk 

(Josephson, Oliv & Melin, 1990, s 45). Detta innebär också att skribenten får möjlighet att uppvisa 

sitt ordförråd och sin förmåga att variera i stryka eller stil mellan ord som innebär ungefär samma 

saker, exempelvis bra, duktig och ypperlig är alla positiva ord om de används för att beskriva någon 

eller något (Josephson, Oliv & Melin, 1990, s 45). Beroende på situation passar orden in i 

sammanhanget olika bra, de är dessutom olika specifika. 

Långa ord 

Det finns i svenska språket både långa och korta ord. Enligt Josephson, Oliv & Melin (1990, s 51) 

så följer språket vanligtvis regeln ett kort ord är ett vanligt ord och ett långt ord är ett ovanligt ord. 

Ett långt ord är i denna analys är ett ord som innehåller minst sju bokstäver. Det är den gränsen 

som dras för beräkningar av läsbarhetsindex och den gränsen Josephson, Oliv & Melin (1990, s 51) 

använder i sina textanalyser. Men det finns också andra sätt att se på långa ord. Det går att mäta 

skribentens effektivitet genom att analysera hur många långa ord som skrivits i en text eftersom 

när ett långt ord skrivs så tenderar det att kunna få bort många korta ord (Josephson, Oliv & Melin, 

1990, s 51). Det finns flera varianter en skribent kan spara in ord på, till exempel sammansättningar, 

avledningar och particip (Josephson, Oliv & Melin, 1990, s 51-52). Det finns även andra varianter 

men här nedan presenteras och förklaras de tre stycken som är vanliga och som Josephson, Oliv 

och Melin beskriver. 

Sammansättningar kan vara väldigt ordsparande. Exempelvis ordet fotbollsplan. Skrivs detta ord 

slipper skribenten skriva: en platt yta av gräs som är inramad av linjer inom vilka sporten fotboll 

spelas. 

Avledningar handlar till största delen om att göra om verb och adjektiv till substantiv. 

Exempelvis kan man skriva om; ”Den personen som går där borta”, till; ”Den gående där borta”. 
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Particip är en verbform som spar in ord. Man kan skriva ”De åt en ugnsbakad kaka”, istället för 

”De åt en kaka som hade blivit bakad i ugn”. 

Det finns även fler sätt skribenter effektiviserar sin text på. Det kan i vissa fall av effektivisering 

av text krävas att läsaren är förtrogen med temat som texten behandlar men även att läsaren besitter 

vissa språkkunskaper för att läsaren ska förstå texten. De flesta sätten att effektivisera text på brukar 

bidra till att orden texten består av blir längre och ofta mer specifika, vilket i sin tur ger texten ett 

högre mätvärde vid en LIX-beräkning. Detta skulle då kunna leda till att texten får ett annat resultat 

i en studie som den här, där skriftspråket analyseras. 

LIX-statistik 

LIX står för läsbarhetsindex, vilket är summan av två beräkningar, medeltalet ord per mening i en 

text och procentandelen långa ord i en text (Josephson, Oliv & Melin, 1990, s 51). Denna studie 

kommer använda LIX-statistik och dess mätvärden i syfte att titta på texterna utifrån ett 

kalkylerande perspektiv.  

LIX mätvärden ser ut som följande: 

 

Mätvärde Tolkning 

<30 Mycket lättläst, Barnböcker 

30-40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40-50 Medelsvår, normal tidningstext 

50-60 Svår, normalt värde för officiella texter 

>60 Mycket svår, byråkratsvenska 

(http://lix.se/ hämtad 2015-12-02) 

Metoddiskussion  

Detta avsnitt kommer att diskutera de val som har gjorts gällande material och metod för studien. 

Material 

Urvalet av texterna gjordes efter sex kriterier (se urval av elevtexter ovan) och dessa förklaras 

nedan. 

Eftersom syftet med studien är att få syn på eventuella likheter och skillnader gällande hur 

flickor respektive pojkar skriver så behövdes det lika många texter från båda könen för att komma 

fram till någon rättvis slutsats. 

Att välja texter skrivna i samband med det nationella provet gjordes eftersom uppgiften i provet 

är lika för alla elever. Texterna blir alltså producerade efter samma förutsättningar. Eleverna har 

lika lång tid på sig att skriva sin text och texterna rättas efter samma bedömningsmall i 
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sambedömning. Alla texter i studien har uppnått målen och kan därför jämföras med varandra på 

ett mer rättvist sätt och därför uppfylla syftet på ett mer tillförlitligt sätt. 

Att texterna ska vara så nyproducerade som möjligt handlar om att kunna få syn på trender som 

är pågående i skolan idag. Hade texterna varit skrivna för länge sedan så skulle det inte ge studien 

en rättvis bild. Det faktum att texterna är skrivna av elever från olika delar av landet bidrar till ett 

större slumpmässigt urval. Det skulle dessutom vara svårt att påstå något om trender i landet om 

texterna skulle komma från en och samma skola eller samma stad tillexempel. 

Forskningsetiska aspekter 

Jag har i studien följt de forskningsetiska principerna som är framskrivna av Vetenskapsrådet 

(2002). Där framkommer fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I min studie så är alla texter autentiska elevtexter, vilket innebär att jag har varit 

tvungen att utelämna namn och skola från texterna när dessa presenterats i analysen. Därigenom 

uppfyller studien nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Då texterna är hämtade från ett arkiv 

på Institutionen för Nordiska Språk, har inte informationskravet eller samtyckeskravet behövts 

uppfyllas. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras analysen och de resultat som framkommit. Alla texter kommer inte 

vara representerade i alla delavsnitt. Det kommer fokuseras kring de texter som sticker ut i 

respektive analys.  

Allmänna och specifika ord 

Denna del av analysen var svårtolkad. Alla elevtexter var skrivna med mestadels allmänna ord 

och en stor majoritet av skribenterna använde sig av samma ord för att beskriva liknande företeelser 

eller situationer, genom hela texten. Det går att finna specifika inslag i alla texterna men det var 

endast två texter som på olika sätt skiljde sig från resten i avseende till specifika ord.  

 Text X5 var ganska kort räknat till ord, men innehöll en del specifika ord. Texten handlar om 

ett datorspel så det förekommer flertalet ämnesspecifika ord. Men texten som helhet, kändes inte 

specifik då det endast är orden som beskriver något från spelet som är specifika. All övrig text är 

mer allmän. 

 Text X4 är den text som genomgående innehåller mer specifika ord. Exempelvis står det; ”Sen 

så var det samling, då tog fröken upp det att någon stoppat en leksaksbil en hennes sko”. Eleven 

använder uttrycket ”ta upp” istället för ”pratade”. I händelseförloppet framgår att fröken samlat 

till ett möte med eleverna. Därför blir uttrycket mer specifikt i just den situationen, eftersom i 

möten är det punkter som tas upp, medan i mer allmänna situationer pratas det om saker. Senare i 

texten används ordet näven istället för det mer allmänna ordet handen. Meningen är; ”Så slog jag på 

gaffeln med näven”. Läsaren förstår då att handen var knuten vid tillfället i texten. Detta bidrar till 

att läsaren får en tydligare bild av händelseförloppet. Dessutom använder skribenten ord som; 

skvallrade, tillsägelse och ändra. Dessa tre ord är mer specifika än deras allmänna alternativ; sa, skäll 

och byta, som skulle kunnat användas istället.  

Det som framkom i denna del av analysen är att vissa ord kan vara allmänna i en text medan i 

en annan text är ordet specifikt. Om ett ord är specifikt eller inte kan bero på vilket sammanhang 

som ordet används i. 

Det är svårt att säga vilken text som innehöll mest allmänna ord och uttryck. Eftersom de texter 

som har analyserats är berättade texter som är skrivna av elever i årskurs 3 innehåller texterna inte 

ett särskilt avancerat språk. Det var ingen text som skulle kunna fungera som exempel då de följde 

ungefär samma stil och språk. Som förklarats tidigare innehöll texterna vissa ord och uttryck som 

var specifika. De specificeringarna var ofta benämningar med namn av personer i berättelsen, 

platser personerna befann sig på eller tog sig till.  
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Långa ord 

Alla elevtexter innehöll långa ord. Det var dock varierade frekvens av långa ord mellan texterna 

eftersom texterna också var olika långa. 

Det var text X10 som hade högst andel långa ord (Långa ord/Ord*100=Andel långa ord) vilket 

var 22,92 (22/96*100=22,92). Genom att göra beräkningen andel långa ord blir analysen mer rättvis, 

eftersom en längre text rymmer fler antal ord och därigenom kommer kunna innehålla fler långa 

ord. Den elevtext som innehöll flest antal långa ord var Y13 som innehöll 52 långa ord (L) av totalt 

428 ord (O) vilket innebär att andelen långa ord är 12,15. Texten är en av de längsta räknat till ord 

vilket bör bidra till det stora antalet långa ord. 

Den text som innehöll minst andel långa ord var X13. Texten innehöll 6 långa ord (L) av totalt 

154 ord (O) vilket innebär att andelen långa ord är 3,9. Den text som innehöll minst antal långa 

ord var X6 som innehöll 4 långa ord (L) av totalt 54 ord (O). Det bör nämnas att texten har skrivits 

på dator på grund av att eleven hade en gipsad hand. Detta kan ha bidragit till att eleven inte haft 

samma möjligheter att utveckla sin text som övriga elever då elever i årskurs 3 mer sällan skriver 

på dator än med penna och papper. 

Likheter mellan flickors och pojkars texter  

Föreställningen att pojkar är svagare skribenter än flickor bekräftas inte i den här studien. Bland 

de 30 elevtexterna i studien finns det några texter med ett relativt avancerat språk, några långa 

texter, några texter med enklare språk och några kortare texter representerat från båda grupperna. 

Det går inte heller, utifrån texterna i studien, att säga att flickor skriver om något annorlunda eller 

använder någon annan berättarteknik än pojkar, men överlag skriver flickorna längre texter i det 

här materialet. Så det Hirdman (2004, s 85-86) menar att det görs olika mellan könen gör sig inte 

påmint i de texterna som analyserats utan flickor och pojkar skriver ordsmässigt väldigt lika 

varandra.  

Texterna är skrivna i samma sammanhang, nationella proven och utifrån samma tema, ”Påhitt”, 

och det kan såklart påverka att texterna är väldigt likt skrivna, men liknande ord. Men det finns 

också texter som handlar om något helt annat än vad som skulle kunna uppfattas som ”påhitt”. 

Till exempel finns det en text som handlar om en elefant som upplever sig utanför gruppen men 

till slut hittar en vän. Även här är det lika många texter från pojkar som flickor som går från temat. 

Detta kan ses som ytterligare ett bevis för att genuskontraktet (Hirdman, 2004, s 84) verkar ha 

uteblivit. Många av texterna beskrev olika bus som eleverna själva hade kommit på och utfört. Av 

de texterna var det många liknande bus. Både flickor och pojkar hade beskrivit dessa med liknande 

ord och skrev i ”jag-form” genom hela berättelsen.  

Det var många av texterna som innehöll dialoger mellan karaktärerna i berättelsen. Även om 

det gjordes på olika sätt. Det var vissa av eleverna som antagligen har läst mycket böcker och lärt 

sig hur man på korrekt sätt skriver ut en dialog, med kolon och talstreck eller citattecken. Men det 
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fanns vissa texter där detta saknades helt och läsaren var tvungen utifrån sammanhangen förstå att 

vissa meningar var något som skulle läsas som dialog, eller i några fall som monolog.  

Skillnader mellan flickors och pojkars texter 

Skillnaderna mellan texterna verkar vara mer på individuell nivå än någonting annat. Den 

skillnaden mellan flickors och pojkars texter som finns handlar om mängden ord och delvis 

mängden långa ord i texterna. Flickorna har totalt 474 långa ord på totalt 2552 ord vilket innebär 

ca 18,7 andel långa ord. Pojkarna har totalt 187 långa ord på 1628 ord totalt vilket innebär ca 11,5 

andel långa ord. Alltså skriver flickor texter som innehåller fler andelar långa ord och dessutom 

längre texter. Det skulle då kunna sägas att flickorna i studien är effektivare skribenter än pojkarna, 

eftersom Josephson, Oliv och Melin (1990, s 51) menar att användandet av långa ord kan vara ett 

bevis för ett effektivt skrivande. Det är oftare svårare att tyda pojkarnas texter än flickornas. Både 

estetiskt och innehållsmässigt. Det kan tolkas som om pojkarna inte lägger ner lika mycket energi 

på att skriva tydligt som flickorna. Vilket kan kopplas ihop med att pojkarna inte är lika effektiva 

skribenter. Men som sagts innan är skillnaderna mer på en individuel nivå än någonting annat. 

 

LIX-beräkningar 

Elevtext LIX (läsbarhetsindex) 

X1 25 

X2 20 

X3 21 

X4 21 

X5 29 

X6 16 

X7 23 

X8 23 

X9 27 

X10 28 

X11 13 

X12 19 

X13 11 

X14 17 

X15 37 

Y1 31 

Y2 25 

Y3 15 
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Y4 23 

Y5 19 

Y6 19 

Y7 24 

Y8 11 

Y9 25 

Y10 24 

Y11 27 

Y12 26 

Y13 21 

Y14 19 

Y15 26 

 

Pojkarnas genomsnittliga läsbarhetsindex var 22. Flickornas genomsnittliga läsbarhetsindex var 

22,33. Det är alltså ingen betydande skillnad mellan pojkarnas och flickornas texter i denna studie 

om man ser till läsbarhetsindex. Men som tabellen visar finns det stora individuella skillnader. 

Vid en jämförelse av elevtexterna genom LIX-beräkningar så är det endast två texter som 

överstiger mätvärdet 30, som innebär att texten kan tolkas vara lättläst skönlitteratur. Resterande 

texter ligger mellan 11-29, som innebär att texten kan tolkas vara mycket lättläst, som tillexempel 

barnböcker. Även om det genom siffrorna kan se ut som om det skiljer en hel del mellan texterna 

måste man komma ihåg att LIX-beräkningarna kan vara missvisande då kortare texter får högre 

LIX-värde då algoritmen ser ut som den gör. 

Det är texterna X15 och Y1 som alltså överstiger gränsen och enligt LIX-beräkningarna skulle 

kunna ses som de mest avancerat skrivna texterna. Texten X15 består av fyra meningar, 58 ord och 

är en kortare text än Y1. Y1 har 14 meningar och innehåller 146 ord.  

Det är tio texter som ligger under mätvärde 20 och skulle därför kunna anses särskilt mycket 

lättläst skrivet. Det bör nämnas att fyra av dessa tio texter ligger på mätvärde 19 och därför är väldigt 

nära gränsen. 

LIX bör inte användas för att analysera elevtexters läsbarhet (Josephson, Oliv & Melin, 1990, s 

51). Men då elevtexterna som analyseras i denna studie är skrivna i den berättande genren kan LIX-

statistiken ändå ge en antydan om vilken informationstäthet texterna har. Detta säger även en del 

om effektiviteten eleverna har i sitt skrivande, vidare säger det även något om vilket ordförråd 

eleven har och hur språkligt avancerat eleverna skriver. Därför går det att säga att på en generell 

nivå är flickorna och pojkarna som skrivit texterna i den här studien likvärdigt avancerade 

skribenter. 



 

 24 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer det föras diskussioner kring metoden, analyserna och elevtexterna. Det 

kommer att förekomma vissa ytterligare jämförelser mellan texterna, det kommer även att 

diskuteras djupare kring likheter och skillnader mellan texterna. Har det framkommit något annat 

intressant i analyserna som inte tidigare tagits upp så presenteras också detta här.  

Analyser 

Alla analyser som görs, oavsett syfte och innehåll, innebär någon grad av tolkning.  I studier 

görs generaliseringar av vissa delar av materialet för att möjligen kunna dra vissa slutsatser. 

Eftersom denna studie handlat om att analysera elevtexter är tolkningar oundvikliga.  

Likheter mellan flickors och pojkars texter  

Föreställningen att flickor skriver bättre än pojkar bekräftas inte i den här studien. Både Jalmert 

(2007) och Conell (2005) menade ju att pojkar är svagare skribenter. Bland de 30 elevtexterna i 

studien finns det några texter hos båda grupperna som innehåller avancerat språk, långa ord, 

specifika ord och allmänna ord. LIX-värdena på texterna är också väldigt lika sett till könslig 

uppdelning. Resultaten visar att pojkarna och flickorna i den här studien skriver väldigt lika. Det 

kan ha med materialet att göra, eftersom ett av kriterierna för texterna som skulle analyseras var att 

de skulle uppnått kraven för godkänd. Därför blir urvalet tämligen selektivt. Men hade inte det 

kriteriet funnits hade det däremot funnits en stor risk för att resultatet varit missvisande om en 

större mängd av texterna i en grupp inte uppnått kraven för godkänt.  

Det var mycket likheter mellan texterna och några troliga anledningar har presenterats. Men 

situationen i vilken texterna är producerade är väldigt speciell och kan därför har spelat en stor roll 

i likheterna. De nationella proven är något alla elever gör i den svenska skolan och de är utformade 

för att stödja lärare och bidra till att bedömning och betygsättning ska vara så likvärdig som möjligt 

i svenska skolor (Skolverket.se/ bedomning/nationella-prov, hämtat 2016-01-23). Då proven är 

utformade på ett visst sätt så kommer det också bli vissa svar på provet. I denna studie har analyser 

gjorts på just den delen av proven som är en av de delar där eleverna har friare tyglar i sina ”svar”. 

Men eftersom intstruktionen till uppgiften är lika för alla elever som skriver så är det inte särskilt 

förvånande att texterna är så lika varandra. 

Något som ändå var överraskande var att LIX- värdena var så väldigt lika mellan flickor och 

pojkar i studien. Då det finns flertalet studier som kommit fram till att det finns skillnader mellan 

könen gällande den skriftliga kunskapen var förväntningen att det skulle gå att se en betydande 

skillnad mellan de två grupperna. Även i sättet eleverna skrev var som sagt väldigt lika. 

Förväntningen var att pojkarna skulle skriva utifrån sig själva i mycket större utsträckning än 

flickorna, vilket inte var fallet. Det är troligen tack vare instruktionen till uppgiften där läraren ska 
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instruera eleverna att de kan skriva om ett påhitt som de själva varit med om. Det är alltid lättare 

att skriva om något som man själva varit med om än att hitta på någonting helt nytt. Det är troligen 

därför texterna är mer av återberättande texter än rent berättande texter. En stor majoritet av både 

flickor och pojkar hade, som förklarats innan, skrivit sina berättelser i ”jag-form”. Det är dock 

omöjligt att veta om påhitten verkligen ägt rum precis som eleverna beskrev.   

Skillnader mellan flickors och pojkars texter 

Skillnaderna mellan texterna verkar ligga på individuell nivå, snarare än mellan könen. Detta är 

kanske inget som höjer ögonbrynen hos verksamma lärare. Det är dock intressant utifrån ett 

samhällsligt perspektiv. Det rapporteras i media ofta om olika resultat i olika prover. Efter en 

google-sökning på ”pojkar, flickor, skola” kommer mängder av artiklar som säger att pojkar 

presterar sämre än flickor i skolan och detta gäller i synnerhet inom läsning och skrivning. När det 

skrivs på detta sätt i media kan pedagoger påverkas av medias bild och vidare påverkas 

undervisningen. Eftersom sättet en pedagog agerar och förhåller sig till vad som anses ’kvinnligt’ 

kontra ’manligt’ kan påverka elever och deras skolgång (Molloy, 1996, s 19) finns risken att media 

indirekt påverkar undervisningen genom både pedagoger och föräldrar. 

Anledningarna till de försämrade resultaten är många och skiljer mellan artiklarna. Att resultaten 

i skolan skiljer sig åt mellan pojkar och flickor är fakta, men precis som i den här studien så får man 

svar på det man frågar efter. 

Vid första läsningen av texterna i den här studien så uppfattades inte några särskilda skillnader 

mellan flickornas texter och pojkarnas texter. Men när analysen gjordes framkom det att flickorna 

generellt skrev längre texter och använde sig av längre ord än pojkarna. Men det framkom sannolikt 

på grund av modellen av textanalys som användes. Hade studien istället tittat på i vilken 

utsträckning eleverna använt sig av metaforer eller hur väl de använt sig av interpunktioner eller 

hur väl de hållt sig till temat hade resultaten kanske blivit annorlunda. Skillnaderna mellan pojkar 

och flickor hade kanske blivit större, de hade också kunnat blivit mindre.  

Med detta sagt så skulle det vara intressant att genomföra en strörre studie där fler delar tas till 

hänsyn gällande texterna, inte bara själva texten, utan i vilken situation de skrivs, vilka hjälpmedel 

och vilket stöd som skribenterna får och hur dessa då kan påverka resultatet. Det skulle också vara 

intressant att analysera texter för att sedan låta skribenterna omarbeta texterna och göra en ny 

analys och jämföra analysresultaten med varandra.  
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Konklusion 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka elevtexterna för att hitta likheter och skillnader 

mellan elevtexter skrivna av flickor respektive pojkar från årskurs 3. Texterna var skrivna i samband 

med de nationella proven och ansågs därför vara jämförbara eftersom alla elever då haft lika yttre 

förutsättningar för produktion av text. Texterna var alla texter som ansetts uppnått kraven för 

godkänt på provet.  

Texterna analyserades utifrån en modell för textanalys tagen från Josephson, Melin och Oliv 

(1999), vilken också inspirerat Folkeryds dimensioner av textanalys (2015). Texterna lästes och då 

skaffades en generell uppfattning inför analysens tre olika delar; allmänna och specifika ord, långa ord 

och läsbarhetsindex (LIX). Denna analys gjordes utifrån ett genusperspektiv. 

Resultaten som framkom i denna studie påminner om en del tidigare forskning som har gjorts. 

Flickorna skriver generellt längre texter än pojkarna och pojkarnas texter innehåller fler 

felstavningar än flickornas. Alla texterna är skrivna i den berättande genren även om vissa skulle 

kunna sägas vara återberättande texter eftersom de återger händelser som eleven själv varit med 

om. Temat för uppgiften var ”påhitt” vilket är tämligen öppet. Därför har vissa elever skrivit texter 

som handlat om olika typer av bus de har gjort eller andra har gjort. Det förekom även texter i vilka 

temat anses vara helt åsidosatt och då varit en berättande text som handlat om någonting helt annat. 

Detta gjordes av både pojkarna och flickorna.  

Texterna var jämbördiga gällande allmänna och specifika ord. Eftersom texterna är berättande 

och skrivna av yngre elever så är språket i alla texter ganska enkelt. Det var dock en hel del texter 

som visade på specifika ord istället för mer allmänna ord. Detta är ingenting som är särskilt 

chockerande då de flesta texter beskrev ett händelseförlopp som verkligen ägt rum och då är ofta 

detaljerna styrande för att en läsare ska förstå texten. 

I vilken grad eleverna hade använt sig av långa ord var varierade. Inte så mycket utifrån vilket 

kön eleven tillhörde, utan detta var mer individuellt. Men vid en generalisering så syns det i analysen 

att flickorna tenderade att använda sig av längre ord än pojkarna gjorde. 

Texternas läsbarhetsindex låg allihop på ungefär samma nivå och det var endast ett fåtal som 

stack ut från mängden. De flesta texterna låg på en nivå som beskrivs som ”mycket lättläst” 

förutom två texter som låg på nivån högre: ”lättläst”. Här påfanns ingen stor skillnad mellan könen. 

Flickorna och pojkarna låg på ungefär samma nivå vid en sammanslagning av alla texter. 

När elever skriver texter i samband med det nationella provet är de begränsade, tidsmässigt och 

formmässigt. Texterna blir som de blir och eleverna får inte bearbeta dem innan bedömningen. 

Det skulle kunna vara intressant att göra en analys av ett antal texter skrivna i olika sammanhang, 

sedan låta eleverna som skrivit texterna bearbeta dessa och sedan analysera texterna en andra gång. 

Resultaten mellan de två analyserna skulle troligen bli väldigt intresanta i en kompirativ studie. 

Detta är något som skulle kunna föreslås till vidare forskning. Dessutom är berättande texter något 

som eleverna kommer träna genom hela sin skolgång och som sagts innan något som många av 
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eleverna kan ha erfarenheter av innan de ens börjat skolan. Därför tror jag att det kan vara av 

intresse att utföra analyser av elevtexter skrivna i andra genrer och i alla årskurser. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Elevtexter – Information  

X1 

Textens läsbarhetsindex är 20, vilket innebär att den klassificeras som mycket 
lättläst, barnböcker. 
 

Beräkning 

Antal meningar (M): 17 

Antal ord (O): 143 

Antal ord med fler än 6 tecken (L): 17 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 8,41 

Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 11,89 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 20 
 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 55,94 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 44,84 

Ordvariationsratiob (OVR) 88,3 % 

 

X2 

Textens läsbarhetsindex är 25, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 7 
Antal ord (O): 119 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 9 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 17 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 7,56 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 25 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 63,03 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 51,83 

Ordvariationsratiob (OVR) 90,34 % 

 

X3 
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Textens läsbarhetsindex är 21, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 15 
Antal ord (O): 145 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 16 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 9,67 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 11,03 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 21 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 54,48 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 43,23 

Ordvariationsratiob (OVR) 87,8 % 

 

X4 

Textens läsbarhetsindex är 21, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 13 
Antal ord (O): 169 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 13 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 13 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 7,69 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 21 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 58,58 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 51,73 

Ordvariationsratiob (OVR) 89,58 % 

 

X5 (Minecraft, mycket ord som är typiska för spelet) 

Textens läsbarhetsindex är 29, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 12 
Antal ord (O): 106 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 21 
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Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 8,83 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 19,81 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 29 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 64,15 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 51,29 

Ordvariationsratiob (OVR) 90,48 % 

 

X6 

Textens läsbarhetsindex är 16, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 6 
Antal ord (O): 54 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 4 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 9 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 7,41 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 16 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 70,37 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 47,25 

Ordvariationsratiob (OVR) 91,19 % 

 

X7 

Textens läsbarhetsindex är 23, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker 

Beräkning 

Antal meningar (M): 17 
Antal ord (O): 164 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 22 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 9,65 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 13,41 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 23 
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Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 50,61 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 40,69 

Ordvariationsratiob (OVR) 86,65 % 

 

X8 

Textens läsbarhetsindex är 23, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 10 
Antal ord (O): 78 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 12 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 7,8 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 15,38 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 23 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 57,69 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 36,64 

Ordvariationsratiob (OVR) 87,37 % 

 

X9 

Textens läsbarhetsindex är 27, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 8 
Antal ord (O): 106 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 15 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 13,25 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 14,15 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 27 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 59,43 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 44,09 

Ordvariationsratiob (OVR) 88,84 % 
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X10 

Textens läsbarhetsindex är 28, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 19 
Antal ord (O): 96 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 22 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 5,05 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 22,92 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 28 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 72,92 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 68,22 

Ordvariationsratiob (OVR) 93,08 % 

 

X11 

Textens läsbarhetsindex är 13, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 14 
Antal ord (O): 83 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 6 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 5,93 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 7,23 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 13 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 73,49 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 65,59 

Ordvariationsratiob (OVR) 93,03 % 

 

X12 

Textens läsbarhetsindex är 19, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 
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Beräkning 

Antal meningar (M): 7 
Antal ord (O): 76 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 6 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 10,86 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 7,89 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 19 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 57,89 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 36,44 

Ordvariationsratiob (OVR) 87,38 % 

 

X13 

Textens läsbarhetsindex är 11, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 21 
Antal ord (O): 154 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 6 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 7,33 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 3,9 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 11 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 48,05 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 37,08 

Ordvariationsratiob (OVR) 85,45 % 

 

X14 

Textens läsbarhetsindex är 17, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 7 
Antal ord (O): 77 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 5 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 11 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 6,49 



 

 36 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 17 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 71,43 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 58,22 

Ordvariationsratiob (OVR) 92,25 % 

 

X15 

Textens läsbarhetsindex är 37, vilket innebär att den klassificeras som lättläst, 

skönlitteratur, populärtidningar. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 4 
Antal ord (O): 58 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 13 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 14,5 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 22,41 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 37 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 74,14 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 57,1 

Ordvariationsratiob (OVR) 92,63 % 

 

Y1 

Textens läsbarhetsindex är 31, vilket innebär att den klassificeras som lättläst, 

skönlitteratur, populärtidningar. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 14 
Antal ord (O): 146 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 30 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 10,43 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 20,55 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 31 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 56,85 % 
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Ordvariationsindexa (OVIX) 46,42 

Ordvariationsratiob (OVR) 88,67 % 

 

Y2 

Textens läsbarhetsindex är 25, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 28 
Antal ord (O): 167 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 32 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 5,96 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 19,16 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 25 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 49,1 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 39,33 

Ordvariationsratiob (OVR) 86,1 % 

 

Y3 

Textens läsbarhetsindex är 15, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 32 
Antal ord (O): 223 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 18 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 6,97 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 8,07 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 15 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 47,53 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 41,96 

Ordvariationsratiob (OVR) 86,25 % 
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Y4 

Textens läsbarhetsindex är 23, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 16 
Antal ord (O): 111 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 18 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 6,94 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 16,22 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 23 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 57,66 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 42,59 

Ordvariationsratiob (OVR) 88,31 % 

 

Y5 

Textens läsbarhetsindex är 19, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 16 
Antal ord (O): 106 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 13 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 6,63 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 12,26 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 19 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 70,75 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 65,17 

Ordvariationsratiob (OVR) 92,58 % 

 

Y6 

Textens läsbarhetsindex är 19, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 
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Antal meningar (M): 12 
Antal ord (O): 121 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 11 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 10,08 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 9,09 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 19 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 70,25 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 67,5 

Ordvariationsratiob (OVR) 92,64 % 

 

Y7 

Textens läsbarhetsindex är 24, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 8 
Antal ord (O): 118 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 11 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 14,75 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 9,32 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 24 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 55,08 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 40,51 

Ordvariationsratiob (OVR) 87,5 % 

 

Y8 

Textens läsbarhetsindex är 11, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 40 
Antal ord (O): 252 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 13 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 6,3 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 5,16 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 11 
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Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 47,22 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 43,46 

Ordvariationsratiob (OVR) 86,43 % 

 

Y9 

Textens läsbarhetsindex är 25, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 9 
Antal ord (O): 100 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 14 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 11,11 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 14 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 25 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 60 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 43,78 

Ordvariationsratiob (OVR) 88,91 % 

 

Y10 

Textens läsbarhetsindex är 24, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 19 
Antal ord (O): 109 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 20 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 5,74 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 18,35 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 24 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 51,38 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 35,34 
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Ordvariationsratiob (OVR) 85,8 % 

 

Y11 

Textens läsbarhetsindex är 27, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 19 
Antal ord (O): 179 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 31 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 9,42 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 17,32 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 27 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 60,89 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 56,8 

Ordvariationsratiob (OVR) 90,44 % 

 

Y12 

Textens läsbarhetsindex är 26, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 13 
Antal ord (O): 185 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 21 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 14,23 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 11,35 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 26 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 58,92 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 54,08 

Ordvariationsratiob (OVR) 89,87 % 
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Y13 

Textens läsbarhetsindex är 21, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 48 
Antal ord (O): 428 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 52 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 8,92 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 12,15 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 21 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 44,39 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 48,17 

Ordvariationsratiob (OVR) 86,6 % 

 

Y14 

Textens läsbarhetsindex är 19, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 

Antal meningar (M): 9 
Antal ord (O): 111 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 7 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 12,33 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 6,31 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 19 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 49,55 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 33,89 

Ordvariationsratiob (OVR) 85,09 % 

 

Y15 

Textens läsbarhetsindex är 26, vilket innebär att den klassificeras som mycket lättläst, 

barnböcker. 

Beräkning 
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Antal meningar (M): 14 
Antal ord (O): 196 
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 23 

Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 14 
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 11,73 

Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 26 

 

Ordvariation 

Type/token ratio (TTR) 51,02 % 

Ordvariationsindexa (OVIX) 43,98 

Ordvariationsratiob (OVR) 87,25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 44 

Bilaga 2. Instruktioner till lärare för skrivuppgiften 

Delprov F och G: instruktion till 
skrivuppgift Påhitt 
Planera för att genomföra skrivuppgiften – som ska skrivas för hand – 

i nära anslutning till läsuppgiften Miss Amanda Hill (behöver inte göras 
samma dag). Temat för skrivuppgiften är ”påhitt”. 

 
Förberedelser för läraren 
• Ta fram linjerade papper. 

• Ta del av bedömningsanvisningarna till delprov F och G 

(sidorna 11–20 i häftet Bedömningsanvisningar). 

 
Genomförande 
Inled med att återknyta till texten Miss Amanda Hill genom att 
- samtala om texten, t.ex. om Amandas påhitt och vad man får 
göra och inte göra 
- samtala om begreppet påhitt och att vi alla kan vara påhittiga på 
olika sätt 
- anknyta till elevernas fantasier eller egna påhittiga äventyr. 

Tala om för eleverna att 
- de ska skriva en berättelse som handlar om ett påhitt hämtat från 
fantasin eller något påhitt de varit med om på riktigt 
- de ska skriva hur berättelsen börjar, vad som händer och hur det 

slutar. Skriv följande frågor på tavlan: Hur börjar det? Vad händer? 

Hur slutar det? 

- de kan använda innehållet från läsuppgiften Miss Amanda Hill 
som inspiration om de vill 

- de ska skriva en berättelse och inte en instruktion till något 
påhitt 

- de kan börja sin berättelse med Det var en gång eller En gång om 
de vill. 
 

Dela ut linjerade papper och se till att eleverna skriver namn, klass och 

skola högst upp på papperet. Uppmärksamma dem återigen på att berättelsen 
ska handla om påhitt samt att de kan hitta på en egen rubrik om de 
vill. Tala också om att de ska skriva en berättelse som har hela meningar. 

Uppmuntra eleverna att komma i gång med sitt skrivande, t.ex. genom att 
ställa stödfrågor till dem som är i behov av detta. Låt eleverna genomföra 
skrivuppgiften utan tidspress. Uppmana dem att läsa texten högt eller tyst 
för sig själva för att avgöra om de behöver göra förändringar eller om de 
är nöjda med innehållet och formen. 

Samla in elevernas texter. 

 

 

 


