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Abstrakt 

I denna studie undersöks talspråkligheter i elevtexter skrivna i samband med nationella 

proven i svenska för årskurs nio, vid åren 1992 och 2003. Syftet med studien är att 

genom kvantitativ textanalys baserad på stilistik undersöka hur talspråkliga texterna är 

och om de senare texterna är mer eller mindre talspråkliga. Materialet består av 22 

elevtexter i genren krönika med jämn fördelning mellan de två årtalen och en krönika av 

Olle Josephson, vilken fungerar som norm (2009). Resultatet visar att elevtexterna 

ligger nära talspråket och att en svag förskjutning mot starkare talspråklig stil har skett 

mellan 1992 och 2003. 
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1 Inledning 
Vari ligger relevansen och intresset att sätta en skriven text i relation till talspråket? 

Einarsson nämner i Talad och skriven svenska att skriven text har ett högre anseende än 

talet och att tal som ligger närmare skriftnormen även ses som: ”korrektare och finare” 

(1978:183). Vidare menar han att skriftspråksnära tal ofta hör till maktens och 

prestigens talspråksstil. Om resonemanget vänds skulle man även kunna hävda att 

talspråksnära skriven text i allmänhet ses som mindre korrekt och mindre fin. Einarsson 

menar också att bedömare uppskattar skrivna texter som står långt ifrån talspråket 

(1978:183ff). Även Lagerholm (2008) menar att läsare omedvetet jämför textstilen med 

en subjektiv norm (2008). Att känna igen stilen i en text är därför viktigt både för 

läsaren och skribenten: läsaren för att inte förbise innehållet och skribenten för att kunna 

anpassa sitt språk till skrivsituationen, mottagare och genre.  

Josephson förespråkar att talat och skrivet språk bör stå varandra närmare än vad de 

idag gör (2005:5). Även för lärare i svenska är relevansen stor att veta vad som är 

talspråkliga och skriftspråkliga drag i elevernas texter.  

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att jämföra talspråkliga drag i texter skrivna av elever i 

nionde klass i nationella provet i svenska åren 1992 och 2003. De stilmarkörer som på 

något sätt anknyter till talspråkligheter berör variation, komplexitet, informationstäthet 

och val av ord. Elevtexterna har analyserats kvantitativt och jämförts mellan de två 

skrivtillfällena för att fastställa om någon stilistisk förändring har skett mot eller ifrån 

det talade språket. Frågeställningen som studien är baserad på är: 

- Hur talspråkliga är stilmarkörerna som finns i texter skrivna av elever i nionde 

klass i nationella proven i svenska 1992 och 2003? 

- Har stilen närmat sig talspråket från året 1992 fram till 2003?  

Ett underliggande syfte med undersökningen är att också göra bilden klarare om vart 

elever stilistiskt är på väg med sitt skrivande. 

2 Teori 
Här diskuteras jag några olika forskningsområden med anknytning till elevens 

skrivsituation i förhållande till talat och skrivet språk. I kapitlet 2.3 för jag fram teorin 

som ligger till grund för metoden och de valda stilmarkörerna och varför just dessa är 

valda. 
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2.1 Elevers skrivande 
Elevers språkutveckling är idag ett väl utforskat ämne, i synnerhet när det gäller 

skrivutveckling och texter i relation till betyg och läroplaner. Även skillnaden mellan 

skrift- och talspråk är vida undersökt. Nedan redogörs för några studier med relevans för 

den förestående undersökningen.  

Hultman och Westman gjorde i Gymnasistsvenska (1977) en omfattande 

undersökning av gymnasisters skrivande i samband med att 1970 års läroplan för 

gymnasiet hade trätt i kraft. Läroplanen pekade på att skrivträningen i gymnasiet skulle 

leda till ”att eleverna behärskade ’den slitstarka bruksprosan’” (1977:11). Huvudsyftet 

med undersökningen var att undersöka om gymnasieeleverna hade nått det målet när de 

lämnade skolan. Undersökningen skedde i jämförelse med vuxnas skriftspråk utifrån 

exempeltexter. Resultatet visade att gymnasisters skrivande ”genomsnittligt inte fyller 

de krav på korrekthet och tankereda som vi skulle vilja ställa på gymnasieutbildade 

ungdomar” (1977:258). De kom bland annat fram till att gymnasisternas texter hade en 

tendens att vara ”pratiga” och hade en hög verbalkvot (1977:178).  

Catharina Nyström har i Ut med språket (Garme 1997) skrivit artikeln ”Om vikten av 

en verktygslåda”. Artikeln i sig fokuserar inte på det talspråkliga utan är intressant av en 

annan anledning: varför elever till viss del skriver talspråkligt. Artikeln handlar om hur 

elever ser på skrivande och bygger på analys av texter och intervjuer med eleverna. En 

fråga Nyström ställde till eleverna var: ”Innan du började skriva, tänkte du då på vad 

den här uppgiften kräver av dig?” (1997:8). Svaret från eleverna visade att de innan 

skrivandet inte hade några tankar på hur de skulle nå fram till slutresultatet eller hur det 

skulle se ut. En flicka menade att hon skrev bäst när hon skrev i ett sträck och inte 

slutade skriva förrän hon var färdig (1997:11). Eleverna i studien hade ingen fast 

arbetsprocess för sitt skrivande, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför 

elevtexter ofta präglas av en talspråklig stil. 

Även Einarsson (1978) diskuterar skrivsituationen för eleven men i samband med 

provsituationen. Elever befinner sig i en situation där de under en bestämd tid, vanligen 

några få timmar, ska komma fram till ett stoff utifrån ett givet ämne, skriva en kladd och 

även färdigställa texten med endast ett syfte, att bli granskade av en bedömare, läraren i 

ämnet (1978:32). Parallellen mellan Nyström och Einarsson ligger i om elever vid 

provsituationen verkligen planerar sitt skrivande. En oplanerad arbetsprocess skulle 

kunna bidra till att eleverna riskerar att skriva en mer pratig, stilistiskt talspråkligt nära 

text. 
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2.2 Talat och skrivet språk 
Vidare jämför Einarsson de olika förutsättningar som råder i produktion, bearbetning 

och situation runt skriven och talad text. Han menar att skribenten kan planera sitt 

arbete, kan börja om på nytt och bearbeta textens innehåll och form innan den anses 

färdig. I talsituationen finns dock sällan planeringstid, utan talet sker spontant och om 

talaren tar för lång tid på sig i formuleringen finns risken att bli avbruten. Följden av 

detta blir enligt Einarsson att orden inte blir väldisponerade utan samordnas i grupper, 

vilka talas i ett ojämnt flöde. Talaren har till skillnad från skribenten inte möjlighet att 

formulera om talet på samma sätt. Vad som är sagt är sagt. Plats och tid påverkar också 

hur skillnader mellan talspråk och skriftspråk uppstår. Mottagaren i talsituationen är 

oftast fysiskt närvarande vilket innebär att andra språkliga medel som röstläge och 

kroppspråk kompletterar talspråket, undantaget är exempelvis telefonsamtalet. Detta 

innebär också att lyssnaren i talsituationen kan få svar direkt på sådant som inte är klart. 

Skribenten behöver däremot mer klart redogöra för sina tankar för att inte missförstås, 

eftersom mottagaren troligtvis befinner sig på annan plats och eventuellt även i annan 

tid (1978:29–30). 

Både Lagerholm (2008) och Josephson (1978) diskuterar relevansen av att hålla isär 

talspråket och skriftspråket i diskussioner om språk. Talspråket är något som hos ett 

barn spontant växer fram, när barnet omges av talat språk. Skriftspråket är däremot en 

av människan uppfunnen konstruktion som måste läras in och inte är en nödvändig del 

av språket (Lagerholm, 2008:175; Josephson, 2004:5–6). 

2.3 Teoretisk utgångspunkt för metoden 

Här redogör jag för de teoretiska aspekterna som ligger till grund för analysen av 

elevtexterna. 

2.3.1 Stilistiska begrepp 

Lagerholm har i Stilistik (2008) gjort en sammanfattning över vad stilistik är, vad en 

stilistiker undersöker och vilka frågor som ställs i samband med stilanalys. Han har 

även dragit slutsatser om huruvida vissa stilistiska effekter är av talspråklig eller 

skriftspråklig karaktär. Dessa benämner han stildrag. Samtliga språkliga konstruktioner 

som på något sätt bidrar till en stilistisk egenskap benämner han stilmarkörer 

(2008:30ff). Hur mycket en stilmarkör bidrar till stildraget som helhet beror bland annat 

på sammanhang, frekvens, position och kombination (2008:67).  
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Tre begreppspar som Lagerholm utgår från när han beskriver talet och skriften är: tal 

och skrift; talspråk och skriftspråk; talspråklighet och skriftspråklighet. Tal och skrift 

innebär själva kanalen som används för språket men han belyser även gränsfall till vad 

som är den skriftliga kanalen i till exempel chatt, där språket kan te sig nära talet men 

där skriftkanalen används. Inom kanalen tal finns ett annat exempel, telefonsamtalet, i 

vilken en språklig del faller bort, kroppsspråket. Begreppsparet talspråk och skriftspråk 

visar enligt Lagerholm det typiska i tal och skrift, det språkliga uttrycket. Tredje 

begreppsparet, talspråklighet och skriftspråklighet, är stilistiska begrepp som anger 

vilken stil talet eller skriften förhåller sig närmast till. Han menar att: ”Det är möjligt att 

prata om talspråklig skrift och skriftspråkligt tal” (2008:177). Med detta menar 

Lagerholm att en vetenskaplig text med all säkerhet kommer att upplevas som 

skriftspråklig medan ett personligt brev upplevs som nära talet och därför kan klassas 

som talspråklig text (2008:177). Det finns alltså ett brett spektrum mellan dessa två sista 

begrepp och både skrift och tal kan variera där emellan. 

2.3.2 Syntax 

Här redogör jag för den syntaktiska nivån av textanalysen och dess relation till 

talspråkligheter, där följande ingår: syntaktisk meningslängd, bisatser, verbal och 

nominal stil och dubbel satsdel.  

2.3.2.1 Syntaktisk meningslängd 

Antalet syntaktiska meningar i en text bidrar inte till talspråkliga drag och är därför 

ingen stilmarkör, däremot är det nödvändigt att ta ut makrosyntagmer i en textanalys för 

att få fram syntaktisk meningslängd och bisatsfrekvens. Jag bör även här nämna 

väsentligheten i att hålla isär syntaktisk mening från grafisk mening. En syntaktisk 

mening är en syntaktiskt självständig enhet, oftast huvudsats med eventuella bisatser 

och en grafisk mening är en textföljd som börjar med stor bokstav och avslutas med 

stort skiljetecken. En annan term för syntaktisk mening är makrosyntagm och som kan 

delas upp i fyra kategorier: mening, meningsfragment, interjektionsmakrosyntagm och 

tilltalsmakrosyntagm (Lagerholm 2008:121–122).  

Den syntaktiska meningslängden är en stilmarkör som kan visa hur variationen i 

texten är men Lagerholm menar att meningslängden i första hand är en följd av andra 

starkare stilmarkörer, som t.ex. bisatsfrekvensen (2008:135–136). En text med kort 

meningslängd visar enligt Lagerholms tabellsammanställning (Bilaga I) på talspråklig 

stil. Ett samtal har en genomsnittlig syntaktisk meningslängd på 8,8 ord och en lagtext 
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har 21,8 (2008:249). Slutsatsen som är möjlig att dra är att en text med lågt värde också 

har talspråkliga drag. Syntaktisk meningslängd beräknas genom att dividera antalet ord 

med antalet syntaktiska meningar i texten (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005, 

Josephson m.fl. 1990). 

2.3.2.2 Bisatser 

Antal bisatser per syntaktisk mening visar hur komplex texten är (Palmér & Östlund-

Stjärnegårdh 2005, Josephson m.fl. 1990). Däremot finns meningsskiljaktigheter om 

huruvida en text med många bisatser kan ses som mer skriftspråklig än en text med få 

bisatser. Diskussionen som Lagerholm (2008) lyfter fram grundar sig i betydelsen av att 

se på bisatsstrukturen, längden och typen av bisatsen och var i satsschemat bisatsen 

förekommer (2008:126ff). Bisatsfrekvensen beräknas genom att dividera antalet bisatser 

med antalet syntaktiska meningar (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005, Josephson 

m.fl. 1990). 

Generellt är en skriven text är mer komplex än talet, vilket innebär att färre antal 

bisatser per syntaktisk mening ger en text med talspråkliga drag (2008:184). Två termer 

som är intressanta att använda i sammanhanget är paratax och hypotax. Den 

förstnämnda innebär att texten domineras av samordnade huvudsatser och den senare av 

att texten domineras av underordning, alltså mer komplexa syntaktiska meningar med 

flera bisatser. Lagerholm är försiktig med att lägga vikt vid om paratax är mer 

talspråkligt och hypotax mer skriftspråkligt (2008:125–128). Han menar att begreppen 

inte går att generalisera; men ändå går det att se att en vetenskaplig text har en tendens 

mot hypotax medan en krönika eller berättande text mer har parataktisk tendens.  

2.3.2.3 Verbal och nominal stil 

Substantiv är en informationstung ordklass som tillsammans med verb är den mest 

frekvent förekommande ordklassen i en text. Texter som innehåller fler substantiv anses 

mer skriftspråkliga, nominala, än texter som innehåller fler verb, vilka anses mer 

talspråkliga. Lagerholm menar att detta framför allt påverkas av större 

planeringsmöjligheter i skrivna texter (2008:107). Substantivfrekvens för samtal ligger 

på ungefär 10 % av samtliga ord i samtalet, medan den skrivna texten ligger mellan 20 

och 30 %. Lagerholm menar också att ökandet av substantiv sker på bekostnad av 

antalet verb och tvärtom. Andelen verb i ett samtal har en ungefärlig frekvens på 20 % 

(2008:108–109). Ytterligare två analytiska beräkningssätt finns i samband med nominal 

och verbal stil: nominalkvoten, vilken kan ses som mer precis, men också tidskrävande 
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eftersom fler variabler är inräknade. Nominalkvoten beräknas genom: (substantiv + 

prepositioner + particip) / (pronomen + verb + adverb) (Josephson m.fl. 1990:41). En 

enklare variant är substantiv/verb-kvoten (S/V), vilken beräknas genom: 

substantiv/verb. Även om S/V-kvoten inte är lika exakt som nominalkvoten, visar den 

hur informationstät texten är (Josephson m.fl. 1999, Lagerholm 2008). 

2.3.2.4 Dubbel satsdel 

En tal- och skriftspråklig konstruktion är dubbel satsdel, vilket innebär dubblering av en 

satsdel i samma sats. En typisk sådan språklig stilmarkör är så-konstruktionen som 

alltid förekommer efter fundament med ett adverbial och i huvudsak efter långa 

fundament, framför allt efter villkors- och tidsbisatser. Även konstruktioner med då 

förekommer i samma situation men dessa två ord är inte fullt utbytbara med varandra, 

eftersom de bidrar till olika stilistiska karaktärer. Användandet av så och då sker för att 

markera gränsen mellan fundamentet och resten av meningen. Lagerholm menar att 

användandet av dubbel satsdel är relativt ovanlig i skrift, vilket innebär att denna 

konstruktion är en talspråklig stilmarkör (2008:133–134).  

Ekerot har i sin avhandling Så-konstruktionen i svenskan (1988) gjort en 

övergripande studie av så-konstruktioner och beskriver företeelsen så här: ”det rör sig 

alltså om det så som i modern svenska kan följa på ett (vanligen) adverbiellt initialled” 

(1988:9). Dessa så-konstruerade meningar är bestående av så-fundamentet och en 

eftersats, där så räknas till den senare. Ekerot lyfter fram att så-konstruktionen är ett 

talspråkligt drag (1988:31). 

2.3.3 Lexikal nivå 

Här redogör jag för den lexikala nivån av analysen och hur denna hör samman med 

talspråkligheter. 

2.3.3.1 Ord 

Talspråkliga ord handlar till stor del om ord som bryter mot den normerande stavningen 

och som kan förekomma i olika variationer men ändå är avsedda att ha samma 

betydelse. Många talspråkliga uttryck och ord får fäste i skriftnormen över tid, eftersom 

språket är levande och förändras. Lagerholm lyfter fram exempel på detta: sej och sig, 

mej och mig, dej och dig (2008:89). Samtliga varianter finns i Svenska akademiens 

ordlista (SAOL) och är därför godkända att använda i det svenska skriftspråket. En del 

läsare förmodligen ändå skulle reagera på formerna sej, mej och dej i en skriven text.  
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Lagerholm lyfter också fram några exempel på ord som betraktas som brott mot den 

normerande stavningen, t.ex. de för det och e för är. Han menar dock att de kan få en 

stilistisk effekt i en roman för att föra fram: ”talspråklig äkthet eller en social 

information om en romanfigur” (2008:89). Ytterligare ett ord som nämns är dom istället 

för de och dem, vilket inte heller har fått genomslag i den skriftliga standardformen. 

Lagerholm anser att talspråksnära stil även kan visas i skrift genom vissa konventioner 

som bryter normen, t.ex. för att belysa utdragna ljud och rösthöjningar: ”Jag är sååå 

förvånad eller Hallå? HALLÅ?” (2008:90). 

I SAOL har ord med beteckning ”vardaglig” en bred innebörd: orden kan vara 

informella, vara talspråkliga varianter som sträcker sig från slangartade ord som kass 

och knäpp och gruppspråksord som sil och braja till: ”idag obetydligt stilistiskt 

markerade kille och tjej” (SAOL 2006:27–28). Det är alltså inte helt enkelt att 

bestämma om ett ord är talspråkligt eller inte men genom att värdera ett ord utifrån 

SAOL och dess beteckning ”vardaglig” och om ett ord alls finns med i SAOL ger en 

fingervisning om hur brett ordet är accepterat. 

Josephson (2004) lyfter i boken ”ju” fram framförallt två saker: skillnaderna mellan 

det talade och skrivna språket och att det skrivna språket borde ligga närmare det talade. 

Ordet ju benämner Josephson som ett talspråksord som är tio gånger vanligare i talspråk 

än i skriftspråk. Ordet kategoriseras tillsammans med bland andra väl, nog, liksom och 

typ som diskurspartikel vilket är ”ett ord som försiktigt modifierar graden av säkerhet, 

aktualitet eller nyhetsvärde” (2004:7). Vissa diskurspartiklar kan vara både integrerade 

och efterställda. De nämnda orden hör till dessa.  

I Hur låter svenskan, ejengklien (Engstrand 2012) lyfts i första hand talspråket upp 

och hur det talade språket uttalas och låter i olika sammanhang. Ett talspråkligt fenomen 

som är intressant i förhållande till undersökningen, är bortfall av ljud. Detta 

exemplifierar Engstrand genom ordet naturligtvis, där han bland annat har 

dokumenterat följande former av ordet: natúlitvis, natúltvis och natutvis. Exemplen 

visar att ord, visserligen här i olika dialekter, har en tendens att bli nedkortade i 

talspråket. Han menar att om en skribent inte vet hur ett ord stavas och endast har hört 

ordet, är sannolikheten stor att ordet skrivs som det låter (2012:13–15).  

Lagerholm menar att fenomenet bortfall i ord ger svårigheter i var gränsen mellan 

morfologisk, fonetisk och lexikal nivå ska dras. Han menar att den morfologiska nivån 

främst handlar om vilken stilnivå som texten har: talspråkliga och ålderdomliga former. 

Exempel som Lagerholm lyfter fram som är morfologiska är bland andra de dialektala 
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varianterna snickarn istället för snickaren och huse istället för huset och boka istället för 

boken (2008:83ff). 

3 Material 
Här beskriver jag varifrån jag har hämtat materialet för undersökningen, 

förutsättningarna för textmaterialet och de problem som finns med materialet. 

3.1 Materialurval 
Texterna vilka jag i den här undersökningen har analyserat är hämtade från 

Skrivbanken, en databas upprättad av Linnéuniversitetet i samarbete med Avdelningen 

för Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, Uppsala universitet och 

Skolverket. Databasen innehåller elevtexter ifrån årskurs nio, vilka är skrivna i 

nationella provet i svenska 1992 och 2003. De ämnen som eleverna hade att välja 

mellan ”Mina skolår”, ”Att byta skola/Att byta klass”, ”Lära för livet” och ”Min syn på 

skolan”. Till varje text från nationella provet i svenska 2003 finns även 

bakgrundsinformation om eleven gällande bland annat etnicitet, förstaspråk, kulturellt 

kapital och föräldrarnas ursprung. Texterna skrivna i nationella provet i svenska 1992 

har inte denna information. Alla texter är inskrivna i digital form exakt så som de var 

skrivna under det nationella provet, i vissa fall finns även originalet inskannat.  

Materialurvalet består av 11 texter ifrån nationella provet i svenska 1992 respektive 

2003 och är i ämnet ”Mina skolår”. Skrivuppgiften var enligt följande: ”Du går nu i 

sista termin i grundskolan. Nu har du tillfälle att tänka tillbaka på din skoltid och 

försöka minnas. Du kanske tänker på hur det var att börja skolan, det första skolåret, 

under mellanstadietiden eller hur det känns nu när du snart lämnar grundskolan” 

(Skolverket Uppgiftsformulering). Texten skulle skrivas som en krönika och publiceras 

i en tänkt skoltidning. Texterna är numrerade 1–22 med början 1992, följaktligen är 

första texten för 2003 benämnd Text 12 och det är dessa benämningar jag 

fortsättningsvis refererar till när jag ger exempel.  

3.2 Materialkritik 
Eftersom talspråkligheter är undersökt är det relevant att föra en diskussion om 

texttypen krönika eftersom meningsskiljaktigheter finns angående vad en krönika är. I 

Nationalencyklopedin står följande om krönika: ”[en] historisk framställning, 

företrädesvis från medeltiden, där det sammanhållande bandet utgörs av de skildrade 

händelsernas tidsföljd” (NE: krönika). Exempel som ges är Erikskrönikan, 
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Karlskrönikan osv. Endast kort nämns att krönika även ibland används i vidgad 

betydelse: ”översikter över händelser och företeelser i samtiden” (NE: krönika).  

Josephson (2009) är dock av en något annan mening som skulle kunna ses som mer 

tidstypisk för hur vi idag ser på texttypen krönika, vilket är närmare kåseriet. Josephson 

anser översiktligt att en krönika ”kan vara en allmän översikt över aktuella händelser” 

och ”en personligt hållen och ofta underhållande text” (Josephson 2009:58). Den 

kronologiska ordningen i texten är inte heller nödvändig. Stilen i krönikan beskrivs som 

varierande hög (fackspråk) och låg (slang) med möjligheten att som skribent använda 

både du-tilltal och jag-form. Även ofullständiga meningar är tillåtet eftersom de kan ge 

uttryck för värderingar: ”En härlig tid!” (2009:59). Denna stilblandning skapar enligt 

Josephson ironisk distans till ämnet som tas upp. Gränsdragningen till kåseri gör han 

genom att påvisa att ett kåseri ”nästan alltid [måste] berätta en historia” (2009:59). 

Vidare menar han att när krönika som genre år 2002 introducerades som skrivuppgift i 

nationella provet i nionde klass, ska somliga lärare: ”ha börjat yra om Erikskrönikan” 

(2009:58). 

Ovanstående två olika sätt att se på hur en krönika ska vara skriven skapar problem i 

undersökningen av texturvalet. Det första problemet är att det finns en delad bild av vad 

en krönika är och hur den ska skrivas, vilket troligtvis även har påverkat elevernas sätt 

att skriva. Det andra problemet ligger i att krönikan kan ligga talspråket nära genom 

slanguttryck och ofullständiga meningar. Eleverna fick inte någon exempeltext att tillgå 

vid provtillfället (Nationella provkommittén), vilket också ger en komplicerad bild av 

elevernas uppfattning om vad en krönika är och hur den ska skrivas.  

4 Metod 
Textanalysen i undersökningen av elevtexterna är anpassad till ändamålet att undersöka 

talspråkligheter. Därför utvaldes endast textanalytiska delar som leder till stilmarkörer 

som visar på talspråklighet. Anledningen till detta är att metoden textanalys kan, om 

gjord fullt ut, från innehåll och disposition till fonem och stavelser, bli omfattande. I 

min undersökning tjänar inte en fullständig textanalys undersökningens syfte. Just 

metoden textanalys och dess analysobjekt, syntaktiska meningar, bisatsfrekvens, 

meningslängd, substantiv/verb-kvot, substantivfrekvens och verbfrekvens baserar sig i 

huvudsak på Palmér och Östlund-Stjärnegårdhs Bedömning av elevtexter (2005) men 

även Josephson, Melin och Olivs Elevtext (1990). Lagerholms Stilistik (2008) har jag 

främst använt i samband med urvalet av mätbara stilmarkörer i relation till 
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talspråklighet och för att jämföra hur talspråkliga elevtexterna är, men också för att få 

en struktur på metoden som till viss del sätts i relation till stilistisk analys.  

Lagerholm menar att en stilanalytiker analyserar språket och dess delar: ”inte för att 

säga något om det språkliga systemet i sig utan för att förklara hur språket har formats 

utifrån den givna situationen” (2008:23). Stilanalys innebär också att genom ett 

deskriptivt och förklarande tillvägagångsätt värdera hur väl en stil passar ett specifikt 

syfte (2008:25). 

4.1 Stilmarkörer 

Lagerholm beskriver stilmarkörer som en språklig konstruktion som bidrar till en 

stilistisk egenskap och menar att stilmarkörer finns på olika nivåer (2008:30ff). En 

stilmarkörs påverkan på stilen avgörs av bland annat som tidigare nämnts av 

sammanhang, frekvens, position och kombination stilmarkörer (2008:67). Analysen av 

elevtexterna sker främst med fokus på frekvensen, eftersom detta lämpar sig för en 

kvantitativ analys. Väsentligt att ha i åtanke är att en ensam stilmarkör säger endast lite 

om vilken stil en text har. Samtliga stilmarkörer ger tillsammans det övergripande 

stildraget. Eftersom undersökningens syfte är att se hur nära elevtexterna ligger 

talspråket har jag endast valt ut stilmarkörer som kan visa på talspråklighet och 

skriftspråklighet.  

4.2 Syntax 
Här redogör jag för den syntaktiska nivån av textanalysen där följande ingår: 

makrosyntagmer, meningslängd, bisatser, substantiv/verb-kvoten och dubbel satsdel. 

4.2.1 Syntaktisk meningslängd 

Syntaktisk meningslängd baseras på uppdelningen av makrosyntagmer i förhållande till 

antalet ord i texten. Den syntaktiska meningslängden i en text är en följd av andra 

stilmarkörer. I den här studien är det dock relevant att undersöka syntaktisk 

meningslängd eftersom analysen sker i jämförande syfte mellan elevtexterna från 1992 

och 2003. I Lagerholms tabellsammanställning (Bilaga I) visar ett lågt värde av 

syntaktisk meningslängd på talspråkliga drag (2008:249ff). 

4.2.2 Bisatsfrekvens 

Bisatsfrekvensen baserar sig på antalet bisatser per syntaktisk mening och är ett mått på 

komplexiteten i texten. Lagerholm menar att bisatsfrekvensen är en svagare stilmarkör. 

Intressantare är att analysera bisatsens typ, position, längd och struktur, vilket dock inte 
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ryms inom tidsramen för undersökningen. I Lagerholms tabellsammanställning (Bilaga 

I) är det endast ytterligheterna av texttyper som visar på större komplexitet, som 

exempelvis lagtext. Samtalets komplexitet mätt i bisatsfrekvens ligger i nivå med 

tidningstext (2008:249ff). Jämförelsen kommer att fokusera på om texterna är 

hypotaktiska eller parataktiska. 

4.2.3 Verbal och nominal stil 

Informationstätheten består av de två variablerna substantiv och verb. Dels beräknas 

dessa var för sig i förhållande till antalet ord i texten, vilket ger andelen av respektive 

variabel. Dels sätts de i relation med varandra för att beräkna S/V-kvoten. Resultatet ger 

verbal eller nominal stil. Jämförelsen med Lagerholms tabellsammanställning (Bilaga I) 

sker i förhållande till ett värde som är beräknat genom nominalkvot och är, som nämnts 

ovan, en mer exakt beräkning för nominal kontra verbal stil (2008:249ff). 

Undersökningens omfattning satte dock begränsningen till S/V-kvot. 

4.2.4 Dubbel satsdel, så 

I analysen av materialet har jag räknat på antalet så-konstruktioner (jfr Lagerholm 2008, 

Ekerot 1988). Konstruktionen förekommer endast i samband med adverbial i 

fundamentet och innan det finita verbet i huvudsatsen. Antalet så-konstruktioner sätts i 

relation till antalet fundament för att skapa en överskådlig bild på hur frekvent 

förekommande konstruktionen är. 

4.3 Lexikal nivå 

4.3.1 Ord 

När det kommer till ord som stilmarkörer lyfter Lagerholm fram ett brett spektrum över 

stilistiska värden som är möjliga att väga in i stilen, så som stilnivå, stilvalör och vilka 

egenskaper frekvensen av olika ordklasser kan skapa. Exempel på ords stilnivå som 

Lagerholm lyfter fram är hus och kåk (2008:91). Kåk är ett ord som ses som mer 

talspråklig än hus. Möjligheten i stilanalys finns alltså att värdera även rättstavade ord 

men jag begränsar mig till de stilmarkörer som visar på talspråkligheter i vid 

bemärkelse. Jag har alltså inte värderat samtliga specifika ord, utan har gjort ett urval av 

ord och fenomen som har varit frekvent förekommande. 

Jag har i undersökningen utgått från vad som är den skriftspråkliga normen i SAOL 

och korsreferenser har gjorts utefter de upplagor av SAOL som var tillgängliga vid de 

två skrivtillfällena: SAOL 11 (1986) för elevtexterna skrivna år 1992 och SAOL 12 
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(1998) för elevtexterna skrivna år 2003. Båda dessa upplagor finns att tillgå via Svenska 

akademiens hemsida.  

4.3.2 Förkortade ord och morfologi 

Morfologi och förkortade ord i allmänhet är svårt att separera, vilket jag har tagit upp i 

kapitel 2.3. Här sammanställs de ord som har blivit böjda på ett sätt som inte anses 

korrekt enligt den språkliga normen och/eller har blivit förkortade och därför uppvisar 

bortfall av bokstäver. Även dessa ord har jämförts med SAOL 11 och 12. 

4.4 Referensmaterial 
Lagerholm beskriver norm inom stilistiken som att alla läsare jämför texten med något, 

en omedveten norm, och som kanske inte alltid är helt självklar utan subjektiv 

(2008:39ff). För att få någon sorts referens har jag i sista ledet i jämförandet av 

elevtexter även ställt dessa i förhållande till en referenstext. Texten är Olle Josephsons 

krönika ”Krönikor” ur Språktidningen (2009/9). Givetvis är det en nackdel att endast ha 

en enda text att jämföra med men eftersom Josephson i texten beskriver sin krönika som 

”krönikemanual”, ser jag att just denna text fungerar för detta ändamål. 

4.5 Metodkritik 
För att ytterligare stärka underlaget för resultatet hade det även varit intressant att 

undersöka förekomsten av pronomen i materialet. Detta är något som både Einarsson 

(1978) och Lagerholm (2008) lyfter fram som indikator och stilmarkör för hur 

talspråklig stilen i en text är. Uppsatsens omfång begränsade antalet analysvariabler och 

därför är inte pronomenförekomst inkluderat i studien. 

Vidare är jämförandetalen i tabellsammanställningen (Bilaga I) i Stilistik (2008) 

kanske inte fullt rättvist att sätta elevtexterna i relation till. Lagerholm menar att det 

undersökta materialet i första hand ska jämföras inom genren (2008:247). Detta har 

dock inte varit möjligt, eftersom jag inte har funnit någon sammanställning över 

stilistiska data inom krönikegenren.  

Att Olle Josephson (2009), vars text jag har använt för att skapa en norm, är en 

erfaren skribent och språkforskare är också en nackdel när elever med liten 

skriverfarenhet sätts i relation till hans text. Jag skulle kunna tänka mig att Josephson 

inte lämnar någon formulering åt slumpen. 
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5 Resultat 
Resultatet är uppdelat i tre delar. Den första delen visar hur de två textsamlingarna, 

1992 och 2003, står sig i varje undersökt talspråkligt element och hur skillnaden är 

mellan dem. Den andra delen består av en sammanfattning av skillnaderna mellan 

elevtexterna från de två årtalen. Den tredje delen visar hur elevtexterna liknar eller 

skiljer sig från Olle Josephsons ”krönikemanual” (2009).  

5.1 Syntax 

5.1.1 Meningslängd 

Meningslängden mellan år 1992 och 2003 är näst intill oförändrad, vilket framgår av 

Tabell 1. Antalet ord per syntaktisk mening har ökat med 0,5 från 10,5 i medeltal 1992 

till 11,0 i medeltal 2003. Värdet ligger enligt Lagerholms tabellsamling (Bilaga I) 

närmare tidningsspråk (12,5 ord per syntaktisk mening), än samtalet som har 8,8 ord per 

syntaktisk mening. I förhållande till Josephsons krönika är elevtexternas syntaktiska 

meningar längre. Hans text har en syntaktisk meningslängd på 9,25 ord.  

Något som är väsentligt att lyfta fram är de stora skillnaderna inom materialet, 

vilket varierar från 6,7 ord per syntaktisk mening i text 6 från 1992 till 14,9 ord per 

syntaktisk mening i text 12 från 2003. Totalt tre texter uppvisar ett värde lägre än 8,8, 

som enligt Lagerholms tabellsamling (Bilaga I) motsvarar samtal (2008:249). Precis 

som Lagerholm lyfter fram kan inte den syntaktiska meningslängden ensam ge någon 

indikator på hur talspråklig en text är utan kan endast tillsammans med andra värden 

visa en tendens mot antingen skriftspråklighet eller talspråklighet (2008:121ff).  

Tabell 1: Meningslängd 

År Medelvärde Högsta  Lägsta 

1992 10,5 13,5 6,7 

2003 11,0 14,9 8,1 

Nedan följer två exempel från elevtexterna som visualiserar en av de längsta och en av 

de kortaste meningarna. Den första lyder: ”Efter att jag själv nu gått i nästan nio långa 

år och därmed nästintill avslutat det kapitel i mitt liv vi kallar grundskolan, tänker jag 

berätta vad jag har varit med om” (Text 22). Meningen innehåller 32 ord och tre 

bisatser, varav en andragradsbisats i fundamentet och är en lång mening i förhållande 

till ”Kristina öppnade” (Text 6). Denna korta mening innehåller endast subjekt och 

predikat, vilket är de satsdelar som krävs för att en makrosyntagm ska vara en mening 

(2008:121ff). Visserligen finns i textsamlingen ett fåtal interjektionmakrosyntagmer 
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som endast innehåller ett ord, men jag vill här belysa skillnaden mellan långa och korta 

meningar. 

5.1.2 Bisatsfrekvens 

Bisatsfrekvensen anger hur komplex en text är men visar endast i sammanhang med 

andra stilmarkörer på talspråkligheter eller skriftspråkligheter. Bisatsfrekvensen varierar 

inom de två elevtextsamlingarna med en lägsta bisatsfrekvens på 0,20 i text 6 från 1992 

till 1,03 i text 12 från 2003. Förändringen som har skett från 1992 till 2003 är att 

texterna blir något mer komplexa. 1992 är medelvärdet för elevtexterna 0,54 och för 

2003 är medelvärdet 0,58. Att sätta elevtexternas medelvärden i relation till Lagerholms 

tabellsammanställning (Bilaga I) ger inte mycket i bemärkelsen talspråklighet. 

Anledningen är att bisatsfrekvensen för samtal är densamma som för lärobok, tidning 

och broschyr som för skrivna texter. I förhållande till Josephsons ”Krönikor” (2009) har 

elevtexterna en större komplexitet, eller snarare drag av hypotax. Hans text har en mer 

samordnande, parataktisk, stil med fler huvudsatser och få bisatser. Totalt har texten ett 

bisatsfrekvensvärde på 0,14, utan att för den delen upplevas som talspråklig.  

Tabell 2: Bisatsfrekvens 

Årtal Medelvärde Högsta Lägsta 

1992 0,54 0,94 0,21 

2003 0,58 1,04 0,32 

5.1.3 Så-konstruktionen 

Till skillnad mot de två tidigare undersökta stilmarkörerna är så-konstruktion (dubbel 

satsdel) en stark talspråklig stilmarkör. Nedan följer ett av många exempel på hur så kan 

förekomma i elevtexterna: ”Men när vi sedan kom i tidningen så började jag tycka att 

det var roligt” (Text 9). Den syntaktiska meningen inleds med en bisats med satsdelen 

tidsadverbial i fundamentet och det efterföljande så är placerat innan huvudsatsens 

finita verb. Totalt förekommer liknande konstruktion med så elva gånger i Text 9 varav 

samtliga har adverbial i fundamentet, vilket är i enighet med både Lagerholm (2008) 

och Ekerot (1988). Det kronologiska berättandet om elevernas skolgång som 

förekommer i samtliga elevtexter på ett eller annat sätt skulle kunna ha påverkat att så-

konstruktionen är frekvent förekommande, eftersom så-konstruktionen endast 

förekommer i samband med adverbiala fundament. Så förekommer naturligtvis även i 

andra konstruktioner, bland annat som konjunktion. I hela textsamlingen syns alltså en 

stark tendens av talspråklighet men också att denna talspråkliga så-konstruktion sakta 

ökar mellan åren 1992 och 2003. I elevtexterna från 1992 användes så-konstruktionen 
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39 gånger, medan tre elever inte använde konstruktionen alls. I elevtexterna från 2003 

användes så-konstruktionen 54 gånger, alltså femton fler så-konstruktioner. Däremot 

stod Text 15 för hela 24 konstruktioner och fyra elevtexter innehöll inga så-

konstruktioner. Påpekas bör att det är totalt sju elevtexter som inte uppvisar något 

användande av konstruktionen, vilket visar att användandet inte är direkt utbrett. I 

förhållande till antalet fundament blir andelen så-konstruktioner 1992 4,4 % till skillnad 

mot det mer frekventa användandet av konstruktionen 2003: 7,5 %. 

5.1.4 Nominal och verbal stil 

Både elevtexterna från 1992 och 2003 uppvisar en tendens till att vara ”pratiga”, alltså 

har en verbal stil. Som syns i Tabell 3 har elevtexterna från båda årtalen en S/V-kvot 

förhållandevis nära 0,7 och enligt värden hämtade från Lagerholms 

tabellsammanställning (Bilaga I) är nominalkvoten (N/V-kvot) för en muntlig debatt 0,7 

(2008:250). (Observera att nominalkvoten inte är det exakt samma som S/V-kvot, se 

kapitel 2.3.2). Om resultatet sätts i relation till nominalkvoten för samtal som är 0,5 och 

gymnasieuppsats som är 1,2, syns det att elevtexterna ligger närmare samtalet än 

gymnasieuppsatsen. Josephsons krönika är mer nominal än elevtexterna och har en S/V-

kvot på 1,2. 

Vid en jämförelse med Lagerholms (2008) sammanställda tabeller (Bilaga I) syns att 

substantivfrekvensen i elevtexterna, 1992: 15,6 och 2003: 14,7, knappt har ett värde 

högre än muntlig debatt, vars värde är 13,7 per 100 ord. Samma gäller verbfrekvensen, 

1992: 20,2 och 2003: 20,3, där muntlig debatt har ett värde på 20 per 100 ord. 

Josephsons krönika har däremot en substantiv- och verbfrekvens på 21,5 respektive 

17,5, vilket enligt Lagerholms tabell motsvarar gymnasieuppsats och nyhetsartikel. 

Visserligen har det totalt sett inte skett någon stor förändring. Men en svag tendens 

finns att elevtexterna från 2003 har blivit något mer talspråkliga i samtliga tre 

kategorier: S/V-kvoten har blivit lägre, frekvensen av substantiv har minskat och 

frekvensen av verb har ökat.  

Tabell 3: Substantiv-/verbberoende värden 

Stilmarkör Medelvärde Högsta Lägsta 

1992    

S/V-kvot 
0,78 0,94 0,62 

Substantivfrekvens 

Per 100 ord 
15,6 17,8 13,5 

Verbfrekvens 

Per 100 ord 
20,2 23,4 12,8 
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2003    

S/V-kvot 
0,73 1,01 0,44 

Substantivfrekvens 

Per 100 ord 
14,7 17,9 11,2 

Verbfrekvens 

Per 100 ord 
20,3 25,4 18,2 

5.2 Ord – lexikal nivå 

5.2.1 Talspråkliga ord och substitutioner 

Den syntaktiskt integrerade diskurspartikeln ju är ett ord som enligt Josephson 

förekommer tio gånger oftare i talspråk än i skriftspråk (2005:7). Till skillnad från 

Josephson benämner inte SAOL (varken upplaga 11 eller 12) ju som vardaglig utan 

endast som adverb. Förekomsten av ju i elevtexterna uppgår, i förhållande till antalet 

ord i textmassan, till knappt 0,4 % 1992 och drygt 0,2 % 2003. Sett till frekvensen per 

100 syntaktiska meningar förekommer ju endast vid 3,7 gånger år 1992 och 2,5 gånger 

år 2003. De är en försumbar indikator i helheten men det har, förutom i antalet använda 

ju, skett en förändring av hur många av eleverna som använder sig av ju. Av 

elevtexterna 1992 användes ordet minst en gång av alla elever utom en till skillnad mot 

2003, där endast fyra av elva elever har använt sig av ju.  

Både SAOL 11 och 12 benämner dom som ”vardagligt uttalat” och ”vardaglig” och 

finns som eget ord i ordlistan, men hänvisar till beskrivningen under ”den”. Som nämnts 

tidigare enligt Lagerholm (2008) anses dom inte ha fått genomslag i standardiserad 

skrift och därför väger jag även i resultatet in just dom, där ordet byter ut pronomen i 

subjektsform, de, och objektsform, dem. Substitutioner till dom är vanligt 

förekommande i elevtexterna. Jämförelsen av ordet dom har jag gjort genom att beräkna 

andelen dom i förhållande till de/dem. I texterna från 1992 hade dom en frekvens på 23 

% vilket har ökat till 50% i texterna från 2003. Inom det undersökta materialet syns här 

en tendens till att dom upplevs som acceptabelt att skriva i en text.  

Tabell 4: Förekomsten av dom 

Årtal Antal dom Antal de/dem Förekomst i 

procent 

1992 19 63 23,2 

2003 37 36 50,6 

Nedan har jag samlat de ord som hade en liten förekomst i det samlade 

elevtextmaterialet men som ändå bör lyftas fram, då de i en eller annan bemärkelse visar 
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på talspråklighet. Liksom var ett ord som jag hade förväntat mig påträffa frekvent. Den 

förväntningen stämde inte. Förekomsten av liksom sker endast vid två tillfällen, 

fördelade med en vid varje år.  

Uttryckssätt som ojj och VI är enligt Lagerholm ett stilistiskt knep som en skribent 

kan använda sig av för att förstärka en talspråklig prägel (2008:90). Jag har valt att visa 

att dessa stilistiska effekter förekommer men kommer inte att väga in dem i det 

slutgiltiga resultatet, eftersom jag omöjligen kan avgöra om de är använda med mening 

eller inte. För att kunna säkerställa detta hade en intervju med eleven varit nödvändig. 

I text 21 från 2003 finns Å tre gånger med betydelsen och. Det går alltså inte här att 

säkerställa om eleven eftersträvat en stilistisk effekt, vilket inte känns troligt även om 

samtliga Å förekommer vid korta meningar och inleder meningen, liknande en 

allitteration. Ett exempel av de tre meningarna: ”Å trean gick bra.” (Text 21). Å finns 

naturligtvis inte med i SAOL i denna bemärkelse. Stog som substitut för stod 

förekommer vid fem av tolv fall med innebörden stod, vilket är en förhållandevis stor 

del av tillfällena men i den totala textmassan utgör ordet en försumbar del.  

5.2.2 Nedkortade ord och morfologi 

Våran/vårat benämns inte alls i SAOL 11 som ligger till grund för jämförandet av ord i 

elevtexterna från 1992 och är vid den tidpunkten ett ord som inte är accepterat som ett 

skriftspråkligt ord i det standardiserade språket. I SAOL 12 har ordet våran tagit plats 

som ”vardaglig”. Vårat har också tagits upp men ligger under våran. Orden har alltså 

fått en större acceptans mellan 1992 och 2003, vilket även följer utvecklingen av 

frekvensen i elevtexterna för våran/vårat. Användandet av dessa possessiva pronomen 

har ökat från 63 % i elevtexterna från 1992 till 71 % i elevtexterna från 2003 i de fall 

där våran/vårat är utbytbara med vår/vårt.  

Tabell 5: Förekomsten av våran/vårat 

Årtal Totalt antal vår/vårt och 

våran/vårat 

Antal 

våran/vårat 

Förekomst av 

våran/vårat i procent 

1992 27 17 63,0 

2003 14 10 71,4 

Engstrand (2012) gjorde i Hur låter svenskan, ejenklien en uppställning av hur ett 

uttalat egentligen kunde se ut (2012:19). Ingen av dess former stod att finna i någon av 

elevtexterna, däremot fanns följande form: igentligen. Egentligen och dess substitut 
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igentligen förekommer endast totalt sex gånger i hela textsamlingen varav rättskrivet 

endast en gång.  

Medans är ett ord som har fått plats i SAOL först i upplaga 13, den nu aktuella 

upplagan, som en vardaglig version av medan. I de tidigare upplagorna, 11 och 12, finns 

medans inte upptaget och skulle därför kunna härledas till talspråket och här då ge ett 

talspråkligt drag till de elevtexter där ordet är använt. Däremot förekommer medans 

bara fyra gånger med lika fördelning mellan de två årtalen och medan finns bara skrivet 

två gånger, även här fördelat lika mellan de två årtalen. Uttrycket i och för sig 

förekommer i två varianter: ioförsig och eoförsig. Varianterna förekommer i två 

elevtexter från 1992.  

Ja istället för jag finns bara i två av de 22 elevtexterna och båda är från året 2003. En 

hel del verb följer samma tendens som ja. Några av de verb som har kortats ned eller på 

annat sätt förändrats och inte följer de morfologiska reglerna är: gå (går), jobb (jobba), 

kund (kunde), vart och varigt (varit), bytade (bytte), trevs (trivdes). Även adjektivet 

tråkigt har vid ett tillfälle blivit skrivet som tråkit, vilket går att härleda till hur 

Engstrand (2012) menar att ord i talspråket tar genvägar genom uttalet och som i det här 

fallet eventuellt har överförts till skriftspråket.  

Här tar jag upp ett exempel som tydligt visar hur en elev har kortat ned ord; i det här 

fallet handlar det om verb i preteritum: ”Till en början gick allt bra, jag träffa nya 

kompisar, hamna i en trevlig klass och allt verka bara bra” (Text 22). Elevens hela 

krönika är skriven i förfluten tid, vilket gör att dessa verb: träffa, hamna och verka i 

infinitivform kan ses som felaktiga. Engstrand lyfter några transkriberade exempel på 

hur talad dialekt kan låta och ett exempel som han har är: ”Å han satt där å krångla å 

krångla [min kursiv]” (2012:98). Här syns samma språkliga fenomen som i 

elevtextexemplet, att verbens böjningsändelse saknas. Stilistiskt är alltså denna 

stilmarkör talspråklig.  

6 Diskussion 
Jag ska här sammanfatta resultatet som jag har kommit fram till. Tabell 6: 

Sammanfattning av stilmarkörer nedan ger en övergripande bild av analysen av de olika 

stilmarkörerna i elevtexterna. Kolumnen ”Minskat/Ökat” avser om stilmarkören i fråga 

har blivit mer frekvent eller inte.  
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Tabell 6: Sammanfattning av stilmarkörer 

Stilmarkör 1992 2003 Ökat/minskat 

Meningslängd 10,5 11 Minskat 

Bisatsfrekvens 0,55 0,58 Minskat 

Så-konstruktion 39 (4,4 %) 54 (7,5 %) Ökat 

S/V-kvot 0,78 0,71 Ökat 

Substantivfrekvens 15,6 14,7 Ökat 

Verbfrekvens 20,2 20,3 Ökat 

Ju 33 18 Minskat 

Dom 23 % 50 % Ökat 

Våran/vårat 63 % 71 % Ökat 

Det råder inget tvivel om att elevtexterna som helhet innehåller flera stilmarkörer som 

pekar på talspråklighet och en talspråklig stil än en formellt skriven stil. De syntaktiska 

stilmarkörer som jag har undersökt (meningslängd, bisatsfrekvens, så-konstruktionen, 

S/V-kvoten, substantivfrekvensen och verbfrekvensen) visar att samtliga värden ligger 

nära talspråket i jämförelse med tabellsammanställningen (Bilaga I) från Lagerholms 

Stilistik (2008). Jag har dock inte haft några jämförande tal av så-konstruktionen, 

däremot förekommer konstruktionen inte i Josephsons ”Krönika” (2009). Att 

stilmarkören alls finns med i de skrivna texterna pekar enligt både Lagerholm (2008) 

och Ekerot (1988) på talspråkliga drag.  

På den lexikala nivån, vilken är representativ för talspråklighet i elevtexterna, finns 

en del att diskutera. Visserligen har användandet av de talspråkliga orden våran/vårat 

ökat mellan åren 1992 och 2003, men här är det viktigt att förstå det i relation till att 

språket förändras över tid. Dessa två ord har fått ett allmänt större genomslag, genom att 

de har förändrat sin status i SAOL och blivit mer accepterade. Våran/vårat har i de 

skrivna elevtexterna ett högre talspråkligt värde som stilmarkörer än deras 

skriftspråkliga motsvarigheter, vår/vårt.  Därför bidrar de förstnämnda ändå till 

talspråklig stil. Sammanfattningsvis kan elevtexterna som helhet anses ligga stilistiskt 

nära talspråket. 

Hur är det då med förändringen av talspråkligheter över tid, från 1992 till 2003? Om 

man ser till helheten skulle man kunna göra beräkningen på följande sätt: totalt har jag 

nio olika stilmarkörer som är mätbara och enligt Tabell 6 syns att sex av dessa har ökat, 

d.v.s. närmat sig en talspråklig stil, alltså är stilen mer talspråklig år 2003 än 1992. 
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Dock anser jag att detta kanske inte är helt rättvisande. Stilmarkörerna har olika stark 

påverkan och ska jämförelsen bli rättvisande bör även värdet som de respektive 

markörerna bidrar till den talspråkliga stilen vägas in. Ett exempel är meningslängd. 

Denna stilmarkör har ett lågt stilistiskt värde, som jag har nämnt tidigare i kapitel 2.3.2. 

Samma är det med bisatsfrekvensen eftersom jag inte har gjort en djupare analys av 

vilka typer av bisatser som förekommer. De nästkommande fyra markörerna: så-

konstruktionen, S/V-kvoten, substantivfrekvensen och verbfrekvensen har starkare 

stilistiskt värde än de två förstnämnda. Alltså borde dessa fyra markörer bidra mer till 

den talspråkliga stilen, eftersom de har ett stilvärde som ligger nära talspråket, även om 

orden våran/vårat har fått högre skriftspråkligt värde. Visserligen kan man ifrågasätta 

varför substantiv- och verbanknutna stilmarkörer får stor plats i resultatet men 

Lagerholm (2008) menar att dessa två ordklasser är ”två centrala stilmarkörer för skrift- 

och talspråkligheter” (2008:133). 

Sammantaget syns att fler av stilmarkörerna med högt talspråkligt värde har ökat. En 

förändring av stilen har alltså skett i riktning mot en talspråklig stil från 1992 till 2003, 

vilket till viss del även anknyter till det resultatet som Hultman och Westman kom fram 

till i undersökningen av gymnasisters skrivande (1977). Resultatet skulle eventuellt göra 

Olle Josephson glad som i ”ju” förespråkar att skriftspråket borde ligga närmare 

talspråket (2005:5ff). Men givetvis är texturvalet litet och eleverna som skrev texterna 

kommer med all säkerhet under sin fortsatta skolgång närma sig skriftspråkets standard. 

Ett övergripande problem med den här undersökningen har varit att valet av genre 

föll på krönikan, vilket jag också har nämnt. Krönikan är en genre som har en blandstil, 

och det är fullt möjligt att använda ord med både högt och lågt stilvärde. Exempel som 

Josephson själv lägger fram är bland annat dessa ord: varav, rimligtvis, sån, stajlad, 

variabel och skitår. Han menar att ord som dessa är fullt möjliga att använda i en 

krönika (2009:59).  

Analysen har skett på ett förhållandevis litet material, bestående av 22 elevtexter. 

Därför kan inte resultatet i någon bemärkelse visa på en generell tendens av närmandet 

mot talspråklig stil. 

Något som jag kom till insikt om under skrivandets gång är att språket lever, det 

skrivna så väl som det talade. Detta påverkar naturligtvis också resultatet, eftersom ord 

och sätt att skriva på kanske inte är desamma 1992 och 2003 eller hur jag själv upplever 

språket idag. Detta är något som jag bara har vägt in till liten del, som t.ex. i våran/vårat 

vilka har förändrat sin skriftspråkliga status (SAOL 13).  
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Jag har visat hur talspråkliga elevernas texter har tett sig. Resultatet kan visa 

följande: eleverna har endast till liten del vad gäller stil, lyckats med textanpassningen 

till genren krönika. Detta kan bero på flera faktorer. Eventuellt har eleverna inte den 

arbetsprocess som krävs för att se en tänkt slutprodukt framför sig (jfr Nyström 1997). 

Även själva provsituationen kan spela roll för elevernas skrivande då denna kräver 

mycket av eleverna i framför allt arbetsdisciplin för den korta skrivtiden och fantasi för 

den tänkta skrivsituationen (Einarsson 1978). 

 

7 Slutsatser 
Frågeställningen löd som följer: 

- Hur talspråkliga är stilmarkörerna som finns i texter skrivna av elever i nionde 

klass för nationella proven i svenska 1992 och 2003? 

- Har stilen närmat sig talspråket från året 1992 fram till 2003? 

När det kommer till den första frågan visar den sig vara svår att besvara i någon 

graderande form som lite eller mycket utan att sätta dem i förhållande till något. I 

resultatet syns att samtliga stilmarkörer i hela textsamlingen bidrar till en talspråklig stil. 

Ingen av stilmarkörerna som här är undersökta ger någon tvekan om detta eftersom 

samtliga stilmarkörer ligger långt ifrån ytterligheter som t.ex. lagbokstext. Även om 

genren krönika enligt Josephson ska vara talspråklig pekar han på väsentligheten i att 

blanda högt och lågt. Det höga språket har inte lyst igenom någonstans i elevtexterna. 

Eleverna använder genomgående en talspråklig nära stil både i förhållande och i 

jämförelse med de stilistiska data som är hämtad ifrån Lagerholm (2008) och i 

förhållande till Josephsons krönika ”Krönikor” (2009). 

Fråga två är däremot enklare att besvara genom resultatet av den kvantitativa 

analysen som jag har gjort. Svaret är att elevtexterna som ligger till grund för analysen 

har år 2003 en mer talspråklig stil än elevtexterna från år 1992.  

För framtida studier skulle min undersökning kunna ligga till grund för en jämförelse 

av framtida skrivna elevtexter. Tiden mellan 1992 och 2003 är förhållandevis kort när 

en jämförelse av språklig förändring sker. Att lägga till mer än elva år för ytterligare en 

elevtextsamling skulle ge en mer korrekt bild av hur elevers skrivna språkliga stil har 

förändrats. Eventuellt skulle valet av texter i andra genrer också vara intressant. Vidare, 

enligt Josephsons diskussion om tvetydigheter över hur genren krönika ska skrivas 
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(2009), skulle det vara intressant att stilistiskt titta på hur väl elevernas texter är 

anpassade till genren krönika. 
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