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Abstract 
In the present study, I have analysed changes in writing and genre in grade 9 during the period 

1992–2013. My hypothesis requires more informal language and thus poorer adjustment to 

the right genre. I use a language theory (Teleman 1985) and theories that highlight the chang-

es in school and rest of the community. The study material is taken from the years 1992, 2003 

and 2013, and consists of 64 essays. 

The quantitative analysis of student texts reported in study 1 is based on word variation 

(OVIX), nominal quota value (NQ), percentage of long words, the average graphic sentence 

length, noun phrases longer than one word and the number of words in student texts. Sub-

study 2 is a qualitative genre analysis of six selected essays, in which two from each year 

were analysed. The selected essays are the closest to and farthest from the prose style genre 

normally used in society. 

The analysis showed the following results. OVIX, nominal quota and noun phrases show a 

negative change in students’ discursive language over time. The differences between the stu-

dents declined between 1992 and 2003, but increased during the period 2003–2013. Long 

words, the average sentence length and the number of words increased between 1992 and 

2013. 

Study 2 showed a result that did not differ much over time. Questions in the texts increased 

in 2013. The students who wrote mainly in genre-adapted style are also capable of writing 

about the stances they take on various topics. 
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1 Inledning  
Internationella jämförande mätningar av elevers prestationer i skolan sker vanligtvis genom 

PISA-undersökningarna som genomförs var tredje år (se Skolverket.se). Svenska elevers test-

resultat jämförs med 65 andra länder inom OECD-området. Den senaste mätningen visar en 

försämring av elevernas resultat både inom och utom landet i ämnena matematik, läsförståelse 

och naturvetenskap (se PISA 2012).  

Den svenska språkforskningen intresserar sig också för elevers resultat, och mätningar ge-

nomförs utifrån de nationella proven i svenska. Föreliggande studie är därmed tänkt att vara 

ett bidrag till den longitudinella elevtextforskningen i form av en kvantitativ studie i ämnet.  

Det svenska samhällets kommunikationsmönster har genomgått stora förändringar sedan 

1960-talet till följd av en tilltagande intimisering av offentligheten (se Mårtensson 1988). 

Därutöver har framväxten av alternativa kommunikationsformer förändrat samhället. Internet 

har gett Sverige och resterande världen en teknikförändring som ger nya möjligheter att 

kommunicera via skriven text. Forskningen om skolelevers språkbruk på sociala medier, e-

post och sms, visar att det finns väsentliga skillnader mellan det som normalt betecknas som 

normerat skriftspråk i en skolkontext och den vardagliga skriftburna kommunikationen i de 

nya medierna (jfr Lindqvist Bergander 2015:149). 

I min studie utgår jag liksom Jan Svenssons studie Språk och offentlighet (1993) från hy-

potesen att samhällsförändringar förväntas att resultera i språkförändringar. För att pröva hy-

potesen har jag genomfört en studie av elevtexter skrivna under perioden 1992–2013 med 

sammanlagt tre nedslag: 1992, 2003 och 2013. Närmare bestämt kommer jag att undersöka en 

specifik typ av språkförändringar: förändringar i språkbruket. Jag begränsar mig till att stu-

dera en specifik typ av språkbruk, nämligen elevtexter. Materialet för min studie utgörs av 

argumenterande texter skrivna inom ramen för det nationella provet i svenska för årskurs 9.  

Utgångspunkten för min studie är att intimiseringen i skolan och resterande samhället i 

kombination med förändrade kommunikationsformer har resulterat i språk- och genreföränd-

ringar. Intimiseringen av samhället påbörjades under 1960-talet och har orsakat såväl stil-

förenklingar som avtagande hierarkier i skolan och resterande samhället (Svensson 1993). 

Den tekniska utvecklingen har enligt tidigare studiers resultat påverkat elevers genremedve-

tenhet negativt. De nya kommunikationsformerna har också resulterat i ett mera talspråksan-

passat skriftspråk (jfr Erixon 2012, Lindqvist Bergander 2015). Jag ansluter vidare till Tele-

mans (1985) språkbruksteori som försöker fånga de bakomliggande orsakerna till en språk-

bruksförändring. 
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1.1 Disposition 
Studien kapitel disponeras enligt följande. Kapitel 1 består av inledning, disposition, syfte och 

hypotes. I kapitel 2 redogör jag för studiens teoretiska ram. I kapitel 3 redovisar jag studiens 

material, urvalet och de analysverktyg som jag har använt i studien. Kapitel 4 är ett resultat-

kapitel, där resultatet av delstudie 1 presenteras. Det följs av kapitel 5 som redovisar resultatet 

för delstudie 2. Studien avslutas med kapitel 6 som är en slutdiskussion.  

 

1.2 Syfte och hypotes 
Studiens syfte är att undersöka om de samhällsförändringar som inträffat sedan 1990-talet har 

resulterat i förändringar av språkbruket och genremedvetenheten i diskursiva elevuppsatser 

från årskurs 9. Den tidigare elevtextforskningens slutsatser visar på stora skillnader; forsk-

ningen är därmed oenig om internetspråkets genomslag i elevtexter. 

De eventuella språkbruksförändringar som min studie avsett att mäta utgår från en hypotes, 

där intimiseringen i samhället i kombination med förändrade privata kommunikationsformer, 

påverkat elevers skriftspråk i diskursiva texter så att texterna över tid blir 

• mindre informationstäta 

• längre (uttryckt i antal ord) 

• enklare (kortare ord, färre flerordsreferenter) 

• mindre genremedvetna 

• mer varierade (skillnaden mellan enskilda elever ökar) 

• ordvariationsmässigt mer varierade 

Hypotesen ovan bygger dels på Erixsons (2012) perspektiv som utgår från att intimiseringen 

av skolan har inneburit avtagande hierarkier som resulterat i en minskning av de normerande 

kraven i diskursiva elevtexter. Enligt hans resultat har även övergången från text- till bild-

burna medier medverkat till förändringen av elevernas skriftspråkliga kompetens. Jag bygger 

också vidare på Svenssons (1993) resultat som pekar ut mediala förändringar som betydelse-

fulla för språkbruket. Skolverkets (2012) rapport visar samtidigt på en mer homogen samman-

sättning i Sveriges skolor som har resulterat i vidgade skillnader mellan enskilda elever sedan 

1990-talet. 

De förändringar som förutsägs av hypotesen relateras till begreppen novationsbenägenhet 

och funktionalitetssträvan vid språkbruksnovationer (se Teleman 1985), som i studien utgörs 

av sociala medier, en ökad bildburen kommunikation, SMS-texter och en ökad segregering i 
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den svenska skolan. Förändringstakten förstärks av skolans intimisering som resulterat i att 

lärarnas makt över den skriftbaserade skolkoden har minskat. 

I studien undersöker jag även förändringar av grafisk meningslängd och antalet löpord i 

elevtexterna. Även om mätningar av de två ovanstående variablerna är vanligt förekommande 

i analys av elevtexter, förknippas de vanligtvis inte med diskursiva texter. Mitt syfte med ana-

lysen av variablerna är att utreda hur och om text- och meningslängden i elevuppsatser påver-

kas av texternas informationstäthet och andelen långord.  

Den grafiska meningslängden och antalet löpord i texterna har i jämförelse med tidigare 

studier genomgått en förändring under perioden 1996–2010 som inneburit längre menings-

konstruktioner och elevtexter över tid (se Olevard 1999, Nyström Höög 2010). Jag förutsätter 

således en stigande meningslängd under mätperioden 1992–2013, vilket skulle kunna visa på 

ett bristande intresse för de interpunktionsrekommendationer som finns i skolan. En ökad 

textlängd kan istället tyda på ett mera informationstunt skriftspråk, där eleverna behöver fler 

ord för att framföra sina argument år 2013, vilket även kan leda till en ökad ordvariation över 

tid. 

 

2 Teoretisk ram för studien och forskningsöversikt 
Studiens teoretiska ram utgår från intimiseringen av offentligheten i kombination med de för-

ändringar som skett i det privata rummet genom sociala mediers tillkomst. Förändringarna i 

det offentliga och privata rummet relateras till studiens språkbruksteori. 

 

2.1 Språkbruksförändringar 
Enligt Telemans (1985:78–79) språkbruksteori sker erövringen av ett skriftspråk vanligtvis 

genom skolundervisning. Skriftens utformning ger möjlighet för såväl sändare som mottagare 

att observera tecken på eventuella språkförändringar. Förutsättningarna för bibehållandet av 

ett normspråk kräver en skola som upprätthåller den rådande skriftspråkliga normen i sam-

hället. Teleman (1985:80–85) identifierar tre potentiella orsaker till språkbrukares förändrade 

språknormer. De är funktionalitet, makt och prestige samt novationsbenägenhet och försvagad 

social kontroll.  

Funktionalitet innebär att språkbrukaren inom en avgränsad språkgemenskap löser en kom-

munikativ brist som exempelvis ger en långtgående effektivisering av språkbruket. Skolans 

makt över språkbruket ges av dess myndighetsutövning genom betygssättning (se även Hult-
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man & Westman 1977), medan statlig kontroll skapas av språkvårdande instanser. Prestige-

fyllt språkbruk tenderar också att variera beroende på vilken gemenskap som analyseras. Del-

tagarna i en språklig gruppering har därmed gemensamma språkliga konventioner. No-

vationsbenägenheten är sprunget ur ambitionen att bli en del av det nya revolutionerande, där 

språkbruket kan utgöra exempelvis en identitetsmarkör. Teleman menar vidare att en på-

gående novation slutligen resulterar i en stabilisering. Om den slutliga sociala kontrollen inte 

förmår att slutgiltigt hindra novationens påtryckningar att utgöra en lösning på ett språkbruks-

behov kommer en faktisk förändring att äga rum. 

 

2.2 Det offentliga och privata skriftspråket  
Mårtenssons (1988:107–113) studie av svenskt myndighetsspråk visade på en intimisering av 

kommunikationen. Myndigheter började använda personliga pronomen i utskick och broschy-

rer (du-reformen) och avvek därmed från den tidigare mer kanslispråkliga stilen som undvek 

personligt tilltal vid kontakter med allmänheten. Lind Palickis (2010:39–41) studie av Försäk-

ringskassan visar att myndigheten anammat tydliga klarspråksdirektiv för den information 

som utgår till allmänheten, vilket innebär en vidareutveckling av den kulturförändring som 

framgår av Mårtenssons studie.  

Exempel på personligt tilltal i skolan framgår av Sundins (2010) manual för lärare i skolan 

som ska skriva skriftliga omdömen. I materialet finns förslag på personligt tilltal riktat till den 

huvudsakliga mottagaren av dokumentet (eleven), men även till föräldrar och externa intres-

senter såsom övrig skolpersonal. Intimiseringen kan därmed sägas omfatta även skolans in-

terna dokumentation och ska möjliggöra läsvänliga texter för alla berörda. Intimiseringen från 

offentliga aktörer är ett vedertaget stilgrepp, vars ursprung Svensson (1993:39–40) daterar till 

perioden 1965–1975. En annan aspekt som Svensson lyfter är syntaxförenklingen och re-

kommendationerna att välja bort främmande ord i texter. Han väljer att benämna det som en 

stilförskjutning i samhällets texter, där talspråkliga former kan användas även i skrift. Ett ökat 

massmedialt utbud i kombination med förändringar av skolan har också bidragit till föränd-

ringar i offentlighetens språkbruk och orsakat en ökad språklig variation. Språkvårdens ge-

nomslag har också bidragit till ett mer informellt skriftspråk genom betonandet av språkets 

sociala funktioner. Den mediala explosion som skett genom internets genomslag kan således 

förväntas ha medfört ytterligare stilförskjutningar i elevtexterna (jfr Svensson 1993:35–37).  

 Enligt Teleman (1979:32–35) finns det skillnader mellan offentligt och privat språkbruk. 

Det offentliga språket förknippas med skriftspråklighet, vilket ställer högre krav på explicita 
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uttrycksformer med syntaktiskt korrekt meningsbyggnad. Språket är också i hög grad standar-

diserat, medan det privata språkbruket istället är implicit och situationsbundet. 

 

2.3 Textforskning i skolan 
Språket i skolan genomgår ständiga förändringar över tid. Erixons (2012:184–193) slutsatser 

visar en förändring av det hierarkiska förhållningssättet i skolan. Enligt hans uppfattning har 

intimiseringen resulterat i en minskad styrning för lärarna med elevers bristande intresse för 

skrivregler som en konsekvens. Den skriftburna kommunikationen i skolundervisningen har 

påverkats av ett utökat bildmaterial. De negativa konsekvenser som han redogör för, har re-

sulterat i en sämre förståelse av längre texter (jfr Pisa läsförståelse 2012). Viscovi (2014) pro-

blematiserar i en artikel på DN-debatt svenska skolelevers förändrade literacitet. Digitali-

seringen av samhället har medfört en minskad fritidsläsning som påverkat läsfärdigheten ne-

gativt. Deltagande i skolans skrift- och läsbaserade aktiviteter är enligt hans resonemang otill-

räckligt för att bli en god läsare. Medialiseringen av samhället har skapat ett mer översiktligt 

läsande, vilket ger negativa effekter på PISA-testets mätning av svenska elevers läsförståelse.  

En analys av den förändrade kommunikationen i samhället ges av Findahls (2010) studie 

av den svenska befolkningens internetanvändning som visade ett ökat intresse för socialt nät-

verkande mellan åren 2005–2010 i befolkningen som helhet. Under 2010 använde cirka 40 % 

av barnen i högstadieåldern sociala medier varje vecka. Enligt Ghersetti (2015:512) har 12–

15-åringars användning av sociala medier ökat till 6,7 timmar per vecka enligt surveystudien 

som utfördes under 2014. Det ska jämföras med Bergströms (2003:321) studie som visar att 

datoranvändning minst en gång per vecka bland ungdomar har ökat från 9 % till 89 % mellan 

åren 1992 och 2003.  

Statistik från SCB (2014) visar internetanvändning för pojkar och flickor i ålder 13–15 år 

för året 2013. Resultatet visar att 33 % av flickorna och 20 % av pojkarna är uppkopplade 

minst 3 timmar varje dag. Motsvarande resultat som gäller dataspel visar ett resultat för 22 % 

för pojkarna och 8 % för flickorna.  

Skrivandet i skolan är således normerat av kulturella förväntningar, där bruksprosatexter är 

normerande för skolans skriftspråk. I denna studie är det debattartikeln som utgör normen för 

eleverna. Varje moment har därmed en genrekod som eleven förväntas att följa. De aspekter 

som följer med skolans intimisering innebär en personligare relation mellan lärare och elever, 

medan lärarens kunskapsövertag minskar genom en ständigt pågående teknikutveckling. Ele-

vernas tekniska kunskaper gör att de ofta behärskar den nya tekniken bättre, vilket undermine-
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rar skolans hierarkier. Erixons slutsatser (2012:184–193) belyser elevernas problem med av-

skiljandet av kontextuella gränser mellan textgenrer men även en förändrad uppfattning av 

textbegreppets betydelse, vilket framgår av citatet nedan: 

Lärarnas undran rör det faktum att eleverna till synes i så liten utsträckning tycks bry sig om skrivandets for-

mella aspekter, särskilt vad gäller grammatik. Förhållandet var annorlunda tidigare, menar lärarna, då ele-

verna insåg betydelsen av grammatiskt korrekta texter i ett betygssammanhang. Det är inte bara så att deras 

texter är influerade av olika typer av talspråk, de utmanar därmed också, medvetet och omedvetet, uppställda 

skrivregler. […] Lärarna menar också att eleverna bryter upp de genrekonventioner som omgärdat skrivandet 

i skolan. (Erixon 2012:188) 

Erixon (2012:188) ser även skolskrivandet som influerat av sms-kultur och medial utveckling, 

vilket kan medföra en förändrad tolkning av begreppet text. Lindqvist Bergander (2015:149) 

bekräftar att talspråksnära skriftspråk används vid kommunikation i sociala medier och med 

hjälp av skriftburen prosodi, det vill säga smileys och bilder används för att utveckla en 

kommunikativ situation i sociala medier och via sms. Collin (2007:85) benämner det som att 

skicka icke verbala signaler till mottagaren. Även om syftet med smilisar varierar så framgår 

det av Collins slutsatser att smilisar vanligtvis inte ersätter skriven text, utan snarare är ett 

verktyg för att åstadkomma en önskvärd stämning i forumet.  

Nyström (2000) analyserar i sin avhandling gymnasieelevers skrivande i olika texttyper, 

genom analyser av texternas form och struktur. I analysen använder hon nationella prov i 

svenska tillsammans med elevernas självvalda texter. Resultatet visar en tydlig begränsning 

när eleverna väljer genre, vilket tyder på att de inte uppnått en förmåga att aktivt välja olika 

genrer i skolan. I de självvalda texterna visar de däremot exempel på andra texttyper än de 

berättande och diskursiva genrerna som är vanligast förekommande i skolan.  

Olevard (1999) har undersökt nationella prov från 1987 och 1996 i en kvantitativ studie. 

Resultatet visar en ökande textlängd under perioden. Den genomsnittliga meningslängden har 

inte genomgått någon märkbar förändring, utan resultatet skiljer sig marginellt med 11,7 ord 

år 1986 mot 11,6 ord för jämförelseåret 1996. I studien finns ingen signifikansprövning redo-

visad, vilket minskar resultatets tillförlitlighet.  

 Ciolek Laerum (2009) har utgått från elevers skrivande i nationella prov som skrivits i års-

kurs 9 mellan åren 1987, 1996 och 2006. I hennes resultat ökar textlängden ökar vid varje 

mätpunkt; texterna är således längst år 2006. 

 Skolverkets (2012:76–81) rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? visar ökande 

skolnivåeffekter på högstadieelevers resultat sedan slutet av 1990-talet som beror på bland 

annat elevernas socioekonomiska bakgrund. Skolans möjlighet att uppfylla sitt kompensato-
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riska uppdrag har till följd av elevers rätt att söka valfri skola resulterat i dolda sorteringsmek-

anismer. Studiemotiverade elever tenderar därmed att söka sig till specifika skolor, vilket ger 

skevare elevunderlag år 2011 än 1998. En faktor som kan relateras till begreppet kamrateffekt, 

där en studiemotiverad elev tenderar att ha positiva effekter på den resterande gruppen. 

 Skolans uppgift är att förmedla offentlighetens språk till eleverna, vilket sker genom 

kommunikation med lärare, kamrater och läsning av de tillgängliga läromedlen. Inlärningen är 

ämnesöverskridande och därmed inte begränsad till svenskundervisningen. Inlärning genom 

tal, läsning och lyssnande är en förutsättning för att tillgodogöra sig det offentliga språket som 

används i samhällets texter. Skolan ska kompensera för skillnaderna i elevernas sociala bak-

grund och därmed motverka klassreproduktion (Teleman 1979:109–117).  

Synen på elevtexters språkliga utformning är dock inte samstämmig, utan en annan syn är 

att skolans normerande makt fortfarande upprätthåller skolkoden, vilket jag redogör för ne-

dan.  

Enligt Linnér & Lundin (2011:93) ska skolan ge eleverna skriftspråkliga färdigheter som 

ska omfatta mer än ett personligt orienterat skriftbruk genom en så kallad skolkod som följer 

det normerande språkbruket i samhället. Enligt deras uppfattning upprätthålls den fortfarande 

i skolan, och lärarna har därmed en fortsatt kontroll över elevernas skriftspråk i skolan. Deras 

redogörelse stöds av Sofkova Hashemis (2008:121–136) undersökning av högstadieelevers 

skol- och fritidstexter som visar på en genreanpassning av elevtexten beroende på tilltänkt 

mottagare. I hennes jämförelse följer skolinlämningarna svenska skrivregler bättre än de tex-

ter som producerats i form av sms och e-post, även om förkortningar, talspråkliga ordformer 

och stavfel även förekom i skolinlämningarna. Även Josephson (2013:104–110) ansluter sig 

till resonemanget. Han menar att den tekniska utvecklingen medfört en förskjutning av de 

traditionellt tal- och skriftspråkliga forumen. Dagens skribenter måste således behärska olika 

språkliga genrer för att kunna delta i tillgängliga forum snarare än att skriftspråket blivit mer 

talspråkligt. De elektroniska texterna har enligt hans resonemang bidragit till en ökad in-

timisering genom den språkliga frihet som omgärdar skriftburen media.  

Danielsson & Selanders (2014:23–37) redogörelse bekräftar en förändrad syn på undervis-

ningen i skolan, där multimodala inslag som påverkar undervisningens tidigare upplägg före-

kommer mer frekvent. De ger samtidigt en bild av ett mera textburet samhälle, vilket bekräf-

tas av Karlsson (2006), där hon med ett etnografiskt perspektiv undersökte skriftanvändning 

hos sju olika yrkesgrupper. En multimodal text har mindre tydliga avgränsningar mellan dess 

början och slut än textburna, vilket leder till ett förändrat kommunikationssätt. En förståelse 

10 
 



för olika texttyper och genrer är nödvändigt om elever ska ha möjlighet att uttrycka sig skrift-

språkligt korrekt i olika situationer.  

 

2.3 Genreteori  
Nyström Höög (2010:14–15) placerar argumenterande texter som en underkategori till det 

överordnade begreppet diskursivitet. Ett diskursivt skrivande ska ses som en nödvändig förbe-

redelse för vuxenlivet och en kompetens som är nödvändig för senare utbildning. Svensson 

(1995:171) menar att språkvården och skolan har främjat texter med förenklad text- och me-

ningsuppbyggnad, något som riskerar att skapa oklarheter i elevtexternas genretillhörighet. 

Enligt Ledin (1999:20) ska den argumenterande texten innehålla tillståndsbetecknande satser 

som uttalar sig om en specifik företeelse. Det finns således stora likheter mellan deskriptiva 

och argumenterande texter. Ledins (199:24) genreindelning baseras på hans redogörelser av 

begreppet. Det finns en förväntan på språkbruket inom en specifik genre, samtidigt som texter 

alltid relateras till en social process, som ger texten ett syfte. Slutligen finns det en föränd-

ringsmekanism i begreppet, där användningsområdet över tid speglar genrens betydelse.  

Den enskilda elevens uppfattning av genrer kan relateras till Ledins (1999:27–29) dis-

kussion av genrekonstituerande begrepp som innebär brister i det genretypiska språkbruket, 

men även faktorer som bygger på ämnesval, tidigare erfarenheter och textens syfte kommer 

ha betydelse för genremedvetenheten. 

En diskursiv text tillhör sakprosagenren. Den tenderar att utgöra problem när högstadie-

ungdomar i nationella prov förväntas att skriva en diskursivt hållen diskussion; de har enligt 

tidigare studier uppenbara svårigheter att lämna den berättande prosan och saknar därmed 

förmågan att använda ett opersonligt förhållningssätt gentemot ämnet (jfr Hultman 1989).  

  

3 Material och analysmetod 
Kapitlet som följer inleds med avsnitt 3.1 nedan, där jag redovisar studiens material. Det följs 

av en urvalsbeskrivning av texternas ursprung, tillgänglighet och representativitet för genren 

nationellt prov i svenska för årskurs 9. Det avsnitt som följer utgörs av studiens metodolo-

giska variabler som är kvantitativa beräkningar av: OVIX, nominalkvot, långord, grafisk me-

ningslängd, textlängd, och flerordsreferenter i 3.2. Därefter diskuterar jag studiens validitet 

och reliabilitet i avsnitt 3.3. Kapitlet avslutas med metod- och teorikritik i avsnitt 3.4. 
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3.1 Materialbeskrivning, urval och etiskt förhållningssätt 
De två första mätpunkterna i studiens material (1992 och 2003) utgörs av texter hämtade från 

datakorpusen Skrivbanken, vilken är en resurs som tillhandahålls av Linnéuniversitetet och 

innehåller uppsatsarbeten skrivna av elever i årskurs 9 under åren 1992 och 2003. Elevuppsat-

serna från 2013 har jag beställt från Uppsala universitets arkiv för nationella prov i svenska. 

Materialet utgörs av utskrivna kopior från inlämnade elevuppsatser. 

Texterna i Skrivbankens arkiv möjliggör en kategorisering av texterna utifrån variablerna 

kön och betyg för elevtexterna från 2003, medan dessa uppgifter saknas för uppsatserna från 

1992. Mitt urval för 2003 är strategiskt och syftade till att uppnå en jämn köns- och betygs-

fördelning med det material som jag fick skickat från Uppsala universitets arkiv (2013). Ef-

tersom uppsatserna från 1992 saknar uppgifter om de variabler som jag utgått från i de övriga 

mätpunkterna, har jag valt ut de 24 första tillgängliga uppsatserna i Skrivbanken. Två av upp-

satserna saknade en eller flera sidor. Jag valde därför att makulera dem och utgick från de 

resterande 22 uppsatserna. Alla nationella prov som skrivits under 2003 och 2013 har minst 

godkänt betyg (betyget E för uppsatserna från 2013), medan det enligt min bedömning är san-

nolikt att en alternativt två uppsatser från 1992 inte hade uppnått betyget godkänd 2003 eller 

E om den skrivits under 2013. Alla 64 uppsatser som ingår i studiens material är skrivna av 

elever som läst svenska som förstaspråk och har valt det nationella provets argumenterande 

uppgift vid skrivtillfället. 

Materialets omfattning uppgår till 36 822 ord, vilket motsvarar 64 elevuppsatser mellan 

åren 1992–2013. Texterna från Skrivbanken har ursprungligen skrivits på lösblad men är åter-

givna ordagrant i en mer analysvänlig dataskriven form. De analyserade elevuppsatserna är 

således språkligt autentiska med originalet. I uppsatserna från Uppsalas arkiv är 7 stycken 

skrivna på dator och resterande 13 uppsatser har skrivits för hand. Alla uppsatser från 2013 

har jag har skrivit in i datorn manuellt för att jag skulle kunna göra digitala sökningar i dem.  

Tabell 1 nedan visar studiens material fördelat efter antal ord och antal analyserade uppsat-

ser för respektive mätpunkt. 
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Tabell 1. Redovisning av studiens material fördelat på årtal och antal ord  
Mätpunkt Antal ord Antal uppsatser 

   

1992 11 101 22 

2003 

2013 

Totalt 

13 468 

12 253 

36 822 

22 

20 

64 

 

Som framgår av tabell 1 är 2003 års material störst. Det följs av 2013 års uppsatser, som trots 

två färre uppsatser än åren 1992 och 2003 ändå har ett större material än 1992 års mätpunkt. 

Urvalet från år 2013 är således 20 uppsatser, medan åren 1992 och 2003 har 22 uppsatser var-

dera.  

 I den överenskommelse som gjordes med Uppsala universitet i samband med utkvitte-

ringen av materialet har jag förbundit mig att följa de etiska riktlinjer som gäller vid forskning 

om nationella prov i svenska. Alla 64 uppsatser i studien är avpersonifierade enligt överens-

kommelsen. De eventuella namn som förekommer i texterna används inte i de textutdrag som 

visas i resultatpresentationen. Inga uppsatser publiceras heller i sin helhet, utan de citat som 

förekommer har hämtats från olika texter. Materialet används enbart som underlag i denna 

studie. 

 

3.2 Metod 
Avsnitten 3.2.1–3.2.5 redovisar de variabler som utgör underlaget för studiens resultat. De 

kvantitativa och kvalitativa variabler som jag redogör för nedan har i tidigare studier av elev-

texter använts för att mäta språklig täthet, ordvariation och genretillhörighet (se Hultman & 

Westman 1977, Holmberg 2005). Elevernas skriftspråk analyseras med hjälp av flera variab-

ler för att kunna mäta de eventuella skriftspråksförändringarna i så stor utsträckning som möj-

ligt. Alla 64 texter har analyserats kvantitativt, och 2 uppsatser från respektive mätpunkt har 

därefter valts ut för en kvalitativ genrestudie. Totalt 6 uppsatser ingår i urvalet till den andra 

delstudien som baseras på det resultat som presenteras i avsnitt 4.5.  

 

3.2.1 Ordvariation 

Enligt Nyström (2000:176) mäter en texts ordvariation (OVIX) både avsändarens ordförråd 

och elevernas möjlighet att producera olika typer av texter. Mätmetoden är ursprungligen ut-
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vecklad av Hultman (1977) inom projektet Skrivsyntax och innebär att antalet olika ord mäts i 

relation till textlängden. I Hultman & Westmans (1977:56–60) studie är gymnasieelevernas 

ordvariation mindre än i de läromedel som utgör en jämförelseparameter i studien. Deras re-

sultat visar på en överenstämmelse mellan uppmätt varierad text och högre betygssteg. En 

slutsats av OVIX innebär således en möjlighet att mäta elevtexter kvantitativt för att i sam-

verkan med andra variabler jämföra textkvaliteten över tid. 

Den formel som användes under arbetet med gymnasistsvenska 1977, kallar Hultman 

(1994: 62–63) för OVIX1. Den ger ett något högre mätvärde än den kompletterande OVIX2-

version som även denna skapats av honom. Bedömningen av den ursprungliga ordvariationen 

gjordes med slutsatsen att texter som understeg ett OVIX-värde på 60 hade liten ordvariation, 

medan stor variation uppmättes på texter som översteg ett värde på 70. I min studie använder 

jag OVIX1 som mått för texternas ordvariation, med förbehållet att värdet för god ordvariat-

ion inte är anpassat för högstadieelevers texter. De förväntas därmed ha ett något lägre 

OVIX1-värde än genomsnittet för gymnasieelever. 

 

3.2.2 Lexikal täthet 
En texts lexikala täthet har betydelse för dess läsbarhet (se af Geijerstam 2006:107–109). En 

metod för mätning av informationstäthet används av Melin & Lange (2000:48–66); den utgörs 

av nominalkvotsberäkningar (NQ) som är ett sätt att avgöra den faktiska informationstyngden 

i en text. Informanterna i deras studie uppfattade nominala texter som formella, vilket kan 

härledas till den information som respektive ordklass förmedlar. De informationstyngda ord-

klasserna utgörs av substantiv (NN), prepositioner (PP) och particip (PC), medan verb (VB), 

adverb (AB) och pronomen (PN) har ett lägre informationsvärde. Texten blir således tunn och 

talspråklig om texten består till största del av informationstunna ordklasser. Det faktiska vär-

det framkommer genom följande formel:  

 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
(𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑃𝑃𝑃𝑃)
(𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑃𝑃𝑁𝑁 + 𝐴𝐴𝑉𝑉)

 

 

Ju högre det uppmätta värdet är desto informationstätare text. Josephson m.fl. (1990:41) me-

nar att nominalkvotsvärdet i elevtexter tenderar att bli högre ju längre de har kommit i sin 

utbildning. Gymnasister tenderar således att ha en högre nominalkvot än exempelvis högsta-

dieelever, samtidigt som Hultman & Westman (1977) har ytterligare en jämförelse. I jämfö-

relse med Westman (1974) präglades samhällets bruksprosatexter av högre informationstäthet 
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än elevtexter som skrivits på gymnasiet. En rimlig slutsats skulle således vara att en viss pro-

gression i skrivandet fortsätter även efter fullgjord skolgång. Bruksprosatexterna i Westmans 

(1974:70) material hade ett genomsnittligt nominalkvotsvärde på 1,08, vilket jag ser som väg-

ledande för samhällets bruksprosatexter. 

I min nominalkvotsanalys har jag använt Språkbankens annoteringsverktyg för att avgöra 

fördelningen av ordklasser i materialet.  

  

3.2.3 Nominalfraser  
Hultman & Westman (1977:205) studie av gymnasielevers utbyggda nominalfraser i skolupp-

satser visar en lägre procentuell förekomst än i bruksprosatexter. Enligt deras slutsatser utgör 

förmågan att komprimera information genom nominaliseringar och utbyggnaden av nominal-

fraser genom attribut skillnaden mellan de konstruktioner som vanligtvis förekommer i elev-

texter och de diskursiva texter som används i samhället. I likhet med Nyström Höög 

(2010:36–39) väljer jag att beteckna alla nominalfraser som överstiger ett ord som flerords-

referenter. De uppmätta nominalfraserna kan således variera kraftigt i längd och utformning. 

Exempeltexten visar hur nominalfraser från studiens elevtexter har analyserats. I en text som 

Jag har en kompis som heter Kalle. Han brukar cykla utanför mitt hus finns i de två grafiska 

exempelmeningarna två nominala referenter som består mer än ett ord och två referenter som 

utgörs av ett ord, vilket innebär att det totala antalet nominala referenter uppgår till fyra. An-

delen flerordsreferenter är således 50 % i exempeltexten ovan.  

I en nominalfras (NP) ges resterande delar av frasen samma syntaktiska beteckning som 

sitt huvudord på primär nivå, vilket innebär en grammatisk underordning gentemot huvudor-

det (se Börjars 1998:90). Teleman m.fl. (1999:5–70) visar att huvudordet i en nominalfras kan 

utgöras av enskilda substantiv, egennamn alternativt ett substantiviskt pronomen. En nominal-

fras kan även bestå av huvudord med tillhörande attribut som kan vara både framförställda 

och efterställda sitt huvudord (ex: Den svarta katten är farlig; Jag gillar katter med svart päls). 

Understrykningarna ovan visar två typer av nominalfraser. Det första exemplet utgörs av hu-

vudord (katten) och ett framförställt definit attribut (den svarta), medan den andra meningen 

består av huvudord (katter) med efterställt prepositionsattribut (med svart päls).  

Även nominala bisatser kan stå som attribut till ett substantiviskt huvudord, vilket framgår 

av Teleman m.fl. (1999:126) (ex: Tanken att affären inte var avslutad var överväldigande). 

Enligt Jörgensen & Svensson (1986:66–67) kan även relativsatser, infinitivfraser och kon-

junktionsbisatser stå som efterställt attribut i en nominalfras. Även appositionen betecknas 
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som efterställt attribut till ett substantiviskt huvudord (ex: Kalle, min bästa vän i skolan ham-

nade i fängelse).   

I analyser av nominalfraser i elevtexter finns det tillfällen när det kan vara befogat att 

bortse från den grafiska meningens gräns. En bristfällig interpunktion kan enligt mitt resone-

mang orsaka ett missvisande resultat (jfr Josefsons 2009:156 analys av en artikel hämtad från 

ICA-kuriren). Exempeltexten nedan visar hur jag utför en analys, där den grafiska meningens 

slut inte är styrande. (ex. Kalle har en kompis. Som tycker om mat. Det gör hans mamma 

också). Relativbisatsen som tycker om mat tolkar jag som ett attribut i satsform till nominal-

frasens huvudord kompis som därmed ska ingå i nominalfrasen oavsett var skiljetecknet är 

placerat. 

 

3.2.4 Långord och grafiska meningar  
I studien följer min definition av ett långord Thelanders (1996:282) resonemang som innebär 

att alla ord som har en ordlängd på minst 7 tecken är inräknade (ex. Substantivet slutsats be-

står av åtta tecken och räknas därmed som ett långord). I Björnssons studie (1968:215–223) 

jämförs andelen långord i olika texttyper, där undersökningen visar att 22 % av elevernas ord 

i högstadieuppsatser överstiger 6 tecken år 1968. Björnsson (1968:223) gör en jämförelse 

mellan andel långord och textens komplexitet; komplexa texter genererar ofta högre genom-

snittsvärden än syntaktiskt enkla, vilket även kan överföras till skolans stadieövergångar. An-

delen långord i elevtexter blir således fler ju längre eleven kommit i sin utbildning.  

Svenssons (1993:63) studie visar en marginell förändring av långorden mellan åren 1945–

1985. Av resultatet går det utläsa en nedgång med 1 procentenhet efter 1975 till 29, 3 % lång-

ord i hans samlade material. Relationen mellan grafisk meningslängd och långord är enligt 

Svenssons slutsatser inte fastställd, utan det samband mellan kortare meningslängd och fler 

långord som uppmättes i hans studie kan även bero på externa faktorer, som språkvårdens 

genomslag i offentliga texter.  

I min studie har jag korrigerat alla särskrivningar i elevuppsatserna manuellt innan mät-

ningen utfördes, vilket medför att elevernas grammatiska fel inte påverkar resultatet (ex. blå 

bär eller blå-bär skrivs om till blåbär).  

Westman (1974:43) skiljer mellan grafiska och syntaktiska meningar, där den grafiska me-

ningen påbörjas med stor bokstav och avslutas med stort skiljetecken. Definitionen av stort 

skiljetecken ges av Holm & Larsson (1980:11) som menar att det består av punkt, frågetecken 

eller utropstecken. Enligt Westman (1974:43–45) kan en syntaktisk mening vara satsformad 
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och bestå av huvudsats med tillhörande bisatser, men även interjektioner, tilltalsord och utrop 

analyseras som en syntaktisk mening. I min studie är det enbart den grafiska meningens längd 

som undersöks. I analysen har såväl fullständiga som ofullständiga meningar räknats; me-

ningar som saknar finit verb har således räknats som en egen grafisk mening. Exemplet nedan 

visar två grafiska meningar, där den första saknar finit verb och den andra innehåller två hu-

vudsatser (ex. En stor katt i huset. Han är svart och brukar riva främlingar). 

 

3.2.5 Texttyper i elevtexterna 
Textaktiviteter i skolskrivandet utgör ofta ett problem för eleverna enligt det resonemang som 

Holmberg (2005:132ff) för. En mer komplex genre kräver förmåga att skifta mellan olika 

textaktiviteter beroende på vad som ska avhandlas i texten. Holmberg skiljer på fem grund-

läggande typer av aktiviteter som utgörs av: instruktion, ställningstagande, berättelse, be-

skrivning och förklaring (Holmberg 2005:133). Uppdelningen i textaktiviteter förklaras av det 

varierande syftet i olika texttyper. Instruktion innebär att läsaren instrueras att utföra exem-

pelvis en specifik uppgift, medan ställningstagandet snarare ska övertyga läsaren om ett på-

ståendes överensstämmande med verkligheten. De resterande tre begreppen ingår också i spe-

cifika textgenrer, där berättelsen förknippas med skönlitteratur medan beskrivning och förkla-

ring finns i utredande texter och läroböcker. Med hjälp av modellen kan en texts delar katego-

riseras efter de ovanstående fem kategorierna (Holmberg 2005:133–140). I studien utgår jag i 

analysen från Nyström Höögs (2010:42) bedömning som innebär att ställningstagandet är den 

mest relevanta texttypen i en argumenterande text. Holmbergs definition (2005) är att de ska 

omfatta åsikt, skäl och slutligen en avslutning.  

 

3.2.6 Språkhandlingar 
Holmberg (2005:140) använder språkhandlingar för att belysa elevtexters interpersonella 

funktion, där analysen skiljer sig något från en traditionell SFL-analys. Inom den argumente-

rande texttypen är det värderande påståenden som framhåller ställningstagandet och därmed 

skapar grund för en argumenterande text (Holmberg 2005:142). 

Martin & Rose (2007:223–229) utgår från fyra allmänna språkhandlingar som kan illustre-

ras av påstående, fråga, erbjudande och uppmaning. I Holmbergs (2005:140ff) modell för 

analys av elevtexters språkhandlingar är erbjudandet ersatt med språkhandlingen värderande 

påstående som innehåller både värderande utrop och subjektiva ställningstaganden. Martin & 

Rose (2007) tillskriver kontexten en avgörande betydelse för avgörandet om vilken språk-
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handling som förefaller vara mest lämplig. Det innebär att en påståendesats även kan utgöra 

en kontextuell uppmaning med hjälp av exempelvis ett modalt hjälpverb (ex. Du ska stanna 

hemma ikväll). Den andra typen av uppmaningar framgår av satsens finita verb som i de fal-

len har imperativ form (ex. Stick iväg!). Språkhandlingarna analyseras på satsnivå; bisatser 

utgör i analysen inga egna språkhandlingar utan ingår i en överordnad huvudsats. Ett synsätt 

som överensstämmer med Svenska Akademiens grammatiks (SAG) definition av en språk-

handling, vilket framgår av Telemans m.fl. (1999:475) redogörelse. Språkhandlingar består 

alltid av huvudsatser enligt SAG. De bisatser som knyts till en språkhandling kan ha tre olika 

funktioner. Den prototypiska bisatsen hänvisar till orsakerna bakom språkhandlingen (ex. Han 

fick ont i magen när han åt gammal korv). De andra bisatstyperna kan utveckla eller anföra en 

språkhandling (ex. Den kompetensutveckling som jag fick under förra året var inte tillfreds-

ställande). Bisatsen: som jag fick under förra året utvecklar huvudsatsens språkhandling. Det 

sista exemplet visar hur bisatsen kan anföra huvudsatsens språkhandling: Jag tycker att det 

behövs mer kompetensutveckling.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Studien anlägger ett makroperspektiv på materialet och strävar efter generaliserbara resultat 

som övergår den enskilda elevens uppsats. I likhet med Ruanes (2005:76) resonemang har jag 

valt variabler som är generaliserbara i jämförelse med existerande studier. Ämnesvalet är jäm-

förbart med andra studier eftersom skriftspråket i argumenterande elevtexter har analyserats 

tidigare.   

Med hjälp av ANOVA-test redovisar jag sannolikheten för att den uppmätta skillnaden mellan 

mätpunkterna skulle vara ett verk av slumpen. Analysen säger således inte vad som skiljer, 

utan konstaterar enbart en föreliggande skillnad mellan de tre mätpunkterna i studien. Om en 

skillnad ska föreligga mellan variablernas mätpunkter, ska F vara högre än signifikansen som 

framkommer när F-värdet jämförs med antalet uppsatser i studien. Ett slutgiltigt värde som 

understiger 0,05 visar en förändring som med 95 % säkerhet inte består av slumpen (se Tol-

mie 2011:107ff). Resultatet av signifikansberäkningen presenteras i resultatredovisningen för 

varje enskild variabel i avsnitt 4.1–4.4. 

 

3.4 Kritik av teori, metod och material 
En kritik mot OVIX som formuleras av Nyström (2000:178) baseras på de bakomliggande 

orsaker som genererar ett högt värde. En undermålig textbindning skulle enligt hennes reso-
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nemang ge höga siffror och därmed god ordvariation, samtidigt som sammanhanget i texten 

som helhet skulle vara oklart. Hultman (1994:63) menar att OVIX-värdet tenderar att skifta 

inom och mellan texter. Ordvariationen ska således inte användas som en lösryckt kvalitets-

markör. Författarens avsikter med texten måste tas i beaktande; korpusvärdet ska därmed sät-

tas i ett sammanhang.  

Nominalkvotsberäkningen har utförts med hjälp av Språkbankens annoteringsverktyg. Vid 

en genomförd pilotstudie av en elevtext på 512 ord angav verktyget felaktig ordklasstillhörig-

het på mindre än 1 % av orden. Sammantaget måste detta resultat betraktas som fullt tillfreds-

ställande, och den lilla andelen felkategoriserade ord kan rimligen inte påverka slutsatserna i 

någon nämnvärd omfattning. I studien drar jag också slutsatser som baseras på resultatet av 

enskilda elevtexter. De jämförelser som görs inom en mätpunkt är inte signifikanta, men ger 

mig möjlighet att visa på skillnaderna mellan de elevtexter som förekommer i studien, även 

om skillnaderna inte är direkt överförbara på en större population.  

Uppsatserna från 1992 saknar variablerna kön och betyg, vilket gör att validiteten för 1992 

års uppsatser är lägre än materialet från 2003 och 2013. En annan aspekt är det faktum att 7 

uppsatser skrivits på dator under 2013. Wordprogrammet ger eleverna möjlighet att välja sy-

nonymer, samtidigt som programmet markerar en del språkliga fel. Datorskrivna texter möj-

liggör även för eleverna att ändra textens disposition under skrivandets gång. De har möjlig-

het att flytta, radera och lägga till text på ett sätt som inte är möjligt i ett handskrivet material, 

vilket kan påverka min indelning av elevtexternas texttyper i delstudie 2. 

 

4 Resultat för delstudie 1 
Nedan redogör jag för det kvantitativa resultatet av delstudie 1 som presenteras under jämfö-

relse med respektive mätperiod. Redovisningen inleds i avsnitt 4.1 med den ordvariation som 

uppmätts i texterna. Det följs av nominalkvotsberäkningar i 4.2. Avsnitt 4.3 redovisar hur stor 

procentuell del av elevtexterna som består av långord. Jag redovisar även skillnaden i de gra-

fiska meningslängderna och det genomsnittliga antalet ord i elevuppsatserna för respektive 

mätperiod. Med avsnitt 4.4 ämnar jag redovisa fördelningen mellan långa och korta nominal-

fraser under mätperioderna. Det följs av en jämförelse mellan elevtexternas informationstät-

het, ordvariation och användning av långord inom mätpunkterna i avsnitt 4.5. Kapitlet avslu-

tas med 4.6 slutsatser.  
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4.1 Ordvariationsindex  
I ordvariationsanalysen presenterar jag mätpunkternas högsta och lägsta värde, samt det ge-

nomsnittliga värdet för alla elevtexter från materialet i tabellform. En vidare diskussion ges 

även av mätpunktens medianvärde som presenteras i tabell 3.  

I tabell 2 nedan redovisar jag de skillnader som uppmätts under mätperioderna. Jag väljer 

att visa det högsta, genomsnittliga och lägsta uppmätta värdet samt medianen för respektive 

mätpunkt. 

 
Tabell 2. Resultatet av elevuppsatsernas OVIX-värden under mätperioderna 1992, 2003 och 2013 

OVIX-värden 1992 2003 2013 

    

Lägsta OVIX-värde 45 41 35 

Medelvärde 

Högsta OVIX-värde 

Medianvärde 

54 

72 

53 

52 

60 

52 

50 

63 

51 

 

Som framgår av tabell 2 ovan har den genomsnittliga ordvariationen i texterna minskat över 

tid, och elevtexterna från 1992 har därmed den största ordvariationen. Det genomsnittliga 

OVIX-värdet sjunker från 54 i 1992 års material till 52 för året 2003. Mätpunkten 2013 visar 

värdet 50; det är även år 2013 som skillnaden mellan högsta och lägsta värde är störst (28).  

Medianvärdet ger ett liknande resultat med OVIX-måttet 53 för 1992 års mätpunkt. Medi-

anen sjunker till 52 för året 2003 medan 2013 års värde ger ett medianresultat på 51. Uträk-

ningen av medianen ger ett resultat som visar jämnast fördelning mellan uppsatser med högre 

och lägre värden för 2003 års mätpunkt.  

I utdragen från elevtexterna nedan visas hur elever med hög respektive låg ordvariation 

skriver en argumenterande text.  

Bloggaren har väldigt starka och bra argument om plastikoperationer. Bloggaren tycker att det är bra att ut-

vecklingen har gått så fort fram med att man kan göra vad man vill om man inte är nöjd med sin kropp. 

Många andra har argumenterat om att plastikoperationer inte är bra och att man blir en annan person om man 

ändrar sitt utseende. Dom tycker att det är fel om man opererar sig för att man kanske är överviktig eller om 

man vill ha större bröst. Detta gillar verkligen inte bloggaren. Bloggaren tycker att det är helt fel. (elevtext 

från 2013 på temat Skönhetsoperationer) 
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Utdraget ovan har fått den lägsta ordvariationen av de 64 texter som utgör studiens material 

(35,2). Understrykningarna i utdraget visar de ord som förekommer mer än en gång och där-

med påverkar OVIX-värdet negativt. En annan aspekt är det höga antalet bisatser i utdraget 

som främst inleds med nominalbisatsinledaren att: ”Bloggaren tycker att det är bra”. Bisats-

inledaren skapar upprepningar i texten och bidrar därmed till det textens låga OVIX-värde. 

Underordningar ges även av konditionalbisatsinledaren om: ”om man vill ha större bröst”.  

Det högsta mätvärdet som uppmätts under 2013 skiljer sig markant från det föregående ex-

emplet, vilket framgår av utdraget nedan.  

Mitt andra argument, som har en koppling till det första, är att skönhetsoperationer bidrar till att ett skön-

hetsideal skapas och förstärks. Från alla håll i samhället så protesterar man emot att främst reklamen skapar 

en press på ungdomar om hur man ska se ut. Det påverkar många yngre tjejer men nu också killar i allt större 

utsträckning och för inget gott med sig. Är inte skönhetsoperation för det egna nöjets skull lite som att lägga 

sig platt inför skönhetsidealets press? (elevtext från 2013 på temat Skönhetsoperationer) 

Det andra utdraget som är hämtat från uppsatsen med det högsta OVIX-värdet år 2013 (63), 

har enligt Hultmans (1994) indelning ändå inte uppnått en god ordvariation i texten, vilket 

kräver ett värde på minst 70. Exempeltextens upprepningar är understrukna och visar däremot 

på en markant skillnad i jämförelse med föregående utdrag. Som framgår av genomsnittsvär-

dena i tabell 2 har majoriteten av texterna en låg ordvariation som dessutom blivit lägre över 

tid, något som möjligtvis kan bero på uppgiftens utformning som skiljer sig från de övriga två 

årens argumenterande texter. I det nationella provet år 2013 förväntades eleverna kunna hän-

visa till och diskutera det medföljande debattinlägget. Det finns således en risk för återkom-

mande referenser till bloggaren ”Evilneedscandytoo” som kan ha påverkat ordvariationen 

negativt för de elever som är mindre vana skribenter eller haft svårt att relatera till ämnet 

skönhetsoperationer. Det förklarar däremot inte de ökande skillnaderna mellan eleverna från 

samma år, något som istället tyder på ökande skillnader mellan eleverna perioden 2003–2013.  

En jämförelse med medianresultatet från Hultman & Westmans (1977:56) studie visar 

markant lägre värden för eleverna i årskurs 9 åren 1992–2013 än i deras analys av gymnasie-

levers texter. Det verkar som om det finns en progression mellan högstadie- och gymnasieele-

ver i texternas ordvariation. Fler tänkbara orsaker är ett förändrat språkbruk över tid men även 

skrivuppgiftens utformning förmodas ha betydelse för elevernas resultat. Till sist har studiens 

omfång betydelse för resultatet; i denna studie kan det presenterade resultatet vara delvis 

slumpartat. Elevtexterna som utgjorde underlaget i Hultman & Westmans (1977) studie hade 

en OVIX-median på 63, vilket ligger i paritet med det högsta uppmätta värdet från 2013 och 
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således långt ifrån min studies medianresultat som varierade mellan 51 och 53 beroende på 

vald mätpunkt. 

Signifikansanalysen som jag diskuterade i avsnitt 3.3 visar för variabeln OVIX signifi-

kansvärdet 0,12. De skillnader som har jag har kunnat påvisa är därmed inte statistiskt säker-

ställda, utan kan i viss mån bero på slumpen (p>0,05). 

 

4.2 Nominalkvot (NQ) 
Nedan redogör jag för informationstätheten i elevuppsatserna från åren 1992, 2003 och 2013. 

Nominalkvotsanalysen (NQ) utförs, som jag tidigare har visat, genom att de informations-

tunga ordklasserna substantiv, particip och prepositioner räknas samman och därefter divide-

ras med det sammantagna resultatet av de informationstunna ordklasserna verb, adverb och 

pronomen (jfr Melin & Lange 2000). Resultatet belyser även den förändring som pronomen-

användningen har genomgått under perioden 1992–2013. Variationen inom respektive mät-

punkt diskuteras i anslutning till resultatredovisningen. 

 I tabell 3 nedan presenterar jag NQ-värdet för respektive mätpunkt och jämför dem. I ta-

bellen anges det högsta, genomsnittliga och lägsta uppmätta värdet samt medianvärdet för 

mätpunkterna 1992, 2003 och 2013. 

 
Tabell 3. Resultatet av elevuppsatsernas nominalkvotsvärden under mätperioderna 1992, 2003 och 2013 
Nominalkvotsvärden 1992 2003 2013 

    

Lägsta NQ-värde 0,32 0,41 0,35 

Genomsnittligt värde 

Högsta NQ-värde 

Medianvärde 

0,63 

1,2 

0,55 

0,55 

0,80 

0,56 

0,46 

0,70 

0,43 

 

I tabell 3 ovan går det utläsa följande resultat. Den genomsnittliga nominalkvoten var högst 

under 1992; mätpunkten har även det högsta (1,2) och lägsta (0,32) förekommande nominal-

kvotsvärdet av de 64 uppsatser som ingår i studien. Det genomsnittliga värdet för 1992 visar 

0,63 medan mätpunktens medianvärde ger nominalkvoten 0,55.  

Den uppsats som har en nominalkvot på 1,2 använder uppräkningar för att beskriva de 

brister som finns i skolan, vilket ger en hög procentuell andel substantiv. I jämförelse med 

Westman (1974) har elevtexten ett genomsnitt som är högre än genomsnittet för svenska 
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bruksprosatexter (1,08), vilket i elevtextsammanhang måste ses som mycket högt. I utdraget 

nedan visar jag exempel på hur substantivtätheten i texten skapas.  

I mysrummet ska det vara en tv och video med fjärrkontroll, stereoanläggning med en cd-spelare också med 

fjärrkontroll. I skolans sporthall ska det vara mer hantlar, vikter och skivstänger i styrkerummet. (Elevtext 

från 1992, Min syn på skolan) 

Understrykningarna i texten visar exempel på hur eleven skapar en substantivtät text genom 

uppräkningar av möjliga förbättringar i skolan. I citatet är substantivtätheten markant högre än 

i en genomsnittlig elevtext, vilket gör att exemplet ovan inte är rättvisande för materialet som 

helhet. 

För mätpunkten 2003 är det genomsnittliga nominalkvotsvärdet 0,55 och medianen 0,56. 

En jämförelse med 1992 års resultat visar att det genomsnittliga värdet är lägre, medan medi-

anvärdet istället är högre, vilket tyder på en ökad spridning mellan de enskilda eleverna. 

Även om studiens material är litet tyder ändå resultaten på att elevtexternas informations-

täthet var mindre varierande vid mätperioden 2003 än 1992. Resultatet begränsas visserligen 

av den begränsade bakgrundsinformationen i 1992 års material. Trots detta måste en realistisk 

utgångspunkt ändå vara att det tillgängliga materialet från år 1992 också hade en förhållande-

vis jämn spridning mellan de olika betygsstegen, även om möjligheten finns att en alternativt 

två uppsatser skulle blivit bedömda som underkända om betygskraven för LPO 94 eller Lgr 

11 hade tillämpats. 

Mätpunkten 2013 hade ett genomsnittsvärde på 0,46 och ett medianvärde på 0,43, vilket 

tyder på en minskad informationstäthet i elevtexter mellan åren 2003 och 2013. Resultatet 

indikerar framförallt en ökning av de informationstunna ordklasserna i 2013 års uppsatser. 

Den minskade informationstätheten märks i alla elevtexter; både elever som bedömts med E 

och A omfattas därmed av förändringen. Skillnaden mellan eleverna år 2013 består framför-

allt av deras pronomenanvändning. I uppsatserna med lägst nominalkvot utgör ordklassen 

pronomen mellan 18–25 % av texten, medan de mer informationstäta texterna innehåller istäl-

let 9–12 % pronomen. I jämförelse med svensk bruksprosa har de informationstäta texterna i 

min studie lägre procentuell andel pronomen. Westmans (1974:70) studie visade ett genom-

snitt på 12 % för materialet i hennes studie. Nominalkvoten är däremot högre i bruks-

prosatexter, vilket framförallt beror på lägre andel substantiv i elevtexterna än i Westmans 

material. 

Pronomentätheten i texterna som avgörande för texternas slutliga nominalkvot bekräftas 

delvis av min sammanräkning. Materialet från 1992 ger en genomsnittlig pronomenanvänd-
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ning i texterna på 13,8 % medan resultatet för 2003 visar på en ökning till 16 %. Även uppsat-

serna från 2013 består till 16 % av pronomen. Pronomenanvändningen har således legat sta-

bilt sedan 2003, något som medför att den förändrade nominalkvoten mellan år 2003 och 

2013 inte kan förklaras med en ökad användning av pronomen. Den slutsats jag drar baseras 

därför på de enskilda uppsatserna, där de informationstunna elevtexterna tenderar att ha en 

väsentligt högre andel pronomen än de mer informationstäta, även om det inte är orsaken till 

den minskande nominalkvoten över tid. Det är istället substantivtätheten i elevtexterna som 

minskat. 

I texterna nedan ges exempel på formuleringar som genererat en hög respektive låg in-

formationstäthet i elevtexterna, där det första utdraget har ett lägre NQ-värde än genomsnitt- 

och medianvärdet för 1992. 

Något annat jag tycker är dåligt är maten. Man känner sig nästan som ett djur när man går in i matsalen. Alla 

står på kö, knuffas och bråkar. Sedan när man kommer fram till bespisningen ligger är något som skulle vara 

potatis, men det är inga potatisar för det är bara potatissmulor. Men ok man tar lite av de här smulorna och 

fortsätter till såsen. Mm vad gott det ska bli med lite beanesås på de där smulorna. Beanesås? Ja det är beane-

sås fast det ser inte ut som det. (Elevuppsats från 1992, Min syn på skolan.) 

Utdraget ovan visar en text med hög pronominell användning, vilket även resulterar i ett lågt 

nominalkvotsvärde. Andelen pronomen utgör i exemplet ovan 19 % av den totala textmassan.  

 De texter som har en högre informationstäthet tenderar också att ha en lägre förekomst av 

pronomen i uppsatserna, vilket illustreras genom följande textcitat.  

Här börjar det som jag tycker borde förbättras i den svenska skolan:  

Mera idrott: Idrotten i Sveriges skolor är på tok för lite. I den skolan jag går i har vi endast två femtiominu-

ters pass i veckan. På nyheterna visar man statistik på hur feta Sveriges ungdomar är, medan man går i skolan 

som tonåring och har i stort sett hur mycket ork som helst, men inte får den uträttad. Ett förslag hur man ska 

kunna göra så att skolan får tillgång till mer idrott. Utöka skoltiden med tio minuter i veckan, då har man en 

ökning med femtio minuter och då har vi en hel lektion idrott till för mig. (elevtext från 2003, Min syn/ skol-

ministern) 

I utdraget ovan utgörs 11 % av textmassan av pronomen, vilket i relation till studiens resultat 

som helhet är ett mycket lågt värde. Det i sammanhanget sparsamma bruket av pronomen ger 

följaktligen också avtryck på den totala informationstätheten i utdraget. 

  Den slutsats som jag drar av nominalkvotsberäkningen under perioden 1992–2013 kan 

beskrivas enligt följande. Studiens första mätpunkt 1992 genererade de högsta och lägsta vär-

dena, vilket visar på stora skillnader mellan informationstätheten hos enskilda elever inom 
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1992 års population. Mätpunkten 2003 hade en jämnare fördelning inom populationen. De 

högsta värdena var däremot mer informationstunna än 1992. Skillnaden mellan enskilda ele-

ver var således mindre, men de genomsnittliga resultaten var lägre. Studiens sista mätpunkt 

2013 visade en fortsatt minskning mellan informationstäta och informationstunna texter, där 

texterna tenderar att bli tunnare över tid. Det är således främst elever med informationstäta 

texter som skriver tunnare år 2013. Det kan rimligen vara så att det finns en undre gräns för 

hur informationstunn en elevtext kan bli för att kunna bedömas som godkänd. 

 En återkoppling till ANOVA-testet visar ett signifikansvärde på 0,012 för variabeln nomi-

nalkvot. De förändringar som jag har kunnat visa på för denna variabel under mätperioden 

1992–2013 är därmed statistiskt säkerställda (p<0,05). 

 

4.3 Långord, grafisk meningslängd och uppsatsernas längd 
I avsnittet nedan redogör jag för hur stor procentuell andel av texternas löpord som överstiger 

6 tecken. Resultatet omfattar även texternas grafiska meningslängd och uppsatsernas genom-

snittliga längd för respektive mätpunkt. 

 

4.3.1 Andelen långord i elevtexterna 
Nedan redogör jag för användning av långord i materialet från åren 1992, 2003 och 2013. 

I tabell 4 nedan redovisar jag andelen långord i elevtexterna fördelat på högsta, genomsnitt-

liga och lägsta värde samt medianvärdet. 

 
Tabell 4. Elevuppsatsernas användning av långord (LO) under mätperioderna 1992, 2003 och 2013 i procent 

Långord 1992 2003 2013 

    

Lägst andel LO 7,0 9,4 12,5 

Genomsnittligt värde 

Högst andel LO 

Medianvärde 

14,3 

23,0 

14,0 

13,9 

19,8 

14,1 

16,6 

25,4 

16,4 

 

Av resultatredovisningen i tabell 4 framgår skillnaden mellan elevernas användning av lång-

ord under mätperioderna. Det högsta genomsnittliga värdet ges av 2013 års elevuppsatser för 

variabeln långord, där 16,6 % av orden överstiger 6 tecken. Medianvärdet visar ett resultat på 
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16,4 %, vilket också indikerar en relativt jämn resultatspridning över populationen inom 2013 

års mätpunkt. Det framgår även av mätpunktens lägsta värde som visar 12,5 % långord. 

Materialet från 2003 har det lägsta genomsnittliga värdet med 13,9, medan medianen för 2003 

är 14,1 %, vilket resulterar i en negativ snedfördelning av variabeln.  

Skillnaden mellan elevernas resultat tenderar däremot att vara mindre för året 2003 än 

1992 och 2013 års resultat. Mätpunkten 1992 har ett genomsnitt på 14,3 %, medan medianen 

visar 14 % långa ord. Även om genomsnittet och medianvärdet överensstämmer, är skillnaden 

mellan de enskilda uppsatserna störst år 1992. I likhet med tidigare resonemang hänvisar jag 

till avsaknaden av betyg för 1992 års resultat. I utdragen nedan visar jag exempel från texter 

med många respektive få långord.  

Det är bra att man skåp för att det inte finns i alla skolor. Fast de är ganska små, ibland får man inte plats i 

dem. Om man vill öppna den och två till från båda sidorna då blir det trångt. Vi har fått nya bänkar och sto-

lar, det är bra. Man kunde ha lite längre raster. Ibland är det bara 5 minuter. Matsalet kunde vara öppet längre 

tid så att man kunde äta när som helst. T.ex. på morgonen om man inte hann äta hemma. (elevuppsats från 

1992, Min syn på skolan) 

Något som blir all vanligare och vanligare i dagens samhälle, särskilt bland yngre, är skönhetsoperationer. 

Att man ändrar saker i sitt utseende som man inte är nöjd med. Signaturen ”Evilneedscanytoo” skriver på 

hemsidan www.ungdom.se att estetiska plastikoperationer är helt fantastiskt och spottar iväg flera ogrundade 

påståenden mot dess motståndare. Inlägget är otroligt vinklat till skönhetsoperationernas fördel och visar inte 

båda sidorna av myntet. (elevuppsats från 2013, Skönhetsoperationer) 

Utdragen ovan visar på två ytterligheter i användningen av långord i elevtexterna. I det första 

utdraget finns fyra ord som överstiger sex tecken medan det andra exemplet har 23 ord som är 

längre än sex tecken. En aspekt som måste vägas in i resultatet är det ämne som skrivuppgif-

ten berör. De elever som skriver om skönhetsoperationer (2013) har i den medföljande manu-

alen tillgång till långord som bland annat utgörs av skönhetsoperation, plastikoperation, 

bloggaren, ”Evilneedscanytoo” etc., vilket kan ge ett något missvisande resultat. För att be-

kräfta eller falsifiera den tesen har jag analyserat antalet träffar på de ovanstående orden i de 

20 elevtexterna. Sökningen visade på 173 matchningar fördelat på 20 uppsatser. Även utan de 

ord som direkt relaterar till den medföljande texten, uppvisar 2013 ändå den högsta frekven-

sen av långord, där 15,2 % av löporden fortfarande är längre än sex tecken.  

 Resultatet för ANOVA-testet visar ett signifikansvärde på 0,05. Det är således 95 % san-

nolikhet att en faktisk förändring skett under mätperioden. 

  

26 
 



4.3.2 Grafisk meningslängd 
Nedan redogör jag för den genomsnittliga grafiska meningslängden och anledningen till me-

ningslängdens variation i elevtexterna från 1992, 2003 och 2013. 

I tabell 5 nedan redogör jag för det kvantitativa resultatet av meningslängden under respektive 

mätperiod.  

 
Tabell 5. Resultat av elevuppsatsernas meningslängd under mätperioderna 1992, 2003 och 2013 

Meningslängd 1992 2003 2013 

    

Kortast meningar 7,0 9,4 12,5 

Genomsnittligt värde 

Längst meningar 

Medianvärde 

12,8 

18,5 

13,0 

14,0 

20,5 

12,5 

17,6 

21,5 

16,5 

 

Den grafiska meningslängden har ökat markant under perioden 1992–2013 från ett genomsnitt 

på 12,8 ord 1992 till 17,6 ord 2013. Resultatet för 2003 ligger något över 1992 års resultat 

med ett genomsnitt på 14 ord per grafisk mening. I materialet från 1992 hade den uppsatsen 

med de längsta grafiska meningarna ett genomsnitt på 18,5 ord.  

Resultatet för 2013 visar att även elever som skriver korta meningar hade ökat sin genom-

snittliga meningslängd sedan år 1992. Det går således att göra ett rimligt antagande att den 

genomsnittliga meningslängden har ökat mellan åren 1992–2013. En jämförelse med median-

uppsatsen från respektive år visar att medianen från år 1992 överensstämmer med genom-

snittet. Medianvärdet för åren 2003 och 2013 visar värden på 12,5 respektive 16,5. Det har 

således inträffat en markant ökning av genomsnittlig meningslängd oavsett mätmetod. 

 I exemplen nedan visar jag hur den genomsnittliga meningslängden skiljer sig mellan en 

elevtext med korta respektive långa grafiska meningar.  

Men det bloggaren vill framföra är att man inte borde ha så mycket fördomar mot estetiska operationer utan 

de borde vara lika accepterade som de medicinska. Jag håller delvis med om att man borde bestämma själv 

vad man vill göra med sin kropp utan att få fula kommentarer. Men det är som sagt lätt att koppla ihop det 

med bimbos, som vissa tycker att man direkt blir, om man gör en bröstförstoring. Men bimbo tycker jag 

knappast man borde få kalla någon som bara gjort en bröstförstoring, det är precis som att reta någon för att 

han eller hon är kraftig, inget av det är acceptabelt om du frågar mig. (elevtext 2013, Skönhetsoperationer) 
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Skolan är bra men måste förbättras på flera punkter. En av de punkterna är betygen. Betygen bör införas re-

dan i årskurs fyra. Då blir det inte lika dramatiskt varje gång man får betyg. För många elever bildas en be-

tygsångest som är sammankopplad med starka olustkänslor. Betygen är det enda sättet att mäta kunskapen i 

de olika ämnena. Betygsskalan bör utökas till mellan ett och tolv. Det skulle innebära att de vaga begreppen 

"stark trea", "svag trea" och "svag fyra" skulle undanröjas. (elevtext 1992, Min syn på skolan) 

De texter som utdragen är hämtade från har ett genomsnitt på 22 respektive 13 ord per grafisk 

mening. Utdraget från 2013 består av fyra grafiska meningar och innehåller 1,42 bisatser per 

huvudsats. Näranalysen av utdraget från 1992 visar ett innehåll på åtta grafiska meningar och 

0,5 bisatser per huvudsats.  

De slutsatser jag drar utifrån den ökade meningslängden under perioden 1992–2013 beror 

dels på ett ökat antal satsradningar över tid men även en mindre varierad meningslängd som 

hade underlättat läsandet, kan ses under 2013. Det är de korta meningarna som blivit färre och 

därmed påverkat texternas genomsnittliga meningslängd. 

 ANOVA-testets resultat ger värdet 0,001, vilket visar att förändringen av den grafiska me-

ningslängden över tid är statistiskt säkerställd (p<0,05). 

 

4.3.3 Antal löpord i elevtexterna 
Nedan redogör jag för elevtexternas längd under mätperioderna 1992, 2003 och 2013.  

 I tabell 6 nedan presenteras de längdförändringar som elevtexterna har genomgått under 

mätperioderna 1992, 2003 och 2013.  
 
Tabell 6. Antalet löpord i elevuppsatserna från 1992, 2003 och 2013 

Variabel 1992 2003 2013 

    

Kortaste texten 232 291 445 

Genomsnittligt värde 

Längsta texten 

505 

1 450 

612 

1 001 

613 

883 

 

Som framgår av tabell 6 ovan, sker det en markant förändring av elevtexternas längd mellan 

1992 och 2003. En ökning av den genomsnittliga texten med 107 ord tyder i sammanhanget 

på en ökning av framförallt de kortaste texterna. Tabell 5 visar att spännvidden inom mät-

punkterna är störst år 1992. Den förändring som berör genomsnittlig textlängd har avstannat 

under perioden 2003–2013, och en jämförelse mellan texterna visar en minskad skillnad mel-

lan uppsatserna under perioden 2003–2013.  
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Signifikansvärdet för variabeln textlängd visar ett värde på 0,21. De förändringar som har 

kunnat påvisas är därmed inte statistiskt säkerställda (p>0,05). 

 

4.4 Flerordsreferenter 
Nedan redovisar jag andelen flerordsreferenter (FR) som förekommer i elevtexterna. En FR 

består av en nominalfras på minst två ord, vilket innebär att antalet FR i respektive uppsats 

delas med det totala antalet nominalfraser för att få det procentuella värdet. I studien har jag 

vid behov bortsett från den grafiska meningens slut (jfr metodavsnittet). Jag utgår således från 

Josefssons (2009:109) resonemang som innebär att en nominalfras kan passera den grafiska 

meningens slut. 

 I tabell 7 nedan redogör jag för fördelningen av flerordsreferenter under studiens mätperi-

oder.  

 
Tabell 7. Elevuppsatsernas procentuella andel flerordsreferenter (FR) under mätperioderna 1992, 2003 och 2013 

Flerordsreferenter 1992 2003 2013 

    

Lägsta FR-värde 21 30 26 

Genomsnittligt värde 

Högsta FR-värde 

Median 

36 

52 

36 

38 

49 

38 

35 

47 

35 

 

Resultatet som framgår av tabell 7 ovan visar en marginell skillnaderna mellan åren. Medel-

värdet visar en negativ förändring på 3 % mellan 2003 och 2013. En jämförelse med median-

värdet för mätpunkterna 2003 och 2013 ger ingen förändring, utan båda mätpunkternas medi-

anvärde motsvarar genomsnittet. Resultatet för 1992 befinner sig i mellanpositionen med me-

delvärdet 36 % flerordsreferenter. Även i 1992 års resultat ger medianen en överensstämmelse 

med medelvärdet. 

 En aspekt som framkommer av resultatet i tabell 7 är skillnaden mellan högsta och lägsta 

mätvärde över tid. Resultatet från 1992 visar en skillnad på 31 procentenheter som sedan 

minskar till 19 procentenheter år 2003. Mellan 2003 och 2013 ökade skillnaderna återigen, 

vilket resulterade i en differens på 21 procentenheter. Den ökande skillnaden mellan 2003 och 

2013 är att såväl uppsatsernas betyg som könsfördelningen överensstämmer relativt väl mel-
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lan mätpunkterna. Elevernas förmåga att binda attribut till en nominalfras huvudord verkar 

skilja sig åt mellan åren.  

 I textutdragen nedan visar jag exempel på hur flerordsreferenter har analyserats i elevtex-

terna.  

Jag har läst ett blogginlägg som handlade om plastikoperationer som är mycket vanligt nuförtiden. Blogga-

ren är mycket positivt inställd till skönhetsoperationer och hon tycker att för många är negativt inställda till 

detta. Jag anser att det är väldigt bra att det finns, men i vissa lägen går det över gränsen. (elevuppsats från 

2013, Skönhetsoperationer) 

Skönhetsoperationer är ett ämne som diskuteras vardagligt i våra liv. Vilket gör att det nu finns tusentals tan-

kar, åsikter och funderingar runt omkring oss. (elevuppsats från 2013, Skönhetsoperationer) 

Alla borde ha samma chans att få en utbildning vare sig man har kunskaper som passar läraren eller inte. När 

man senare skall in på högskola tycker jag att man skall ha ett stort prov på många allmänvetande frågor som 

specialiseras på just den högskolelinje man vill in på. (elevtext från 1992, Min syn på skolan) 

Min syn på skolan är att man får de flesta teoretiska kunskaperna om livet, men man får inte chans att skaffa 

sig dom praktiska. Även om man inte kan skaffa sig ens en fjärdedel av livets praktiska kunskaper. (elevtext 

från 1992, Min syn på skolan) 

Jag är en pojke i den nionde årskursen. De förslag jag nu tänker framföra har du säkerligen hört förut […] 

Skadegörelse beror oftast på destruktivt beteende. Barn som förstör saker är ofta djupt deprimerade. (Min 

syn/brev till Skolministern 2003) 

Syftet med de 5 ovanstående utdragen har varit att visa exempel på förekommande skillnader 

i högstadieelevers skriftspråk, vilket emellanåt gör analysen av elevtexternas nominala refe-

renter svårbedömd. I min analys har jag som angetts ovan bortsett från den grafiska mening-

ens slut och istället fokuserat på satsernas syntax. Det andra utdraget från 2013 visar med 

önskvärd tydlighet, vilka problem som uppstår om analysen begränsas inom ramen för den 

grafiska meningslängden. I elevtexten utgör bisatsen ”Vilket gör att det nu finns” en egen 

grafisk mening. Jag har bedömt bisatsen som en underordning till den attributiva relativbisat-

sen ”som diskuteras vardagligt i våra liv”. I analysen utgör understrukna ord en gemensam 

flerordsreferent. De 5 texter som är valda anser jag vara representativa för den helhet som 

framträder vid analysen av elevtexternas nominala referenter.  

Det första utdraget som är hämtat från 2013 har i min analys 3 flerordsreferenter och 10 

nominala referenter på ett ord. En uträkning ger resultatet 23 % flerordsreferenter. Det andra 

exemplet har 2 flerordsreferenter och 1 referent på ett ord. Det motsvarar 67 % flerordsrefe-
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renter. Det tredje och avslutande exemplet har 4 flerordsreferenter och 7 referenter på ett ord, 

något som motsvarar 36 % flerordsreferenter.  

 ANOVA-testet visar det högsta signifikansvärdet för variabeln flerordsreferenter. I ana-

lysen uppmäts värdet 0,41. Förändringarna är därmed inte statistiskt säkerställda (p>0,05). 

 

4.5 Skillnader mellan elever inom respektive mätperiod 
En sammantagen bedömning av skillnaderna mellan de enskilda eleverna inom en mätpunkt 

är svår att göra rättvisande, särskilt med tanke på hur respektive variabels mätvärden skiljer 

sig från varandra. I studien har jag dock valt att konstruera en någorlunda rättvisande jämfö-

relsemetod. Jag har använt mätpunkternas framräknade medelvärde för variablerna långord, 

OVIX, nominalkvot och flerordsreferenter för att bedöma skillnaden mellan elevtexter inom 

respektive mätpunkt. De texter som ligger under medelvärdet på alla av de ovan givna vari-

ablerna har i min analys bedömts ha en låg grad av diskursivt språk; de texter som överstiger 

medelvärdet inom de fyra variablerna har bedömts ligga närmare de diskursiva texter som 

förekommer i samhället i form av debattartiklar. Redovisningen av tabell 8 bygger på 

ovanstående diskussion och syftar till att jämföra de elevtexter som har resultat som ligger 

över eller under medelvärdet för de ovan givna variablerna inom respektive mätpunkt.  

Jag har valt att dela in de 27 elevtexter som omfattas av analysen i sex grupper. Hädanefter 

benämner jag grupperna som G1–G6. Grupperna G1 (1992), G3 (2003) och G5 (2013) har 

resultat som ligger över medelvärdet på de fyra angivna variablerna, medan grupp: G2 (1992), 

G4 (2003) och G6 (2013) ligger under respektive mätpunkts medelvärde. Redovisningen av 

grupperna relateras till variablerna textlängd och genomsnittlig meningslängd för att klargöra 

hur de variablerna förhåller sig till de diskursiva mätvärdena som jag tolkat som betydelse-

fulla för en diskursiv text. 

 I tabell 8 nedan gör jag en jämförelse mellan de olika grupperna genom att mäta spännvid-

den (dvs. skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet) inom mätperioderna 1992, 2003 och 

2013.  
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Tabell 8. Spännvidd mellan grupperna G1–G6 inom mätpunkterna 1992, 2003 och 2013 
Variabel 1992 (G1 och G2)  2003 (G3och G4)  2013 (G5och G6) 

    

OVIX 15 10 17 

Långord % 

Nominalkvot 

Flerordsreferenter % 

Textlängd (ord) 

Meningslängd (ord) 

11  

0,56 

8  

124 

1 

3  

0,27 

9  

7 

2 

7 

0,25 

12 

54 

1 

 

I tabell 8 går det utläsa följande resultat av jämförelsen mellan 1992–2013. Spännvidden mel-

lan texterna varierar under mätperioden 1992–2013 beroende på vilken variabel som un-

dersöks. Det finns således inget tydligt resultat. Nominalkvotsresultatet är mest påfallande år 

1992, med en skillnad på 0,56, vilket motsvarar normalvärdet för en högstadieuppsats (jfr 

Josephson m.fl. 1999). Mätpunkterna 2003 och 2013 har modestare skillnader och indikerar 

därmed ingen nämnvärd förändring under perioden 2003–2013.  

Även variabeln långord visar störst skillnader mellan grupperna år 1992 med en spännvidd 

på 11 procentenheter. Under 2003 minskas avståndet till tre procentenheter för att återigen 

stiga till sju under 2013. OVIX-värdets spännvidd är däremot högst under 2013 (17) och 

minst 2003 (10). Variabeln flerordsreferenter har också sin största spännvidd 2013 med en 

skillnad på 12 procentenheter. Den minsta spännvidden ges istället av 1992 års resultat med 8 

procentenheter.  

Textlängden visar en genomsnittlig skillnad på 124 ord år 1992. Båda grupperna har dock 

längre texter än 1992 års genomsnitt (505 ord). Textlängden 2003 uppvisar en ytterst margi-

nell skillnad på 7 ord. Spännvidden ökar under 2013 till 54 ord. År 2013 är det de texter som 

jag har bedömts ligga närmast en diskursiv idealtext som har de kortaste texterna.  

Skillnaden i grafisk meningslängd mellan grupperna år 1992 är ett ord. Under 2003 ökar 

skillnaden till två, medan 2013 visar en tillbakagång till ett ord.  

 

4.6 Slutsatser av studie 1 
De slutsatser jag drar av den ovanstående jämförelsen är följande. Spännvidden var störst un-

der 1992, medan 2003 års resultat visar en väsentligt mindre skillnad mellan grupperna. År 

2013 ökar skillnaderna mellan elevgrupperna i fyra av sex variabler. Nominalkvotens spänn-
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vidd är oförändrad, samtidigt som skillnaden i genomsnittlig meningslängd minskar från två 

ord till ett. 

 Eftersom inga uppsatsbetyg finns tillgängliga till materialet från 1992, är det omöjligt att 

relatera skillnaden till gruppernas olika betyg. Möjligtvis kan det finnas en eller två elevtexter 

som inte hade bedömts som godkända om de lämnats in under de senare mätpunkterna, vilket 

då hade vidgat skillnaden mellan elevtexterna på ett sätt som inte förekommer under åren 

2003 och 2013. Med anledning av detta blir betygen från år 1992 enbart spekulativa. Materi-

alet från 2003 och 2013 har elevtexter som har bedömts mellan G–MVG och E–A, vilket ty-

der på ökade skillnader mellan elevgrupper över tid, för variablerna informationstäthet, ordva-

riation och långord i elevtexterna.  

En annan slutsats som framkommer kan relateras till textlängd och grafisk meningslängd. 

De påverkas uppenbarligen inte av de övriga fyra variablerna, utan både elever med höga och 

låga mätvärden skriver texter med liknande text- och meningslängd. För textlängden kan även 

innehållsliga aspekter skilja grupperna åt. Delstudie 2 nedan utgår från ovanstående gruppe-

ringar och här analyserar jag språkhandlingar och texttyper i en slumpmässigt utvald text från 

respektive grupp. 

 

5 Resultat för delstudie 2 
Nedan redogör jag för resultatet av delstudie 2, där resultaten i likhet med föregående delstu-

die presenteras som en jämförelse mellan mätpunkterna. Den inledande redovisningen sker 

under 5.1.1, där jag kvantifierar de förekommande språkhandlingarna i elevtexterna. Det följs 

av näranalys av en text från respektive grupp (G1–G6), där jag undersöker vilka texttyper och 

språkhandlingar som förekommer i materialet i avsnitt 5.1.2.  

 

5.1 Språkhandlingar 
Nedan redogör jag för de språkhandlingar som förekommer i elevtexterna efter Holmbergs 

(2005) indelning. I den inledande presentationen redovisas uppmaningar och frågor i procent 

av det totala antalet huvudsatser för respektive mätpunkt. Den andra analysen är en näranalys 

av 6 utvalda uppsatser från grupp G1–G6, där uppmaningar, frågor, påståenden, värderande 

påståenden och underkategorin interjektioner redovisas. 
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5.1.1 Språkhandlingar som utgörs av frågor och uppmaningar 
I resultatet från de 22 uppsatser som utgör 1992 års material framgår det att elevtexterna 

främst utgörs av påståenden och värderande påståenden (93 %). De resterande språkhandling-

arna består dels av frågor (3,5 %), dels av uppmaningar (3,5 %). De förekommande interjekt-

ionerna har räknats till gruppen värderande påståenden, eftersom de enbart förekommer vid 

enstaka tillfällen i ett fåtal uppsatser. De ger således ett utslag på mindre än 0,1 % och saknar 

därmed betydelse för 1992 års resultat som helhet och underordnas inte på det sätt som före-

slås av Holmberg (2005). 

 Materialet från året 2003 visar inga markanta skillnader mot 1992 för språkhandlingarnas 

typ. Påståenden och värderande påståenden är återigen den dominerande språkhandlingen 

med 94 %. Uppmaningarnas andel är något lägre och utgör 2,5 % av elevtexternas språk-

handlingar. Frågornas andel motsvarar resultatet för 1992 med 3,5 %.  

Elevtexterna från år 2013 visar däremot en viss förändring gentemot tidigare år. Påståen-

den och värderande påståenden utgör 87 % av helheten medan uppmaningarna uppgår till 2,9 

% av språkhandlingarna. Frågor svarar för 10,1 %. Det är således andelen frågor som visar på 

den största förändringen över tid.  

En slutsats av helhetsanalysen är att uppmaningarnas förändring på 1 % (år 1992–2003) re-

spektive 0,4 % (år 2003–2013) är en i sammanhanget liten förändring som rimligtvis kan här-

ledas till studiens begränsade material, snarare än en faktisk förändring. Frågorna visar margi-

nella skillnader på decimalnivå mellan åren 1992–2003. Det finns således ingen uppmätt för-

ändring under perioden. Mellan år 2003 och 2013 sker däremot en ökning av frågor med 6,6 

procentenheter, något som tyder på ökande tendenser till användning av frågeställningar i 

argumenterande elevtexter.  

 

5.1.2 Näranalys av 6 uppsatsers språkhandlingar och texttyper 
I den följande näranalysen presenterar jag förekommande språkhandlingar och texttyper i sex 

uppsatser hämtade från grupp G1–G6 enligt analysmodellen från Holmberg (2005). Hur 

gruppindelningen gjorts framgår i 4.5.  

 

Elevtext 1 från 1992 hämtad från grupp G1 

Elevtexten består av 70 språkhandlingar varav 68 påståenden och 2 uppmaningar. Av de 68 

påståendena är 28 värderande. En tänkbar orsak till det höga antalet värderande påståenden är 

de åsikter som eleven presenterar i sin analys av skolan, där eleven framför återkommande 
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argument till skolrelaterade förändringar. Den dialogiska sekvens som enligt Holmberg 

(2005) är vanlig i elevuppsatser förekommer även här, men präglar inte den analyserade upp-

satsen som helhet, utan påstående och värderande påståenden är mestadels uppdelade i längre 

sekvenser. Eleven tenderar att inleda sina stycken med antingen värderande påståenden eller 

påståenden som följs av åsikt eller ett anfört skäl, vilket framgår av utdraget nedan. 

Skolplanen är en viktig punkt som måste reformeras för att svenska barn ska kunna hänga med i den inter-

nationella utvecklingen. Idag finns det alltför många praktiska ämnen i skolan. Till exempel har vi totalt sex 

veckotimmar bild i högstadiet. (Elevtext från 1992, Min syn på skolan) 

I det ovanstående utdraget visar jag exempel på språkhandlingarna påståenden och värderande 

påståenden som tillsammans bildar texttypen beskrivning. En beskrivning ska enligt Holm-

berg (2005) bestå av heltema och deltema. Den första grafiska meningen är ett påstående som 

belyser reformbehovet i skolan och är beskrivningens heltema. Det följs av ett värderande 

påstående, där värderingen är elevens åsikt som signaleras genom ”alltför många praktiska 

ämnen”. Jag har bedömt språkhandlingen som ett deltema till heltemat ”Skolplanen är en vik-

tig punkt”. Den tredje språkhandlingen, där eleven redogör för bildämnet i skolan, är ett på-

stående, men även beskrivningens andra deltema som fortsätter att utveckla utdragets heltema. 

I elevtexten förekommer även texttyperna ställningstagande och förklaring. Nyström Höög 

(2010) menar att ställningstagandet är den viktigaste texttypen i argumenterande texter, me-

dan Holmberg (2005:132ff) beskriver texter som innehåller flera texttyper som komplexa. I 

den komplexa genren ingår debattartiklar medan insändare istället tenderar att utgöras av en 

enkel genre eftersom de enbart kräver en åsiktsyttring. I utdraget nedan visar jag hur eleven 

formulerar ett ställningstagande som kräver åsikt, skäl och en avslutning för att kunna bedö-

mas som fullständigt.  

Centralproven och standardproven bör utökas. Dem är ju den enda värdemätaren mellan skolorna och under-

lättar därför betygssättningen för lärarna […]. Inför därför standardprov i alla läroämnen. (Elevtext från 

1992, Min syn på skolan) 

Textexemplet består av tre grafiska meningar. Den första meningen är ett värderande påstå-

ende som uttrycker elevens åsikt genom: ”Centralproven och standardproven bör utökas” Den 

följande meningen består av två huvudsatser som är åtskilda med konjunktionen och, vilket 

får till följd att det är fråga om två olika påståenden. I texten utgör de uppbackande argument 

till åsikten och kan därmed anses vara två skäl som förstärker åsiktens trovärdighet. Den 
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tredje meningen är en uppmaning som knyter ihop åsikten och skälen och är därmed ställ-

ningstagandets avslutning: ”Inför därför standardprov”.  

 

Elevtext 2 från 1992 hämtad från grupp G2 

Uppsatsens språkhandlingar utgörs av 50 påståenden, 11 värderande påståenden, 5 frågor och 

3 interjektioner. Eftersom påståendet är den dominerande språkhandlingen med 74 % av det 

totala antalet, innebär det långa sekvenser av påståenden en fråga. Interjektionerna framträder 

i anslutning till frågor eller inleder ett nytt stycke, vilket framgår av utdraget nedan. 

Usch! Man blir så deppig och irriterad av att bara tänka på hur dåligt det är i skolan. Så nu tänkte jag berätta 

vad jag tycker är bra och som det borde finnas mer tid till. (Elevtext från 1992, Min syn på skolan) 

Utdraget inleds med en interjektion som uttrycker elevens samlade bedömning av skolans 

brister. Det följs av två grafiska meningar som består av ett påstående och ett värderande på-

stående. Den första meningen har en underordnad sats ”hur dåligt det är i skolan”, medan den 

andra meningen består av två huvudsatser och en bisats. Eleven gör i exempeltexten en sum-

mering av sin syn på skolan och visar därmed på förmåga att förmedla en åsikt, men anger 

inga skäl till varför det är dåligt i skolan. Förmågan att kunna formulera åsikter räcker inte för 

att göra ett ställningstagande, vilket medför att enbart beskrivande och förklarande texttyper 

finns i elevtexten. Utdraget nedan har jag definierat som en förklaring som innehåller delarna 

problem, utredning och slutsats. 

Ibland undrar man vad dom vill med oss, Men efter nio år i skolan har man fattat. Dom vill bara att vi skall 

sitta hemma och plugga och gör man inte det då får man dåliga betyg, så kommer man inte in på den linjen 

man vill. Många kanske inte känner sig mogna ännu att börja jobba eller så finns det inga jobb. Så vad tror ni 

man gör medan alla andra går i skolan. Jo! Du drar runt på stan, du har inga tider att passa […] Jag fattar bara 

inte vad dom där ministrarna tänkte på när dom insatte betyg. (elevtext från 1992, Min syn på skolan) 

Utdraget som helhet beskriver elevens personliga uppfattning om skolan. I texten finns enligt 

min tolkning två frågor: ”Ibland undrar man vad dom vill med oss” och ”Så vad tror ni man 

gör medan alla andra går i skolan” som i båda fall besvaras av den följande brödtexten. I elev-

texten förekommer inga fullständiga ställningstaganden som kräver åsikt, skäl och avslutning. 

Utdraget har istället en mer utredande karaktär, där eleven framför sin åsikt med hjälp av in-

troducerande frågor som för texten framåt. Elevens redogörelse mynnar ut i att eleven drar 

slutsatsen: ”Jag fattar bara inte vad dom där ministrarna tänkte på när dom insatte betyg” Ut-

draget visar exempel på åsikter genom ”Dom vill bara att vi skall sitta hemma och plugga”, 
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men eftersom eleven inte anför några uppbackande skäl kan det inte tolkas som ett ställ-

ningstagande. 

 

Elevtext 3 från 2003 hämtad från grupp G3 

I elevtexten finns 29 påståenden, 7 värderande påståenden och 2 uppmaningar. Eftersom på-

ståendena utgör 76 % av språkhandlingarna får uppsatsen en beskrivande karaktär. Långa 

sekvenser av påståenden bryts med en alternativt två värderande påståenden eller en uppma-

ning. Elevtexten visar därmed på ett begränsat antal ställningstaganden och består mestadels 

av texttypen beskrivning som präglar de tre första styckena, vilket framgår av utdraget nedan. 

Eget arbete som blivit populärt bland Sveriges rektorer är en väldigt bra undervisning metod men då krävs att 

eleverna tar sitt ansvar och jobbar med det dom behöver. Ett bra exempel är Lidingö skolan som infört SA 

(självständigt arbete). (Elevtext från 2003, Min syn på skolan/brev till skolministern) 

Utdraget ger exempel på heltema och deltema som ges i elevens redogörelse av självständigt 

arbete. Den första meningen består av två språkhandlingar, där den första enligt min analys 

bildar beskrivningens heltema: ”Eget arbete som blivit” Eleven gör således en översiktlig re-

dogörelse av begreppet självständigt arbete och avslutar med värderingen ”en väldigt bra 

undervisning metod”. Den följande språkhandlingen har jag istället definierat som ett deltema 

som inleds med ”men då krävs”. Även den andra meningen har jag bedömt vara ett deltema i 

elevens beskrivning av självständigt arbete, där hen ger ett exempel på en skola som uppnått 

goda resultat med undervisningsmetoden. 

Även ställningstagande förekommer texten, vilket framgår av utdraget nedan.  

Idrotten i Sveriges skolor är på tok för lite. I den skolan jag går i har vi endast två femtiominuters pass i 

veckan. På nyheterna visar man statistik på hur feta Sveriges ungdomar är, medan man går i skolan som tonå-

ring och har i stort sett hur mycket ork som helst, men inte får den uträttad […]. Utöka skoltiden med tio mi-

nuter i veckan, då har man en ökning med femtio minuter och då har vi en hel lektion idrott till […]. (Elev-

text från 2003, Min syn/brev till skolministern) 

Utdraget ovan har jag definierat som ett långt ställningstagande för utökad idrottsundervisning 

i skolan. Den första språkhandlingen: ”Idrotten i Sveriges skolor är på tok för lite” är ett vär-

derande påstående som i sammanhanget utgör elevens åsikt. De två grafiska meningar som 

följer är påståendesatser som backar upp elevens inledande åsikt och ger därmed legitima skäl 

till kravet på fler idrottstimmar. Ställningstagandets avslutning inleds med uppmaningen ”Ut-

öka skoltiden med tio minuter i veckan” som knyter ihop åsikten och de skäl som eleven anför 

för att belägga åsiktens trovärdighet.  
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Elevtext 4 från 2003 hämtad från grupp G4 

I elevtexten finns 35 språkhandlingar fördelat enligt följande. Påståendet är den mest framträ-

dande språkhandlingen som förekommer 19 gånger, följt av 6 värderande påståenden, 6 frågor 

och 2 uppmaningar. I textens första stycke framkommer en typisk dialogsekvens (se Holm-

berg 2005), där fyra värderande påståenden, tre påståenden och en uppmaning förekommer i 

de åtta första språkhandlingarna, vilket framgår av utdraget nedan som även är elevens ställ-

ningstagande.  

Det som jag skulle vilja att ni förbättrade i skolorna är skolmaten. Jag tycker att skolmaten är alldeles för då-

lig, det är kanske en gång i veckan som jag äter mig mätt, men det är knappt att jag äter mig mätt en gång i 

veckan. Ni måste ändra skolmaten så att fler barn äter. För jag vet själv att det är många som går hungriga 

hela dagen i skolan. (Elevtext från 2003, Min syn/brev till skolminstern) 

Den första grafiska meningen definierar jag som ett påstående som även utgör elevens åsikt. 

Den andra meningen innehåller tre olika huvudsatser, vilket enligt min analysmodell medför 

tre olika språkhandlingar. Det värderande påståendet: ”Jag tycker att skolmaten är alldeles för 

dålig”, tolkar jag som elevens huvudsakliga skäl till skolmatens behov av förbättring. De två 

påståenden som följer i den andra meningen redogör för konsekvenserna av en undermålig 

skolbespisning som förmodligen ska backa upp elevens åsikt och huvudskäl. Den tredje me-

ningen tolkar jag som en uppmaning riktad till utbildningsministern genom en förpliktande 

modalitet: ”Ni måste ändra” (jfr Holmberg 2011:106). Utdragets sista språkhandling är ett 

påstående som tillsammans med den föregående uppmaningen utgör ställningstagandets av-

slutning.  

Det följs av ett stycke med nästan uteslutande påståendesatser som beskriver arbetsmiljön 

på elevens skola. Det sista stycket ska summera den diskussion om skolmat och arbetsmiljö 

som eleven redogjort för i tidigare stycken, där de inledande sekvenserna utgörs av fem fråge-

ställningar till skolministern som följs av ett konstaterande av elevens medvetenhet om de 

ekonomiska bristerna och vilken nytta för trivseln som extra pengar skulle göra. 

 I utdraget nedan visar jag hur eleven formulerar sin slutdiskussion i brevet till skolmi-

nistern.  

 
Men jag har en fråga till dig skolministern hur mycket pengar får skolan varje år. och när får dom pengarna. 

Kan man inte höga budgetet lite, så att dom pengarna som högs går till att göra ett uppehållsrum för eleverna. 

(Elevtext från 2003, Min syn/brev till skolministern) 

38 
 



Utdraget inleds med ett påstående, där eleven meddelar den tilltänkta mottagaren om kom-

mande frågor: ”Men jag har en fråga” Det följs av tre språkhandlingar som jag har definierat 

som frågor, även om eleven använder felaktigt skiljetecken. Den tredje frågan består av hu-

vudsats ”Kan man inte höja budgeten lite” och en nominalbisats som i utdraget tydliggör syf-

tet med frågan ”så att dom pengarna som högs går till att göra ett uppehållsrum för eleverna”. 

De två första frågorna som eleven ställer ”hur mycket pengar får skolan” och ”när får dom 

pengarna” saknar enligt min tolkning syfte i texten och verkar snarare vara inkastade som en 

öppet ställd fråga till skolminister Thomas Östros. Eleven har därmed frångått uppgiftens 

syfte som var att delge skolministern elevens syn på skolan. Språkhandlingen ”Kan man inte 

höja budgeten” skulle kunna tolkas som utredande, men eftersom eleven inte drar någon slut-

sats i texten som följer i texten faller texttypindelningen, vilket gör utdraget svårbedömt uti-

från en texttypsanalys. Eleven väljer istället att avsluta sitt brev genom att uppmana skolmi-

nistern att ta innehållet seriöst. 

 

Elevtext 5 från 2013 hämtad från grupp G5 

Elevtexten består av 19 påståendesatser, 9 värderande påståenden och 2 frågor. Uppsatsen 

inleds med en beskrivning av ämnet skönhetsoperationer som följs av en de potentiella risker 

som ett skönhetsingrepp innebär. De 6 första huvudsatserna består av påståenden som därefter 

bryts av med 2 värderande påståenden som klargör elevens ståndpunkt. De följande styckena 

följer dialogsekvenser, där språkhandlingarna tenderar att göra frekventa byten. En aspekt 

som förklarar de täta bytena av språkhandlingar är elevens användning av som-inledda re-

lativbisatser. I detta fall innebär underordningarna att en språkhandling tenderar att vara in-

formationsrik, vilket föranleder ett behov av att byta språkhandling. Den 42 ord långa grafiska 

meningen nedan illustrerar en lång språkhandling i texten.  

Min åsikt om det här ämnet är att man istället för att lägga sig på operationsbordet när man inte är nöjd med 

sitt utseende borde gå till en psykolog eller annan professionell person som kan hjälpa en att bygga upp sin 

självkänsla.(Elevtext från 2013, Skönhetsoperationer) 

Elevtexten har flest beskrivningar och förklaringar som redogör för alla delar av både risker 

och orsaker som omgärdar begreppet skönhetsoperationer. De ställningstaganden som görs 

presenteras först i de två avslutande styckena och bygger därmed på en grundlig genomgång 

av det medföljande underlaget. I den första exempeltexten nedan har jag valt att ge exempel 

på texttypen beskrivning som fungerar som inledning i elevens text. Det andra utdraget är en 

utredande text som därmed kan bedömas som en förklaring.  
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Skönhetsoperationer eller estetiska operationer som de också kallas blir allt vanligare bland oss människor. 

Vissa tycker att detta är helt fantastiskt och andra tycker att den här typen av operationer är onödiga.(Elevtext 

från 2013, Skönhetsoperationer) 

När man sminkar sig och färgar håret är risken för att dö eller skada sig allvarligt i princip obefintlig. Vid 

plastikoperationer finns det en relativt stor risk att något som detta skulle kunna inträffa. Dessutom är smink 

och hårfärgning inte permanent. Det är en plastikoperation i mycket högre grad. För att återställa en plastiko-

pererad kropp till sin ursprungliga form måste man utföra ytterligare eller flera operationer och inte ens då är 

det säkert att kroppen blir helt återställd. (Elevtext från 2013, Skönhetsoperationer) 

Enligt Holmberg (2005:137) består en beskrivning av heltema och deltema. I det första utdra-

get redogör eleven med hjälp av den medföljande manualen dels för det ökade antalet skön-

hetsoperationer i samhället men även för allmänhetens inställning till kosmetiska ingrepp. 

Den första grafiska meningen består av ett påstående uttryckt med faktisk modalitet. Eleven 

konstaterar således en faktisk företeelse. Den andra meningen innehåller två språkhandlingar 

(påståenden) som är åtskilda med konjunktionen och. De tre påståendesatserna utgör tillsam-

mans en beskrivning av ämnet skönhetsoperationer. Den andra exempeltexten utreder istället 

skillnaden mellan smink och operation. Utdraget inleds med en påståendesats Elevens slutsats 

framkommer av det följande stycket som inleds med: ”Ett exempel på detta är en kvinna som 

skäms för sina små bröst väljer att förstora dem ganska mycket”. Den problemdefinition som 

Holmberg (2005) menar ska finnas i texttypen förklaring ges av det föregående styckets sam-

manfattningar. Därmed kan eleven ha skrivit en komplex text som varvar beskrivning, förkla-

ring och ställningstagande.  

 

Elevtext 6 från 2013 hämtad från grupp G6 

Den sista uppsatsen består av 19 påståenden, 9 värderande påståenden, en uppmaning och en 

fråga. Uppsatsen inleds med en redogörelse av det medföljandeunderlaget till elevernas upp-

satsskrivande, där eleven ger en återgivelse av bloggaren ”Evilneedscandytoos” synpunkter på 

skönhetsoperationer. Utdragets första stycke av två ger således en beskrivande bild av blogga-

rens åsikter. Den enda framträdande värderingen eller ställningstagandet är en kort kommen-

tar till den medföljande texten: ”Men det är helt patetiskt”.  

I det andra stycket framkommer dialogsekvenser med täta byten av språkhandlingar. Vär-

derande påståenden blandas med påståenden och en fråga. Uppsatsen avslutas med en uppma-

ning till personer som inte vill acceptera människors fria val, som även kan ses som ett ställ-

ningstagande, vilket framgår av utdraget: ”du får helt enkelt ta det som det är och respektera 

andras sätt att leva och deras val av sitt utseende” (Elevtext 2013, Skönhetsoperationer). Den 
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beskrivande texttypen som präglar det första stycket genom återgivelser av bloggarens åsikter 

om skönhetsoperationer utgör en beskrivning. I exempeltexten nedan visar jag exempel på 

beskrivande drag i stycket. 

Bloggaren som berättar om skönhetsoperationer anser det inte alls som en stor grej. Bloggaren berättar att det 

är väldigt konstigt hur folk ser på det hela med skönhetsoperationer. Folk som är födda med något eller är till 

exempel överviktiga får man absolut inte kommentera eller mobba på något sätt alls. (Elevtext från 2013, 

Skönhetsoperationer) 

De tre språkhandlingarna i exempeltexten tillhör kategorin påståenden. Eleven väljer att sak-

ligt referera till det inlägg som bloggaren publicerat. En annan tänkbar aspekt på valet av 

texttyp är att det möjligtvis skulle kunna definieras som en berättelse, men eftersom genren 

enligt Holmberg (2005) ska innehålla något betydelsebärande som ger texten en mening, blir 

min tolkning att texttypen är beskrivande. 

 Det andra stycket inleds med värderande påståenden (åsikt) som följs av ett skäl. Eleven 

bringar däremot inte texten till ett slut, utan texten fortsätter med ytterligare ett värderande 

påstående som inte kan relateras direkt till åsikten och tesen, vilket framgår av utdraget nedan. 

Jag tycker själv att det är helt underbart att man kommit så långt i utvecklingen. Man borde få se ut precis 

som man önskar […]. Folk som kanske är födda annorlunda och inte ser ut precis som alla andra, dom 

kanske är födda med någon defekt har idag stor möjlighet att förbättra sitt utseende. Skönhetsoperationer är 

ingenting jag stör mig på, som sagt man ska få se ut precis som man vill utan att folk runt omkring dig ska 

tycka illa om dig eller kommentera ditt utseende på något sätt. (Elevtext från 2013, Skönhetsoperationer) 

I utdraget utgörs de två första språkhandlingarna av värderande påståenden som förmedlar 

elevens åsikt. I texten som helhet finns det ytterligare två åsikter presenterade, men som av ut-

rymmesskäl är borttagna i utdraget. Den följande språkhandlingen ”Folk som kanske” kan i 

sammanhanget tolkas som ett skäl till varför det är ”underbart att man kommit så långt i ut-

vecklingen”. Den följande språkhandlingen ”Skönhetsoperationer är inget jag stör mig på” är 

däremot svårare att relatera till den åsikt och det skäl som presenterats tidigare. Uppsatsens 

avslutning utreder omgivningens syn på skönhetsoperationer som avslutas med den tidigare 

återgivna uppmaningen som slutsats. Även om även denna text kan ses som komplex, ef-

tersom det finns minst två texttyper närvarande i texten, så har eleven enligt min analys inte 

lyckats producera ett fullgott ställningstagande. Den argumenterande texter är i stället beskri-

vande och utredande till sin karaktär.  
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5.3 Slutsatser 
Den slutsats som framträder vid analysen av de 6 texterna är följande. Alla uppsatser präglas 

av beskrivande och förklarande texttyper, där språkhandlingen påstående är vanligast före-

kommande. Jag kan inte se några påtagliga skillnader mellan åren 1992, 2003 och 2013, utan 

genremedvetenheten är på en likartad nivå alla åren. En aspekt från mätpunkten 2013 som 

skiljer sig från 1992 och 2003 års resultat är de återkommande referenserna till det inlägg som 

bifogades för valet av ämne. Eleverna förväntades att förhålla sig till bloggarens inlägg, vilket 

gör att de i större utsträckning än åren 1992 och 2003 var beroende av de medföljande in-

struktionerna till uppgiften.  

 En annan slutsats som visar en mer påtaglig skillnad är de förekommande texttyperna inom 

respektive mätpunkt. Uppsatserna i grupp G1, G3 och G5 har alla visat exempel på komplex-

itet genom användandet av flera texttyper, däribland ställningstagandet som främst relateras 

till en argumenterande text. I de resterande tre uppsatserna som kommer från grupperna G2, 

G4 och G6, är det enligt min mening endast uppsatsen från gruppen G4 som lyckats fram-

ställa ett korrekt ställningstagande med åsikt, skäl och avslutning. Analysen visar således ett 

resultat som tyder på ett samband mellan diskursivt skriftspråk och genremedvetenhet. Även 

om analysen inte direkt kan jämföras med studien som helhet, ger den ändå en indikation på 

en ökande förändring mellan enskilda elever mellan åren 2003–2013.  

 

6 Slutdiskussion 
I den slutdiskussion som följer nedan återknyter jag till studiens syfte som är att undersöka 

om och hur språkbruket och genremedvetenheten i diskursiva elevtexter har påverkats av för-

ändrade kommunikationsformer och en tilltagande intimisering. Jag har således intentionen att 

sätta de förändringar som framgår av resultatredovisningen i relation till de samhällsföränd-

ringar som har inträffat under perioden 1992–2013. Men även de effekter som blir resultatet 

av samhällets förändrade kommunikationsformer i relation till studiens hypotes behandlar jag 

nedan. 

De samhällsförändringar som jag redogjorde för i kapitel 2, visar en ökad intimisering i 

samhället som i tidigare studier bevisligen haft påverkan på myndigheters kommunikations-

sätt (se Mårtensson 1988, Lind Palicki 2010 och Svensson 1993). De eventuella språkbruks-

förändringar som min studie avsett att mäta utgick från en hypotes, där intimiseringen i sam-
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hället i kombination med förändrade privata kommunikationsformer, påverkat elevers skrift-

språk i diskursiva texter.  

Studiens resultat visade en tydlig förändring, där språket år 2013 har blivit mer informat-

ionstunt, eftersom nominalkvotsanalysen visade på minskad informationstäthet mellan åren 

1992–2013. Även om pronomenanvändningen inte ökar mellan år 2003 och år 2013, visar 

ändå informationstätheten i texterna på en tydligt negativ utveckling över tid på grund av färre 

substantiv. Resultatet överensstämmer med den hypotes som jag formulerade i avsnitt 1.2 och 

ska förmodligen ses som ett resultat av de språkförenklingar som samhället i stort har genom-

gått (jfr Svensson 1993).  

Flerordsreferenterna visar enbart marginella skillnader under mätperioderna. En jämförelse 

mellan åren 1992 och 2013 visar på en minskning som motsvarar 1 procentenhet, vilket i 

sammanhanget tyder på en liten förändring. Resultatet från år 2003 har däremot det högsta 

genomsnitt- och medianvärdet, vilket indikerar en nedgång mellan åren 2003–2013. Ett re-

sultat som dessutom kan bekräftas av att urvalet mellan åren har likvärdiga uppsatsbetyg. Min 

hypotetiska utgångspunkt som var att andelen flerordreferenter minskar över tid innebär att 

hypotesen falsifieras, även om de lägsta genomsnittliga mätvärdena faktiskt uppmättes under 

2013. 

Den minskade ordvariationen över tid sker inte i enlighet med hypotesens förutsägelse, 

utan den förändring av OVIX som har inträffat mellan åren 1992–2013, tyder på ett mindre 

varierat ordförråd över tid. En bidragande orsak till förändringen kan vara uppgiftens utform-

ning, där eleverna har refererat till det medföljande materialet i högre utsträckning år 2013 än 

vad eleverna gjorde åren 1992 och 2003.  

Den procentuella andelen långord i studiens 64 elevtexter förutspåddes att minska över tid. 

De högsta procentuella värdena uppmättes istället under 2013, vilket medför svårigheter att 

förklara förändringen genom de pågående samhällsförändringarna. En påverkande faktor 

skulle kunna vara att sju texter var skrivna på dator under 2013, vilket kan betyda användning 

av synonymfunktionen i datorn och således tillgång till ett utökat ordförråd. Det motsägs dock 

av den minskade ordvariationen i texterna. I Svenssons studie Språk och offentlighet 

(1993:63) sjönk andelen långord efter 1975, något som enligt min hypotes borde blivit resul-

tatet av en ökad intimisering. En annan faktor skulle kunna vara ett resultat av sampling, där 

eleverna kopierar långord från det medföljande blogginlägget som debattartikeln skulle utgå 

från. En annan tänkbar orsak är att det skett en språkbruksförändring som innebär en föränd-

ring av bruket av långord i elevtexter efter 2003. I relation till Björnssons studie från 1968 har 

eleverna i min studie färre långord än vad som framkom i hans studie av högstadieelevers 
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texter. Även om andelen långord ökar mellan åren 2003–2013, är skillnaden ändå 5 procen-

tenheter. En förklaring kan vara att studiens material inte är tillräckligt omfattande och att en 

del av mitt resultat beror på slumpen. 

Samhällsförändringar anser jag däremot kan förklara den ökade textlängden över tid. Här 

väljer jag att relatera till Bellanders (2006:20) konstaterande, där hon menar att skolelevers 

skrivaktiviteter har ökat som en följd av samhällets förändrade kommunikationsformer. Det 

tolkar jag som en ökad förmåga hos eleverna att formulera sig i skrift, något som skapar möj-

lighet att skriva längre texter under tidspress. Resultatet ligger i linje med min verifierade hy-

potes, där längre texter över tid bekräftar tidigare longitudinella studier av nationella prov 

som kommer fram till samma slutsats. 

Även förändringen av elevtexternas grafiska meningslängd ligger i linje med min hypotes 

som formulerades i avsnitt 1.2. Min tolkning av resultaten är att ökningen av meningslängden 

inte ska ses som en kvalitetsmarkör, utan är snarare en minskad medvetenhet om grammatiska 

regler. Resonemanget bygger på elevers ökade bruk av kommateringar och satsradningar 

istället för stort skiljetecken. Eftersom både långord och grafisk meningslängd ökar mellan 

åren 2003–2013, finns inga tecken på det eventuella samband som Svensson (1993:63) dis-

kuterar, där ökad andel långord skulle generera kortare meningar i min studie. Det är däremot 

inte möjligt att dra slutsatser för en större population på grund av studiens begränsade materi-

al. 

Det har uppenbarligen inträffat en språkbruksnovation som skapat nya kommunikations-

former anpassade för sms och sociala medier, vilket framgår av Lindqvist Bergander (2015) 

och Collins (2007) resonemang. När digitalt skriftspråk introducerades är det en rimlig slut-

sats att ett behov av mer personliga skriftformer uppkom som skulle ersätta talets icke-verbala 

kommunikationssätt. Ett informellt skriftspråk skapades således och möjliggjorde därmed en 

ny önskvärd kommunikationsform anpassad för en ny skriftkultur (jfr Josephson 2013, Bel-

lander 2010). 

Om skolans kontroll av det normerande språket inte längre kan upprätthållas genom en 

normerande skolkod, blir den minskade sociala kontrollen en faktor som tillåter oönskade 

språkbruksförändringar i elevtexter enligt den språkbruksteori som framförs i Teleman 

(1985), vilket kan vara en orsak till förändringarna över tid. 

Utvecklingen av ungdomars datoranvändning i samhället från åren 1992–2013 framgår av 

de resultat som Bergström (2003), Findahl (2010) och Ghersetti (2015) presenterar. Den för-

ändringen som skedde mellan 1992 och 2003 innebar en ökad tillgänglighet för det stora fler-

talet högstadieelever, vilket framgår av ökningen av användare varje vecka från 8 % (1992) 
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till 89 % (2003). Det ska jämföras med 2014, där ungdomar mellan 12–15 år ägnar 6,7 timmar 

per vecka åt sociala medier i genomsnitt. I Ghersettis studie är det enbart sociala medier som 

analyseras, vilket medför att den totala tiden som tillbringas på internet förväntas att vara 

högre, vilket SCB (2014) bekräftar. 

Även om denna studie inte har analyserat sambandet mellan skriftspråk i skolan och inter-

netanvändning, kan jag ändå formulera en försiktig slutsats som i likhet med SOU (2012) och 

Viscovi (2014) ser sambandet mellan ökad datortid och således minskat utrymme för övrig 

läsning. Bloggar och chattfunktioner präglas av ett typiskt internetsspråk som inte följer sam-

hällets normerande skriftspråk. Resonemanget skulle därmed kunna överföras till begreppet 

innehållsteori. Den innehållsteori som SOU (2012) formulerar ger uttryck för att typen av 

aktivitet på nätet har betydelse. Läsning av olika texttyper kan således öka både läsfärdighet 

och genremedvetenhet, medan alltför ensidig användning snarare resulterar i det omvända. 

Erixon (2012) ser lärarnas bristande tekniska kunskaper som ett hierarkiskt problem, vilket 

även kan relateras till elevernas datoranvändning i hemmet. Intimiseringen av skolan i kombi-

nation med bristande kunskaper om den nya teknikens texter kan resultera i brister i undervis-

ningen, där eleverna inte lär sig tillräckligt om skillnaderna mellan formella och informella 

textgenrer. Gränserna mellan tal- och skriftspråkliga forum blir således mer diffusa. 

Skolverkets rapport (2012) bekräftas också av de ökande skillnaderna mellan elever under 

perioden 2003–2013. Även om eleverna med de högsta mätvärdena i resultatet i avsnitt 4.5 

uppvisar liknande resultat mellan 2003 och 2013, så är den diskursiva genren alltför avlägset 

för de elever som har ett kraftigt avvikande skriftspråk i jämförelse med samhällets brukspro-

satexter (jfr Westman 1974). Skillnaden inom mätpunkterna för texternas informationstäthet, 

ordvariation, bruket av flerordsreferenter, textlängd och långord ökar mellan åren 2003–2013, 

vilket tyder på ett ökat avstånd mellan elever. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som 

ska utjämna skillnader i elevernas bakgrund (Teleman 1979). Om resultatet är rättvisande, är 

den ökade skillnaden mellan eleverna oroväckande. 

Delstudie 2 visar ett ökat antal frågor under 2013 men i övrigt visar den kvantitativa 

språkhandlingsanalysen ingen märkbar skillnad mellan åren 1992–2013. Skillnaderna som 

framträder i den kvalitativa analysen sker inom respektive mätpunkt. De elever som har för-

mågan att producera ett diskursivt hållet skriftspråk uppnår även en högre grad av genremed-

vetenhet än de elever som presterat de lägre värdena i den jämförande analysen i avsnitt 4.5. 

Skillnaderna mellan åren för hög- respektive lågpresterande är således inte märkbar vid en 

kvalitativ analys utan hade behövt kvantifiera material i högre grad för att kunna påvisa fak-

tiska skillnader mellan åren. Den hypotes som jag ställde i avsnitt 1.2 förutsåg en försämrad 
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genremedvetenhet över tid, något som uppenbarligen inte överensstämmer med resultatet av 

studien.  

Jag ser således inga samband mellan ökad internetanvändning och minskad genremedve-

tenhet, utan ansluter mig till Josephsons (2013) resonemang, där han pekar på ett ökat antal 

genrer i samhället. Om Danielsson & Selanders (2013) slutsatser appliceras på resultatet fram-

träder en bild som tyder på att den normerande skoldiskursen har brister som resulterat i 

ökade skillnader mellan elevtexter och bruksprosa över tid. En slutsats som jag drar av denna 

studie gäller förändringen av det diskursiva språket mellan åren 1992 och 2013. Den norme-

rande skolkoden har enligt de resultat som presenterats i studien inte kunnat upprätthållas, 

utan elevernas individuella syn på skriftspråk i formella genrer förmodas ha fått ett större ut-

rymme än tidigare år. Informationstunn och ovarierad text med oklar meningsbyggnad är den 

sammanvägda bilden av elevernas skriftbruksutveckling under perioden.  

Om ett mer informationstunt och mindre varierat språkbruk i diskursiva elevtexter är ett 

problem, behöver skolan återta kontrollen över det normativa skriftbruket. Om jag gör en 

återblick till hypotesen under 1.2 kan delar av den bekräftas medan andra falsifieras. Det dis-

kursiva språket har blivit mindre genreanpassat, medan elevernas förmåga att göra relevanta 

ställningstaganden i argumenterande texter inte förändrats nämnvärt.  

En slutsats är således att den novationsbenägenhet som skapade den icke-verbala skrift-

kommunikationen har på grund av den bristande sociala kontrollen kunnat ge avtryck även på 

skolans normerande texter. Den ökade segregering mellan hög- och lågpresterande elever som 

Skolverket (2012) bekräftar, förklarar förmodligen en del av de ökade skillnader inom mät-

punkterna som framkommer av resultatet mellan åren 2003 och 2013. Ett resultat som falsifie-

rar min uppställda hypotes är en fortsatt likvärdig genremedvetenhet i elevtexter. Även om 

språket förändrats, så klarar elever i motsvarande omfattning som i tidigare material att for-

mulera ställningstaganden och utreda ett specifikt ämne.  

I Bellanders (2010:203–204) slutdiskussion framgår det att elever tenderar och växla mel-

lan olika skriftspråk beroende på aktivitet. Det visar som jag diskuterat ovan en förståelse för 

olika genrers språkbruk. Skolspråket har däremot en sämre ordvariation och har blivit inform-

ationstunnare, vilket kan tyda på att skolans genrekrav har förändrats över tid. Det finns där-

med en möjlighet att språkbrukskraven i den diskursiva textgenren har blivit mer tolerant med 

informationstunnare och mindre varierade texter under perioden 1992–2013.  
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