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Sammandrag 

Den föreliggande studien är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag av 20 elevtexter skrivna 

av elever som har läst kursen svenska 1 på gymnasiet och som har fått betyget A på sina texter 

i det nationella provet. I enlighet med kunskapskraven för betyget A ska eleven använda ett 

varierat och välformulerat språk, vilket ligger till grund för denna studies 

undersökningsvariabler, elevtexternas nominalkvot och variation av fundamenten. Resultatet 

analyseras utifrån ett genusperspektiv med syftet att se om det framkommer några språkliga 

könsskillnader i mitt material.  

Resultatet skiljer sig en del från den tidigare forskningen, men skillnaderna är små eftersom 

det i mitt material är svårt att urskilja tendenser till könsskillnader mellan flickors och pojkars 

nominalkvot och deras variation av fundamenten. Däremot är skillnaderna inom de egna 

grupperna betydligt större. Pojkarna som grupp har de lägsta respektive högsta 

nominalkvotvärdena, medan flickorna som grupp har relativt jämnhöga nominalkvoter som 

närmar sig bruksprosans. I jämförelsen mellan flickornas och pojkarnas variation av 

fundamenten framgår inga tydliga skillnader könen emellan, utan även i detta fall är det snarare 

inom de egna grupperna som skillnaderna är påtagliga. Undersökningen visar däremot 

tendenser till samband mellan skrivuppgiftens ämne och elevtexternas nominalkvot och deras 

variation av fundamenten.  
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1. Inledning 

I skolan uppskattas flickornas språkbruk mer än pojkarnas, om man ser till betygen i svenska. 

Skillnaderna – som är tämligen konstanta över tid – innebär att flickornas medelbetyg ligger kring 

3,2 mot pojkarnas 2,8. Skolan tycks emellertid uppmuntra flickorna att skriva på ett sätt som inte 

pekar fram emot det vuxna livet, i varje fall inte mot männens vuxna liv. Flickorna skriver mycket 

(=långt), korrekt och välartikulerat. Men de skriver också osjälvständigt och språkligt och 

innehållsligt rätt tunt. (Hultman 1990:22) 

Som blivande språklärare ligger det i mitt intresse att synliggöra språkliga strukturer och 

eventuella språkliga skillnader mellan flickor och pojkar. Det finns ett stort antal studier, främst 

inom talat språk som påvisar skillnader mellan hur flickor och pojkar använder det svenska 

språket. Det har studerats hur flickor och pojkar blir behandlade i klassrummet, även här belyser 

resultaten skillnader mellan könen. Edlund, Ersson & Milles (2007) anser att det finns språkliga 

skillnader mellan könen, men inte på grund av biologiska förklaringar utan snarare på grund av 

att omgivningens förväntningar på flickor respektive pojkar skiljer sig åt, vilket i sin tur 

påverkar deras språkanvändning (Edlund, Ersson, Milles 2007:74).  

För en tid sedan studerade jag elevtexter och osäkerhetsmarkörer och under denna studie 

kom jag i kontakt med Hultmans och Westmans (1977) studie av gymnasieelevers skrivande 

och skillnader kopplat till kön. I den omfattande studie som presenteras i Gymnasistsvenska 

jämför de gymnasieelevers texter med bruksprosa för att synliggöra skillnader. I deras 

undersökning är kön en faktor och citatet i min inledning ovan summerar resultatet av studien. 

Flickorna förhåller sig i större utsträckning till skriftspråkets normer medan pojkarna ”vågar” 

mer med språket. Som en respons på Hultmans och Westmans studie vill jag, 40 år senare, 

genomföra en liknande studie av gymnasieelevers provtexter. Främsta anledningen bakom 

denna studie är att se hur väl deras resultat från 1977 överensstämmer med ett mer nutida 

forskningsresultat. Är det fortfarande möjligt att utifrån mitt material notera skillnader mellan 

könen?  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att utreda om det föreligger några skillnader mellan flickors och 

pojkars skriftspråk utifrån utvalda elevtexters nominalkvot och deras variation av fundament. 

Elevtexternas nominalkvot visar deras informationstäthet och det ger en indikation hur väl de 

förhåller sig till skriftspråkets normer. En riklig variation av texters fundament bidrar till mer 

komplexa meningskonstruktioner och att texten blir språkligt varierad. De språkliga variablerna 

beräknas utifrån en traditionell grammatisk analysmodell och resultatet diskuteras utifrån ett 
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genusperspektiv. De utvalda elevtexterna behandlar två olika ämnen för att möjliggöra en 

analys av korrelationen mellan uppsatsämne och de grammatiska variablerna.  

1.2 Frågeställningar 

1. Är det möjligt att urskilja någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas uppsatser utifrån 

texternas nominalkvot? 

2. Är det möjligt att urskilja någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas uppsatser utifrån 

texternas nominalkvot och uppsatsämne? 

3. Är det möjligt att urskilja någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas variation av 

fundamentet? 

4. Är det möjligt att urskilja någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas uppsatser utifrån 

texternas variation av fundament och uppsatsämne? 
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2. Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras en bakgrund för studien: elevernas förutsättningar, hur de nationella 

proven fungerar i relation till det centrala innehållet för kursen svenska 1. Vidare presenteras 

utförligare förklaringar av begreppen fundament och nominalkvot, som är undersökningens två 

grammatiska variabler. Dessa har valts därför att en texts nominalkvot visar textens 

informationstäthet och hur väl skribenten förhåller sig till skriftspråkets regler och normer. 

Riklig variation av fundamenten medför komplexare meningsuppbyggnader och språklig 

variation. 

2.1 Elevers textframställning – vad syftar kursen svenska 1 till? 

Svenskämnet i skolan ska ”syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal 

och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter”. 

Svenskämnet ska vidare främja en ökad förståelse för omvärlden och andra människors 

livsvillkor och sociokulturella bakgrund. Skolans uppgift är att fostra demokratiska medborgare 

som kritiskt granskar sin omvärld och som deltar aktivt i sin roll som samhällsmedborgare. 

Svenskämnet bidrar med de kommunikationsredskap som eleverna behöver i livet, under 

fortsatta studier och i arbetslivet (Skolverket 2011). 

Eleverna i denna studie läser kursen svenska 1 eller har nyligen avslutat den. I enlighet med 

det centrala innehållet för kursen har de arbetat med argumentationsteknik och skriftlig 

framställning av text av argumenterande karaktär. En viktig aspekt som lyfts fram i det centrala 

innehållet är att kursen svenska 1 ska behandla språkriktighetsfrågor, det vill säga att kursen 

ska förmedla kunskap till eleverna om vilka språkegenskaper och textegenskaper en text bör ha 

för att fungera väl i sitt sammanhang (Skolverket 2011). 

För att få betyget A i textframställning krävs det att eleverna kan skriva argumenterande text 

samt andra typer av texter. Disposition, mottagaranpassning och språkriktighet är några av de 

kunskapskrav som eleverna med betyget A förväntas uppvisa. ”Ett varierat språk med goda 

formuleringar” lyfts fram extra i kunskapskraven för betyget A (Skolverket 2011). Ett varierat 

språk kan innebära flera saker, däribland variablerna för denna studie - hur eleverna varierar 

sina fundament och ordval.  
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2.2 Nationella proven – syftet och vad bedöms? 

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 

betygsättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på 

skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå (Skolverket 2015). 

De nationella proven ska bidra till att konkretisera kurs- och ämnesplanerna och är därför 

utformade efter de rådande styrdokumenten. Elevernas prestationer på de nationella proven ska 

stödja lärarens bedömning efter avslutad kurs, inte utgöra det enda betygsgrundande underlaget. 

För att få betyget A på den skriftliga delen i det nationella provet i svenska 1 ska texten bland 

annat vara väldisponerad och mottagaranpassad med ett varierat språk och goda formuleringar. 

Bedömningsmatrisen för kursen svenska 1 och bedömningsmatrisen för de nationella proven är 

mycket lika, även om några formuleringar skiljer sig åt.  

2.3 Nominalkvoten – ett sätt att mäta informationstäthet 

Lagerholm beskriver beräkningen av en texts nominalkvot som en metod man kan använda för 

att få ett översiktligt mått på en texts informationstäthet (Lagerholm, 2008:132). Substantiv är 

den ordklass som bär på mest information, och ju fler substantiv desto högre informationstäthet. 

Bruksprosan har generellt en hög nominalkvot medan talspråk generellt har en låg nominalkvot.  

I praktiken är detta inte en absolut sanning, nominalkvoten behöver nödvändigtvis inte höja 

textens stilnivå. I Hultmans och Westmans (1977) studie resonerar de att bara för att en text har 

en hög andel substantiv betyder det inte nödvändigtvis att texten har en hög skriftspråklig stil. 

De undersöker i sin studie också vilka typer av substantiv som används, då det är en påverkande 

faktor att ha med i beräkningen (Hultman & Westman 1977:105). Det är möjligt att beräkna 

nominalkvoten olika här, i denna studie utgår jag ifrån metoden som beskrivs i Lagerholms 

Stilistik (2008), som innebär att jag tar antalet substantiv dividerat med antalet verb (se mer 

under kapitel 5.2). Det är tänkbart att nominalkvotens värde påverkas av vilket uppsatsämne 

eleven väljer att skriva om, därför har fyra uppsatser av ett annat ämne valts ut för ett stickprov. 

Dessa fyra uppsatser jämförs med de andra uppsatserna som behandlar ett annat ämne, för att 

kunna identifiera eventuella skillnader mellan de två grammatiska variablerna och elevernas 

uppsatsämne.  
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2.4 Fundamenten – att inleda en mening 

Den schemamodell som utvecklades av Christer Platzack beskriver den normala ordföljden i 

det svenska språket och flera andra germanska språk som är så kallade V2-språk (det finita 

verbet på plats två). Denna schemamodell är en allmänt vedertagen modell (Josefsson 

2009:187). Platzack har tagit fram ett satsschema för både huvudsatser och bisatser, men 

eftersom endast huvudsatser undersöks i denna studie är satsschemat för bisatser inte relevant. 

Nedan presenteras ett exempel hämtat ur Josefssons (2009) Svensk universitetsgrammatik för 

nybörjare: 

Tabell över satsschemat (Josefsson, 2009:187) 

fundament typplats N1 A1 V N2 A2 

 ville Bo inte laga sin mat i köket 

 

Satsschemat i tabellen beskriver den normala ordföljden i bland annat svenskan. Fundamentet 

är den position som står före det finita verbet (typplatsen). Det är allra vanligast att subjektet 

intar fundamentpositionen, men även andra satsdelar kan förflyttas från sina ursprungliga 

positioner till fundamentpositionen. I Josefssons exempel kan N1, A1, N2 och A2 inta 

fundamentspositionen. När en satsdel har flyttats till fundamentet kallas det att den delen är 

spetsställd och resterande delar fortsätter att förhålla sig till varandra i enlighet med satsschemat 

ovan. I engelskan används begreppet fronting för att beskriva att en satsdel är spetsställd. 

Skribenten lyfter fram den viktigaste informationen först (Greenbaum & Quirk, 1990:407–

408).  

Per Lagerholm (2008) anser att det inte är positionen i sig som är stilistiskt intressant, utan 

snarare fundamentets längd. Studier har visat att i texter med hög skriftspråklig stil finns en 

tendens till långa fundament. När en mening har ett långt fundament kallas det att meningen 

har vänstertyngd. Om meningen däremot har ett kort fundament har den högertyngd. I meningar 

med högertyngd presenteras den viktigaste informationen efter det finita verbet i matrissatsen. 

Texter med vänstertyngd återfinns vanligen i författningstexter och i specialiserade facktexter 

medan texter med högertyngd tenderar att finnas i mer lediga eller talspråkliga stilar 

(Lagerholm 2008:131). 
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2.5 Skillnaden mellan talat och skrivet språk 

Lagerholm redogör för framväxten för talspråk och skriftspråk i Muntligt och skriftligt i Sverige 

och svenskan (2013). Under 1900-talet har talspråket och skriftspråket närmat sig varandra. 

Talspråket närmar sig skriftspråket, något som bland annat syns på att den talade svenskan idag 

har ett mer bokstavstroget uttal (Lagerholm 2013:57–58). Skriftspråket närmar sig talspråket 

genom morfologiska, syntaktiska och lexikala förändringar. Ord som icke och blott har ersatts 

av de talspråkliga inte och bara. Skriftspråket innehåller färre latinska drag vilket har bidragit 

till att meningarna har blivit kortare i skrift (Lagerholm 2013:58). 

Forskningsunderlaget gällande skriftspråk och talspråk blev avsevärt större under 1970-talet 

genom projekten Talsyntax och Skrivsyntax. Lagerholm hänvisar till Einarssons undersökning 

1978 som visar skillnader mellan talat och skrivet språk. Skriftspråket utgörs av fler substantiv, 

verbalsubstantiv, definita och relativa pronomen, medan talspråket utgörs av fler verb, fler 

pronomen, särskilt opersonliga och anaforiska pronomen. Talspråket har också fler 

konjunktioner och adverb, men färre prepositioner och adjektiv (Lagerholm 2013:59). I 

Einarssons undersökning kan det konstateras att andelen skriftspråkliga variabler är vanligare 

hos akademiker än hos arbetare. I jämförelsen mellan kvinnor och män visar Einarssons 

undersökning att kvinnor använder fler talspråkliga variabler än män (Lagerholm 2013:59). 

Säljö (2010) beskriver relationen mellan talspråket och skriftspråket som flexibelt. Han 

hänvisar till en rad förändringar där, i likhet med Einarssons undersökning, talspråket har 

påverkats av skriftspråket och tvärtom. En väsentlig skillnad mellan talspråket och skriftspråket 

som Säljö lyfter fram är att skriftspråket har institutionaliserade regler att förhålla sig till, som 

”definieras av en elit och påbjuds i skolan” (Säljö 2010:116–117). Talspråket har oftast inte 

samma snäva regler att förhålla sig till som skriftspråket, men det beror givetvis på syfte och 

situation.  
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3. Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. Det innefattar 

en forskningsöversikt gällande elevers skrivande, fundament, nominalkvot samt språk och 

kön.  

3.1 Elevers skrivande och diskursivitet 

Det har forskats en hel del om elevers skrivande och diskursivitet. Ju högre årskurs, desto mer 

kräver skolan av eleverna och deras förmåga att skriva olika typer av text. I de lägre åldrarna är 

berättande texter vanligare medan när eleverna går på gymnasiet förväntas de skriva mer 

diskursiva texter, exempelvis argumenterande texter där de förhåller sig till andra källor än till 

sina egna erfarenheter. Diskursiva texter, till skillnad från narrativa texter, kräver mer av 

eleverna. Eleverna måste ha mer kunskap om såväl olika texters språkegenskaper som olika 

texttypers textegenskaper för att kunna skriva diskursivt, vilket faktiskt är ett centralt innehåll 

för kursen svenska 1:  

Undervisningen i denna kurs ska behandla följande centrala innehåll […]: Skriftlig framställning av 

texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper 

och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. (Skolverket 

2011) 

Nyström Höög har forskat på elevtexter och undersökt elevers skrivutveckling. I sin rapport 

hänvisar hon till ett norskt projekt, KAL-projektet, som visar att hela 80 % av ungdomarna i 

studien väljer att skriva narrativt om de själva får välja. (Nyström Höög 2010:8).  

I sin rapport, som är en komparativ undersökning av elevtexter i årskurs 5 och årskurs 9, 

drar Nyström Höög slutsatsen att det sker en progression i elevernas skrivutveckling. Resultatet 

i studien är dock något motsägelsefullt, dels visar hennes resultat att nominalkvoten är högre i 

femmornas texter, dels att femmorna förhåller sig i högre grad till genren (Nyström Höög 

2010:55–56). Samtidigt visar hennes studie att eleverna i årskurs 9 skriver längre och mer 

komplext, därmed mer diskursivt.  

I fråga om att skriva argumenterande uppvisar niornas texter tydliga brister. Hennes material 

visar att eleverna generellt sett har svårt att skriva argumenterande texter, vilket Nyström Höög 

bemöter i rapportens avslut där hon efterlyser mer explicit skrivundervisning (Nyström Höög 

2010:53–54, 58).  
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3.2 Hultmans och Westmans studie 

I Hultmans och Westmans studie (1977) analyserar och jämför de bruksprosatexter med 

gymnasisttexter. Studien är omfattande och de undersöker ett flertal variabler, däribland 

texternas informationstäthet och hur meningar inleds i texterna. I deras studie analyserar de 

också skillnader mellan flickorna och pojkarna inom gruppen gymnasister. När de undersöker 

vilka ordklasser flickorna respektive pojkarna använder mest frekvent kan de se att pojkarna i 

högre grad använder ord av de mer ”skriftspråkliga” ordklasserna medan flickorna använder 

fler verb och pronomen, som kan anses tillhöra de mer ”talspråkliga” ordklasserna (Hultman & 

Westman 1977:105).  

När det kommer till fundamenten kan de inte notera några anmärkningsvärda skillnader 

mellan könen, däremot visar resultaten på skillnader mellan de olika betygsstegen. Skillnader i 

hur elever inleder sina meningar kan alltså inte förklaras med hjälp av elevens kön utan snarare 

med hjälp av elevens betyg. Hultman och Westman kan bland annat se att andelen 

subjektsfundament stiger med de högre betygsstegen och att eleverna med högsta betyg har i 

genomsnitt 70 % subjektsfundament. Eleverna med högsta betyg har i genomsnitt 2,8 ord per 

fundament (Hultman & Westman 1977:212–213, 216).  

3.3 Östlund-Stjärnegårdh – Godkänd i svenska? 

I Eva Östlund-Stjärnegårdhs (2002) avhandling studerar hon gymnasieelevers texter från de 

nationella proven. Det är en komparativ studie där godkända elevtexter jämförs med 

underkända elevtexter. Östlund-Stjärnegårdh undersöker bland annat fundamenten och i sitt 

resultat jämför hon också flickornas fundament med pojkarnas fundament. Resultatet visar att 

det inte föreligger några stora skillnader mellan könen. Flickorna har färre subjektsfundament 

och högre snittlängd på sina fundament. I de godkända elevtexterna har flickorna lägre andel 

ettordsfundament, 49 % jämfört med pojkarnas 65 %. I jämförelsen mellan godkända texter 

med underkända texter kan Östlund-Stjärnegårdh konstatera att de underkända eleverna i något 

större utsträckning använder subjektsfundament, men skillnaden är inte statistiskt signifikant 

(Östlund-Stjärnegårdh 2002:140).  

3.4 Språk och kön 

Det har forskats på relationen mellan språk och kön, men till skillnad från många andra 

vetenskapliga fält var det inte förrän under 1970-talet som denna inriktning fick ett genomslag 

inom språkvetenskapen. Mycket av den forskning som finns behandlar talat språk, inte 
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skriftligt, även om forskningsunderlaget för skriftligt språk ökar. I Språk och kön av Edlund, 

Ersson & Milles (2007) ställer de sig frågan om det finns ett kvinnospråk och ett mansspråk, 

men de drar slutsatsen att frågan är för svår att besvara. Istället frågar de sig vilka föreställningar 

det finns om kvinnors och mäns språkliga beteende. Ofta beskrivs kvinnors och mäns språk 

som motsatspar till varandra: den stödjande och lyssnande kvinnan och den problemlösande 

och rapporterande mannen (Edlund, Ersson & Milles 2007:63). Föreställningarna som finns på 

kvinnligt och manligt språk är förenliga med hur vi traditionellt ser och har sett på kvinnans 

och mannens roll i samhället. Dessa språkliga föreställningar bidrar till att upprätthålla de 

könsroller som finns i samhället. Föreställningarna som säger att kvinnor är medkännande, 

relationsbyggande och privata, medan männen är kontrollerade, offentliga och oberoende är 

missvisande enligt Edlund, Ersson och Milles eftersom det inom gruppen kvinnor och gruppen 

män finns stora språkliga variationer (Edlund, Ersson & Milles 2007:64).  

I Kerstin Nordenstams Genusperspektiv på språk (2003) presenterar hon forskning på språk 

och kön i klassrummet. Hon hänvisar till forskning som har genomförts i ett flertal länder och 

som alla visar samma resultat: flickor och pojkar har olika språkliga förutsättningar i skolan. 

Pojkarna får statistiskt sett ett betydligt större talutrymme än flickorna. Det är vanligare att 

pojkarna får följdfrågor av läraren och det är mer accepterat att pojkarna avbryter och själva tar 

ordet. Flickorna däremot får inte följdfrågor lika ofta och Nordenstam anser att detta bidrar till 

att flickorna tystas ned medan pojkarna uppmuntras att kommunicera (Nordenstam, 2003:23).  

I Elina Lahelma och Elisabeth Öhrns undersökning ”Skola och kön” (2011) presenterar även 

de forskning om språk och kön i klassrummet. De lyfter fram att den tidiga forskningen visar 

att flickorna är mer tillbakadragna i klassrummet, att pojkarna både tar och får mer 

uppmärksamhet än flickorna (Lahelma & Öhrn 2011:118), men de riktar även en viss kritik mot 

den tidigare forskningen då de anser att variablerna är för få. Nyare forskning utgår ifrån flera 

strukturer, bland annat klass, etnicitet, religion. Alla samverkande strukturer påverkar den 

enskilde elevens förutsättningar och möjligheter i klassrummet (Lahelma & Öhrn 2011:117).  
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4. Teoriöversikt 

I detta kapitel presenteras de två olika teorier som undersökningen bygger på, en didaktisk teori 

om textframställning och en genusteori som används i analysen av studiens resultat. 

4.1 Perspektiv på skriftlig kommunikation 

Att behärska skriftlig kommunikation är enligt Säljö och Liberg en grundläggande färdighet 

som krävs för att bli en demokratisk medborgare. Till skillnad från talet, som utvecklas i social 

interaktion från väldigt tidig ålder är skriftlig kommunikation något som förutsätter 

undervisning (Säljö & Liberg 2011:359). Säljös och Libergs syn på skriftlig kommunikation 

och dess fördelar överensstämmer med svenskämnets ämnesplan, där det lyfts fram att 

svenskämnets syfte är att ”Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen 

språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv” 

(Skolverket 2011).  

Roz Ivanič har utvecklat en teori om literacy som innefattar ett ramverk som beskriver språk 

utifrån fyra perspektiv och sex olika diskurser för skrivande och skrivundervisning. Ramverkets 

(se fig.1) allra innersta kärna utgörs av själva texten. Den ram som omger texten kallar hon för 

”cognitive processes” vilket står för de kognitiva processerna som skribenter genomgår under 

deras skrivutveckling. Den tredje ramen fokuserar mer på själva språkhandlingen i en 

situationsbunden social kontext. Den yttersta ramen, ”sociocultural and political context”, är en 

bredare syn på språk och hur språk kan användas som redskap för att skapa strukturer och forma 

identiteter. Ivanič visar flera alternativa sätt att se på och samtala om språk, från det smala 

perspektivet som är den lingvistiska aspekten av ett språk, till språkinlärning och slutligen till 

själva språkhandlingen i ett större sociokulturellt sammanhang (Ivanič 2004:222–224).  
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Fig.1 Ivaničs bild om literacy 

 

Ivanič presenterar sex olika diskurser, det vill säga perspektiv på skrivande och 

skrivundervisning som alla kan placeras in i ramverket. Den allra första diskursen kallar hon 

färdighetsdiskursen där fokus ligger på själva texten och de skriftregler som omger den. Den 

andra diskursen kallar hon kreativitetsdiskursen och där står inte endast texten i fokus utan 

också skribenten. Skribenten utvecklas av att skriva om det hen är intresserad av. Den tredje 

diskursen skiljer sig från de två första eftersom det i processdiskursen är fokus på själva 

skrivprocessen, det vill säga hur man skapar en text. Den fjärde diskursen är genrediskursen 

som innebär att man ska skriva olika typer texter beroende på syfte och situation. Den femte 

diskursen kallar Ivanič för diskursen om sociala praktiker, där skrivandet ska ha ett tydligt syfte 

och autenticitet. Den allra sista diskursen kallar hon för den sociopolitiska diskursen1 där man 

ser på skrivandet ur ett politiskt perspektiv där skriften är ett verktyg för att skapa strukturer 

och forma identiteter (Ivanič 2004:225). 

De diskurser som är centrala för den här studien är genrediskursen och färdighetsdiskursen. 

Eleverna skriver en text som är mottagaranpassad och för ett specifikt syfte och undersökningen 

fokuserar på lingvistiska aspekter av deras texter. Att se på textskapande ur genreperspektivet 

är också något som i allt högre grad har kommit att influera svenskämnets undervisning (Säljö 

& Liberg 2011:379). I ämnesplanen för kursen svenska 1 lyfts det fram att eleverna ska få den 

kunskap och de redskap de behöver för att kunna skriva olika typer av texter och framföra 

muntliga framställningar med fokus på syfte och mottagaranpassning. Eleverna ges olika 

                                                 
1 De svenska översättningarna av Ivaničs begrepp är hämtade ur Säljö & Liberg (2012). 
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kommunikationsstrategier som tillåter dem att situationsanpassa språket, vilket också 

förbereder dem för det samhällsliv som väntar efter avslutad utbildning. Utbildningen pekar 

framåt och fokuserar mycket på att eleverna ska ha nytta av det de lär sig i sitt kommande 

arbetsliv. Ett av skolans huvuduppdrag, förutom att fostra demokratiska medborgare, är att 

främja lust för ett livslångt lärande.    

4.2 Genusteori 

När kön närmast automatiskt framkallade bilder av kvinnor och män som biologiska varelser, gav 

begreppet genus möjlighet att analysera (skillnader mellan) kön(en) som ett kulturellt fenomen. 

Genus var en term som också betonade relationerna mellan män och kvinnor, inte bara som enskilda 

individer utan också på gruppnivå. […] Med genusbegreppet fick vetenskapen ett analytiskt verktyg 

för att skilja det »biologiskt givna« från det socialt och kulturellt tillskapade (Edlund, Ersson, Milles 

2007:29) 

Genusteorin är central i denna studie, främst i analysdelen av resultatet. Genusforskaren 

Yvonne Hirdman (1988:51) förklarar att begreppet genus innefattar både socialt kön och 

biologiskt kön och att dessa många gånger samverkar. 

Wernersson hänvisar till en omfattande metastudie om psykologiska könsskillnader, där man 

undersöker om könsskillnader kan förklaras av det biologiska könet. Resultatet är att det inte 

finns någonting entydigt som visar att det skulle föreligga skillnader inom det 

kognitiva/intellektuella planet mellan män och kvinnor. Det enda resultatet av betydelse som 

visar på en systematisk könsskillnad är skillnader i aggressivitet och sexualitet (Wernersson 

2014:467). I min studie utgår jag från att eventuella könsskillnader kan förklaras av deltagarnas 

sociala kön, snarare än biologiska kön. Det vill säga, skillnader som är ett resultat av samhällets 

föreställningar av flickors och pojkars språk.   

I kapitlet om språklig variation i Einarssons Språksociologi (2009) utgör språkliga skillnader 

mellan könen en del.  Einarsson beskriver att genusforskningen utgår från att genus konstrueras 

genom tre samverkande processer, en symbolisk, en strukturell och en individuell process. Den 

symboliska processen är när de sociala könen tillskrivs olika egenskaper, den strukturella är 

maktordningen mellan könen och den individuella processen är hur individerna uppfattar sig 

själva (Einarsson 2009:180). 

Inom genusforskningen är maskulin hegemoni ett centralt begrepp som innebär att man utgår 

från att det är männen som har tolkningsföreträde i frågor om värderingar och normer, samt att 

männen har en ekonomisk och fysisk dominans över kvinnor. Wernersson poängterar vikten av 

att skilja på kategorin män och individen eftersom maskulin hegemoni utgår från hela kategorin 
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män. Det vill säga, alla män inom kategorin män är inte dominanta över alla kvinnor inom 

kategorin kvinnor (Wernersson 2014:453). 

Edlund, Erson & Milles (2007) problematiserar genusteorin på grund av precis det 

Wernersson framhåller. Det blir missvisande att jämföra hela kategorin män med hela kategorin 

kvinnor eftersom det alltid finns andra sociala faktorer som påverkar och avgör en människas 

förutsättningar och möjligheter. Alla kvinnor inom gruppen kvinnor och alla män inom gruppen 

män har inte samma förutsättningar. Social klass, etnicitet och ålder är bara några av de faktorer 

som påverkar (Edlund, Ersson & Milles 2007:74). På grund av forskningsetiska skäl är vissa av 

de ovan nämnda variablerna inte tillgängliga, vilket omöjliggör en intersektionell analys av 

materialet i denna studie. 
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5. Metod och material 

I det här kapitlet presenteras materialet för denna studie, vilka urval som görs och de 

forskningsetiska aspekterna kring att arbeta med detta material. Vidare presenteras även 

metoden som används i studien, med exempellösningar och en diskussion kring de svårigheter 

som kan tänkas uppstå i analysen av elevtexter. 

5.1 Material och urval 

I studien används 20 uppsatser från det nationella provet i svenska 1, hälften skrivna av flickor 

och hälften skrivna av pojkar. Samtliga uppsatser har blivit bedömda med högsta betyg, A, 

vilket medför att elevens betyg inte är en variabel i denna undersökning. Slumpvis valda 

uppsatser har skickats in från skolor runt om i landet till Institutionen för nordiska språk, 

Uppsala universitet, där de förvaras av gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andra språk. För att minska risken för felkällor behandlar alla uppsatser i denna studie samma 

två ämnen. Antalet uppsatser bedömda med betyget A var relativt få i förhållande till 

exempelvis antalet uppsatser bedömda med betyget D. Urvalet av 20 uppsatser kan förklaras 

med att det är dessa som finns arkiverade och som uppfyller båda mina kriterier, det vill säga, 

behandlar samma ämnen och har erhållit betyget A. Uppsatserna är sekretessbelagda och av 

forskningsetiska skäl är alla elever i denna studie anonyma och kommer att benämnas F1-F10 

och P1-P10 . Ingen av uppsatserna kommer att presenteras i sin helhet utan endast i form av 

kortare utdrag.  

Av uppsatserna som ligger till grund för denna studie behandlar 16 samma ämne; eleverna 

skriver om någon eller något som de inte kan leva utan. Eleverna ska skriva en krönika, där de 

redogör för en relation samt förklarar utförligt varför relationen är viktig för dem. De ska 

dessutom presentera något från en förutbestämd artikel som är relevant för deras egen 

redogörelse.  

Fyra uppsatser behandlar ett annat ämne än resterande uppsatser, eftersom det är intressant 

att undersöka huruvida två olika skrivuppgifter ger olika resultat i nominalkvot och variation 

av fundament. Det andra ämnet behandlar nätmobbning och eleverna ska skriva ett 

debattinlägg, där de ska ge förslag på hur problemet med nätmobbning kan lösas. De förväntas 

argumentera för sin sak och de ska presentera något relevant från en förutbestämd artikel. 
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5.2 Metod 

Studien är en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. Texterna analyseras i sin helhet. För 

att förenkla undersökningen skrivs samtliga uppsatser in på dator. I den första delen av studien, 

vid undersökningen av uppsatsernas nominalkvot används en förenklad analysmodell för att 

bestämma nominalkvoten: antalet substantiv dividerat med antalet verb (Lagerholm 2009:132). 

Viktigt att poängtera är att alla citat utesluts i analysen eftersom dessa ord inte är elevernas 

egna. När samtliga substantiv och verb har markerats samt uppsatsernas längd har noterats får 

man antalet substantiv, verb, nominalkvoten och hur många procent ordklasserna substantiv 

och verb utgör texten. Värdena skrivs in i en tabell, flickornas och pojkarnas värden för sig för 

att kunna urskilja om det föreligger någon skillnad mellan könen. 

I det andra steget av undersökningen studeras hur flickor respektive pojkar inleder sina 

meningar, det vill säga hur de varierar sina fundament. Jag undersöker antalet fundament, 

antalet ord per fundament, antalet ettordsfundament och andelen subjektsfundament. Med dessa 

värden är det möjligt att beräkna ett snittvärde på antalet ord per fundament, vilket också 

möjliggör en jämförelse mellan könens uppsatser. Jag studerar makrosyntagmer och inte 

grafiska meningar, vilket är ”Den minsta syntaktiskt självständiga enheten, d.v.s. den enhet som 

inte har några syntaktiska relationer med någon annan enhet” (Josefsson 2009:18). Det innebär 

att i en grafisk mening kan det rymmas flera makrosyntagmer. I de fall där eleverna har ett 

utfyllnadsord i fundamentet som utmärker talat språk exempelvis ”så” utesluts dessa i analysen 

eftersom de tänkbart bidrar till ett missvisande resultat.  

Att beräkna nominalkvoten är relativt oproblematiskt medan fundamenten är mer komplext. 

Problematiken med att analysera elevtexter är att de inte alltid är grammatiskt korrekta. Alla 

meningar är inte syntaktiskt fullständiga utan består utav meningsfragment (se exempel F7). En 

annan svårighet är att veta vilka talspråkliga uttryck som inte bör räknas med i analysen. Alla 

talspråkliga utfyllnadsord som inte fyller någon funktion och som står i fundamentet räknas inte 

med eftersom dessa direkt påverkar statistiken.  Nedan presenteras några exempellösningar: 

F4: även om han är klar i huvudet så börjar hans kropp bli trött. 

F4: Så vill jag att det ska vara när min farfar dör.  

I det första exemplet från F4 räknas ”så” som ett onödigt utfyllnadsord som inte tillför 

någonting förutom en talspråklig stil, medan i det andra exemplet används ”så” som en 

anaforisk referent på föregående makrosyntagm och utesluts därför inte. 
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F6: ge aldrig upp kampen 

F7: Sanningen är att jag inte vet hur livet skulle vara utan honom. Ingen som glatt skäller 

ut en när man kommer hem. Ingen som tvingar ut en i störtregnet när man helst av allt 

skulle vilja sjunka ner i soffan under en varm filt. Ingen som kommer och vill bli klappad 

och ser på en med sin mest hjärtskärande blick så att man bara inte kan låta bli.  

 

F6 visar en makrosyntagm som inte har något fundament eftersom den inleds av ett imperativ. 

Den räknas fortfarande in i beräkningen på antalet makrosyntagmer, men eftersom den inte har 

något fundament räknas det som 0 ord i fundamentet. F7 visar en väldigt lång makrosyntagm 

som består av ett ettordsfundament och följs av flera meningsfragment. Meningar som består 

av endast meningsfragment räknas alltså inte som en makrosyntagm eftersom de inte är 

syntaktiskt självständiga.  

Exemplen P9 och P10 visar på typmeningar som genererar hög respektive låg nominalkvot. 

P9 har ungefär lika många substantiv som verb medan P10 använder många pronomen och 

några hjälpverb vilket sänker nominalkvoten. Vid en genomläsning är det möjligt att urskilja 

stilmässiga skillnader texterna emellan.  

 

P9: Mina förväntningar trotsas och jag andas lite lättare. Emellertid har kaoset på 

tunnelbanan upphört. Barnet och sin pappa sitter nu mittemot nödbromskvinnan. Pappan 

kan inte mycket svenska, men ändå tar de alla del av en livlig konversation. Gnistan 

mellan två människor som aldrig träffats har tänts. 

P10: Senaste gången vi stod och lurade på varandra runt ett hörn började jag reflektera 

kort över att jag inte skulle kunna göra det här med mina kompisar. Det skulle se konstigt 

ut om jag föreslog att vi skulle sitta och trycka bakom varsitt hörn och hoppa fram och 

skrämma varandra. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras följt av en analys av resultatet. 

I det första steget undersöks elevtexternas nominalkvoter och i det andra steget undersöks 

elevtexternas fundament.  

6.1 Nominalkvoten 

Undersökningen av nominalkvoten i elevtexterna ämnar besvara frågeställningarna (1) Är det 

möjligt att urskilja någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas uppsatser utifrån texternas 

nominalkvot? (2) Är det möjligt att urskilja någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas 

uppsatser utifrån texternas nominalkvot och uppsatsämne? 

 

Tabell 1. Antal substantiv, verb och nominalkvoten i flickornas uppsatser 

 Antal 

substantiv 

% 

substantiv 

Antal 

verb  

% 

verb 

Antal 

ord i 

uppsats 

Nominalkvot 

(n/v) 

F1  
(annat ämne) 

74 16 93 20 462 0,80 

F2 
(annat ämne) 

89 21 91 21 425 0,98 

F3 95 17 108 20 551 0,88 

F4 77 15 115 22 514 0,67 

F5 59 12 94 20 477 0,63 

F6 91 20 92 20 466 0,99 

F7 77 14 118 21 558 0,65 

F8 101 18 111 19 571 0,91 

F9 95 17 101 18 561 0,94 

F10 95 16 123 20 606 0,77 

Medelvärdet 85 16 105 20 519 0,81 

 

Tabell 1 presenterar resultatet från flickornas uppsatser, det innefattar antalet substantiv, antalet 

verb, uppsatsens längd, samt nominalkvoten. Medellängden på flickornas uppsats är 519 ord 

och medelvärdet på flickornas nominalkvot är 0,81. Inom gruppen flickor varierar 

nominalkvoten från 0,63 till 0,98. Ingen av uppsatserna har en nominalkvot lägre än 0,50, en 

siffra som kan anses vara väldigt talspråklig. Ingen av uppsatserna har en nominalkvot högre 

än 1, däremot är det flera uppsatser som ligger nära gränsen. Enligt Lagerholm (2008:133) 

brukar spontant tal ha en nominalkvot på endast några tiondelar medan enklare texter brukar ha 

en nominalkvot kring 1,0. Således kan det utläsas att flickorna närmar sig skriftspråket och 

ingen av uppsatserna har en nominalkvot som kan liknas vid spontant tal.  
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Tabell 2. Antal substantiv, verb och nominalkvoten i pojkarnas uppsatser 

 Antal 

substantiv 

% 

substantiv 

Antal 

verb 

% 

verb 

Antal 

ord i 

uppsats 

Nominalkvot 

(n/v) 

P1 
(annat ämne) 

70 15 98 20 469 0,71 

P2 
(annat ämne) 

96 17 127 22 571 0,76 

P3 71 12 123 21 589 0,58 

P4 61 14 89 20 447 0,69 

P5 56 14 78 20 389 0,72 

P6 71 12 139 24 591 0,51 

P7 72 14 113 22 509 0,64 

P8 91 18 90 17 516 1,01 

P9 131 19 128 19 678 1,02 

P10 54 11 105 22 476 0,51 

Medelvärdet 77 15 109 21 526 0,71 

 

Tabell 2 presenterar resultatet från pojkarnas uppsatser, vilket även här innefattar antalet 

substantiv, antalet verb, uppsatsernas längd och deras nominalkvot. Medellängden på pojkarnas 

uppsats är 526 ord, vilket är något högre än medellängden på flickornas (519 ord). 

Nominalkvoten varierar från 0,51 till 1,02 och pojkarnas medelvärde för nominalkvoten är 0,71. 

Resultatet visar dels att P8 och P9 har de enskilt högsta nominalkvoterna av samtliga uppsatser 

i studien, och dels att P6 och P10 också har de enskilt lägsta nominalkvoterna av samtliga 

uppsatser i studien. P3, P6 och P10 har en nominalkvot som rimligen kan anses vara utmärkande 

för spontant tal.  

Resultatet är intressant då det är möjligt att urskilja en liten skillnad mellan flickors och 

pojkars uppsatser utifrån deras nominalkvot. Pojkarnas kvot varierar i högre grad mellan ett 

lågt och ett något högre värde, medan inget kvotvärde i flickornas uppsatser kan anses 

anmärkningsvärt lågt. I mitt material är det flickorna som har något högre nominalkvot än 

pojkarna, men det är endast med en tiondel. Det är omöjligt att dra någon generell slutsats om 

det är flickor eller pojkar som skriver mer nominalt. Hultman och Westman (1977) poängterar 

att det inte är en hög nominalkvot i sig som avgör textens språkliga stil, och i enlighet med detta 

presenteras några representativa typexempel från texterna i min undersökning, både från 

elevtexterna med hög nominalkvot och texterna med låg nominalkvot i respektive grupp: 

F6: Det är därför viktigt att komma ihåg att det finns regler att följa, utan dessa kommer 

ekvationen inte gå ihop. Den första regeln i ekvationen är att hålla rivaliteten inom sig, 

dina motståndare är ju ofrivilligt delaktiga i din tävling och du får inte under några 

omständigheter avslöja dig. 
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F5: Ibland kan hon vara otroligt jobbig, ibland är hon underbar. Ibland är hon så 

fruktansvärt irriterande att det enda jag vill göra är att smälla igen dörren i ansiktet på 

henne. Det säger kanske mer om mig än om henne, men jag syftar i alla fall på min 

mamma. Vi verkar ha ett ganska speciellt förhållande om än ganska vanligt. Hon tycker 

om att tjata på mig och jag tycker om att ignorera henne. 

Exemplen ovan är tagna från elevtexterna av flickorna med högst respektive lägst nominalkvot. 

Flickan med hög nominalkvot använder flera substantiv. Vid en genomläsning kan en skillnad 

i stil urskiljas, främst i deras användning av pronomen. Flickan med låg nominalkvot använder 

”jag” i större utsträckning medan flickan med hög nominalkvot tilltalar läsaren och använder 

mycket sällan ”jag”, vilket bidrar till att F6 kan uppfattas mer objektiv och distanserad i 

förhållande till detta personliga ämne.  

P8: Sköldpaddan, Obama, är inte direkt ett sällskapsdjur så relationen till honom känns 

kanske inte så stark att jag utan eftertanke kastar mig inför ett expresståg och offrar mig 

så att Obama ska få leva ett långt och meningsfullt djurliv i sin plastlåda i min brors 

lägenhet.  

P6: De finns där tillhands och det går inte att föreställa sig något annat. Men tänk om de 

en dag inte skulle finnas där längre. Vad skulle du göra? Hur skulle du tänka? Jag har en 

nära vän som fått uppleva detta och det är rent ut sagt tragiskt att man ska behöva 

förlora de två personerna som älskar en mest. 

Variationen av nominalkvoten är större inom gruppen pojkar än inom gruppen flickor. P8 och 

P6 har ett av det högsta respektive lägsta kvotvärde i studien. P6, med lägst kvot har 0,51 och 

det är vad Lagerholm refererar till som spontant tal (Lagerholm 2008:133). Uppsatsen 

innehåller känslouttryck, många korta meningar och några talspråkliga uttryck. Pojken 

behandlar ämnet död och det kan förklara den personliga, beskrivande stilen som också 

genererar färre substantiv.  P8 har troligen en hög kvot bland annat för att han flera gånger radar 

upp flera substantiv som i exemplet. Han använder förhållandevis många personnamn vilket 

räknas in som substantiv. Trots att detta är den uppsats, av samtliga i undersökningen, som har 

högst nominalkvot så utmärker sig inte denna som avvikande i jämförelse med andra uppsatser. 

Detta styrker Hultmans och Westmans (1977) resonemang om att det också handlar om flera 

faktorer för att en text ska närma sig och likna bruksprosan, bland annat vilka substantiv 

skribenten använder.  
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Alla uppsatser förutom fyra stycken behandlar samma ämne där eleverna förväntas skriva 

om någonting i deras liv som de inte kan leva utan. F1, F2, P1 och P2 behandlar istället 

nätmobbningsämnet, vilket är ett ämne där elevens ståndpunkt är given och som tillåter en 

större objektivitet eftersom det inte är elevernas egna erfarenheter som efterfrågas, utan snarare 

hur man kan bekämpa nätmobbning. Resultatet visar att samtliga fyra uppsatser har relativt 

höga nominalvärden i förhållande till resterande uppsatser. Medelvärdet av nominalkvot i 

flickornas grupp är 0,81, om man utesluter F1 och F2 ur beräkningen skulle gruppen flickor ha 

en nominalkvot på 0,80, vilket är ett något lägre värde. Medelvärdet av nominalkvot i pojkarnas 

grupp är 0,71 och om man utesluter P1 och P2 skulle värdet vara 0,69. Det innebär att 

elevtexterna som behandlar nätmobbningsämnet bidrar till att dra upp värdet för hela gruppen 

flickor och gruppen pojkar. 

6.2 Fundamenten 

Undersökningen av fundamenten ämnar att besvara de två sista frågeställningarna: (3) Är det 

möjligt att urskilja någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas variation av fundamentet? 

(4) Är det möjligt att urskilja någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas uppsatser utifrån 

variation av fundamentet och uppsatsämne? Det som beräknas är antalet fundament, antalet ord 

i fundamentet för att kunna beräkna snittlängden på fundamenten i elevtexterna, något som 

Lagerholm (2008:131) menar är stilistiskt intressant. Vidare beräknas andelen 

ettordsfundament och andelen subjektsfundament. Vanligast är det att subjektet intar 

fundamentpositionen och av den anledningen räknas andra satsdelar som en variation i denna 

studie.  

Tabell 3. Resultatet av fundamentundersökningen av flickornas uppsatser 

 Antal 

fundament 

Antal ord i 

fundament 

Snittlängd 

ord/fundament 

% ettords-

fundament 

% 

subjekts-

fundament 

F1 29 101 3,48 62  48  

F2 32 72 2,25 66  53  

F3 38 111 2,92 58  53  

F4 34 106 3,12 56  53  

F5 40 104 2,60 68 65  

F6 42 98 2,33 38 50  

F7 44 93 2,11 71 68  

F8 59 125 2,12 75  68  

F9 24 81 3,38 50 50  

F10 48 81 1,69 69 69  

Medelvärdet 39 97 2,50 61 58 
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Tabell 3 visar resultatet av fundamentundersökningen av flickornas uppsatser och det är möjligt 

att urskilja skillnader inom gruppen flickor. Antalet fundament varierar från 24 till 59 och 

snittlängden ord/fundament varierar från 1,69 till 3,48. Flickorna som grupp använder relativt 

många ettordsfundament, flickan med lägsta andelen ettordsfundament har 50 % och flickan 

med den högsta 75 %. Meningarna vars fundament består av endast ett ord har högertyngd och 

har en enklare meningskonstruktion. De flesta ettordsfundamenten i denna undersökning 

utgjordes av satsdelen subjekt. Flerordsfundament är ett särskiljande drag för mer avancerade 

meningskonstruktioner och används i högre utsträckning i vetenskapligt skrivande. 

 

Tabell 4. Resultatet av fundamentundersökningen av pojkarnas uppsatser 

 Antal 

fundament 

Antal ord i 

fundament 

Snittlängd 

ord/fundament 

% ettords-

fundament 

% 

subjekts-

fundament 

P1 35 97 2,77 77  57  

P2 41 139 3,39 61  68  

P3 36 83 2,31 67  56  

P4 24 103 4,29 54  63  

P5 26 83 3,19 65  58  

P6 63 125 1,98 75  81  

P7 29 74 2,55 66  38  

P8 30 93 3,10 60  63  

P9 61 136 2,23 64  59  

P10 39 102 2,62 51 56  

Medelvärdet 38 104 2,74 64 60 

 

Tabell 4 visar resultatet av fundamentundersökningen av pojkarnas uppsatser. I likhet med 

flickorna varierar antalet fundament i pojkarnas uppsatser, från 24 till 63 stycken. Snittlängden 

ord/fundament varierar från 1,98 till 4,29 och precis som vid flickornas undersökning är det 

möjligt att urskilja en skillnad inom gruppen pojkar i fråga om antalet ettordsfundament. Det 

lägsta värdet av ettordsfundament som går att utläsa ur tabellen är 51 % och det högsta värdet 

är 77 %. Pojkarna använder ettordsfundament i relativt hög utsträckning.  

Skillnaderna mellan grupperna är inte anmärkningsvärda, utan det är snarare inom de 

enskilda grupperna som skillnaderna är anmärkningsvärda. Pojkarnas fundament är i 

genomsnitt något längre än flickornas, men de har också en något större andel 

ettordsfundament. När det kommer till andelen subjektsfundament har pojkarna ett högre värde 

än flickorna. 

I likhet med undersökningen av nominalkvoten föreligger det skillnader mellan 

elevtexternas variation av fundamenten och uppsatsämnet. Flickorna har en snittlängd på 2,50 
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ord per fundament, 61 % ettordsfundament och 58 % subjektsfundament. Om man utesluter F1 

och F2 skulle snittlängden vara 2,44 ord per fundament, 60 % ettordsfundament och 60 % 

subjektsfundament. F1 och F2 har en positiv påverkan på hela gruppen flickornas snittlängd, 

andelen ettordsfundament och andelen subjektfundament. Pojkarna har en snittlängd på 2,74 

ord per fundament, 64 % ettordsfundament och 60 % subjektsfundament. Om man utesluter P1 

och P2 ur beräkningen skulle snittlängden vara 2,66 ord per fundament, 63 % ettordsfundament 

och 59 % subjektsfundament. P1 och P2 påverkar snittlängden positivt (den blir ännu längre), 

men deras relativt höga andelar ettordsfundament och subjektsfundament drar upp värdena för 

hela gruppen pojkar. Resultatet visar att elevtexternas ämne påverkar variationen på 

fundamenten. I gruppen flickor påverkar nätmobbingsämnet hela gruppens resultat på ett 

positivt sätt. I gruppen pojkar påverkar nätmobbningsämnet endast snittlängden till det positiva.   
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7. Diskussion 

Det Ivanič kallar genrediskursen och färdighetsdiskursen, är de diskurser som är mest centrala 

i min undersökning. Utifrån genrediskursen ser man texter som socialt konstruerade och 

skrivundervisningen bör präglas av att lära eleverna att behärska olika typer av texter beroende 

på syfte och mottagare, något som också förbereder dem för ett samhällsliv. Utifrån 

färdighetsdiskursen ligger huvudsakligen fokus på de lingvistiska aspekterna av en text och 

skrivundervisningen präglas av grammatiska regler och texternas uppbyggnad. Eleverna i min 

studie har fått tydliga instruktioner om uppgiftens syfte och vilken mottagare deras texter ska 

rikta sig till. Uppgiftens utformning tar också hänsyn till elevernas egna erfarenheter och 

intressen (kreativitetsdiskursen) och den försöker också att efterlikna ett autentiskt scenario där 

eleverna ska skriva till en tidning (diskursen om sociala praktiker). Skrivundervisning i 

verkligheten influeras sällan av endast en diskurs utan innehåller ofta en blandning av flera 

(Ivanič 2004:226). Baserat på det material som finns tillgängligt hos gruppen för de nationella 

proven på Uppsala universitet har de flesta eleverna med betyget A valt att skriva om något de 

inte kan leva utan. Det faktumet stödjer tidigare forskning som visar att elever väljer att skriva 

narrativt om de själva får välja.   

Undersökningsmaterialet behandlar två olika ämnen, ett som efterfrågar ett subjektivt svar 

(vad eleven inte kan leva utan) och ett som tänkbart kan generera i ett mer objektivt svar (vad 

man kan göra åt nätmobbning). Utifrån mitt material synliggörs skillnader mellan nominalkvot 

och elevens ämnesval. Det ämne som tillåter eleven att vara mer objektiv har en positiv inverkan 

på deras nominalkvot. F1 och F2, samt P1 och P2 drar upp kvotvärdet för sina grupper. Utifrån 

mitt material kan man konstatera att en objektivare skrivuppgift bidrar till en högre nominal stil 

i elevtexterna. F1 och F2 påverkar resultatet för gruppen flickor och deras variation av 

fundamenten positivt. Deras texter höjer gruppens snittvärde (ord/fundament), samt sänker 

gruppens andel av subjektsfundament och ettordsfundament. P1 och P2 höjer pojkgruppens 

snittvärde (ord/fundament), men höjer också hela gruppens andel av subjektsfundament och 

ettordsfundament. Slutsatsen är att den objektiva skrivuppgiften påverkar fundamentens 

snittlängd i en positiv riktning. Det finns anledningar att tro att den objektiva skrivuppgiften 

tänkbart bidrar till färre subjektsfundament och ettordsfundament.   

I undersökningen av nominalkvoten är det endast små könsskillnader som går att notera. 

Pojkarna har både de högsta och lägsta kvotvärdena, medan flickorna har relativt jämna värden 

rakt igenom. Ingen av flickornas texter har ett språk som kan liknas vid spontant tal. Däremot 

var det flera pojkar som hade värden som Lagerholm (2008) refererar till som spontant tal. En 
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möjlig felkälla kan vara att de med lägre värden använde sig av ord från andra ordklasser än 

substantiv och verb. Användandet av hjälpverb sänker också nominalkvoten, men påverkar inte 

nödvändigtvis stilen. Vid en genomläsning av samtliga elevtexter är det svårt att urskilja stora 

stilskillnader eleverna emellan. Elevtexten med allra högst nominalkvot, P9, använder bland 

annat många personnamn och det ger påslag på värdet eftersom personnamn räknas som 

substantiv. Hultmans och Westmans studie (1977) visar att flickorna skriver mer talspråkligt än 

vad pojkarna i deras studie gör. Detta är inte en skillnad som mitt material styrker eftersom det 

är pojkarna som grupp som har ett genomsnittligt lägre kvotvärde än flickorna. Det är inte 

möjligt att utifrån mitt material dra några generella slutsatser kring vilket kön som skriver mer 

nominalt. 

Resultatet från undersökningen av fundamenten liknar Eva Östlund-Stjärnegårdhs (2002) 

resultat där hon kan notera att det inte föreligger några anmärkningsvärda skillnader mellan 

könen och deras variation av fundamenten. De skillnader som finns är att flickorna i min studie 

har färre subjektsfundament och färre ettordsfundament. I Östlund-Stjärnegårdhs undersökning 

var det flickorna som har en något högre snittlängd på fundamenten, till skillnad från i denna 

undersökning då det är pojkarna som har en högre snittlängd. Hultmans och Westmans studie 

(1977) visar att det inte föreligger några stora skillnader mellan könen och deras variation av 

fundamenten. Detta resultat kan, 40 år senare, styrkas av min studie. 

Den stora variationen inom de egna grupperna är anmärkningsvärd. Samtliga elever har fått 

betyget A, men det är också flera elever som knappt varierar sina fundament, vilket bidrar till 

att texten uppfattas som ”enklare” och mindre varierad. Det finns exempel på ofullständiga 

meningar och talspråkliga uttryck, något som inte är förenligt med kunskapskraven för det betyg 

de har.  Nyström Höög efterlyser mer explicit skrivundervisning eftersom många elever 

uppvisar problem med att bland annat förhålla sig objektivt till andra källor. Utifrån mina 

resultat är det tänkbart att eleverna främjas av att få objektivare skrivuppgifter i likhet med 

nätmobbningsämnet. Om eleven ”tvingas” att distansera sig från ämnet verkar de skriva mer 

nominalt och mer språkligt varierat. Det är omöjligt att dra generella slutsatser av mitt resultat, 

men utifrån mitt material framkommer inga stora könsskillnader, men däremot tendenser till 

skillnader kopplat till val av uppsatsämne. Det skulle vara intressant i framtiden att undersöka 

variation av fundament och nominalkvot i en mer omfattande studie, även ur ett intersektionellt 

perspektiv.  
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