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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att prova en hypotes om att textlängd, meningslängd och 

fundamentslängd ökar i takt med att yngre andraspråkselever blir mer erfarna skribenter. 

I studien belyser vi elevers skrivutveckling genom dessa tre aspekter. Vårt material 

består av 32 elevtexter skrivna av andraspråkselever under årskurs 1 och 2. Studien 

bygger på en kvantitativ metod och är därför baserad på positivism som teoretisk 

utgångspunkt. Materialet analyseras med ett digitalt textverktyg som används för att 

beräkna text- och meningslängden. Indelningen av syntaktiska meningar och 

beräkningen av fundamentslängd utförs manuellt. I resultatet av studien framgår att 

textlängd, meningslängd och fundamentslängd är längre i slutet av årskurs 2 än i början 

av årskurs 1. Därmed bekräftar vår studie hypotesen. 
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1 Inledning 

Sverige är idag ett mångkulturellt land med många andraspråkselever i klassrummen. 

Det är viktigt att dessa elever utvecklar sitt skriftspråk på svenska, och som lärare är det 

därför betydelsefullt att följa deras skrivutveckling för att kunna anpassa 

undervisningen. Textlängd, meningslängd och fundamentslängd är tre variabler som har 

betydelse för kvalitet i elevtexter. Variablerna har studerats i andra elevgruppers texter 

men inte alls i flerspråkiga elevers tidiga skrivande. 

  

Vår studie bygger på ett forskningsprojekt vid namn Interaktion för språk- och 

identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum (Lindgren, Svensson & Zetterholm 2015). 

Syftet med det forskningsprojektet är att studera och utveckla en undervisningsmiljö 

med fokus på elevernas språk- och identitetsutveckling. Undersökningen genomfördes 

2012–2014 på en F–6 skola innehållande en majoritet av elever som har ett annat 

förstaspråk än svenska. Elevtexter som granskas i vår studie är en del av materialet från 

projektet.   

  

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011:222) betonar att 

språket är oerhört väsentligt för elevens personliga utveckling. Språket är det främsta 

kommunikationsredskapet som eleven har nytta av i oändligt många sammanhang. 

Elever behöver exempelvis behärska språket för att klara av sina studier. Språket 

utvecklar människor, men ger även möjlighet till en djupgående förståelse för 

medmänniskors känslor. I detta arbete riktar vi in oss på hur flerspråkiga elever 

utvecklar sitt skriftspråk under sina första två skolår.  

  

En förmåga att uttrycka sig skriftligt är väsentligt för att kunna bidra och verka i vårt 

samhälle eftersom språket är ett viktigt redskap för kommunikation (Josephson, Oliv & 

Melin, 1990:11). Vidare betonar Lagerholm (2010:88) att vi kan komma åt en djupare 

analys av språket genom att närstudera texter. En text kan analyseras både ur ett 

innehållsperspektiv och ett stilperspektiv. I denna studie ligger fokus på ett 

stilperspektiv eftersom vi fokuserar på textens uppbyggnad. 
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1.1 Syfte och hypotes  

Syftet med denna studie är att prova en hypotes om att textlängd, meningslängd och 

fundamentslängd ökar i takt med att andraspråkselever blir mer erfarna skribenter. 

Hypotesen grundas i tidigare forskning om de tre variablerna. Vår hypotes är: att 

variablerna textlängd, meningslängd och fundamentslängd ökar i texter skrivna av 

andraspråkselever i slutet av årskurs 2 i jämförelse med samma elevers texter skrivna i 

början av årskurs 1. Texterna från de två tillfällena tillhör samma genre.  

 

2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har inte undersökt andraspråkselevers skrivutveckling vad gäller 

textlängd, meningslängd och fundamentslängd i lågstadiet. Området som vår studie 

ämnar att undersöka är tidigare obeforskat och därmed fyller vår studie en 

forskningslucka. Studien blir värdefull kunskap eftersom den beskriver 

andraspråkselevers skrivutveckling i årskurs 1 och 2.  

  

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning om våra tre variabler. Här presenteras tidigare 

forskning om begreppen textlängd (2.1), meningslängd (2.2) och fundamentslängd 

(2.3). Under varje begrepp presenteras en förklaring av begreppet, följt av studier som 

gjorts om elevtexter och elevskrivande inom området. Avslutningsvis i avsnitten 

sammanfattas vad forskningen kommit fram till. 

 

2.1 Textlängd 

Textlängd kan mätas genom att räkna antalet ord i en text. Val av genre är en aspekt 

som påverkar textens längd. Exempelvis skiljer sig textlängden åt beroende på om det är 

en faktatext eller berättelse (Josephson, Oliv & Melin, 1990:29; Nordenfors, 2011:105–

106). Längden på en text ska inte ses som en förutsättning för att få ett högt betyg 

eftersom det är en generell osanning att längre text innebär högre betyg (Nordenfors, 

2011:104).   

  

Bereiter & Scardamalia (1982:9) betonar att elever generellt skriver längre texter ju 

äldre de blir. Det finns naturligtvis undantag, men det är ett tydligt mönster som 

framgår. Även Pettersson (1989:159) hävdar detta. Han menar att elever tydligt 
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uppvisar längre texter ju äldre de blir. Vidare skriver Magnusson (2013:633) att 

andraspråkselevers ålder är avgörande för hur lång tid det tar för dem att kunna 

producera en text på ett “nytt” språk. Hur väl eleven behärskar förmågan att läsa och 

skriva på sitt förstaspråk är en viktig faktor för att främja skrivutvecklingen på ett 

andraspråk. Andraspråkselever i åldrarna 8 till 11 år är de som har bäst förutsättningar 

för att lära sig ett nytt språk relativt snabbt.  

 

Lågstadieelever, vilket är den åldersgrupp vi undersöker, tenderar enligt Pettersson 

(1989:161) att skriva texter som liknar varandras i hög utsträckning. Det finns även ett 

samband mellan långa texter och stort innehåll (personliga inslag, värderingar etc) samt 

kortare texter och mindre innehåll. Samtliga texter som vi granskar är dagbokstexter, 

vilket kan förstärka anledningen till att de möjligtvis liknar varandra. Barns texter, 

menar Lagerholm (2008:136–138), är både korta och saknar större 

informationsinnehåll. Ju äldre barnet blir, desto mer informationspackad blir texten. 

Detta behöver dock i kontrast till vad som nämnts ovan, inte innebära att texten blir 

längre.  

  

Nordenfors (2011:117) har mellan 2003–2007 utfört en studie med syfte att undersöka 

elevers skrivutveckling. 31 elever från årskurs 5–9 deltog i undersökningen. Resultatet 

av studien bekräftar att längden på en text ökar med stigande ålder. Lindell (1978:22) 

bekräftar också med sin undersökning att elevers textlängd ökar i takt med att eleverna 

blir äldre. Den undersökningen har utförts på 191 elever i årskurs 4–6. Johansson 

(2014:15) har undersökt skrivutveckling hos andraspråkselever i årskurs 5 under en 

termin. Över 600 texter av 14 elever har undersökts. Av undersökningen bekräftas att 

elevtexternas längd ökade markant under terminens gång.    

 

Huss (2014) har gjort en undersökning om skrivutveckling, inriktad på högstadie och 

gymnasieelever. Syftet med studien var att undersöka ungdomars skrivutveckling 

mellan årskurs 9 och svenska B på gymnasiet. Materialet som analyserades var 10 

elevtexter från årskurs 9 och 10 elevtexter från svenska B i gymnasiet. Genom studiens 

resultat dras slutsatsen att elevernas textlängd blir längre med tiden. En annan studie 

som undersökt gymnasieelevers skrivande är Gymnasistsvenska. I undersökningen 

framgår att uppsatser med högt antal ord tilldelas högt betyg, medan uppsatser med färre 

ord tilldelas lägre betyg (Hultman & Westman, 1977:54).  
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Sammanfattningsvis visar tidigare forskning om textlängd att elever skriver längre 

texter i takt med att de blir äldre. Vi har inte funnit någon studie som hävdar motsatsen. 

Därmed kan det vara relevant att mäta textlängd för att få syn på skrivutveckling. Det 

står klart att variabeln textlängd inte undersökts på texter skrivna av andraspråkselever i 

lågstadiet. 

 

2.2 Meningslängd 

När begreppet meningslängd berörs i vardagstal, är det nästan alltid grafiska meningar 

vi syftar på. Begreppet grafisk mening återfinns endast inom skriftspråket. En grafisk 

mening börjar vid stor bokstav och slutar vid stort skiljetecken, där punkt är det 

vanligaste förekommande skiljetecknet (Lagerholm, 2008:121). Grafisk mening kan 

alltså enkelt beskrivas som “allting mellan stor och liten bokstav och större 

skiljetecken” (Josephson, Oliv & Melin, 1990:29). En grafisk mening kan innehålla 

flera syntaktiska meningar om den är uppbyggd av flera samordnade huvudsatser 

(Lagerholm 2008:121-129). 

 

När vi i denna studie undersöker meningslängd i elevtexterna är det syntaktisk 

meningslängd som är i fokus. Josefsson (2010:201) beskriver en syntaktisk mening som 

en huvudsats med eventuella bisatser. Syntaktiska meningar kan vara påståendesatser, 

frågesatser eller uppmaningar. En syntaktisk mening innebär att varje led i en mening är 

oberoende av det andra. Leden kan alltså kastas om utan att innehållet riskeras att inte 

kunna avläsas.  

  

Meningslängden beskriver Lagerholm (2008:121) som ett symptom på något, samt att 

frågan bör riktas mot vad som orsakat de långa eller korta meningarna och hur de 

används. Viktigt att understryka är att betygsmässigt medelpresterande elevtexter i 

grundskolan ofta består av en kort genomsnittlig meningslängd, medan de bättre 

texterna har en varierad meningslängd. En fördom som många har är att korta meningar 

innebär ett “lätt” språk medan en lång mening innefattar ett komplext och avancerat sätt 

att uttrycka sig språkmässigt (Nordenfors, 2011:104). Det stämmer inte. Exempelvis har 

akademiska texter en tendens att innehålla korta meningar, samtidigt som de har hög 

informationstäthet (Pettersson, 1989:161). För elever i årskurs 1 till 2 har 

skrivutvecklingen precis börjat. I dessa åldrar inspireras skriftspråket av talspråket, 
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vilket också förklarar varför barns texter är mer lättlästa än vuxnas texter. Ofta består 

yngre elevers texter av korta meningar och flera huvudsatser på rad, vilket blir mer 

sällsynt i elevtexter i takt med att eleverna blir äldre och mer erfarna skribenter. Det 

beror på att användandet av bisatser ökar med åldern (Lagerholm, 2008:136–138). Det 

kan även påvisas med tidigare undersökningar som visar märkbar utveckling i 

meningslängd vid jämförandet av gamla och nya elevtexter (Huss, 2014:22; Johansson, 

2014:17).  

 

Summeringen av den tidigare forskning som berörts om meningslängd är att elever 

generellt skriver längre meningar i takt med att de blir äldre och mer erfarna skribenter. 

 

2.3 Fundamentslängd 

Lagerholm (2008:130–131) förmedlar att det led som kommer före det finita verbet i en 

huvudsats kallas för fundament. Fundamentet i en mening kan vara både långt och kort. 

Texter som upplevs komplexa både textmässigt och innehållsmässigt tenderar att ha en 

stor andel långa fundament. Även Lindgren & Svensson (2015:102) menar att texter 

med långa fundament kräver en stor insats av läsaren. En mening som innehåller ett 

långt fundament kallas för vänstertung. Vänstertunga meingar hittas framförallt i 

författningstexter och specialiserade texter. Om meningen istället har ett kort fundament 

och placerar mycket information senare i meningen är den högertung. Texter med 

högertunga meningar är mer talspråkliga och upplevs som lättare att läsa (Lindgren & 

Svensson, 2015:102; Lagerholm, 2008:130-131).   

 

Lagerholm (2008:31–32) betonar att längre fundament kan tyda på att skribenten har en 

hög språklig kvalitet och visar på en utvecklad förmåga att uttrycka sig skriftligt. 

Östlund-Stjärnegårdh (2002:139-141) har undersökt fundamentslängd i gymnasietexter. 

Av studien bekräftas att texter som fått underkänt betyg har 2,6 ord i fundamentslängd, 

medan fundamentslängden för de godkända texterna är 2,8 ord. I jämförelse med 

Östlund-Stjärnegårdhs undersökning förmedlar Hultman & Westman (1977:210) 

motsatsen. De menar att kortare fundament finns i texter med högre betyg, medan 

längre fundament finns i texter med lägre betyg. Resonemanget är att texter med lägre 

betyg ofta är av talspråkig karaktär och därför innehåller många ord. På så sätt blir även 

fundamenten långa. Två andra undersökningar av elevtexter visar att fundamenten blir 
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längre ju äldre eleverna blir (Huss, 2014:25; Johansson, 2014:15). Det överensstämmer 

med vad som förväntas av elevtexterna i vår studie.  

 

Sammanfattningsvis visar forskning att det finns olika uppfattningar om 

fundamentslängdens betydelse för skrivutvecklingen. I vårt fall förväntar vi oss att 

fundamenten ökar mellan årskurs 1 och 2, även om vi förväntar oss att de kommer vara 

relativt korta vid både tillfällena (eftersom skrivutvecklingen precis börjat). 

 

3 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som vår studie utgår ifrån är positivism, vilket 

beskrivs nedan (3.1). I avsnittet redogör vi även för vårt teoretiska ställningstagande.  

 

3.1 Positivism 

Positivism beskrivs som en filosofisk inriktning och allmän livssyn där ett centralt 

antagande är att all kunskap vilar på fakta byggd av sinneserfarenhet, dvs. empirism 

(Nationalencyklopedin, 2017). Empirism kan också beskrivas som att all vetenskaplig 

kunskap om yttre världen grundas genom sinnesintryck, vilket innefattar konkret 

observation. Sinneserfarenhet utgör alltså den viktigaste grunden inom positivism 

(Allwood & Erikson, 2010:70). Denscombe (2009:113) skriver att positivismens 

infallsvinklar söker tolkningar som kan tillämpas på en verklighet som kan 

generaliseras. Vår studie är dock endast fokuserad på fyra elevers skrivutveckling och 

kan därför bara ge ett litet bidrag. Positivism är en utgångspunkt för studien eftersom 

vår undersökning innefattar kvantitativ analys då antalet ord räknas ut och ger 

kvantifierbara resultat. De kvantitativa mätningarna föregås dock av kvalitativ 

bearbetning. Därmed blir studien mindre objektiv. Det är inte möjligt att läsa och 

analysera texter helt objektivt när det kommer till indelning av meningar, eftersom 

förståelsen av texterna bygger på vår egen tolkning som både är socialt och kontextuellt 

förankrad. Ett kvalitativt förhållningssätt tillämpas både när vi markerar syntaktiska 

meningar och beräknar fundamentslängd. 

 

4 Material 

Studien bygger på ett befintligt forskningsmaterial bestående av dagbokstexter skrivna 

av andraspråkselever i årskurs 1–2. Antalet elever studien utgår från är 4 stycken. Vi 
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använder oss av 8 texter från varje elev. De första 4 texterna är skrivna under 

höstterminen i årskurs 1, och de 4 sista är skrivna under vårterminen i årskurs 2. 

Motivet till att vi har valt flera texter per elev är för att motverka anomalier. Därmed 

blir också resultatet mer trovärdigt. Allwood & Erikson (2010:129) menar att anomali är 

en typ av avvikelse eller orimlighet. Genom att analysera 8 texter skrivna av en och 

samma elev istället för att till exempel analysera 2 texter, ser vi ett tydligare och mer 

trovärdigt mönster i elevens utveckling gällande de variabler vi undersöker.  

  

Texterna som ingår i studien har vi blivit tilldelade och är insamlade i ett tidigare 

forskningsprojekt. Texterna består av fotografier sparade i PDF-format på ett USB. 

Eftersom materialet redan är befintligt finns inga medverkande personer som behöver 

lämna medgivande till oss för att deras material ska få användas. Föräldrarnas 

godkännande lämnades när forskningsprojektet utfördes (Lindgren, Svensson & 

Zetterholm, 2015:93). Anonymisering av materialet tillämpas då hänsyn tas till att namn 

inte ska vara synliga. Elevtexterna har även digitaliserats och sedan matats in i ett 

verktyg för att enklare kunna hantera analysprocessen. Verktyget presenteras i avsnittet 

nedan. 

 

4.1 Bearbetning av material 

I denna studie har vi i första steget transkriberat texter digitalt, som vi namngett t.ex. 

A1a. Första a:et står för eleven, 1:an står för i vilken ordning eleven skrev texten. Sista 

a:et står för att det är en icke-reviderad version, alltså att vi endast transkriberat texten 

och inte bearbetat den. Om eleven t.ex. skrev en stor bokstav mitt i ett ord skrev vi av 

det ordagrant. Exempel på detta ges längre ner i detta avsnitt. 

  

I nästa steg har vi reviderat texten och den kallas då A1b. Vid detta exempel är det 

fortfarande samma elev och text men b:et står för reviderad version. Motivet till att vi 

valt denna sortens kodning är att den är kort och tydlig, samt lätt att bygga vidare på då 

vi har ett större urval av texter från varje elev. I revideringsstadiet använde vi oss av 

närläsning. Johansson & Svedner (2010:57) framhåller att endast normalläsing av en 

text inte är möjlig då den ska granskas och bearbetas. Under stadiet då texterna 

reviderades markerade vi gränser för syntaktiska meningar med stor bokstav och punkt. 

Det tillvägagångssättet var av stor vikt när meningslängden och fundamentslängden 
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räknades ut. I det stadiet användes vår egen tolkning. Fundamentslängden på texterna 

beräknades genom att vi i varje påståendemening räknade antalet ord i fundamentet. 

  

I vissa fall var elevernas texter svåra att tyda i revideringsstadiet. I svårtydbara fall där 

vi inte kunde urskilja vad eleven skrivit använde vi oss av vår egen tolkning. Vi gissade 

oss alltså till ordet, mot bakgrund av kontexten. Om ordet var alltför svårt att tyda lät vi 

ordet stå skrivet som det stod i den ursprungliga elevtexten. Detta problem skedde 

endast ett fåtal gånger under revideringen av texterna. Vidare valde vi att skriva 

samman särskrivningar eftersom särskrivningar påverkar antalet ord i texten. Exemplet 

nedan visar en transkriberad version (C2a) och en reviderad version (C2b) som är text 

nummer två från årskurs 1 av en och samma elev. 

  

C2a 

11 november 

 Jag och min Kompis hon heter Daniella. och vi såg Regnbåge. 

C2b 

Jag och min kompis. Hon heter Daniella. Och vi såg regnbåge.  

 

I första exemplet (C2a) har vi ordagrant skrivit ned det som eleven skrivit. I andra 

exemplet (C2b) har vi reviderat texten. Ändringarna som utförts är att vi bortsett från 

rubriken “11 november” i vår beräkning. Meningen “Jag och min kompis” har vi 

bedömt som ett meningsfragment och räknas därmed inte som en syntaktisk mening. 

Det är inte heller en rubrik, utan meningen tillhör texten. Vi vill notera att den meningen 

endast tas med vid beräkning av textlängd. Vidare har vi satt ut stor bokstav och punkt 

innan vi markerat övergången till den syntaktiska meningen “Hon heter Daniella”. Vi 

har fetmarkerat de finita verben, för att det skulle underlätta beräkning av 

fundamentslängd. 

 

4.2 Forskningsetiska principer 

Forskare ska visa hänsyn och respekt till de personer som deltar i en forskningsstudie 

genom att exempelvis låta deltagare avsluta sin medverkan när de vill samt ha ett 
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förhållningssätt som bygger på respekt och ärlighet. Deltagarnas identitet ska heller inte 

avslöjas (Denscombe, 2009:193–199; Vetenskapsrådet, 2009:10). Därför är det 

nödvändigt att anonymisera materialet. I denna studie är samtliga texter anonymiserade. 

Lindgren, Svensson & Zetterholm (2015:100–101) förmedlar att samtliga föräldrar till 

elever som medverkat i projektet varit positivt inställda till att eleverna fick ingå i 

forskningsprojektet. Föräldrarnas godkännande gavs genom ett formulär som översattes 

till arabiska och somaliska med modersmålslärarens hjälp. Samtliga medverkande 

elever och deras föräldrar har alltså lämnat sitt samtycke, vilket enligt Vetenskapsrådet 

(2002:9) utöver anonymisering är ett av flera krav för att få bedriva forskning. Andra 

grundläggande krav för att få bedriva forskning enligt Vetenskapsrådet (2002:7) är 

informationskravet, som innebär att forskaren ska lämna information till de deltagande 

om deras roll och rättigheter för deltagandet. Ett ytterligare krav är enligt 

Vetenskapsrådet (2002:12) konfidentialitetskravet. Detta krav innebär att personer som 

deltar i en undersökning ska ges fullständig konfidentialitet. Deltagarnas 

personuppgifter ska alltså obehöriga personer inte ha möjlighet att ta del av. 

Vetenskapsrådet (2002:14) skriver att nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas 

in om den enskilda personen endast får användas inom ramen för forskning. Vår studie 

följer samtliga krav från Vetenskapsrådet.      

 

5 Metod 

Den metod studien i första hand utgår ifrån är kvantitativ, men det finns även inslag av 

kvalitativ metod. Elevtexterna har betraktats med fokus på textlängd, meningslängd och 

fundamentslängd. Vi har alltså utfört analyser där vi tolkat dagbokstexter ur ett 

stilperspektiv. Ett viktigt redskap som legat till grund för den kvantitativa metoden i vår 

studie är ett läsbarhetsindex förkortat Lix, ett digitalt verktyg som använts för att 

beräkna antalet ord i en text samt genomsnittlig meningslängd. Lix-verktyget finns 

tillgängligt på internet (http://www.lix.se). Genom att granska en text med lix-verktyget 

görs en kvantitativ analys av texten. Vi använde ett begränsat antal av Lix-verktygets 

funktioner, nämligen mätning av text- och meningslängd. 

  

Det är dock viktigt att tillägga att Lix-verktyget inte alltid kan ge en precis uträkning när 

det kommer till barns texter. Det beror på barns ofullständiga användande av 

skiljetecken samt stor och liten bokstav, vilket påverkar längden på de grafiska 

meningarna (Josephson, Melin & Oliv, 1990:29). Lix-verktyget behöver avläsa korrekt 

http://www.lix.se/
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markerade skiljetecken för att kunna bearbeta data korrekt. Därför krävs det att vi som 

genomfört undersökningen delat in elevtexterna i syntaktiska meningar. Vilket innebär 

att vi utfört syntaktiska analyser av elevtexterna. Därav utgår studiens undersökning inte 

bara från en kvantitativ metod, utan omfattar i revideringsstadiet också kvalitativa 

delmoment.  

 

Övergripande är Lix ett verktyg som varit till stor hjälp för vår undersökning. Materialet 

har matats in i Lix-verktyget som urskiljer antalet ord texten består av. Vidare har vi 

med hjälp av egen förmåga avgjort vilken eller vilka meningar som är syntaktiska och 

markerat indelningen av dessa innan de matats in i Lix. Det innebär att vi förlitat oss på 

vår egen förmåga att göra grammatisk analys. Det har alltså krävts en kvalitativ ansats 

av oss för att ha kunnat bearbeta och analysera elevtexterna (jmf Allwood & Eriksson, 

2010:145).  

  

Alla texter bearbetades på samma sätt (se avsnitt 4.1). Efter bearbetningen jämfördes 

texter från år 1 med texter från år 2 av samma elev, där skillnader belystes angående 

utvecklingen av textlängd, meningslängd och fundamentslängd. Textlängd och 

meningslängd beräknades automatiskt. Fundamentslängden beräknades dock manuellt. 

Beräkningen av textlängd och genomsnittlig meningslängd räknades ut genom att vi 

matade in hela texten i Lix där sedan genomsnittet av antal ord samt ord per mening 

beräknades.  

 

Om konjunktioner förekom i elevtexterna har de inte räknats med i fundamentslängden 

(vanliga exempel är och/men). Anledningen till detta är att konjunktioner i inledning av 

ny mening inte har någon betydelsemässig innebörd utan bara en textorganiserande 

innebörd och binder ihop två satser. Vid beräkning av textlängd och meningslängd 

räknades däremot konjunktioner in i beräkningen av ord. Detta tillvägagångssätt skedde 

konsekvent genom hela revideringsstadiet. 

 

Det fanns vissa meningsfragment i elevtexterna som vi inte kunde föra till en fullständig 

sats. Totalt var dessa väldigt få. Meningar som inte kan stå för sig själva eller föras till 

föregående mening har vi bortsett från vid beräkningen av fundamentslängd. 

Fundamentslängden beräknades alltid på påståendesatser, vilket innebär att frågor, 

uppmaningar och meningsfragment inte ingick i materialet som fundamentslängden 
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beräknats för. Vidare togs inte rubriker eller datum med i beräkningen av varken 

textlängd, meningslängd eller fundamentslängd. 

  

När det kommer till undersökningen av fundamentslängd beräknades inte fundamenten 

med verktyget Lix, här användes istället vår egen tolkningsförmåga. 

Fundamentslängden för en text mättes genom att vi beräknade antalet ord per fundament 

i varje påståendesats, som vi sedan per text valde att sätta ut ett genomsnitt för. 

Genomsnittet för fundamentslängden per text har beräknats genom att samtliga antalet 

ord i fundamenten i texten har delats på antalet meningar. Beräkningen kan se ut på 

följande sätt: 1+1+1+1 (antal ord per fundament i fyra olika meningar) = 4/4 (antal 

meningar). Kvoten har vi sedan benämnt som genomsnittlig fundamentslängd. I det 

angivna exemplet blir den genomsnittliga fundamentslängden 1 (4/4=1).   
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6 Resultat och analys 
Resultat- och analysdelen består av 4 underrubriker. Dessa är textlängd (6.1), 

meningslängd (6.2), fundamentslängd (6.3) och slutligen sammanfattning av resultat 

(6.4). 

 
6.1  Textlängd 

Dagbokstexternas textlängd varierar, både i jämförelse mellan olika elever och vid olika 

tidpunkter. Gemensamt för samtliga elever är att de skriver betydligt längre texter i 

slutet av årskurs 2 än i början av årskurs 1 (se tabell 1), vilket bekräftar hypotesen för 

studien angående variabeln textlängd, alltså att textlängd ökar i takt med att 

andraspråkselever blir mer erfarna skribenter.   

  

Tabell 1 – textlängd i antal ord elev A-D 

  

Elevtext Antal ord Elevtext Antal ord Elevtext Antal ord Elevtext Antal ord 

A1b 8 B1b 21 C1b 14 D1b 17 

A2b 6 B2b 4 C2b 11 D2b 11 

A3b 8 B3b 6 C3b 2 D3b 26 

A4b 5 B4b 12 C4b 6 D4b 8 

A5b 56 B5b 27 C5b 49 D5b 95 

A6b 22 B6b 12 C6b 43 D6b 64 

A7b 42 B7b 44 C7b 57 D7b 34 

A8b 75 B8b 59 C8b 55 D8b 44 

  

Elev A skriver 8 ord i sin första text i årskurs 1. Den sista texten av samma elev i 

årskurs 2 innehåller 75 ord, vilket är en skillnad på 67 ord. Här går det att urskilja en 

tydlig utveckling inom textlängd. De övriga eleverna (Elev B, C och D) utvecklar också 

sitt skrivande från första texten i årskurs 1 till sista texten i årskurs 2. Elev A är den elev 

som utvecklar sitt skrivande mest från text 1 till 8 sett till aspekten textlängd vid 

jämförandet av samtliga elever. Den elev som utvecklar sitt skrivande minst om man 

jämför text 1 respektive text 8 är elev D. Hen utvecklar sin textlängd med 27 ord från 

första texten i årskurs 1 till sista texten i årskurs 2. Den första texten innehåller 17 ord, 
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medan den sista texten innehåller 44 ord. Den första texten i årskurs 1 består hos 

samtliga elever av minst 8 ord, vidare innehåller den sista texten i årskurs 2 minst 44 

ord. Därmed går det att urskilja en utveckling inom textlängd.       

 

Dagen en specifik text skrevs kan ha påverkats av både psykiska och fysiska faktorer. 

En elev kan ha ovanligt svårt att koncentrera sig på skrivandet en viss dag, exempelvis 

på grund av trötthet eller något annat som stör elevens koncentration. En sådan faktor 

kan vara en förklaring till varför elev B endast skriver 12 ord i sin sjätte text i årskurs 2, 

även om elevens texter i årskurs 2 generellt sett visar utveckling i förhållande till 

texterna i årskurs 1 (utöver den sjätte texten). Lagerholm (2008:57–58) menar att 

hänsyn bör tas till de olika förutsättningar och villkor som berör varje enskild elev. Det 

kan även handla om hur lång tid man har på sig att bli klar, om man tar hjälp av något 

tekniskt hjälpmedel eller om man samarbetar med andra. Sammanfattningsvis skriver 

eleverna i studien längre texter i slutet av årskurs två än i början av årskurs 1, vilket 

innebär att samtliga elever utvecklas i positiv riktning inom variabeln textlängd. 

 

Tabell 1.1 - genomsnittlig textlängd text 1–4 och 5–8 

  

Elev Gms textlängd text 1–4 Gms textlängd text 5–8 

Elev A 6,75 48,75 

Elev B 10,75 35,5 

Elev C 8,25 51 

Elev D 15,5 59,25 

  

Hos elev A är den genomsnittliga textlängden för text 1–4 6,75 ord. Vidare är den 

genomsnittliga textlängden för text 5–8 48,75 ord. Det är en skillnad på 42 ord. Den 

största skillnaden i textlängd visar texterna av elev D, där det skiljer sig 43,75 ord 

mellan de sammanlagda värdena för text 1–4 (15,5 ord) och text 5–8 (59,25 ord). 

Samtliga elevers texter är betydligt längre i årskurs 2 än i årskurs 1. 
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6.2 Meningslängd 

Undersökningen av meningslängd visar samma utvecklingsmönster som 

undersökningen av textlängd. Samtliga elever skriver längre meningar i slutet av årskurs 

2 än i början av årskurs 1. Därmed kan vi genom undersökningen bekräfta hypotesen 

angående variabeln meningslängd. 

  

Tabell 2 – genomsnittlig meningslängd elev A-D 

  

Elevtext Gms 

meningslängd 

Elevtext Gms 

meningslängd 

Elevtext Gms 

meningslängd 

Elevtext Gms 

meningslängd 

A1b 4 B1b 5,25 C1b 7 D1b 8,5 

A2b 6 B2b 4 C2b 3,5 D2b 5,5 

A3b 8 B3b 6 C3b 2 D3b 5,2 

A4b 5 B4b 12 C4b 6 D4b 4 

A5b 8 B5b 5,4 C5b 6,71 D5b 10,56 

A6b 5,5 B6b 6 C6b 2,86 D6b 9,14 

A7b 8,4 B7b 7,33 C7b 8,14 D7b 8,5 

A8b 6,82 B8b 6,56 C8b 9,17 D8b 10 

  

Elev A utvecklar sin genomsnittliga meningslängd från årskurs 1 till 2. Den första 

texten skriven av denna elev har 4 ord i genomsnittlig meningslängd. Den sista texten 

av samma elev innehåller i genomsnitt en meningslängd på 6,82 ord. Denna elev utökar 

alltså sin genomsnittliga meningslängd under periodens gång. Gemensamt för samtliga 

elever är att de utvecklar sin genomsnittliga meningslängd från första text i årskurs 1 till 

sista text i årskurs 2. Första texten av elev B har 5,25 i genomsnittlig meningslängd 

medan sista texten av samma elev i årskurs 2 har 6,56 i genomsnittlig meningslängd. 

Liknande mönster som nyss beskrivits gäller även texterna skrivna av elev C och D. 

Alltså att elevtexterna under skrivandets gång utvecklar ett högre värde i texternas 

genomsnittliga meningslängd. 
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Tabell 2.1 - genomsnittlig meningslängd text 1–4  och 5–8 

  

Elev Gms meningslängd text 1–4 Gms meningslängd text 5–8 

Elev A 5,75 7,18 

Elev B 6,81 6,32 

Elev C 4,62 6,72 

Elev D 5,8 9,55 

  

Med tanke på elevernas unga ålder är meningslängden relativt hög i samtliga elevers 

texter, både från årskurs 1 och 2. 3 av 4 elever visar en utvecklad genomsnittlig 

meningslängd i texterna från årskurs 1 till 2. Elev B är ett undantag eftersom hens fyra 

texter från årskurs 2 visar kortare genomsnittlig meningslängd än de fyra från årskurs 1 

(se tabell 2.1). Dock är det den fjärde texten av elev B som har längst genomsnittlig 

meningslängd av alla texter från bägge perioder (se tabell 2). Det är intressant eftersom 

den genomsnittliga meningslängden hos denna elev är kortare i årskurs 2 än i årskurs 1 

(se tabell 2.1). Det är möjligt elev B påverkats av yttre eller inre stimuli vid det fjärde 

skrivtillfället.  
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6.3 Fundamentslängd 

I linje med vad vi förväntade oss visar även undersökningen av den genomsnittliga 

fundamentslängden att den blir längre i samtliga elevers texter i slutet av årskurs 2 än 

vad den var i årskurs 1. Med avseende på variabeln fundamentslängd kan hypotesen 

genom undersökningen bekräftas.  

 

Tabell 3 – genomsnittlig fundamentslängd elev A-D 

  

Elevtext Gms 

fundamentslängd 

Elevtext Gms 

fundamentslängd 

Elevtext Gms 

fundamentslängd 

Elevtext Gms 

fundamentslängd 

A1b 1  B1b 1,5 C1b 1 D1b 1 

A2b 1 B2b 1 C2b 1 D2b 1 

A3b 1 B3b 1 C3b 1 D3b 1 

A4b 1 B4b 1 C4b 1 D4b 1 

A5b 3,42 B5b 1,4 C5b 1,28 D5b 1,1 

A6b 1 B6b 1 C6b 1 D6b 2,28 

A7b 1 B7b 1,16 C7b 1 D7b 1,5 

A8b 1,72 B8b 1,66 C8b 1,33 D8b 1 

  

Elevtexternas genomsnittliga fundamentslängd blir generellt sett längre ju senare texten 

skrivs. I likhet med resultatet av textlängd och meningslängd visar undersökningen om 

elevtexternas fundamentslängd att den genomsnittliga fundamentslängden generellt sett 

är längre i elevernas sista text än i den första. Elev D är ett undantag eftersom hens 

texter visar samma fundamentslängd i text 1 och 8. Men denna elev har dock ett högt 

värde i text 6, vilket är intressant. Elev A uppvisar i text 5 tydligast ökning i 

fundamentslängd med värdet 3,42 vilket är högt för en så pass ung skribent.  

 

Den största kontrasten gällande fundamentslängd vid jämförandet av den första och 

sista texten visar elev A, där skillnaden i genomsnittlig fundamentslängd mellan text 1 

och 8 är 0,72 ord. Dock blir den genomsnittliga fundamentslängden inte längre text för 

text hos någon av eleverna. Texter av samtliga elever, A, B, C och D i årskurs 2, 

innehåller alltså inte alltid längre genomsnittlig fundamentslängd än de texter som är 
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skrivna i årskurs 1 (se tabell 3). Samtliga elever A, B, C och D skriver minst en text i 

årskurs 2 som innehåller lika långt fundament som en text skriven i årskurs 1. Sett 

utifrån text för text håller sig dock elev A och C på en relativt jämn fundamentslängd 

under hela årskurs 1 och 2 jämfört med de andra eleverna. De har i alla texter förutom 

text 5 och 8 värdet 1 i genomsnittlig fundamentslängd.  

  

Tabell 3.1 genomsnittlig fundamentslängd text 1–4  och 5–8 

 Elev Gms fundamentslängd text 1–4 Gms fundamentslängd text 5–8 

Elev A 1 1,78 

Elev B 1,12 1,30 

Elev C 1 1,15 

Elev D 1 1,47 

  

Samtliga elevers texter har längre fundament i årskurs 2 jämfört med texterna som 

skrivs i årskurs 1 (se tabell 3.1). I jämförelse med de fyra första och fyra sista texterna 

är det elev A som visar tydligast utveckling. Den genomsnittliga fundamentslängden i 

hens fyra första texter är 1 ord, och i sista texterna 1,78 ord. Vilket innebär en ökning på 

78 %.  

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Vad som är gemensamt för elevtexternas textlängd, meningslängd och fundamentslängd 

är att det generellt sett finns en tydlig utveckling om man jämför de fyra första med de 

fyra sista texterna av eleverna. Dock går det inte att se ett lika tydligt 

utvecklingsmönster i de tre variablerna om man granskar texterna i den ordning som 

eleverna skrivit dem. Det finns inget exempel där varje elevs text stegvis utvecklas utan 

det varierar mellan texterna. Ett tydligt exempel på detta är text 5 av elev D som 

innehåller 95 ord (flest ord), medan hens sista text innehåller 44 ord. Gemensamt för 

samtliga elever i undersökningen gällande textlängd är att den första texten som skrivs i 

årskurs 2 (den femte texten hos samtliga elever) består av minst 27 ord, vilket är en 

markant skillnad från sista texten i årskurs 1, där samtliga skriver minst 5 ord. 

  

Undersökningen av fundamentslängd i elevtexterna visar samma mönster som textlängd 

och meningslängd, alltså att samtliga elever generellt skriver texter med längre 
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fundamentslängd i slutet av årskurs 2 än i texter från början av årskurs 1. Hos elev B 

och C går det inte att se någon markant utveckling med avseende på längden av 

fundament vid jämförandet av de fyra sista texterna med de fyra första. Dock innehåller 

de fyra första texterna av elev B längre fundamentslängd i jämförelse med de andra 

elevernas fyra första texter. De elevtexter där kontrasten är tydligast mellan de fyra 

första och fyra sista skriver elev A. I de elevtexterna ökar den genomsnittliga 

fundamentslängden från årskurs 1 till 2 med 78 %. 

  

Fundamentslängden varierar inte lika mycket som textlängd och meningslängd i 

faktiska siffror men den kan variera lika mycket andelsmässigt, vilket innebär att även 

små skillnader i fundamentslängden i de undersökta elevtexterna blir intressanta. Den 

genomsnittliga fundamentslängden visar från texterna 1–4 till 5–8 en stor andelsmässig 

utveckling.  

 

7 Diskussion 

Detta kapitel består av tre avsnitt benämnda resultatdiskussion (7.1), metod- och 

materialdiskussion (7.2) samt vidare forskning (7.3). I resultatdiskussionen diskuteras 

och reflekteras studiens resultat i relation till forskning som tidigare presenterats i 

studien. Avsnittet avrundas med att resultatet kopplas till studiens teoretiska 

utgångspunkt följt av att hypotesen bekräftas. I metod och materialdiskussionen 

diskuteras hur valet av metod och material har format resultatet och hur andra 

tillämpningar hade kunnat påverka resultatet i en annan riktning. I avsnittet ingår även 

underrubriken tillförlitlighet av resultat (7.2.1), där resultatets tillförlitlighet diskuteras. 

Slutligen tas förslag på vidare forskning upp (7.3). 

 

7.1 Resultatdiskussion 

I denna studie riktas intresset mot andraspråkselevers skrivutveckling i lågstadiet. Vårt 

syfte med studien är att prova hypotesen om att textlängd, meningslängd och 

fundamentslängd ökar i takt med att andraspråkselever blir mer erfarna skribenter. 

Genom undersökningen upptäcks elevernas individuella utveckling av textlängd, 

meningslängd och fundamentslängd. 
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Värdena i elevtexterna visar liknande mönster gällande utveckling av textlängd, 

meningslängd och fundamentslängd, vilket kan kopplas till Pettersson (1989:161) som 

menar att elever i lågstadieålder många gånger skriver texter som i hög utsträckning 

liknar varandras skriftspråksmässigt. Det kan alltså vara en orsak till liknande resultat 

bland elevtexterna och de tre variablerna vi undersöker. Det tydligaste mönstret mellan 

elevtexterna är att eleverna generellt skriver längre texter och längre meningar med 

längre fundament i slutet av årskurs 2 än början av årskurs 1. Utöver Pettersson 

(1989:159) stödjer även Bereiter & Scardamalia (1982:9) detta mönster, som menar att 

elevers skriftspråk blir bättre med tiden. Om man utgår från att eleverna skriver bättre i 

slutet av årskurs 2 än i början av årskurs 1, det vill säga utvecklar sitt skriftspråk i 

positiv riktning, blir vårt resultat ett stöd för att textlängd, meningslängd och 

fundamentslängd i yngre elevers texter kan ses som ett mått på textkvalitet. Samtliga 

elever i vår studie utvecklas positivt i sin skrivutveckling men på individuella sätt. 

 

Tidigare har det nämnts att den text en elev producerar påverkas av vilken typ av text 

eleven fått i uppgift att skriva (Josephson, Melin & Oliv, 1990:29; Nordenfors, 

2011:105–106). Vår studie utgår från dagbokstexter skrivna av elever under årskurs 1 

och 2. Att dessa texter  kommer från elevernas skoldagböcker är en avgörande faktor för 

undersökningen och dess resultat. Yngre elever har som sagt en tendens att skriva texter 

som liknar varandras (Pettersson 1989:161). Likheten kan förstärkas ytterligare av att 

eleverna skriver inom samma genre. Om eleverna i studien skrivit inom olika genrer 

hade resultatet kunnat se annorlunda ut. En dagbokstext, som är en form av berättande 

text, innehåller till exempel inte samma stilmarkörer som en faktatext. Vilken sorts text 

eleverna fått i uppgift att skriva påverkar därmed textlängden och meningslängden 

(Nordenfors, 2011:105–106). Att alla texter utgår från en och samma genre gör det 

möjligt för oss att jämföra dem. 

 

Även om samtliga elever i undersökningen utvecklas i positiv riktning vad gäller 

textlängd, meningslängd och fundamentslängd varierar värdet av de tre variablerna text 

för text. Ibland ökar variablerna, ibland minskar de. Anledningen till detta kan vara det 

som Lagerholm (2008:57–58) beskriver, nämligen att psykiska och fysiska faktorer har 

stor inverkan på en text. En förklaring till att elev B skriver en text med genomsnittligt 

längst meningar av alla i sin fjärde text (se tabell 2), kan bero på att det hade hänt något 
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speciellt i elevens liv inför skrivtillfället av den texten. Det kan vara en bidragande 

faktor till att eleven skriver mycket, därav de genomsnittligt långa meningarna.  

  

I tidigare forskning nämns att många personer delar uppfattningen om att korta 

meningar är enkla och långa meningar mer avancerade (Josephson, Oliv & Melin, 

1990:29–33). I vårt fall är det viktigt att notera att elever som befinner sig på en lägre 

nivå i skrivutvecklingen som eleverna i denna undersökning gör (eftersom 

skrivutvecklingen precis börjat) skriver längre meningar ju längre de kommit i sin 

skrivutveckling (se tabell 2). Därför är det i vår studie rimligt att mäta meningslängden 

eftersom den belyser skrivutvecklingen i yngre elevers texter. 

  

I resultatet framgår det att fundamentslängd, precis som textlängd och meningslängd, 

generellt sett är längre i årskurs 2 än i årskurs 1. Lagerholm (2010:131) menar dock att 

det kan vara naturligt att fundamentslängden i yngre elevers texter inte har någon synlig 

utveckling eftersom texterna de skriver ofta är korta och lättlästa. Vidare menar 

Lagerholm (2010:131) att det är vanligt med långa fundament i avancerade texter, till 

exempel specialiserade faktatexter. Korta, lättlästa texter innehåller ofta korta 

fundament. I denna studie är texterna skrivna av elever i lågstadiet. Texter skrivna av 

lågstadieelever faller överlag inom kategorin korta och lättlästa texter. Eleverna som 

ingår i undersökningen befinner sig precis i början av sin skrivutveckling, därav kan det 

inte heller förväntas att de producerar avancerade texter. Samtliga texter i studien 

innehåller under 100 ord per text och texten med längst genomsnittlig meningslängd 

visar värdet 12. 

  

Anledningen till att vi la fokus på textlängd, meningslängd och fundamentslängd är att 

vi innan studien påbörjades förväntade oss att det är möjligt att kunna belysa 

skrivutvecklingen hos yngre andraspråkselever genom att lägga fokus på dessa 

variabler. Med resultatet från undersökningen i vår studie kan vi konstatera att det är 

möjligt. Slutsatsen som kan dras av det framkomna resultatet är att det faller sig relativt 

naturligt att textlängd och meningslängd visar en tydlig ökning från årskurs 1 till 2, men 

studien visar också att fundamentslängden ökar även om ökningen inte är lika tydlig i 

faktiska siffror. Detta finner vi naturligt med stöd av Lagerholm (2010:131) som nämnts 

ovan, alltså att yngre elever ofta skriver korta och lättlästa texter, vilket också medför 

korta fundament. Östlund-Stjärnegårdhs (2002:139–141) undersökning av 
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fundamentslängd visar att gymnasietexter med betyget godkänt har en genomsnittlig 

fundamentslängd på 2,8 ord, vilket inte är mycket längre än fundamentslängden i texter 

skrivna av åldersgruppen vi undersöker. Elev A i vår undersökning har en genomsnittlig 

fundamentslängd på 3,42 ord i sin sjätte text (se tabell 3). Det är intressant med tanke på 

att det värdet är betydligt högre än en godkänd text på gymnasienivå.  

  

Vår studie om elevers skrivutveckling vilar på en positivistisk grund, vilket innebär att 

resultaten bygger på fakta som tagits fram via tre mätbara enheter, nämligen längden på 

en text och dess syntaktiska meningar, samt längden på fundament i påståendesatser. 

Med dessa resultat kan vi bekräfta vår hypotes om att textlängd, meningslängd och 

fundamentslängd ökar i texter skrivna av andraspråkselever i slutet av årskurs 2 i 

jämförelse med samma elevers texter skrivna i början av årskurs 1.   

 

7.2 Metod och materialdiskussion 

Eftersom vår studie utgår från en kvantitativ metod går det inte att ta reda på vilka 

bakomliggande faktorer som kan ha påverkat elevtexterna. Tidigare har det nämnts att 

psykiska och fysiska faktorer kan påverka en text dagen den blev skriven och att 

förutsättningar gällande tid och rum påverkar elevens text (Lagerholm, 2008:57–58). 

När eleverna skriver dagbokstexter berättar de skriftligt vad de gjort under dagen. Vissa 

dagar kanske det har hänt mycket i elevernas liv, och andra dagar mindre. Det anser vi 

kan vara en orsak till att dagbokstexterna varierar i längd. Då eleverna som ingår i 

studien har svenska som andraspråk kan det även finnas sannolikhet för språkliga 

svårigheter. Dock har vi som utfört denna studie inte tillgång till information om 

elevernas omständigheter, exempelvis hur länge de varit i Sverige eller på vilken 

skriftlig nivå de befinner sig.  

 

För att kunna främja skrivutveckling krävs det att eleven behärskar förmågan att läsa 

och skriva både på sitt förstaspråk och andraspråk (Magnusson, 2013:633), vilket med 

andra ord spelar en avgörande roll för hur väl eleven kan producera en text på sitt 

andraspråk. Urvalet denna studie grundar sig på går inte att definiera som ett 

representativt urval för generalisering då eleverna som ingår i undersökningen är få, går 

i samma klass, och har kommit olika långt i sin andraspråksutveckling. Ett mer 

generaliserbart resultat hade blivit möjligt att få fram om ett större och mer 

slumpmässigt urval elever hade medverkat i studien. Genom att tillämpa samma metod 
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som denna studie grundas i på andra elevtexter, som inte enbart är skrivna av 

andraspråkselever, leder möjligtvis till nya infallsvinklar och möjlighet till jämförelse. 

7.2.1 Tillförlitlighet av resultat 

Lix-verktyget är en viktig aspekt för tillförlitligheten av vår studie. Genom detta digitala 

verktyg räknas orden i texter mycket tillförlitligt. Om vi hade räknat ord i texterna 

manuellt hade studien inte blivit lika tillförlitlig. Dock har vi tillämpat en manuell 

analys vid urskiljandet av syntaktisk mening samt vid beräkning av fundamentslängd. 

Det kan vara ett riskmoment eftersom det är en mänsklig faktor att ibland göra fel vid 

beräkningar. Våra manuella analyser har dock diskuterats i seminariegrupp och 

kontrollerats av handledare innan de legat till grund för studien.     

  

7.3 Vidare forskning 

Vidare forskning om andraspråkselevers skrivutveckling vad gäller textlängd, 

meningslängd och fundamentslängd kan byggas vidare på vår studie. Ett alternativ kan 

vara att granska utvecklingen av dessa aspekter utifrån ett större material eller andra 

texttyper, samt att prova hypotesen på ett större urval elevtexter. Eftersom antalet elever 

studien utgår från är få och att undersökningen inte pågår under ett längre tidsomfång 

innebär detta att resultatet inte är lika omfattande. Dagbokstexter kan vara en 

bidragande faktor till resultatet av vår studie. Att undersöka texter från en annan genre 

skrivna av andraspråkselever i lågstadiet kan eventuellt uppvisa ett annat resultat. I 

denna studie har vi granskat dagbokstexter ur ett stilperspektiv. Förslag på ytterligare 

vidare forskning är att granska samma texter som vi utgått från i denna studie, men att 

istället tillämpa granskning av ett innehållsperspektiv med fokus på exempelvis 

textuppbyggnad och korrekthet i skriftspråk. 
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