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Sammandrag 
I denna studie har åtta diskussionskapitel från lika många gymnasiearbeten under-

sökts. Dessa är skrivna av elever som går sista året på högskoleförberedande gymna-

sieprogram. Syftet med undersökningen var att göra en första kartläggning av hur 

gymnasieelever hanterar språkliga strukturer på textuella mellannivåer inom ramen 

för vetenskapligt skrivande. Ett antal kvantifierbara variabler på stycke- och 

meningsnivå valdes ut för analys och jämförelse med tidigare forskning. Utöver detta 

analyserades handböcker för gymnasiearbetet avseende innehåll av språklig 

normering på stycke- och meningsnivå. Utifrån dessa undersökningar drogs slutsatser 

om hur väl eleverna behärskade dessa nivåer i sina diskussionskapitel. 

 Resultatet visade att elevernas meningar (såväl grafmeningar som makrosyntagmer) 

var betydligt längre än i tidigare studier. Antalet bisatser i meningarna var också högt 

jämfört med tidigare forskning om gymnasisttexter och bruksprosa. Detsamma gällde 

fundamentlängden. Resultatet av handboksanalysen var i sin tur att elever får mycket 

lite språkligt stöd avseende de textuella mellannivåerna menings- och styckenivå, och 

att handböckerna istället fokuserar på exempelvis disposition eller ordval, alltså 

globala och lokala nivåer.  

 Fyra möjliga förklaringar föreslås till resultatet av kartläggningen. Dessa är elever-

nas språkliga förmåga, kunskap om genrekonventioner, genreanpassning och ambi-

tionsnivå. De fyra alternativen diskuteras utifrån en analys av resultaten. Två huvud-

sakliga sätt för elever att närma sig vetenskapligt skrivande föreslås, där det första är 

att elever skriver på ett talspråkligt sätt som de känner sig bekväma med och det andra 

är att elever strävar mot att uppnå genrens konventioner. Slutresultatet i texten kan 

trots detta dock bli likartat. 

 Denna studie visar att det är stora individuella skillnader mellan eleverna men att 

de flesta kan prestera en begriplig text som förmedlar ett budskap. Dock är det ingen 

som kan sägas behärska den vetenskapliga genren. En slutsats som dras är att de text-

uella mellannivåerna har stor betydelse för textens begriplighet. Arbete för att förbättra 

dessa nivåer kan underlätta för eleverna i såväl vidare utbildning som i samhälls- och 

arbetsliv. 

 

Nyckelord: Gymnasiearbetet, vetenskapligt skrivande, kvantitativ analys, 

styckenivå, meningsnivå  
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om vetenskapligt skrivande på gymnasienivå, i form av gym-

nasiearbetet. Gymnasiearbetet skrivs oftast under det sista gymnasieåret och ska ”kny-

ta ihop påsen” efter tolv års grundskole- och gymnasiestudier. Det är elevernas tillfälle 

att visa att de är förberedda för det som ska komma efter gymnasiet, i form av arbetsliv 

eller studier. Detta skrivande genomförs sällan inom ramen för svenskämnet, utan in-

om ett av de karaktärsämnen som är kopplade till elevens gymnasieprogram. 

 I denna uppsats är det gymnasiearbeten vid de högskoleförberedande gymnasie-

programmen som står i fokus. Jag har valt diskussionsavsnittet och den språkliga han-

teringen av stycken och meningar som föremål för min analys.  Det finns tre huvud-

sakliga skäl till att jag har valt att analysera detta: Det första skälet är att gymnasie-

arbetet på de högskoleförberedande programmen oftast är utformat som en vetenskap-

lig rapport. Den vetenskapliga rapporten är en genre som återkommer för de elever 

som väljer att studera vidare. Det är en komplex och krävande genre som är känd för 

att vålla bekymmer även för studenter på högskolan eftersom den är skenbart enkel, 

men kräver stor genrekompetens hos skribenten.  

 Det andra skälet till att undersöka stycken och meningar i gymnasiearbetet är att 

den färdiga produkten som eleven lägger fram (förhoppningsvis) är en genomarbetad 

text som eleven har lagt ned totalt minst 100 studietimmar på, och därför intressant att 

jämföra som motvikt till de mer hastigt framvärkta uppsatser som presteras i samband 

med nationella prov (vilka oftare står i fokus för vetenskapliga undersökningar). I 

många fall handleds dessutom gymnasiearbetet av en lärare som inte undervisar i 

svenska. Detta gör att fokus under arbetets gång kan vara riktat i högre grad mot 

textens innehåll än dess yttre form. Detta innebär att gymnasiearbetet blir ett eldprov 

för eleverna i två avseenden: Dels ska de behärska den vetenskapliga textens 

genrekrav, dels ska de kunna skriva en text som i sin utformning och språkriktighet 

motsvarar tolv års skolgång, utan stöd från en svensklärare. 

 Det tredje skälet till att välja gymnasiearbetet som studieobjekt är att den språkliga 

strukturen på stycke och meningsnivå i dessa arbeten inte verkar ha varit föremål för 

tidigare analys. Valet av diskussionsavsnittet som studieobjekt är medvetet; det är i 

denna del av rapporten som eleven har störst möjlighet att ”ta ut svängarna” som 

skribent och friare använda sig av sina språkliga färdigheter.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med min undersökning är att göra en första kartläggning av hur några elever på 

högskoleförberedande program hanterar språkliga strukturer på textuell mellannivå i 

diskussionskapitlet i sitt gymnasiearbete. Denna kartläggning kan förhoppningsvis ge 

en indikation om hur väl eleverna är förberedda för högskolestudier, med avseende på 
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hur väl texterna motsvarar de språkliga och genremässiga kraven. Följande tre frågor 

utgör utgångspunkt för denna undersökning: 

 

 Vilka resultat ger kvantifierande analyser av ytstrukturen i de ”textuella 

mellannivåerna” (stycke och mening) i gymnasiearbetets diskussionsavsnitt 

utifrån ett urval av variabler på stycke- och meningsnivå, samt generella mått 

som läsbarhet och informationstäthet? 

 Vilket stöd för språkriktighet avseende språklig normering och ytstruktur på 

stycke- och meningsnivå erbjuds eleverna i handböcker för skrivande av gym-

nasiearbetet i högskoleförberedande program? 

 I hur hög utsträckning behärskar eleverna att hålla samman de textuella 

mellannivåerna av sitt språk i en skriftlig diskussion i genren vetenskapligt 

skrivande? 

 

2. Bakgrund  
I detta kapitel redogörs för gymnasiearbetets funktion och bakgrund, samt för de tids-

ramar och krav som ligger till grund för detta. Styrdokumentens innehåll avseende 

gymnasiearbetet och vetenskapligt skrivande tas också upp, liksom Skolverkets intro-

duktionstext om gymnasiearbetet. Slutligen behandlas Skolinspektionens rapport om 

gymnasiearbetet och Högskoleverkets rapport om vilka krav och förkunskaper som är 

nödvändiga vid högre utbildning.  

 

2.1 Gymnasiearbetet  
Gymnasiearbetet är en uppgift som genomförs i slutet av gymnasieutbildningen och 

vars syfte är att visa att eleven är redo för arbetslivet eller fortsatta studier. Gymnasie-

arbetet på högskoleförberedande program är det slutliga resultatet av ett erfarenhets-

baserat och vetenskapligt grundat arbete som förbereder eleven för högskolestudier. 

Målet med detta arbetssätt är att eleven successivt får tillägna sig ett kritiskt förhåll-

ningssätt, förbättrad kommunikationsförmåga, utvecklad problemlösningsförmåga och 

utökad förmåga att ta sig an arbeten både avseende egen planering och produktion, 

men också genom responsarbete (Skolverket 2012, s. 1). Gymnasiearbetet ersatte 

kursen projektarbete i samband med reformeringen av gymnasieskolan år 2011 (Skol-

inspektionen 2015, s. 5). 

 I normalfallet genomförs gymnasiearbetet inom den ämnesmässiga ramen för det 

gymnasieprogram som eleven genomgått och utformas oftast i de högskoleförbered-

ande programmen som en vetenskaplig rapport. Det är examensmålen för respektive 

program och de redovisningskonventioner som råder för högskoleutbildningar inom 

programmets ämnesmässiga område som styr gymnasiearbetets slutliga innehåll och 
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utformning. Detta innebär alltså att elever som studerar på högskoleförberedande 

gymnasieprogram under vissa förutsättningar kan utforma sitt examensarbete på 

annat sätt, beroende på vilken karaktär programmet eller inriktningen har. Genom att 

gymnasiearbetet kopplas till examensmålen för respektive program, förstärks också 

helhetssynen på den aktuella utbildningen.  

 Det slutförda gymnasiearbetet betygsätts enligt en tvågradig betygsskala med E 

(godkänt) respektive F (icke godkänt). Gymnasiearbetskursen omfattar 100 gymnasie-

poäng och sträcker sig ofta över en stor del av det avslutande läsåret. Det bör dock på-

pekas att gymnasiearbetet inte ska jämställas med liknande arbeten på högskolenivå. 

Arbetsmetoderna och presentationsformerna ska visserligen efterlikna dem som 

används i högskolan, men kraven är inte lika högt ställda avseende grad av veten-

skaplighet, avgränsning, metod eller omfång (Skolverket 2012, s. 3–4).  

2.1.1 Styrdokument knutna till gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet kan knytas till ett antal styrdokument. Det finns ingen separat ämnes-

plan för gymnasiearbetet, utan det utförs utifrån de mål som är uppställda för respek-

tive gymnasieprogram. (Skolverket 2011a, s. 42). Däremot finns det ett flertal doku-

ment som berör gymnasiearbetets genomförande och mål. Dessa är bland andra skrift-

en Gymnasieskola 2011 och Skolverkets introduktionstext om gymnasiearbetet, som 

lyfter fram varje programs examensmål och de kunskaper och färdigheter som 

eleverna ska uppvisa i gymnasiearbetet (Skolverket, 2011a & 2012). Kursplanen för 

svenskämnet innehåller också skrivningar om vetenskapligt skrivande på 

gymnasieskolan (Skolverket 2011b, s. 176).  

 Skolverket har även utarbetat ett hjälpdokument för lärare som arbetar med 

gymnasiearbetet. Det är en matris för formativ bedömning av gymnasiearbetet som 

gavs ut inom ramen för Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. I matrisen är 

gymnasiearbetet indelat i fyra delar: Produkt, Redovisning, Återkoppling och självvärdering 

samt Process. Varje del är i sin tur uppdelad i mer preciserade bedömningspunkter. 

Alla delar graderas från Ej påbörjat till Uppfyllt (Skolverket u.å.). 

2.1.2 Skrivrelaterade mål för gymnasiearbetet på högskoleförberedande program 

De gymnasiearbeten som skrivs i rapportform ska uppfylla vissa språkliga kriterier. 

Dels finns det krav på språkriktighet i form av tydlighet, precision och saklighet, och 

att den mottagaranpassning som görs i texten ska inte ske på bekostnad av dessa as-

pekter. Dels finns det krav på en formell struktur där eleven förväntas hålla sig till en 

vedertagen rubrikordning och struktur i sin rapport, liksom i tillfredsställande käll-

hantering och citat- och referatteknik (Skolverket 2012, s. 5).  I vissa sammanhang an-

vänds formuleringen ”Språket är korrekt svenska” (Skolinspektionen 2015, bilaga 1a, s. 

3). Detta kan dock vara problematiskt då det kan vara svårt att ställa upp allmängiltiga 

regler för språkriktighet, eftersom kommunikationssituationen ofta avgör vad som kan 

betraktas som rätt eller fel (Lundin 2013, s. 23).  
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 För att eleverna ska lyckas med rapportgenren understryker Skolverket att de ska 

förberedas för uppgiften. Genom att stifta bekantskap med och träna på att skriva 

rapporter under gymnasietiden ges eleverna bättre förutsättningar att fokusera på 

ämnet för rapporten, snarare än rapportgenrens krav på språklig och formell struktur 

(Skolverket 2012, s. 5). 

 Genom användning av den matris som Skolverket har gett ut inom ramen för Na-

turvetenskaps- och tekniksatsningen kan lärare ge formativ återkoppling på gymna-

siearbetet. De skriftliga målen finns under rubriken Redovisning. De två bedömnings-

punkter som berör textens språkliga utformning på svenska är: ”I ditt gymnasiearbete 

visar du att din skriftliga rapport uppfyller grundläggande krav på språkriktighet” och 

”I ditt gymnasiearbete visar du att din skriftliga rapport uppfyller grundläggande krav 

på formell struktur” (Skolverket, u.å.). Vad som läggs in i dessa begrepp är dock inte 

preciserat. 

2.1.3 Rapporter relaterade till gymnasiearbetet 

År 2015 publicerade skolinspektionen rapporten Alla redo för högskolan? som granskade 

gymnasiearbeten från 2014. Skolinspektionens undersökning visar att de flesta elever 

har producerat ett gymnasiearbete som visar att de faktiskt är förberedda för högskole-

studier (Skolinspektionen 2015, s. 3). Rapporten pekar dock ut tio vanliga brister i gym-

nasiearbetena, varav en är ”att texten saknar struktur och källhänvisningar, samt att 

språket uppvisar påtagliga och genomgående svagheter” (Skolinspektionen, 2015, s. 4). 

Undersökningen visar också att knappt hälften av eleverna på ekonomiprogrammet 

uppfyller samtliga krav för språkriktighet i sin rapport. Resultatet för naturvetenskaps-

programmet är drygt 40 procent. Å andra sidan är det endast några få procent av elev-

erna i dessa undersökningsgrupper som misslyckas fullständigt med sina gymnasie-

arbeten rent språkligt (Skolinspektionen 2015, s. 10–11). 

 De brister som pekas ut avseende de språkliga kriterierna rör både formalia (som 

källhänvisningar och citatteknik) och struktur. De strukturella bristerna beskrivs både 

som en generell brist på struktur, men även ”avsaknad av en röd tråd” (Skolinspek-

tionen 2015, s. 13). 

 Högskoleverket publicerade år 2009 rapporten Förkunskaper och krav i högre utbild-

ning. Denna rapport handlar om vilka förkunskaper som högskolestudenter har, och 

hur detta har påverkat högskolans kravnivåer (Högskoleverket 2009, s. 8). I rapporten 

belyses även studenternas språkliga färdigheter och brister. Högskoleverkets under-

sökning visar att studenterna ofta uppvisar språkliga brister i svenska och att student-

erna har svårt att såväl ta till sig studielitteratur som att själva producera texter av ana-

lyserande och problematiserande karaktär (Högskoleverket 2009, s. 25). Man fram-

håller vidare att forskning visar att studenter sällan är väl förberedda för akademiskt 

skrivande och att gymnasieutbildningen inte bidragit till studenternas akademiska 

skrivförmåga. Dock konstateras också att utveckling av akademiskt skrivande är en 
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process som tar tid och att det är universitetssystemet som bär huvudansvaret för 

denna process hos studenterna (Högskoleverket, 2009, s. 27).  

 I Högskoleverkets rapport beskrivs studenternas skrivsvårigheter som ett växande 

problem som förekommer inom flera ämnen och utbildningar, även om bristerna 

främst framträder inom humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen. Universitets-

lärare bedömer studenternas skrivförmåga som den största förkunskapsbristen bland 

nybörjarstudenter. Detta bidrar i sin tur till att studenterna får problem under hela sin 

högskoleutbildning, eftersom högskolan har svårigheter att kompensera för språkliga 

brister (Högskoleverket, 2009, s. 38–39). Detta innebär i förlängningen ökade behov av 

handledning samt att kraven kan sänkas och att dåliga texter släpps igenom för att 

lärarna inte har tid eller möjlighet att rätta allt (Högskoleverket 2009, s. 76–77). 

 

2.2 Definition av textuella mellannivåer och andra centrala 
begrepp 
Inför denna kartläggning används ett flertal grundbegrepp utöver de som redan 

presenterats i bakgrundskapitlet. Dessa begrepp presenteras här närmare för att 

underlätta för läsaren.  

2.2.1 Textuella mellannivåer 

I denna uppsats används begreppet ”textuella mellannivåer”. Detta är inget vedertaget 

begrepp utan används här för att fokusera på meningens och styckets nivåer i en kog-

nitiv hierarki från globala till lokala nivåer. Globala nivåer innefattar mer övergripande 

aspekter, såsom disposition, syfte eller mottagare, medan lokala nivåer främst handlar 

om konkreta och specifika aspekter, såsom rättskrivning och användning av 

skiljetecken (Hoel 2001, s. 27–28). Hoel synliggör detta i en texttriangel (se Figur 1). Då 

nivåerna som innefattar styckeindelning och meningsbyggnad befinner sig ungefär i 

mitten av texttriangeln har jag valt att kalla dessa för textuella mellannivåer. Även 

Dysthe, Hertzberg och Hoel (2000) diskuterar den snarlika ”texttrekanten” och beskriv-

er modellen som ett sätt att synliggöra vilken textnivå som står i fokus under arbetet.  
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Den hierarkiska modellen ska enligt dem inte uppfattas som att en textnivå är viktigare 

än en annan, utan att triangeln visar progressionen från global till lokal nivå. De under-

stryker även att varje nivå av texten måste ha ett sammanhang. På de lokala nivåerna 

kan det handla om hur ord fogas till ord medan det på global nivå handlar om hur 

exempelvis sammanhanget i texten speglas i innehållsförteckningen (Dysthe, Hertz-

berg & Hoel 2000, s. 40–41). 

2.2.2 Stycket 

I Uppsatshandboken beskrivs stycket och styckeindelningen som ett av skribentens 

viktigaste verktyg. Stycken avhandlar avgränsade företeelser eller tankeblock men ska 

samtidigt hänga ihop logiskt. Genom styckeindelningen visar skribenten för läsaren 

hur texten strukturerats avseende tema, perspektiv eller argument. En text utan eller 

med ogenomtänkt styckeindelning tenderar att bli svårläst (Strömquist 2014, s. 21).   

 Handboken Svenska skrivregler rekommenderar styckeindelning av all text som är 

längre än några meningar. Innehållet i stycket bör höra ihop i en tankegång. I Svenska 

skrivregler poängteras även styckets funktion för att förbättra struktur och underlätta 

tolkning i texter (Språkrådet 2008, s. 24–25). Texter med många stycken som innehåller 

endast en mening blir till exempel svårlästa i längden (Språkrådet 2008, s. 82). Enligt 

Svenska skrivregler består ett normalstycke av tre till tio meningar (Språkrådet 2008, s. 

25). 

Figur 1. Texttriangeln enligt Hoel (2001, s. 28) 
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 Man skiljer mellan styckeindelning och styckemarkering. Styckeindelning handlar om 

hur en text är disponerad utifrån innehållet som presenteras i varje textstycke. Stycke-

markering handlar istället hur en text rent grafiskt delats in i mindre delar, eller graf-

stycken (t.ex. genom användning av blankrad eller indrag). Ett textstycke avser alltså 

den innehållsliga nivån och ett grafstycke avser textens ytnivå (Östlund-Stjärnegårdh 

2002, s. 128). 

  Det finns två rekommenderade sätt att markera nytt stycke i löptext, nämligen 

indrag eller blankrad. Det är också möjligt att kombinera blankrad och indrag för att 

markera större och mindre textavsnitt. Stycken kan också avgränsas genom rubrikers 

placering.   

 En vanlig form av styckemarkering är hybridformen. Så kallade hybridstycken (eller 

radstycken) markeras endast genom förflyttning till början av nästa rad, utan blankrad 

mellan. Denna form av styckeindelning är dock inte lämplig på grund av sin otydlighet 

(Språkrådet 2008, s. 26).  

2.2.3 Meningen och några begrepp på meningsnivå 

I skolan får man lära sig att en mening börjar med stor bokstav och slutar med punkt. 

Detta är dock bara en sida av saken. För att vara en syntaktiskt komplett sats måste en 

mening också innehålla ett subjekt med ett tillordnat predikat. (T.ex. Eleven skriver.) 

Oftast är dock meningar betydligt mer utbyggda än så och kan innehålla många olika 

satsled, inte sällan i form av bisatser (Hultman 2003, 271–273). 

2.2.3.1 Syntaktiska och grafiska meningar 

En mening kan definieras på olika sätt, beroende på om man avser en syntaktisk eller 

en grafisk mening. En syntaktisk mening kallas för makrosyntagm, och innehåller en 

huvudsats och eventuella vidhängande bisatser (Hultman & Westman 1977, s. 180). I 

Svenska skrivregler förklaras en huvudsats som ” en sats som inte är ett led i en annan 

sats, medan en bisats normalt är just detta” (Språkrådet 2008, s. 179). En huvudsats är 

alltså självständig, medan en bisats inte är det. Några exempel på syntaktiska mening-

ar är: Eleven skriver., Eleverna pluggar eftersom det är prov imorgon., och När jag kom till 

skolan, läste eleverna.  

 En grafisk mening, innehåller allt det som ryms mellan den inledande versalen och 

den avslutande interpunktionen (Hultman & Westman, 1977, s. 180). Några exempel 

på grafiska meningar är samtliga som redovisats i föregående stycke, men även: 

Eleverna läser och läraren rättar uppsatser., Fy för svåra prov!, Jaha? och Vilket betyder att 

man måste studera. En grafisk mening kan alltså vara en makrosyntagm, men även flera 

makrosyntagmer. Den kan också vara ett meningsfragment eller en fristående bisats. 

Den kan bestå av så lite som ett enda ord. Det vanligaste är dock att den grafiska me-

ningen och makrosyntagmen sammanfaller (Hultman & Westman 1977, s. 221). 
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 Den syntaktiska meningen avser alltså en konstruktion med ett komplett gramma-

tiskt innehåll medan den grafiska meningen avser hur en följd av ord har markerats i 

texten. Dessa kan naturligtvis sammanfalla, men gör alltså inte alltid det. 

 Forskningen visar vidare att en varierad meningslängd är positivt för läsningen. 

Cassirer menar i boken Stil, stilistik & stilanalys att en idealmening ur lässynpunkt är 

13–19 ord lång. Dock kan en mening vara betydligt längre än så och ändå inte svårläst, 

beroende på hur den är uppbyggd och sammanfogad (Cassirer 2003, s. 66– 68). Långa 

meningar är enligt Lundin ett (av flera) utmärkande drag för krångelsvenskan 1  

(Lundin 2013, s. 205). 

2.2.3.2. Fundament och höger- och vänstertyngd 

Fundamentet är det satsled som inleder ett påstående. Fundamentet är allt som föregår 

det finita, eller tempusböjda, verbet i en mening. Valet av satsled på fundamentplatsen 

är inte givet, utan kan varieras mellan olika satsdelar. De vanligaste är dock subjekt 

och olika adverbial men andra satsled kan också förekomma. Fundamentets funktion 

är att introducera den syntaktiska meningens tema. Ofta knyter det ihop meningarna i 

en text, vilket är viktigt för textbindningen och för rytmen i texten (Hultman & West-

man, 1977, s. 185). 

 I normalfallet har en mening fler ord efter det finita verbet än före. Den kallas då för 

högertung. Om meningen istället har fler ord före det finita verbet, alltså på 

fundamentplatsen, kallas den vänstertung. Ofta är vänstertyngd ett tecken på formell 

och stel text (Melin & Lange 2000, s. 70–71). Högertyngd kan däremot vara ett tecken 

på talspråklighet i en text (Cassirer 2003, s. 65). 

2.2.3.3 Komplexa meningar, satsradning och meningsfragment 

Komplexa meningar består av flera samordnade huvudsatser. Ofta är de samordnade 

med konjunktionen och. (Melin & Lange 2000 s. 74). Om huvudsatser å andra sidan 

”staplas på varandra” i en grafisk mening utan att separeras av en konjunktion kallas 

det satsradning. Ibland kan ett kommatecken dela satserna åt, men i elevtexter är sats-

radningen ofta omarkerad (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 133). Satsradning kan använ-

das som stilgrepp i vissa sammanhang och enligt Svenska språknämnden är satsrad-

ning inte nödvändigtvis fel. Dock har ovana skribenter sämre förmåga att använda 

satsradningen i lämpliga sammanhang. Ju mer närbesläktade satserna är som samman-

fogats, desto bättre fungerar satsradningen (Svenska språknämnden 2005, s. 334). Utan 

lämpliga skiljetecken eller sambandsord är det dock svårt att se vad som ska höra ihop 

i texten (Språkrådet 2008, s. 93).  

                                                      
1 Krångelsvenska kan beskrivas som ett överdrivet krångligt och diffust uttryckssätt. Det är en 

avart som har inslag av ”oklara, språkoriktiga och stilblandade uttryck” som i vissa fall är 

störande. Den delar flera stildrag med kanslispråket men har inte kanslispråkets logiska 

uppbyggnad och konsekventa språkstil (Lundin 2013, s. 28–29). 
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 Ett meningsfragment är slutligen en ofullständig syntaktisk mening; i huvudsatsen 

saknas antingen subjekt eller predikat (eller båda). Såväl komplexa meningar som 

meningsfragment kan vara grafiska meningar så länge som de börjar med stor bokstav 

och avslutas med stort skiljetecken (Melin & Lange 2000 s. 74). 

2.2.4 Läsbarhetsindex 

Läsbarhetsindex (LIX) är ett mått som utarbetats för att gradera texters svårighetsgrad 

utifrån deras genomsnittliga meningslängd och andel långa ord (bestående av fler än 

sex bokstäver) i procent räknat. LIX kan endast ge en indikation om texters svårighets-

grad, men anses ändå vara av intresse för denna undersökning då det ger en snabb bild 

av var de olika texterna befinner sig på en svårighetsskala (Cassirer, 2003, s. 69). 

Formeln för att räkna ut LIX är: 

 

LIX = Genomsnittlig meningslängd + Antal långa ord i procent (Melin & Lange, 2000, s. 75) 

 

Enligt Cassirer är LIX-värden under 30 att betrakta som lättlästa, medan värden över 

40 är svårlästa (2003, s. 69). Melin & Lange definierar en text med ett LIX-värde på 27 

som mycket lätt, 33 som lätt, 39 som medelsvår, 47 som svår och 56 som mycket svår 

(Melin & Lange 2000, s. 166). Enligt Björnsson, som utformade LIX, är brytpunkterna 

följande: 

    

Tabell 1. LIX-värden  

LIX-värde  

 Beskrivning 

20 Mycket lätt 

30 Lätt 

40 Medelmåttig 

50 Svår 

60 Mycket svår 

 

LIX-värdet kan ses som en grov beräkning av läsbarhet och kan justeras genom att 

förändra antingen meningslängden eller andelen långa ord i en text. 

2.2.5 Nominalkvot  

Nominalkvot (NQ) är ett mått på informationspackning utifrån att olika ordklasser har 

olika informationsvärde. Verbala ordklasser som verb, adverb och pronomen har ett 

lägre informationsvärde. Nominala ordklasser som substantiv, particip och preposi-

tioner har däremot ett högre informationsvärde. Man räknar ut NQ genom att räkna 

samman de båda grupperna och dela de nominala ordklasserna med de verbala. Resul-

tatet blir nominalkvoten. 
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NQ = Substantiv + particip + prepositioner 

  Verb + pronomen + adverb (Melin & Lange 2000, s. 66) 

 

Grundregeln för NQ är: Ju fler verbala ordklasser som en text innehåller, desto mer tal-

språklig är den, och ju fler nominala ordklasser, desto mer formell och skriftspråklig är 

den (Cassirer 2003, s. 60). Genomsnittliga värden för NQ är: Talspråk 0,25, gymnasist-

prosa 0,72, debatt 0, 89 och lärobokstexter 1,18 (Melin & Lange 2000, s. 168).  

 

2.3 Vetenskapligt skrivande i gymnasieskolan 
Gymnasiearbetet är för många elever deras första verkliga möte med vetenskapligt 

skrivande och rapportgenren. Det är dock inte alltid tydligt vad som menas med 

vetenskapligt skrivande, och vad som egentligen kännetecknar den vetenskapliga 

stilen. 

2.3.1 Vetenskapligt skrivande i styrdokumenten 

De högskoleförberedande programmen, där kurserna svenska 2 och 3 är obligatoriska, 

har stark koppling till eftergymnasiala studier. Kurserna svenska 2 och 3 har högre 

krav på analys, kritisk granskning och vetenskaplighet än svenska 1. Den nuvarande 

läroplanen för gymnasieskolan, Gy 2011, nämner ”vetenskapligt skrivande” till 

skillnad från ”formellt skrivande”, som är termen som användes i den förra läroplanen 

Lpf 94 (Ask 2012, s. 21). Fyra av de nio kunskapsmålen för ämnet svenska berör 

skrivande generellt i olika avseenden. Tre aspekter av det centrala innehållet i Svenska 

3 är direkt kopplade till vetenskapligt skrivande: 

• Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av 

vetenskaplig karaktär.  

• Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, 

sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.  

• Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som 

behandlar någon aspekt av svenskämnet. (Skolverket 2011b, s. 176) 

  

Vetenskapligt skrivande nämns inte specifikt i ämnesplanen förrän i kursen svenska 3. 

2.3.2 Definition av vetenskapligt skrivande 

Sofia Ask beskriver i sin avhandling Vägar till ett akademiskt skriftspråk begreppet 

akademiskt skrivande2 som en skenbart oproblematisk genre som vållar studenter 

besvär då den trots allt utmärks av särdrag som varierar med den rådande textkultur-

en i ett visst ämne, lärosäte eller utbildningssammanhang (2007, s. 15). Ask samman-

fattar de krav som definierar vetenskapligt skrivande, som ”krav på språklig klarhet, 

                                                      
2 Ask använder sig omväxlande av begreppen vetenskapligt skrivande och akademiskt 

skrivande. 
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vetenskaplig genomskinlighet, objektivitet, kritisk-analytisk kompetens, analys, akribi 

och anpassning till rådande skriftspråksnormer” (Ask 2007, s. 16). Problemen för ny-

blivna högskoleelever (exempelvis sådana just avslutat sina gymnasiestudier) beskrivs 

vara av ”vidsträckt nationell natur” under den övergångsperiod då de lär sig att behär-

ska den vetenskapliga skriftkultur som råder i universitetsvärlden (Ask 2007, s. 22). 

2.3.3 Rapporten och den vetenskapliga stilen 

I den bästa av världar är rapporten en lyckad korsning mellan faktaredovisningens 

sakinnehåll och den utredande uppsatsens stringens. Det är sedan själva indelningen 

under förhandsgivna rubriker som gör den till en rapport (Nyström 2000, s. 133). For-

maliarubriker som syfte, frågeställning, bakgrund, metod och sammanfattning är typiska 

markörer för att kunna klassificera en text som en rapport (Nyström 2000, s. 133–134).  

  Vetenskaplig text präglas ofta av en informationspackad så kallad nominal stil. 

Denna stil kännetecknas av utbyggda nominalfraser och ett varierat men koncentrerat 

språk. Typiskt för den nominala stilen är komplexitet, koncentration och variation. Ut-

märkande ordklasser i nominal stil är substantiv, prepositioner och adjektiv. Samman-

sättningar och satsled utbyggda med olika typer av attribut är också vanliga, liksom 

”typiska” akademiska stildrag som passiver och particip (Hultman & Westman 1977, s. 

186).  

 Verbal stil är mer pratig, genom att den karaktäriseras av långa meningar med 

många småord. Ofta består subjekten av ensamma pronomen och ordförrådet visar en 

låg grad av variation. Typiskt för verbal stil är att den verbala stilen ofta innehåller en 

hög andel verb (särskilt hjälpverb), pronomen, subjunktioner och adverb i form av neg-

ationer. Andra kännetecken är många underordnade satser, exempelvis att-satser, och 

andra konstruktioner som utgörs av fullständiga satser. De verbala texterna är ofta 

långa men lättlästa då de som regel har korta och okomplicerade satskonstruktioner 

och rak ordföljd. Verbal stil kännetecknas av ”pratighet”, medan nominal stil är mer 

komplex och ”krånglig”. Den nominala stilen kopplas däremot ofta till högre betyg i 

gymnasieskolan och sammankopplas med manliga skribenter medan den verbala 

stilen är vanligare bland kvinnliga skribenter (Hultman & Westman, 1977, s. 185–186). 

 Den vetenskapliga stilen beskrivs ibland som hypotaktisk, vilket innebär att den 

uppvisar en hög grad av underordning i form av bisatser på flera nivåer. Detta är ett 

stildrag som den delar med kanslistil. Vetenskaplig text beskrivs också som specialise-

rad text som är svårbegriplig för den som inte är insatt i ämnet (Cassirer 2003, s. 97). En 

annan närbesläktad stilart är bruksprosa, även känd som sakprosa eller brukssvenska. 

Denna stil återfinns i myndighetstexter, läroböcker och tidningstext. Sakprosan är läs-

arvänlig och saknar drag av krångelsvenska. Den är huvudsakligen parataktisk, eller 

samordnande, men kan ha första- och andragradsbisatser. Den är också fri från krång-

liga konstruktioner och omotiverade substantiveringar (Lundin 2013, s. 27). Dessa 
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stildefinitioner är som synes delvis motsägelsefulla vilket också kan peka på att 

vetenskaplig stil är ett oklart begrepp. 

2.3.4 Hur skolan förbereder elever för vetenskapligt skrivande 

De texter som skrivs i skolan har inte sällan ett annat syfte än kommunikation. Det är 

istället ofta frågan om träning av färdigheter inför en språklig verklighet som eleverna 

ska möta i sin framtida yrkesverksamhet eller i samhällslivet. I vissa fall handlar det 

om direkt imitation, medan det i andra fall handlar om att lyfta ut enskilda skrivmo-

ment för träning. Ett klassiskt exempel på denna typ av skrivande är den utredande 

uppsatsen. (Nyström 2000, s. 50–51).  

 Den vetenskapliga rapporten är besläktad med den utredande uppsatsen, men 

rapportens disposition är mycket mer styrd. Rapporten är också besläktad med 

faktaredovisningen, eftersom dennas mål är att förmedla ett innehåll baserat på fakta. 

Genom att träna på såväl utredande uppsatser som faktaredovisningar kan man inom 

skolan skapa en progression där detta tränande av ”skolgenrer” möjliggör för eleverna 

att även tillägna sig rapportgenren (Nyström 2000, s. 137). Rapportgenren som sådan 

introduceras dock som regel sent under skoltiden. Rapporten ställer höga krav på 

elevens förmåga att hantera ett sakinnehåll parallellt med en given struktur (Nyström 

& Ohlsson 2002, s. 34). 

 Just diskussionsavsnittet kan vara särskilt problematiskt för elever eftersom det där 

är möjligt att dra paralleller, resonera om större sammanhang eller diskutera konse-

kvenser och lösningar på olika problem. I detta kapitel är det särskilt viktigt att det 

finns en skiljelinje mellan de resultat som uppnåtts och elevens tolkning av dessa resul-

tat. Analysarbetet är inte detsamma som hur analysen redovisas. Nyström & Ohlsson 

föreslår två tillvägagångssätt för att förbättra elevers rapportskrivande. Antingen kan 

rapportgenren introduceras tidigare och kombineras med explicit undervisning om 

genren eller så kan elever få skriva rapporter om ett sakinnehåll som de är väl förtrog-

na med, vilket underlättar då materialet ska struktureras enligt den fasta dispositionen 

(Nyström & Ohlsson 2002, s. 34–35).  

 Rapportskrivande under gymnasietiden förbereder alltså elever för såväl gymnasie-

arbetet som för skrivande på högskolan. Det kan också få betydelse för visst skrivande 

i yrkeslivet, då rapporten ibland även förekommer för redovisningsändamål (Nyström 

2000, s. 133). 

 

2.4 Att erövra nya genrer 
Gymnasieelever är som regel skrivkunniga, men oerfarna. De behöver få bredda sin 

textrepertoar genom att bekanta sig med nya texttyper och de utmärkande egenskaper 

som är förknippade med dessa (Bommarco & Parmenius Swärd, 2012, s. 30). Hultman 

& Westman konstaterar att gymnasieelever överlag rör sig på ett relativt okomplicerat 

skriftspråk (1977, s. 216–217). Det är dock ingen nackdel att gymnasieelever skriver 
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enkelt. En klassisk regel vid skrivande är att ”sträva efter att skriva så enkelt som skriv-

situationen medger” (Språkrådet 2008, s. 81). 

 Forskning visar att elever på exempelvis samhällsvetenskaps- och naturvetenskaps-

programmen får tillgång till fler genrer än elever vid yrkesinriktade program. Man har 

också visat att särskilt den skriftspråkliga utvecklingen stärks mellan åldrarna 13–17 år. 

Det kan därför förväntas att gymnasieungdomar i tredje året har en hög språklig för-

måga (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 25). Östlund-Stjärnegårdh har funnit att elever 

med ett välfungerande språk kan prestera längre texter än de utan motsvarande språk-

liga utveckling (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 107). 

 Varje ny texttyp som lärs in innebär dock att eleverna måste tillägna sig ett nytt 

schema för skrivande. Det som kan ske i detta läge är att skribenterna i sin strävan att 

följa globala textkonventioner förknippade med en viss genre också misslyckas med 

textens lokala nivåer, även om dessa fungerar väl i mer hemtama genrer. Att skriva en 

vetenskaplig text som grundar sig på annan litteratur och utmynnar i analys och 

avancerade resonemang är en stor mental påfrestning (Bommarco & Parmenius Swärd, 

2012, s. 28–29).    

2.4.1 Nedglidningsfasen 

Skrivande kan beskrivas som en rekursiv process i vilken skribenten pendlar mellan 

globala och lokala nivåer. Globala nivåer är de övergripande företeelserna i en text, 

såsom skrivsituation, genre och disposition. De lokala nivåerna är mer konkreta och 

detaljerade, såsom ordval, interpunktion och rättstavning. Under skrivandet rör sig 

skribenten mer eller mindre medvetet mellan de globala och lokala nivåerna (Bommar-

co & Parmenius Swärd, 2012, s. 27–28).  I Hoels modell av texttriangeln (se Figur 1) 

synliggörs de olika nivåerna som en skribent har att förhålla sig till under textproduk-

tion. Hon beskriver också att den mentala insatsen som krävs för att ändra fokus från 

lokal till global nivå är högre än motsvarande fokusskifte nedåt (Hoel 2001, s. 28). När 

de lokala nivåerna fokuseras på bekostnad av de globala kallas detta för nedglidning 

(Hoel 2001, s. 30).  

 Nedglidning kan också ske då skribenten skriver i en ny genre eller om ett ämne 

som är obekant. Detta är särskilt vanligt då elever skriver litteraturgenomgångar eller 

faktaarbeten eftersom de ”skriver sig igenom den nya kunskapen” (Bommarco & Par-

menius Swärd, 2012, s. 29, kursiv i original). Resultatet blir då att skrivförmågan till-

fälligt försämras och resulterar i ett språk med upprepningar, ologisk styckeindelning, 

stavfel och rader av huvudsatser som följer på varandra (Parmenius Swärd 2018, s. 7). 

Hoel poängterar dock att en skribent som behärskar de lokala nivåerna väl, kan lägga 

mer kraft på arbetet med de globala nivåerna. Utmaningen för skribenten är att hantera 

flera nivåer samtidigt under skrivandet (Hoel 2001, s. 29–30). 

 En risk för elever som är ovana vid den vetenskapliga rapportens form är att de 

hamnar i denna nedglidningsprocess, då textens lokala strukturer ger vika för den 
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större intellektuella börda som det innebär att prestera en text efter en viss given genre. 

Parmenius Swärdh menar att eleverna behöver få insikt i att texter inte produceras lin-

järt, utan att skrivande är en process som kräver återkommande insatser (Parmenius 

Swärd 2018, s. 7–8). Det behövs inte bara tid för språklig bearbetning av texten, utan 

eleven behöver även bli medveten om att bearbetning behövs för att underlätta läsupp-

levelsen för läsaren (Parmenius Swärd 2018, s. 5). 

 

 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras en del av den forskning som gjorts om gymnasisters och 

studenters skrivande. Efter en kort forskningsöversikt redovisas resultaten av tidigare 

forskning i mer detalj. Forskningsresultaten har då delats in i teman av relevans för att 

skapa större åskådlighet i de tidigare undersökningarnas resultat. 

 

3.1 Översikt av forskningen som ligger till grund för denna 
kartläggning 
Den forskning som ligger till grund för denna undersökning är huvudsakligen kvan-

titativa undersökningar om gymnasisters och högskolestudenters skrivande i genrer 

som är relevanta för gymnasiearbetet, d.v.s. vetenskapliga, utredande eller analyser-

ande texter. I genomgången av dessa undersökningar har innehåll relaterat till text-

uella mellannivåer fokuserats.  

 Avsnitten om gymnasieelevers skrivande stödjer sig främst på tre studier, nämligen 

Hultman & Westmans undersökning Gymnasistsvenska från 1977, Strömqvists avhand-

ling Styckevis och helt från 1987 och Östlund-Stjärnegårdhs avhandling Godkänd i sven-

ska? från 2002. Dessa studier presenterar data för texter skrivna på gymnasienivå, men 

fokus ligger på olika årskurser inom gymnasiet. De texter som undersökts hör också till 

olika genrer. Gemensamt för dessa undersökningar är dock att de tar upp och kvanti-

fierar flera olika aspekter av styckeindelning och meningsbyggnad.  

 Barbro Lundins undersökning Så skriver studenter från 2013 bidrar med perspektiv 

från högskolan och studenters skrivande. Denna studie baseras på hemskrivningsupp-

gifter skrivna av 100 förstaterminsstudenter på lärarutbildningen (Lundin 2013, s. 14). 

Eftersom denna studie inte tar upp och kvantifierar alla de aspekter som uppmärk-

sammas i forskningen om gymnasisters skrivande är denna redovisning mindre 

omfattande. 
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3.2 Gymnasisters skrivande på styckenivå 
En stor undersökning av stycket och styckeindelning på högstadie- och gymnasienivå 

genomfördes av Siv Strömquist 1987, i avhandlingen Styckevis och helt. Även Hultman 

& Westman och Östlund-Stjärnegårdh behandlar olika aspekter av styckenivån i 

gymnasisters texter.  

3.2.1 Styckemarkering i gymnasisters texter 

Strömquist konstaterar att knappt en fjärdedel av de diskursiva gymnasisttexterna i 

hennes studie saknade styckestruktur över huvud taget. Hon visar också att stycke-

längden i meningar räknat är längre i skoltexter än i autentiska brukstexter som läro-

böcker, debattartiklar eller broschyrer (Strömquist 1987, s. 206). Hennes undersökning 

visar också att diskursiva elevtexter är styckade i högre grad än berättande, något som 

skulle kunna härledas till en medvetenhet hos elever att olika normer råder i olika gen-

rer (Strömquist 1987, s. 120). Östlund-Stjärnegårdh visar att 11 % av de undersökta dis-

kursiva texterna för årskurs 2 saknar styckeindelning, medan texter skrivna av äldre 

skribenter (årskurs 3 och Komvux) endast uppvisar ostyckade texter i 7 % av fallen 

(2002, s. 129). Att ha en styckeindelning inverkar (förstås) positivt på betygsgraden och 

det är elever som delar in texten i långa stycken (i diskursiv text) som får bäst betyg 

(Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 24).  

 I sin undersökning finner Östlund-Stjärnegårdh att mycket få texter har en helt 

korrekt styckemarkering. Hon konstaterar också att hybridstycken återfinns på såväl 

IG- som G-nivå. De är dock vanligare på IG-nivå (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 129). 

3.2.2 Styckets längd i gymnasisters texter 

Strömquist presenterar i sin avhandling olika resultat avseende styckelängd i sakprosa 

respektive berättande text. Berättande text har överlag längre stycken än diskursiv text 

(74,7 ord/stycke i genomsnitt jämfört med 69,7 ord/stycke). Enligt Strömquist innehåll-

er ett ”normalstycke” enligt bruksprosans medelvärden 33,5–82,6 ord. Stycken som är 

kortare än 33,5 ord beskrivs som ”korta” och de längre än 82,6 ord som ”långa”. I de 

diskursiva elevtexterna var fördelningen av styckelängd 12,3 % kortstycken, 49,2 % 

normalstycken och 38,5 % långstycken. (Strömquist 1987, s. 143).   

 Hultman & Westman redovisar värden för genomsnittlig styckelängd i bruksprosa 

såsom lärobokstext (54 ord/stycke) och debattext (83 ord/stycke) (Hultman & Westman 

1977, s. 218). Strömquist anger också värden för vetenskaplig text (139 ord/stycke) 

(Strömquist 1987, s. 92). 

 Det genomsnittliga antalet meningar per stycke i de diskursiva elevtexter som 

undersöktes i Strömquists avhandling är 5,1 meningar per stycke och 69,7 ord (Ström-

quist 1986, s. 140). I Hultman & Westmans studie är antalet meningar per stycke i elev-

texterna i genomsnitt 4,71. För lärobokstext och debattext är resultaten 3,74 resp. 4,35 

meningar per stycke (Hultman & Westman 1977, s. 218). Strömquist konstaterar att hon 

i likhet med Hultman & Westman ser längre stycken i gymnasisttexterna än i bruks-
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prosans texter (Strömquist 1987, s. 140). Resultaten som presenterats i detta avsnitt 

sammanfattas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Styckelängd i ord och meningar enligt tidigare forskning 

 Genomsnittsvärden för elevtexter Genomsnittsvärden för bruksprosa 

 Hultman 

& 

Westman 

(1977) 

Strömquist 

(1987) 

 

Östlund-

Stjärnegårdh 

(2002) 

Läroboks-

text 

Debattext Vetenskap-

lig text 

Stycke-

längd i 

ord 

 69,7  71 resp. 61 

(utredande 

resp. argumen-

terande text) 

54 

(Hultman & 

Westman) 

83  

(Hultman & 

Westman 

139 

(Strömquist) 

Stycke-

längd i 

antal 

meningar 

4,71 5,1  3,74 

(Hultman & 

Westman) 

4,35 

(Hultman & 

Westman) 

 

 

 Östlund-Stjärnegårdh har i sin forskning funnit att berättande texter i genomsnitt 

har 63 ord per stycke medan utredande respektive argumenterande texter har 71 resp. 

61 ord per stycke. Dock poängterar hon att styckelängden kan påverkas av de källor 

som eleverna använder då de skriver texterna, i detta fall texthäftet med källmaterial 

för nationella prov (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 131).  Även Strömquist menar att 

elever söker förebilder i andra texter när de skriver och att detta kan ge utslag i hur en 

text utformas (Strömquist 1987, s. 141). 

3.2.3 Stycket i gymnasiets svenskundervisning 

Strömquist konstaterar att många elever får lära sig om styckeindelning genom er-

farenhet och inte genom undervisningen. Dock skulle explicit undervisning om 

struktureringsprinciper kunna ha stor betydelse för elevers skrivande (Strömquist 

1987, s. 184–185).  

 Enligt den enkät som Östlund-Stjärnegårdh använt i sin avhandling anser inte gym-

nasielärare att styckeindelning är ett av de viktigaste kriterierna vid textbedömning. 

Dock visar undersökningen att texter som bedömts som godkända överlag har en bätt-

re styckeindelning än de som underkänts (Östlund-Stjärnegårdh, 2002, s. 131–132). 

 

3.3 Gymnasisters skrivande på meningsnivå 
Meningsbyggnad i gymnasisters texter har tagits upp i ett flertal olika undersökningar 

under årens lopp. Jag kommer att fokusera främst på vad som sägs om meningsbygg-
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nad i Hultman & Westmans undersökning Gymnasistsvenska från 1977 och Östlund-

Stjärnegårdhs avhandling Godkänd i svenska? från 2002. Paralleller dras även till de 

siffror som redovisats för bruksprosa i undersökningarna och i boken Att analysera text 

av Melin & Lange (2000).  

3.3.1 Genomsnittlig meningslängd hos gymnasister 

I sin undersökning konstaterar Hultman & Westman att gymnasieelevers menings-

längd i genomsnitt är 16,8 ord per mening.  De individuella meningslängderna varierar 

dock mellan 10,25–31,37 ord per mening i snitt. Genomsnittet för bruksprosan är 14,42 

ord per mening och för läroboks- respektive debattext 14,50  och 19,01 ord per mening 

(Hultman & Westman 1977, s. 223). Gymnasisternas makrosyntagmer innehåller i gen-

omsnitt 14,03 ord vilket är mycket nära medelvärdet för lärobokstext. Debattexternas 

makrosyntagmer var dock längre, med ett medelvärde på 17,77 ord (Hultman & 

Westman 1977, s. 187).  

 Hultman och Westman identifierar i sin undersökning en genomsnittlig menings-

längd på mellan 10–17 ord som ett riktvärde för personer med genomsnittlig läshastig-

het. De menar alltså att gymnasieelever inte behöver skriva längre meningar, utan 

istället bli bättre på att koncentrera den information som dessa ska innehålla (Hultman 

& Westman, 1977, s. 188).   

 

Tabell 3. Menings- och makrosyntagmlängd enligt tidigare forskning 

 Genomsnittsvärden för 

elevtexter 

Genomsnittsvärden för 

bruksprosa 

 Hultman & 

Westman 

(1977) 

 Östlund-

Stjärnegårdh 

(1987) 

Läroboks-

text 

Debattext 

Meningslängd i antal 

ord 

16,8  17,2 14,50 19,01 

Makrosyntagmlängd 

i antal ord 

14,03  12,0 14,05 17,77 

Antal makro-

syntagmer per 

grafisk mening 

1,25  1,3 1,12 1,25 

 

I Östlund-Stjärnegårdhs avhandling är grafmeningslängden i elevtexterna i genomsnitt 

17,2 ord per mening. IG-texterna har längre meningar (18,6) än G-texterna (15,2). De 

längre meningarna i IG-materialet orsakas av en mer omfattande satsradning. Hon 

redovisar också i sin studie Godkänd i Svenska? ett medelvärde för de godkända text-

erna på 12,0 ord per makrosyntagm och konstaterar att den genomsnittliga syntaktiska 

meningslängden tycks sjunka (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 84). Dock är menings-

längden för argumenterande texter i hennes studie i stort sett densamma som i Gymna-

sistsvenska. Östlund-Stjärnegårdh betonar dock att högbetygstexter inte ingår i hennes 
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undersökning, vilket gör att resultaten kan bli missvisande vid en generalisering. Hon 

pekar också på en trend med allt kortare meningar i student- och gymnasisttexter över 

tid (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 83). 

 Antalet makrosyntagmer per grafisk mening är 1,3 i gymnasisternas texter i Öst-

lund-Stjärnegårdhs studie (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 85). I Gymnasistsvenska är 

värdet 1,25 för gymnasisterna samt 1,12 för lärobokstext och 1,25 för debattext (Hult-

man & Westman 1977, s. 221). Resultaten som presenterats i detta avsnitt sammanfattas 

i tabell 3. 

 Forskningen visar att elever har olika förmåga att använda den syntaktiska mening-

en på ett effektivt sätt i texter, exempelvis avseende utbyggnad och 

informationsskiktning. En elev som har förmågan att använda sig av makrosyntagmen 

på ett effektivt sätt kan leda läsaren genom texten (Hultman & Westman 1977, s. 184). 

Hultman & Westman konstaterar också att en tränad (professionell) skribent kan fylla 

en text med mer information än gymnasieeleverna, och att den också genom den 

syntakiska strukturen kan underlätta läsningen för läsaren. En slutsats som drogs i 

Gymnasistsvenska var att gymnasister bör rekommenderas att skriva korta meningar 

med få bisatser. Det är precision i uttrycket och koncentration, snarare än utbyggnad i 

underordnade satser, som avgör texters kvalitet (Hultman & Westman 1977, s. 216–

217). 

3.3.2 Satsradning i gymnasisters texter 

Satsradning har beskrivits som det besvärligaste problemet att tackla inom svensk-

undervisningen. Texter med låga betyg har som regel fler satsradningar än de med 

höga betyg, och typiskt för dessa texter är att satsradningar inte markerats med kom-

matecken. I Östlund-Stjärnegårdhs undersökning redovisas en totalkvot för satsrad-

ning på 8,6 per 1000 ord.  Östlund-Stjärnegårdh presenterar också resultat från en 

tidigare studie genomförd av Näslund, där det genomsnittliga antalet satsradningar 

uppgick till 5,1 per 1000 ord (Östlund-Stjärnegårdh, s. 132–136). 

3.3.3 Bisatser i gymnasisters texter 

Många bisatser gör att meningar blir långa även om de ingående satserna i meningarna 

inte är långa i sig. Hultman & Westman konstaterar att andelen underordnade satser i 

gymnasisttexterna motsvarar den andel som förekommer i debattexter, alltså 45,23 % 

(Hultman & Westman 1977, s. 189–90). De tre vanligaste typerna av underordnade 

satser är relativsatser, att-satser och ”allmänna” konjunktionssatser. Allmänna kon-

junktionssatser är temporala, kausala, konditionala, koncessiva och finala satser. Just 

att-satserna visar sig vara dubbelt så många i gymnasietexterna som i bruksprosan. 

Detta menar Hultman & Westman kan bero på att gymnasister har en större tendens 

att välja en underordnad att-sats istället för en utbyggd nominalfras. Att-satserna för-

delas huvudsakligen mellan generella referatmarkeringar och personliga åsiktsmarke-
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ringar och förekommer ofta i en överdrivet refererande och diskuterande debattstil 

(Hultman & Westman 1977, s. 191–193). 

 Mängden relativa bisatser är kopplad till antalet substantiv i en text. Relativa bisat-

ser används ofta som attribut och kan användas för att bygga ut nominalfraser. De 

kopplas därför till den nominala stilen. I studien Gymnasistsvenska innehåller gymna-

sisternas texter i genomsnitt 21,63 relativbisatser per 1000 ord. Att-satser samman-

kopplas främst med talspråklighet. Gymnasisternas drygt 19 att-satser per 1000 ord i 

genomsnitt kan jämföras med läroböckernas 8,69 eller debattexternas 12,48. Hultman & 

Westman konstaterar också att allmänna konjunktionssatser är något vanligare i gym-

nasisternas texter (9,13) än i bruksprosan (från 5,87 i lärobokstext till 8,47 i debattexter) 

(Hultman & Westman 1977, s. 191–194). 

 

Tabell 4. Antal bisatser och deras fördelning enligt typ enligt tidigare forskning 

 Genomsnittsvärden för 

elevtexter 

Genomsnittsvärden för 

bruksprosa 

 Hultman & 

Westman 

(1977) 

 Östlund-

Stjärnegårdh 

(2002) 

Läroboks-

text 

Debattext 

Antal bisatser per 

1000 ord 

  51 34,7 48,9 

Antal bisatser per 

100 makro-

syntagmer 

  67 resp. 78   

Antal relativsatser 

per 1000 ord 

21,63   15,51 21,89 

Antal att-satser per 

1000 ord 

19,47  14 8,69 12,48 

Antal allmänna 

konjunktionssatser 

per 1000 ord 

9,13   5,87 8,47 

  

Östlund-Stjärnegårdh gör en jämförelse mellan sina iakttagelser och de i Gymnasist-

svenska och konstaterar att de argumenterande texterna i hennes undersökning har 14 

att-satser per 1000 ord. Minskningen förklarar hon med att 1970-talets centralprov hade 

ett starkare refererande inslag än de nationella prov som hon undersökte (Östlund-

Stjärnegårdh 2002, s. 148).  

 Det totala antalet bisatser omräknat till antal per 1000 ord i Godkänd i svenska? är 51 

för de godkända texterna. I bruksprosan är det totala antalet bisatser per 1000 ord i 

debattext 48,9 och i lärobokstext 34,7  (Melin & Lange 2000, s. 169). Antalet bisatser per 

100 makrosyntagmer är 67 resp. 78 bisatser för utredande och argumenterande text 

(Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 147).   
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3.3.4 Fundamentlängd i gymnasisters texter 

Den genomsnittliga fundamentlängden i gymnasisttexter uppgår till 2,9 ord i under-

sökningen Gymnasistsvenska (Hultman & Westman 1977, s. 216). Snittlängden i Öst-

lund-Stjärnegårdhs undersökning är 2,7 för de undersökta texterna. Om man ser en-

dast till utredande texter och argumenteranade texter i hennes studie är fundament-

längden 2,8 respektive 3,05 ord (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 140). Genomsnittsvärdet 

för bruksprosa generellt är 3,1 ord och för debattexter 3,4 ord per fundament (Hultman 

& Westman 1977, s. 216). 

 Det vanligaste satsledet på fundamentplatsen är subjektet, med en andel på 64 % i 

bruksprosan. Hultman & Westman redovisar elevresultat på 59,7-74,2 % subjektsfun-

dament med ett snittresultat på 66 %. Andelen stiger med högre betygsgrad (Hultman 

& Westman 1977, s. 213). Östlund-Stjärnegårdh anger ett genomsnitt på 65 % i sin 

forskning och värden mellan 60-70 % för tidigare forskning (Östlund-Stjärnegårdh 

2002, s. 139). För bruksprosa redovisar Hultman & Westman ett genomsnitt på 64 % 

subjektsfundament (Hultman & Westman 1977, s. 213).  

 Det näst vanligaste satsledet i fundamentet är adverbial. Andelen subjektsfunda-

ment har enligt Hultman & Westman en positiv relation till betygsgrad medan adverb-

ialsfundament är kopplade till lägre betyg (Hultman & Westman 1977, s. 216). Denna 

slutsats når dock inte Östlund-Stjärnegårdh, som menar att en alltför hög andel sub-

jektsfundament kan göra texten monoton, och att IG-texter hade dubbelt så många fall 

av mycket hög andel (uppemot 85 %) subjektsfundament (Östlund-Stjärnegårdh 2002, 

s. 139).  

 

Tabell 5. Fundamentlängd och -typ i tidigare forskning 

 Genomsnittsvärden för elevtexter Genomsnittsvärden för 

bruksprosa 

 Hultman & 

Westman 

(1977) 

 Östlund-

Stjärnegårdh 

(2002) 

Bruksprosa 

(genomsnitt) 

Debattext 

Fundamentlängd 2,9  2,8 resp. 3,05 3,1 3,4 

Andel subjekts-

fundament 

66 %  65 % 64 %  

Andel ettords-

fundament 

  57 % resp. 58 %   

 

Nyström beskriver variation i fundamentet som en skriftspråklig tendens och förklarar 

långa fundament som en följd av satsdelsvariation i fundamentet. De längre funda-

menten bidrar också till ett skriftspråkligt intryck (Nyström 2000, s. 199). Hultman & 

Westmans undersökning visar dock att längre fundament ofta sammankopplas med 

lägre betygsgrad. Detta beror på att dessa fundament ofta består av hela satser (Hult-
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man & Westman 1977, s. 216). Längre fundament i form av långa nominalfraser kan 

dock snarare kopplas till högre betyg (Hultman & Westman 1977, s. 216). 

 Östlund-Stjärnegårdh redovisar resultat för utredande och argumenterande texter 

på 57 respektive 58 procent ettordsfundament (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 140). 

 

3.4 Gymnasisters textlängd   
Det finns en korrelation mellan texters längd och betyg. En längre text får som regel ett 

högre betyg än en kortare. Forskning har visat att elevtexter ökat i längd över tid. Vissa 

forskare menar också att det är kvantiteten som ökat på bekostnad av kvaliteten. Exem-

pelvis finns indikationer på att texter på lägre betygsnivåer blivit längre medan texter 

på högre nivåer haft en mer jämn utveckling om man jämför texter från 1987 med text-

er från 1996. Andra förslag på orsaken till de längre texterna är att allt mer skrivande 

sker på dator, att skolan i högre grad fokuserar på texters innehåll snarare än form och 

att vissa genrer visar upp ökad textlängd vilket ger utslag på de generella resultaten av 

elevers textlängder (Olevard 2002, s. 89–90). Östlund-Stjärnegårdh anger förändringar i 

genomförandet av nationella prov som en möjlig förklaring till de längre elevtexterna i 

antal ord räknat (Östlund-Stjärnegårdh 2002, s. 76).  

 

3.5 Studenters skrivande 
I denna undersökning av gymnasisters skrivande har jag även valt att inkludera en 

undersökning av studenters skrivande, nämligen Så skriver studenter av Barbro Lundin. 

Denna är relativt ny (2013) och kan ge en intressant grund för jämförelser med de äldre 

undersökningar som tagits upp. Det är också av intresse att inkludera ett högskoleper-

spektiv, eftersom gymnasiearbetet är en förberedelse inför det skrivande som sedan 

ska ske inom ramen för högre utbildning.   

3.5.1 Studenters skrivande på styckenivå 

Barbro Lundin konstaterar i sin undersökning att studenter sällan är medvetna om dis-

positionens betydelse för en texts helhet, samtidigt som det finns många olika sätt att 

dela in texter, och skribenter och läsare kan ha olika åsikter om vad som är en god dis-

position. Lundin menar att styckeföljden ofta är indelad på ett sätt som inte främjar läs-

vänligheten och att studenter snarare verkar fokusera på att fylla sin text med fakta, 

snarare än att organisera den på ett logiskt sätt (Lundin 2013, s. 63–64). 

 Lundin tar även upp att tidigare forskning funnit att vilseledande styckeindelning 

är ett vanligt problem i studentuppsatser. Hon poängterar att redigering av en text på 

styckenivå ofta är krävande och att studenter därför är mer benägna att rätta till ytliga 

fel, snarare än en försvårande disposition (Lundin 2013, s. 52).  

 Ett annat problem i studenttexter är att även satskonnektionen kan vara vilseled-

ande eller saknas helt. En fungerande satskonnektion skapar klarhet i texten. En felak-
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tig eller ologisk användning av konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella ad-

verb skapar däremot förvirring för läsaren (Lundin 2013, s. 52–53). 

  Lundin konstaterar att den vanligaste styckemarkeringen bland studenterna i 

hennes undersökning är blankrad (35 %), följt av hybridstycket (31 %). Några använde 

sig av en korrekt kombination av indrag och blankrad (19 %) medan ett fåtal använde 

sig av indrag på ny rad (6 %). Hela 91 % av studenterna använde sig dock av ett konse-

kvent sätt att markera nytt stycke. 

3.5.2 Studenters skrivande på meningsnivå 

Studenttexterna i Lundins undersökning har en genomsnittlig meningslängd för graf-

iska meningar på 18 ord och för syntaktiska meningar på 15 ord. Den individuella vari-

ationen är dock stor – från 12,2 till 31,7 ord per mening. Meningsbyggnaden är ofta en-

kel och meningarna uppvisar tydlig högertyngd (Lundin 2013, s. 69–70). Studenttext-

erna uppvisar också en hög grad av samordning och en tendens till satsradning. Sats-

radning och samordning av huvudsatser är enligt Barbro Lundin ett (av flera) exempel 

på talspråkliga drag i skrift (Lundin 2013, s. 34). Satsradning blir vanligare ju längre 

meningarna är och förekommer i 47 % av alla meningar längre än 40 ord, att jämföra 

med i 9 % av meningar på 21–30 ord och i 20 % av meningar på 31–40 ord.  

 Det är de längsta meningarna (> 30 ord) som uppvisar störst antal felaktiga kon-

struktioner (Lundin 2013, s. 197). Dessa meningar innehåller också ofta samordnade 

huvudsatser, ibland i kombination med satsradning. Denna tendens kan tyda på att 

studenterna är osäkra på meningsbyggnaden (Lundin 2013, s. 129).   

 De meningar som överstiger 50 ord innehåller i de allra flesta fall brister i struktur-

en. Dock är det endast 3 % av eleverna i Lundins undersökning som använder sig av så 

långa meningar i sina texter (Lundin 2013, s. 72–75).  Det är dessutom endast en mind-

re del av studenterna (ca 35 %) som över huvud taget skriver långa meningar (> 30 ord) 

i någon större utsträckning (Lundin 2013, s. 196).  

3.5.3 Fundament och bisatser i studenters texter 

Lundin konstaterar att långa bisatsrika fundament i studenttexter ofta saknar en över-

ordnad sats, vilket innebär att meningen inte är fullständig. Detta kan bero på att skri-

benten har tappat helhetsgreppet om sin mening (Lundin 2013, s. 73).  

 Vad gäller bisatserna har Lundins fokus varit på ordföljden i bisatserna i det under-

sökta materialet. Studenttexterna innehåller en del bisatser med huvudsatsordföljd. 

Ofta inleds dessa bisatser med att, för att, så att och medan (Lundin 2013, s. 85). Det före-

kommer alltså främst i att-satser och allmänna konjunktionssatser. Samordnade bisats-

er har också uppvisat förekomst av huvudsatsordföljd i materialet (Lundin 2013, s. 92). 

Lundin konstaterar att det är allra vanligast att att-satser får huvudsatsordföljd och att 

detta är särskilt vanligt om det är den andra satsen i en samordning. Dock är ordföljd-

en i studenttexternas bisatser i de allra flesta fall korrekt (Lundin 2013, s. 85). 
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 Lundin konstaterar också att det förekommer fristående bisatser i studentmaterialet, 

och att dessa både förekommer som ett avstyckat tillägg till en huvudsats, eller att de 

är helt fristående och inte alls kan kopplas till någon huvudsats (Lundin 2013, s. 80).  

3.5.4 Anakoluter i studenters skrivande 

Lundin diskuterar förekomsten av anakoluter i studenttexterna. Cassirer beskriver 

anakoluter som logiskt osammanhängande satser som är vanliga i talspråk (Cassirer 

2003, s. 63). Anakoluter är ofta samordnade på ett felaktigt sätt. Det kan gälla samord-

ningen av såväl bisatser som fraser och andra strukturer. Ibland kan det också saknas 

delar för att meningen ska vara komplett. Dessa meningar behöver en genomgående 

förändring för att bli sammanhållna rent syntaktiskt och skapar förvirring hos läsaren. 

Anakoluter kan vara symptom på brist på redigering i en text alternativt brist på stil-

istisk säkerhet hos skribenten (Lundin 2013, s. 175–180).  

 

4. Material och metod 
I detta kapitel redogörs för det material som använts i de olika delarna av denna studie 

och vilka ställningstaganden som ligger till grund för urvalet av undersökningsvariab-

ler. Därefter presenteras de metoder för analys och bearbetning av materialet som 

använts under arbetets gång. 

 

4.1 Material i den kvantitativa undersökningen 
I denna kartläggning har jag undersökt åtta avgångselevers gymnasiearbeten, samtliga 

skrivna under vårterminen 2018. Alla gymnasiearbetena är utformade som vetenskap-

liga rapporter. För att skapa spridning i ämnena har två skriftliga arbeten från fyra 

olika högskoleförberedande gymnasieprogram valts ut. De fyra gymnasieprogram som 

ingår i studien är: ekonomiprogrammet, naturvetenskapliga programmet, samhällsvet-

enskapliga programmet och teknikprogrammet.  Anledningen till valet av just dessa 

program är att de erbjuds vid en gymnasieskola där man haft ambitionen att göra elev-

ernas gymnasiearbeten tillgängliga för allmänheten vid det kommunala biblioteket. 

Därmed blir de också tillgängliga för forskning. 

 Eftersom 2018 års gymnasiearbeten ännu inte införts i bibliotekskatalogen, kontakt-

ade jag handledarna direkt för att få tillgång till dem. Fyra av texterna finns efter 

godkännande av författarna med som bilagor till denna uppsats.  Övriga texter är inte 

inkluderade som bilagor men kan vid behov erhållas från uppsatsförfattaren. Urvalet 

av undersökningsmaterial har skett genom att jag eller den aktuella handledaren 

slumpvis valt ut två uppsatser med olika ämne och av olika omfång för vardera 

programinriktningen.  
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 Analysen av gymnasiearbetena har begränsats till diskussionsavsnitten. Detta för att 

materialet behövde avgränsas på något sätt, men främst för att diskussionsavsnittet 

innehåller mer sammanhängande analyserande, utredande och argumenterande text. I 

diskussionsavsnittet har alltså skribenten större möjlighet att utnyttja sitt språkliga 

register.  

 Skillnader i rubriksättning i de olika uppsatserna har medfört att diskussionskapit-

let har olika namn i olika uppsatser. Således har jag inkluderat alla avsnitt med rubrik-

er som diskussion, slutsatser, egna åsikter och reliabilitet i analysbegreppet. I princip 

har jag inkluderat alla avsnitt efter resultatkapitlet och före källförteckningen i de gym-

nasiearbeten som ingår i min undersökning. Undersökningsmaterialet har behandlats i 

enlighet med Vetenskapsrådets krav och texterna har anonymiserats för att skydda 

informanternas identitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). 

 De åtta texterna är hämtade från fyra högskoleförberedande gymnasieprogram och 

har fått namn efter dessa. Text EK 1 och EK 2 är skrivna inom ramen för ekonomipro-

grammet, NA 1 och NA 2 inom naturvetenskapsprogrammet, SA 1 och SA 2 inom sam-

hällsvetenskapsprogrammet, och slutligen TE 1 och TE 2 inom teknikprogrammet. För-

fattarna till text SA 2, TE 1 och TE 2 är pojkar och övriga är flickor. Samtliga texter har 

fått betyget godkänt, men vissa elever har uppvisat högre ambitionsnivå än andra, 

vilket även handledarna har framhållit. En närmare presentation av texterna följer i 

avsnitt 4.1.1. 

 Då denna kartläggning grundar sig på ett material som är begränsat till endast åtta 

uppsatser, och dessa i sin tur är hämtade från samma skola, kan denna undersökning 

troligen inte användas för att dra några långtgående slutsatser angående elevers fär-

digheter i de textuella mellannivåerna i vetenskapligt skrivande. De resultat som fram-

kommit kan dock förhoppningsvis inspirera till vidare undersökningar på området. 

 

Tabell 6. Elevtexterna i siffror 

 

Elevtexterna i siffror 

 Antal ord Antal grafiska 

meningar 

Antal stycken 

EK 2 2222 71 13 

SA 1 1450 54 9 

SA 2 1219 42 7 

NA 1 732 32 4 

TE 2 679 29 5 

EK 1 629 31 3 

NA 2 506 22 4 

TE 1 356 12 2 

Medel 974,1 36,6 5,9 



 

 

31 

 

I tabell 6 presenteras de åtta texterna med antal ord, grafiska meningar och stycken. 

Medelvärdet för texterna finns också redovisat. Som synes är det stor spridning på 

diskussionskapitlets längd i de olika texterna, från 356 till 2222 ord.  

 

4.1.1 Presentation av diskussionsavsnittet i elevtexterna 

Nedan följer en kort presentation av de undersökta texterna och innehållet i diskus-

sionsavsnittet för varje text: 

 Text EK 1 handlar om brottslighet och genus och diskussionskapitlet kallas i denna 

uppsats för Analys och delas in i avsnitten Slutsatser och Egna åsikter.  Avsnittet Slut-

satser är en sammanfattning av de resultat som framkom i studien och avsnittet Egna 

åsikter belyser några av skribentens egna tankar, men även en del metodkritik. 

 Text EK 2 handlar om miljöarbete i klädföretag och det avslutande diskussions-

kapitlet heter Analys och är även det indelat i avsnitten Slutsatser och Egna åsikter. I 

avsnittet Slutsatser drar eleven ett antal slutsatser utifrån sin undersökning varav en är 

utformad som en guide i fyra steg för företag som vill förbättra sitt miljöarbete. I Egna 

åsikter bygger eleven vidare på sina slutsatser och föreslår förändringar i samhälls-

ordningen för att skapa en mer miljövänlig konsumtion. 

 Text NA 1 handlar om påverkan och förekomst av stress hos ungdomar. I kapitlet 

Diskussion finns inslag av metoddiskussion och sammanfattning av och personliga 

reflektioner om resultaten. Uppsatsens ursprungliga frågeställningar upprepas och 

konstateras besvarade. Kapitlet avslutas med ett stycke med förslag på hur vidare 

forskning i ämnet kan utformas. 

 Text NA 2 handlar om sjukdomen multipel skleros. Diskussionskapitlet heter 

Diskussion/slutsats och innehåller en del metoddiskussion och källkritik. Där finns även 

en kort sammanfattning av resultaten och ett stycke där eleven förklarar anledningen 

till sitt ämnesval. 

 Text SA 1 handlar om hur reklamen förstärker könsroller och knyter resonemanget 

till härskartekniker. Kapitlet heter Diskussion och slutsatser och inleds med en repetition 

av syftet och frågeställningarna följt av en kort källkritik. Därefter följer en analys och 

sammanfattning av de resultat som framkommit. Diskussionskapitlet avlutas med en 

slutsats och en personlig reflektion om ämnet. 

 Text SA 2 handlar om känslorna hat och rädsla. Diskussionskapitlet heter Diskussion 

och Slutsatser och inleds med en repetition av syftet och metoden. Därefter följer en 

sammanfattning av resultaten. Sedan redogör eleven för anledningen till sitt ämnesval 

och sammanfattar igen resultaten. Diskussionskapitlet avslutas med ett stycke om hur 

vidare forskning i ämnet kan utformas. 

 Text TE 1 handlar om en applikation för att hjälpa förare till mer miljövänlig kör-

ning. Kapitlet Diskussion inleds med en repetition av syftet med arbetet och följs av en 
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sammanställning av önskvärda förbättringar i applikationen. Eleven avslutar kapitlet 

med en metodkritik. 

 Text TE 2 handlar om hur drönare kan användas i lavinräddning. Diskussionsav-

snittet innefattar kapitlen Slutsatser och Diskussion. Slutsatser inleds med ett antal kon-

stateranden utifrån genomförda experiment. Därefter kommer underrubriken Svar på 

frågor, där ursprungsfrågorna repeteras och besvaras. Diskussion inleds med ett stycke 

om hur tekniken kan utvecklas och förbättras genom ytterligare forskning. Därefter 

kommer underrubriken Reliabilitet, där eleven framför en kort metodkritik och behovet 

av vidare studier. 

 

4.2 Material i handboksanalysen 
 Inom ramen för detta arbete har jag också gjort en analys av handböcker om gymna-

siearbetet. Analysmaterialet är fyra handböcker varav tre är nyare och en äldre. De tre 

nyare handböckerna har publicerats efter 2011, alltså inom ramen för den senaste gym-

nasieläroplanen, Gy 2011. Dessa tre handböcker är alla riktade mot högskoleförbered-

ande gymnasieprogram och heter: Gymnasiearbetet – en handbok av Mats Andersson och 

Nils Etzler (2017), Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program av Björn Ericson (2013) 

och Gymnasiearbetet för högskoleförberedande program av Johnny Svennesson (2012). Den 

äldre handboken som inkluderats i analysen är Vetenskaplig metod för gymnasieskolan av 

Rolf Ejvegård, utgiven 1998.  

 De moderna handböckerna valdes ut genom sökningar i katalogerna hos några 

större internetbaserade bokhandlare. En av handböckerna (Gymnasiearbetet – en 

handbok) användes som referensmaterial vid den skola som texterna hämtades från. 

Denna handbok är särskilt riktad till elever vid samhällsvetenskapsprogrammet, 

ekonomiprogrammet och humanistiska programmet. Den äldre handboken hittades 

vid sökning på det lokala biblioteket och ansågs som intressant jämförelsematerial.  

    

4.3 Metod för den kvantitativa textanalysen 
Denna kartläggning baserar sig på textanalys av några centrala kvantifierbara variabler 

i elevers stycke- och meningshantering och jämförelser med tidigare studier. Under-

sökningen omfattar också en analys av handböcker i gymnasiearbetet, där omfattning-

en av språkligt normerande anvisningar utforskas. 

4.3.1 Val av analysform och kvantitativa variabler 

I denna studie har jag valt att undersöka hur elever hanterar de textuella mellannivå-

erna i diskussionsavsnittet i sitt gymnasiearbete. Fokus har varit på styckenas och men-

ingarnas yttre form, snarare än deras innehåll. Analyserna är kvantitativa eftersom 

denna undersökning är tänkt som en första kartläggning av en texttyp som inte tidig-

are undersökts i så stor utsträckning. Därför är ett av målen med studien att skapa ett 
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brett underlag som går att jämföra med resultat från tidigare undersökningar av 

gymnasisttexter i andra genrer.  

 Denna typ av kvantitativ analys kallas för ”variabelanalys” av Lagerholm, vilket be-

skriver mycket väl vad undersökningen handlar om. Ett antal variabler har valts ut på 

förhand i syfte att, i detta fall, undersöka hur gymnasieelever strukturerar sina stycken 

och meningar i olika avseenden. De värden som framkommer kan därefter användas 

för att beskriva indikationer i olika riktningar (Lagerholm 2005, s. 42–44). Eftersom 

rapportgenren är central i undersökningen blir resultaten också grund för en stilanalys 

med utgångspunkt i vetenskapligt skrivande. 

 Urvalet av variabler har grundats på vilka företeelser som undersökts i tidigare 

studier, och vilka av dessa som i sin tur ansetts kunna ge relevanta resultat i denna 

undersökning. Som tidigare nämnts, var analysen inriktad främst på textens ytnivå i 

textuella mellannivåer. Detta innebar att exempelvis analyser av mottagaranpassning, 

referensbindning mellan stycken och meningar, tema–rema, och ordval gallrades bort. 

 De variabler som slutligen valdes ut för denna undersökning var: 

 Styckemarkering vid nytt stycke 

 Styckelängd i antal meningar 

 Styckelängd i antal ord 

 Meningslängd i antal ord (både grafiska och syntaktiska meningar) 

 Relation mellan grafiska och syntaktiska meningar 

 Satsradningar (i absoluta tal och per 1000 ord) 

 Fundamentlängd och -typ 

 Antal bisatser och fördelning enligt bisatstyp (i absoluta tal och per 1000 ord)  

 LIX-värde 

 NQ-värde 

 

Dessa variabler valdes ut för att de har undersökts i tidigare forskning och för att de 

täcker in flera aspekter av de textuella mellannivåerna. De två mer allmänna måtten, 

LIX och NQ, lades till för att ge en översiktlig bild av texternas svårighetsgrad och 

informationstäthet. Under analysens gång lades tre ytterligare variabler till listan, 

nämligen anakoluter, talspråkliga konstruktioner och uppenbara redigeringsmissar. 

Dessa variabler är visserligen inte kvantifierbara per se, men visade sig ha stor betyd-

else i vissa texter, främst på meningsnivå. 

4.3.2 Textanalysernas genomförande 

Då jag fick tillgång till samtliga texter i pappersform har dessa skannats in och om-

vandlats till digital form för att underlätta ordräkning och automatiserade analyser. 

Därefter gicks texterna igenom och eventuella inläsningsavvikelser korrigerades så att 

de digitala texterna motsvarade originalen. Då endast brödtexten skulle analyseras 

togs rubriker och mellanrubriker bort. Även numreringar och hänvisningar till andra 
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avsnitt i texten togs bort för att de automatiska analyserna skulle bli så exakta som 

möjligt. Samtliga manuella analyser genomfördes på texternas ursprungliga form, 

alltså utan normering.  

 För att ytterligare underlätta räkningsarbetet markerades de finita verben och de 

olika bisatstyperna färgkodades. Iakttagelser av avvikande konstruktioner och formu-

leringar noterades också. Därefter skrevs texterna ut och analyserna sammanställdes 

manuellt. Resultaten fördes in i de tabeller som presenteras i resultatkapitlet. Alla 

kvantifieringar och analyser gjordes manuellt, förutom beräkningen av total textlängd 

och genomsnittlig meningslängd, samt LIX- och NQ-analysen. Fördelen med en manu-

ell textanalys är att hänsyn kan tas till att ord har olika funktion i olika sammanhang 

eller korrekt kategorisering kan ske även i otydliga fall. Detta var särskilt viktigt i 

bisatsanalysen för att skilja mellan att-satser och infinitivfraser. 

 På styckenivå undersöktes texterna avseende styckemarkering samt längd i antal 

meningar och ord per stycke. I min analys har jag följt Hultman & Westmans exempel 

när det gäller att identifiera nytt stycke i en text. De tre möjliga exemplen är: När en ny 

rad börjar utan att föregående rad är utfylld (hybridstycke), när en ny rad börjar en bit 

in på raden (indrag) eller när en ny rad följer efter en tom rad (blankrad) (Hultman & 

Westman, 1977, s. 218).  

 På meningsnivå har jag undersökt meningslängden på såväl grafiska som syntak-

tiska meningar och beräknat relationen mellan dessa. Antal satsradningar i texterna 

och omräknat per 1000 ord har också undersökts. Punktlistor har undantagits från be-

räkningarna av meningslängd. 

 Fundamentanalysen visade den genomsnittliga fundamentlängden i texterna. Även 

de längsta fundamentens typ och omfång undersöktes. Vid fundamentanalysen har jag 

endast undersökt de grafiska meningar som innehåller minst en fullständig makrosyn-

tagm. Fristående bisatser och meningsfragment har alltså undantagits från denna ana-

lys. Jag har endast räknat ett fundament per grafisk mening även om meningen inne-

hållit fler än en makrosyntagm.  

 I bisatsanalysen undersöktes vilken typ av bisatser som ingick i texterna och deras 

antal. Bisatserna indelades enligt samma kategorier som i Gymnasistsvenska, det vill 

säga relativa bisatser, att-satser (bisatser inledda med subjunktionen att till skillnad 

från infinitivfraser som inleds med infinitivmärket att), allmänna konjunktionsbisatser 

(temporala, kausala, konditionala, koncessiva och finala satser) och övriga bisatser 

(exempelvis interrogativa bisatser). Även grafiskt fristående bisatser ingår i analys-

resultaten. De grafiskt fristående bisatserna har även lyfts ut och deras antal presen-

terats separat i resultaten för att belysa förekomsten av dessa i olika texter.  

 LIX-beräkningen gjordes med hjälp av LIX-räknaren på webbplatsen www.lix.se. 

I fem fall har jag även för jämförelsens skull räknat om LIX på texter efter att ha 

normerat dem avseende interpunktion. Detta har gällt texter med hög andel sats-

radningar eller meningsfragment och denna analys genomfördes för att tydliggöra hur 
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LIX-värdet kan förändras genom enkla korrigeringar av texten. NQ-analyserna har 

gjorts med hjälp av analysprogrammet Swegram på (stp.lingfil.uu.se/swegram). Texterna 

normerades inför beräkningen enligt programmets automatiska funktioner. Liksom i 

de övriga analyserna gjordes inga andra förändringar i texterna vid dessa beräkningar.  

 Resultaten har presenterats i tabellform med förklarande exempel i vissa fall. De 

högsta och lägsta resultaten i varje kategori har markerats med fetstil. I de fall då tre 

eller fler texter uppvisade samma botten- eller toppresultat i en kategori, har dessa inte 

markerats eftersom många markeringar inte skulle göra tabellen tydligare. Om tre eller 

fler texter uppvisar samma resultat är det heller inte att betrakta som ett anmärknings-

värt resultat. Syftet med markeringarna är att framhäva ytterligheterna.  

 I de fall då exemplen från elevtexterna innehåller språkliga avvikelser har dessa 

markerats med [sic]. I vissa analyser har extrapolering utförts för att få jämförbara 

värden för texterna. Då har det oftast handlat om att ta fram värden per 1000 ord och 

det har använts i satsradnings- och bisatsanalysen. 

  Mina resultat har jämförts med resultaten från de tidigare studierna och med 

bruksprosa. Siffror och hänvisningar till bruksprosa är hämtade främst från undersök-

ningarna Gymnasistsvenska (Hultman & Westman 1977), men även från Styckevis och 

helt (Strömquist 1987) och Godkänd i svenska? (Östlund-Stjärnegårdh, 2002) samt från 

böckerna Att analysera text (Melin & Lange, 2000) och Stil, stilistik & stilanalys (Cassirer, 

2003).  Jämförelsen mellan mina resultat och de från tidigare forskning återfinns i 

analyskapitlet (kapitel 6). 

 

4.4 Metod för handboksanalysen 
De fyra handböckerna undersöktes med närläsning avseende innehåll av normerande 

anvisningar om språkriktighet och språklig bearbetning av gymnasiearbetet. Fokus för 

närläsningen var anvisningar om språkriktighet på textuell mellannivå. Resultaten av 

analysen sammanställdes och presenteras i kapitel 7.  Resultaten av handboksanalysen 

har diskuterats i relation till resultaten av den kvantitativa analysen i diskussionskapit-

let (kapitel 8). 

 

5. Resultat 
Nedan redovisas de resultat som framkommit vid analysen av texterna. Inledningsvis 

redovisas de resultat som är kopplade till stycke och därnäst de som hör till menings-

byggnad. Därefter presenteras även de kvantitativa måtten läsbarhetsindex och nomi-

nalkvot. Avslutningsvis presenteras de variabler som inte kunnat kvantifieras. 
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5.1 Styckenivå 
På styckenivå har texterna undersökts avseende styckemarkering och styckelängd i 

meningar och ord räknat. Dessa resultat presenteras här nedan. 

5.1.1 Styckemarkering och styckeindelning 

Samtliga elever hade delat in sin text i stycken på något sätt. Den vanligaste 

styckemarkeringen i de undersökta texterna var blankrad. Därefter kom hybridstycke, 

alltså början på ny rad utan blankrad mellan. I en av de åtta texterna användes indrag 

som styckemarkering och i tre av texterna förekom andra strategier för att indela 

texterna.  

 

Tabell 7. Typ av styckemarkering vid nytt stycke  

 Styckemarkering vid nytt stycke Totalt antal stycken 

EK 2 Blankrad (11), Annan (1) 13 

SA 1 Blankrad (3), Hybrid (5) 9 

SA 2 Hybrid (6) 7 

TE 1 Blankrad (4) 5 

NA 2 Indrag (3) 4 

TE 2 Annan (3) 4 

EK 1 Blankrad (1), Annan (1) 3 

NA 1 Hybrid (2) 3 

 

Tabell 7 visar vilken form av styckemarkering som använts av eleverna. Eftersom det 

första stycket i diskussionsavsnittet i samtliga texter följer på en rubrik och börjar på 

ny rad (utan indrag) har dessa stycken inte inkluderats i resultatet.  

 Styckemarkering genom blankrad förekom i hälften av texterna. Blankrad förekom 

också i kombination med hybridstycken i en text. Styckemarkering med enbart hybrid-

formen (endast radbyte) förekom i två av de åtta texterna.  

 Diskussionskapitlet i tre av texterna var indelat i avsnitt och i ett fall även olika kap-

itel. I dessa texter hade rubrikerna en textindelande funktion som i tabell 7 benämns 

som ”Annan”. Detta innebär att exempelvis text TE 2 var indelad uteslutande med 

hjälp av rubriker och att dessa fungerade som en form av styckemarkering i texten. 

Eftersom avsnitten blev relativt korta i och med rubrikanvändningen var behovet av 

ytterligare styckeindelning litet. I text EK 1 och EK 2, förekom en rubrik inuti diskus-

sionsavsnittet i båda texterna. Denna hade dock inte lika tydlig styckeindelande funk-

tion som i text TE 2. 

5.1.2 Styckets längd 

Tabell 8 visar att styckelängden i antal ord räknat varierade mellan 126,5 och 209,7 ord. 

Genomsnittet för texterna var 167,4 ord per stycke. Text EK 1 och EK 2 utmärker sig 

särskilt i denna sammanställning. Text EK 2 har många stycken som innehåller relativt 

få meningar.  EK 1 tenderar åt motsatt håll, med ett litet antal stycken som rymmer 
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många meningar och ord. Det är rimligt att anta att långa styckeindelade texter gene-

rellt har fler stycken än korta styckeindelade texter. 
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Tabell 8. Stycket i ord och meningar 

 Ord per 

stycke 

Grafiska 

meningar  

per stycke 

Antal stycken 

EK 1 209,7 10,3 3 

NA 1 183,0 8 4 

TE 1 178,0 5,5 2 

SA 2 174,1 6 7 

EK 2 170,9 5,5 13 

SA 1 161,1 6 9 

TE 2 169,75 7,25 4 

NA 2 126,5 5,5 4 

Medel 167,4 6,6 5,9 

 

Antalet meningar per stycke i de undersökta texterna varierade mellan 5,5 och 10,3. I 

de flesta fall innebar en högre andel meningar per stycke också en större mängd ord 

per stycke. Det fanns dock variationer, som exempelvis text NA 2, där antalet mening-

ar per stycke var 5,5 och antalet ord i genomsnitt var 126,5. Detta kan jämföras med 

text TE 1, där antalet meningar per stycke också var 5,5 men antalet ord var 178 per 

stycke i genomsnitt.  

   

5.2 Meningsnivå 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit på meningsnivå. Först redo-

visas de genomsnittliga meningslängderna med exempel, och därefter relationen mel-

lan grafiska och syntaktiska meningar samt andelen satsradningar. Slutligen kommer 

resultaten av fundamentanalysen och bisatsanalysen med exempel för respektive kate-

gori. 

5.2.1 Meningslängd 

Texterna uppvisade genomsnittliga meningslängder på 20,3 till 31,3 ord per mening. 

Genomsnittet för hela materialet var 25,8 ord per mening. Den längsta texten hade de 

längsta meningarna, följd av den kortaste texten som hade näst längst meningar. Tabell 

9 visar resultaten för de grafiska meningarnas antal och längd. 
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Tabell 9, Antal grafiska meningar och deras längd 

 Ord per 

grafisk 

mening 

Antal 

grafiska 

meningar 

Grafiska 

meningar 

 > 30 ord 

Andel 

grafiska 

meningar  

> 30 ord i 

procent 

EK 2 31,3 71 34 48 % 

TE 1 29,7 12 6 50 % 

SA 2 29,0 42 21 50 % 

SA 1 26,9 54 16 31 % 

TE 2 23,4 29 4 14 % 

NA 2 23,0 22 5 23 % 

NA 1 22,9 32 6 18 % 

EK 1 20,3 31 6 19 % 

Medel 25,8 36,6 12,3 31,6% 

 

Flera texter hade en hög andel långa meningar varav text SA 2 och TE 1 hade flest 

(50 %) långa meningar. De långa meningarna kunde innehålla exempel på satsradning 

eller förvirrande konstruktion, men ofta var de ”bara” långa.  

5.2.3 Relation mellan syntaktiska meningar och grafiska meningar 

Det var ganska stor spridning i antalet grafiska meningar (makrosyntagmer) i relation 

till syntaktiska meningar. Resultatet för texterna låg mellan 0,94–1,74 med ett medel-

värde på 1.11. De mest slående var kanske text EK 1, där antalet grafiska meningar 

översteg antalet syntaktiska (0,94 syntaktiska meningar per grafisk mening), och text 

SA 2 där varje grafisk mening i genomsnitt rymde 1,74 syntaktiska meningar.  

 Den genomsnittliga längden på makrosyntagmerna i elevuppsatserna var 21,2 ord 

för hela materialet. Text TE 1 hade ojämförligt längst makrosyntagmer med ett genom-

snitt på 29,7 ord, medan SA 2 hade kortast makrosyntagmer. Dessa var endast 16,7 ord 

långa.  
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Tabell 10. Relationen mellan grafiska och syntaktiska meningar 

 Antal 

grafiska 

meningar 

(GM) 

Varav 

GM utan 

makro-

syntagm  

Ord 

per 

grafisk 

mening 

Antal 

makro-

syntag

mer 

Ord per 

makro-

syntagm 

Makro-

syntagmer 

per grafisk 

mening 

SA 2 42 0 29,0 73 16,7 1,74 

SA 1 52 1 26,9 81 17,9 1,56 

EK 2 71 1 31,3 91 24,4 1,28 

TE 2 29 0 23,4 36 19,4 1,24 

NA 2 22 1 23,0 25 20,2 1,14 

NA 1 34 5 22,9 38 19,3 1,12 

TE 1 12 0 29,7 12 29,7 1,0 

EK 1 31 4 20,3 29 21,7 0,94 
Medel 36,6 1,5 25,8 48,1 21,2 1,11 

 

De texter som hade de kortaste grafmeningarna (EK 1 och NA 1) hade också en högre 

andel grafiska meningar utan makrosyntagm. (Dessa har benämnts som meningsfrag-

ment i denna studie.) De tre manliga eleverna hade alla skrivit texter fria från menings-

fragment, medan de kvinnliga eleverna alla hade minst ett fragment i sin text. 

 

Tabell 11. Antal satsradningar i relation till grafiska meningar och per 1000 ord 

 Antal satsradningar per 

antal grafiska meningar 

Antal satsradningar 

per 1000 ord 

SA 2 15/42 10,34 

SA 1 13/54 8,97 

TE 2 4/29 5,89 

EK 2 8/71 3,60 

NA 1 2/32 2,73 

EK 1 1/31 1,59 

NA 2 0/22 0 

TE 1 0/12 0 

Medel 5,4/36,6 5,49 

 

Satsradningar förekom i de flesta av de undersökta texterna. Antalet satsradningar 

varierade från noll till 10,34 per 1000 ord. Genomsnittet för samtliga texter var dock 5,4 

satsradningar per text eller 5,49 per 1000 ord. Det vanligaste var satsradning åtskild 

med kommatecken, men ett fall av omarkerad satsradning återfanns i text SA 2. Exem-

pel på satsradning i flera led eller i kombination med samordning av makrosyntagmer 

fanns i tre av de åtta texterna: 
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De båda svarade att de inte visste, men dom [sic] svarade också inte på vad hat var 

utan mest om att det var dåligt, visst den yngre gav svaret, någon man inte gillar. 

(SA 2)  

 

Denna mening hämtad från text SA 2 innehåller fyra makrosyntagmer och två 

satsradningar. Det finns ett flertal ytterligare exempel av liknande typ text SA 2. 

 

Detta besvarades delvis i denna studie, att hitta en sändande transceiver på marken är 

definitivt möjligt med hjälp av drönare, och detta kan komplettera den traditionella 

metoden. (TE 2)  

 

Även text TE 2 uppvisar exempel med en kombination av satsradning och samordnade 

makrosyntagmer. Totalt innehåller denna grafiska mening tre makrosyntagmer. 

 

Reklamen vi ser ger en bild av vad som är manligt respektive kvinnligt, hur den ideala 

kvinnan respektive mannen är och ser ut, på så sätt påverkar reklamen oss. (SA 1) 

  

I text SA 1 avslutar satsradningen en till synes ofullständig uppräkning av attributiva 

bisatser utan huvudsats på ett abrupt sätt. 

5.2.4 Fundament 

Fundamentanalysen visade att texterna i undersökningen hade fundament med en 

genomsnittlig längd på 2,8 till 6,0 ord, där genomsnittet var 4,25 för samtliga texter. De 

flesta av texterna hade en hög andel subjektsfundament, där SA 1 utmärkte sig med 

86 %, medan text TE 2 endast hade 28 %. Andelen ettordsfundament varierade från 

19 % till 67 %. De tre texterna med den längsta genomsnittliga fundamentlängden hade 

den minsta andelen ettordsfundament.  En liknande generell tendens kunde märkas i 

relationen mellan korta fundament och hög andel ettordsfundament, dock var denna 

inte lika tydlig och det förekom en del avvikelser.  

 Den genomsnittliga fundamentlängden motsvarade inte alltid den faktiska andelen 

ord i fundamenten. Många fundament var mycket korta och några få mycket långa, 

vilket höjde genomsnittet. Detta syns i resultaten för medianlängd. Det längsta 

fundamentet i varje text varierade från 8 till 29 ord och var antingen subjekt eller 

adverbial.  
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Tabell 12. Fundamentlängd och -typ 

 Genomsnittlig 

fundament-

längd 

Median-

längd 

(antal ord) 

Procent 

ettords-

fundament 

Procent 

subjekts-

fundament  

Längsta 

fundament och 

typ 

EK 1 6,0 3 19  70  20 ord, adverbial 

TE 2 5,4 2 24 28  26 ord, adverbial 

SA 1 4,9 4 33  86  20 ord, subjekt 

EK 2 4,8 2 44  70  29 ord, adverbial 

NA 2 4,0 1 53  65  16 ord, subjekt 

SA 2 3,1 2 43  60  14 ord, subjekt 

NA 1 3,0 1 67  70  12 ord, adverbial 

TE 1 2,8 1 58  83  8 ord, subjekt 

Medel 4,3 - 42,6 66,5 - 

 

Det allra längsta fundamentet som förekom i denna studie var ett 29 ord långt adverb-

ial i text EK 2. Det bestod av en konditional bisats med en underordnad konditionalbi-

sats som i sin tur hade en underordnad temporal bisats. Fundamentet (understruket) 

dubblerades slutligen med adverbet ”så”: 

 

Om vi istället enbart skulle skaffa en t-shirt med väldigt bra kvalite [sic] för 600 kr, 

och använder den tröjan totalt 40 gånger tills den inte längre är brukbar, så blir kost-

naden för varje gång man använder den enbart 15 kr.(EK 2) 

 

Även det näst längsta fundamentet var ett adverbial i text TE 2. Det var 26 ord långt 

och inleddes med en kausal bisats med två underordnade relativbisatser samordnade 

med konjunktionen ”och”: 

 

Då batterierna höll i cirka 12 minuter i detta fall, där temperaturerna varierade mellan 

0 och -5°C och vindhastigheten nådde ett maximum på cirka 3 m/s, bör de vara opera-

tionsbara för mindre gynnsamma förhållande[sic], med enbart förkortade batteritider, 

något som inte är oroväckande.(TE 2) 

 

Det längsta subjektsfundamentet i text SA 1 uppgick till 20 ord och bestod av en 

nominalfras utbyggd med en relativsats med två underordnade att-satser som 

samordnats med konjunktionen ”och”: 

 

En studie som visar tydligt på att tjejer är både mer missnöjda med sig själva och mer 

påverkade av reklam är Bengs studie. (SA 1) 
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Ännu ett subjektsfundament på 20 ord bestod av pronomenet ”det” som följdes av en 

relativbisats följd av en underordnad att-sats som följdes av en final bisats. Det är häm-

tat från text EK 2: 

 

Det jag anser företag måste göra för att vi tillsammans som samhälle ska kunna ha en 

chans att rädda miljön är att de måste tänka om, helt och hållet. (EK 2) 

 

Långa fundament av den typ som exemplifierats ovan är tämligen vanliga i de flesta av 

de undersökta texterna.  

5.2.2.1 Höger- och vänstertyngd 

Texterna som analyserats i denna studie uppvisar till allra största delen en klar höger-

tyngd i meningsbyggnaden. Trots långa fundament är meningarna så långa att de ändå 

blir högertunga. Några få undantag finns i texterna NA 2 (1 st.), SA 1(2 st.) och TE 2 (4 

st.). Den mest extrema av dessa finns i text SA 1 (det finita verbet är understruket):  

 

 En studie som visar tydligt på att tjejer är både mer missnöjda med sig själva och mer 

påverkade av reklam är Bengs studie. (SA 1) 

  

Denna mening är 23 ord lång och 20 av dessa ord finns i fundamentet. Fundamentet är 

uppbyggt av en nominalfras som är utbyggd med en relativ bisats med underordnade 

att-satser. 

5.2.5 Bisatser 

Bisatsanalysen visade att den vanligaste typen av bisats i de analyserade texterna är 

den relativa bisatsen som utgjorde 33,4 % av alla bisatser. Den näst vanligastetypen var 

allmänna konjunktionssatser som uppgick till 25 %. Att-satserna utgjorde 24,2 % av det 

totala antalet bisatser och övriga bisatser nådde 17,4 %. 
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Tabell 13. Bisatsfördelning i absoluta tal och procent 

 Antal och 

procent 

relativa 

bisatser 

Antal och 

procent att-

satser 

Antal och 

procent allm. 

konjunktions- 

satser 

  

Antal och 

procent övriga 

bisatser 

Antal och 

procent 

grafiskt 

fristående 

bisatser 

Totalt 

antal 

bisatser 

TE 1 17 55 % 4 13 % 8 26 % 2 6 % 0 0 % 31 

EK 1 27 52 % 6 12 % 7 13 % 12 23 % 3 6 % 52 

SA 1 40 34 % 32 27 % 22 19 % 23 20 % 1 1 % 117 

NA 1 19 29 % 26 39 % 13 20 % 8 12 % 3 4,5 % 66 

NA 2 11 28 % 8 21 % 16 41 % 4 10 % 0 0 % 39 

EK 2 50 26 % 56 30 % 50 26 % 34 18 % 0 0 % 190 

SA 2 21 21,6 % 21 21,6 % 21 21,6 % 34 35 % 0 0 % 97 

TE 2 11 21,5 % 15 30 % 17 33 % 8 15,5 % 0 0 % 51 
Total 196 33,4 % 168 24,2 % 154 25,0 % 125 17,4 % 7 1,4 % 643 

 

5.2.5.1 Fristående bisatser 

Det förekommer grafiskt fristående bisatser i tre av de undersökta texterna. Dessa 

bisatser är i de flesta fall relativa bisatser, som exempelvis denna, hämtad ur text NA 1: 

 

Som på stenåldern när man till exempel var tvungen att ta fram en kniv och hugga en 

björn och samtidigt behöva ha kraft kvar att springa därifrån. (NA 1) 

  

Denna bisats beskriver huvudsatsen som föregår den, och innehåller i sin tur flera 

underordnade bisatser. Detta gäller flera av de fristående relativbisatserna. Även en 

konditional bisats och en att-sats förekom bland de fristående bisatserna. Att-satsen 

innehöll också underordnade satser i form av en relativbisats och en temporal bisats: 

 

Men att de flesta drog sig undan den kriminella karriär de hade som ungdom när de 

kommer upp i vuxen ålder, runt 23 år. (EK 1) 

  

I undersökningsmaterialet förekommer också bisatser utan huvudsats, men som inte är 

grafiskt fristående. Dessa bisatser kan till exempel ingå i en mening med en annan 

makrosyntagm. Denna typ av konstruktion har kategoriserats som anakolut i resultat-

redovisningen. 

5.2.5.2 Bisatser per 1000 ord 

Tabell 14 visar resultaten för bisatser per 1000 ord. Det totala antalet bisatser varierade 

i de individuella texterna från 29,0 till 90,2. Medel var 82,0 bisatser per 1000 ord i de 

undersökta texterna. För jämförelsens skull kan också tilläggas att 82,0 bisatser per 

1000 ord i snitt motsvarade 170,5 bisatser per 100 makrosyntagmer i denna undersök-

ning.  
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 Vissa texter uppvisade ett högt antal av viss sorts bisats, till exempel text EK 1 och 

TE 1 som båda hade ett högt antal relativa bisatser per 1000 ord (42,9 resp. 47,8), medan 

andra hade en mer jämn fördelning över flera kategorier, till exempel EK 2 och SA 2, 

där värdena höll sig mellan 15,3 och 25,2 respektive 17,2 och 27,9 per 1000 ord för alla 

bisatskategorier. 

 

Tabell 14. Bisatsfördelning per 1000 ord 

 Totalt antal 

bisatser per 

1000 ord 

Relativa 

bisatser 

per 1000 

ord 

Att-satser 

per 1000 

ord 

Allm. konj.-

satser per 

1000 ord 

Övriga 

bisatser 

per 1000 

ord 

Fristående 

bisatser per 

1000 ord 

NA 1 90,2 25,9 35,5 17,8 10,9 4,1 

TE 1 87,1 47,8 11,2 22,5 5,6 0 

EK 2 85,5 22,5 25,2 22,5 15,3 0 

EK 1 82,6 42,9 9,5 11,1 19,1 4,8 

SA 1 80,6 27,6 22,1 15,2 15,9 0,7 

SA 2 79,5 17,2 17,2 17,2 27,9 0 

NA 2 77,1 21,7 15,8 31,6 7,9 0 

TE 2 73,1 15,8 21,5 24,4 11,5 0 

Medel 82,0 27,7 19,8 20,3 12,6 1,2 

 

Den höga andelen bisatser resulterade i vissa av texterna i extremt långa meningar 

med många bisatser. Nedan följer några exempel på sådana meningar som eleverna 

lyckats hålla samman trots de många leden (Bisatsinledarna är understrukna och 

underförstådda led står inom hakparentes.):  

  

Man kan även dra slutsatsen att det är en uppåtgående trend för företag att redovisa 

sitt hållbarhetsarbete, då det är många företag globalt som frivilligt skriver upp sig på 

att antingen följa FN:s egna frivilliga policy Global Compact, eller som väljer att jobba 

med organisationen Global Reporting Initiative (GRI) för att visa konsumenter att 

just deras företag är hållbara eller [att de] åtminstone tänker i dessa banor. (EK 2)  

 

Meningen består av 65 ord. De bisatstyper som utgör meningens sju bisatser är att-

satser (3 st.), relativa bisatser (2 st.), kausala bisatser (1 st.) och finala bisatser (1 st.). 

 

Uppenbara fysiska skillnader mellan män och kvinnor är ingenting [som] vi kan 

ändra på men samhället skapar en klyfta mellan män och kvinnor redan i ung ålder 

genom bland annat reklam som vi ser som visar upp ideal för män och kvinnor och 

genusstereotyper, vilket gör att män och kvinnor skiljs åt på ett sätt som inte är 

nödvändigt. (SA 1)  
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Meningen består av 58 ord och sex bisatser. Bisatstyperna är att-satser (1 st.) och 

relativa bissatser (5 st.).  

  

Dock så var det ändå ett antal felkällor som var närvarande, exempelvis användes inte 

resultatet från mer än en flygning för att skapa värmekartan, och så är det inte en 

självklarhet att mätvärdena som fanns var helt korrekta, då utrustningen som använ-

des möjligtvis kunde givit felvärden, såsom att drönaren kanske inte följde den desig-

nerade rutten eller att transceivern visade icke korrekta värden. (TE 2) 

 

Meningen innehåller 62 ord och sammanlagt åtta bisatser. De bisatstyper som ingår är 

att-satser (3 st.) relativa bisatser (3 st.), kausala bisatser (1 st.) och finala bisatser (1 st.). 

 Gemensamt för dessa meningar är att de består av många, men enkla satser. Exem-

pelvis väljer eleverna ofta att använda bisatser som bestämning till huvudorden i nom-

inalfraserna istället för att bygga ut dessa med attribut. 

5.2.5.3 Bisatsordföljd 

Tre av de undersökta texterna uppvisade minst ett exempel på huvudsatsordföljd i 

bisats:  

 

 EK 2: (...) då de ändringar som görs kommer troligen vara kostsamma (...) 

 

 SA 2: Då kan man ju också undra hur kommer detta se ut i framtiden?  

  

TE 2: (...) att en drönare utrustad med räddningsutrustning kan autonomt lokalisera ett 

nedgrävt offer.  

 

Det var ingen typ av bisats konstruktion som utmärkte sig särskilt avseende huvud-

satsordföljd i bisats. 

 

5.3 LIX- och NQ-analys 
Resultaten för analyserna av LIX och NQ redovisas i tabell 15. Samtliga texter upp-

visade ett läsbarhetsindex på 40 eller högre, vilket innebär att texterna i materialet ”på 

pappret” kan betraktas som medelsvåra till svåra (LIX > 50). Genomsnittet för texterna 

är 48. För jämförelsens skull normerades de tre texter som hade högst antal satsrad-

ningar och de två texter med högst antal fristående bisatser och ett nytt LIX-värde räk-

nades på de bearbetade versionerna. LIX-genomsnittet blev då 46,9 för samtliga texter.  
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Tabell 15. LIX- och NQ-värden för de undersökta texterna 

 LIX Genomsnittlig 

meningslängd 

Procent 

långa ord 

LIX – 

omräkning 

NQ 

TE 2 55 23,4 32 53 1,25 

EK 2 53 31,3 22  0,75 

TE 1 51 29,7 21  0,83 

NA 2 49 23,0 26  1,03 

SA 1 48 26,9 21 43 0,97 

SA 2 45 29,0 16 37 0,62 

EK 1 40 20,3 20 42 0,89 

NA 1 40 22,9 17 44 0,72 

Medel 48 25,8 21,9 46,9 0,88 

 

Nominalkvoten i texterna varierade från 0,62 till 1,25 och genomsnittet för samtliga 

texter var 0,88. Detta värde innebär att texten är mer verbal än nominal. Värden över 

1,0 innebär att de nominella ordklasserna överväger. Två av texterna i undersökningen 

hade värden på över 1,0, nämligen NA 2 och TE 2. Dessa texter har gemensamt att de 

också hade det lägsta antalet bisatser per 1000 ord i de undersökta texterna. Högre NQ 

verkar också sammanfalla med vänstertunga meningar, då de texter som innehöll vän-

stertunga meningar (TE 2, SA 1 och NA 2) också hade de högsta NQ-värdena. Ju fler 

bisatser en text har, desto lägre är nominalkvoten i texten, i de flesta fall. Ett högt antal 

bisatser verkar snarast motverka en nominell stil. 

 

5.4 Resultat som inte kvantifierats 
I undersökningen finns variabler som inte kunnat kvantifieras. Dessa är anakoluter, 

talspråkliga formuleringar och redigeringsmissar. De redovisas nedan med belysande 

exempel.  

5.4.1 Anakoluter 

Flera av texterna innehåller anakoluter, eller satser med ologisk samordning. I text 

EK 1 och NA 1 finns exempel på anakoluter som innehåller onödiga upprepningar av 

formuleringar: 

 

Detta är såklart väldigt individuellt men dessa är några vanliga orsaker som är 

vanliga (EK 1). 

  

Jag tror att många tjejer känner hets över att man vill vara den smala Instagram tjejen 

[sic] som har det finaste flödet och den perfekta kroppen, vilket inte många killar 

känner av på samma sätt tror jag (NA 1). 

  

Text EK 2 innehöll denna anakolut, som vid en första anblick kan tyckas vara en helt 

normal mening:  
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Om man istället för att köpa tio t-shirtar som alla kostar 200 kr styck och använder 

dessa max 5 gånger var blir det en kostnad på 40 kr per användningstillfälle. (EK 2) 

 

Denna 30 ord långa konstruktion börjar med en konditional bisats med en tillhörande 

relativsats som samordnats med en huvudsats. Huvudsatsen och den konditionala 

bisatsen hör dock inte samman på något logiskt sätt. 

 Slutligen presenteras från text SA 2 ett exempel på en anakolut vars uppbyggnad 

kan betecknas som ”kumulativt associativ”. Satser har samordnats i mängd enligt 

elevens associationer. Den skulle också kunna beskrivas som kaotisk till sin uppbygg-

nad.  

 

Som en av mina frågeställningar var om hur dessa två känslor kunde påverka 

samhället, i rädslan fann jag inget svar på hur det kan påverka samhället men jag kan 

skriva mina tankar om hur jag skulle tro att det kan påverka det, eftersom jag skrev 

om vad rädsla är och därför vet jag hur rädslan fungerar så jag kan ändå tänka mig 

hur det kan påverka samhället, tex [sic] masshysteri. (SA 2) 

 

Denna mening är 69 ord lång. Den inleds med en konstruktion som kan tolkas som en 

relativbisats, följd av en frågebisats som besvaras i flera led och snabbt blir förvirrande, 

för att inte säga obegriplig, för läsaren. Meningen innehåller även satsradning och 

huvudsatsordföljd i bisats. 

5.4.2 Talspråkliga formuleringar och utebliven redigering 

Fler än hälften av texterna i studien innehöll talspråkliga och ibland vilseledande 

formuleringar. Dessa förekom oftast i början av meningar. Ibland skapade de bara ett 

talspråkligt intryck, men ibland blev de rent missvisande för läsaren. Exempel på detta 

var huvudsatser som började med bisatsinledare eller konjunktioner som inte syftade 

tillbaka på en tidigare sats. Nedan följer några exempel på talspråkliga formuleringar: 

 

Slutligen så med mina frågeställningar och kvalitativa intervju så kom mitt arbete 

fram till (...) (SA 1). 

 

 Mycket av att det inte gjordes under arbete beror på att (...). (TE 1) 

 

 För att nu när jag valde att göra en enkät (...). (NA 1) 

 

De följande två exemplen är både talspråkliga och vilseledande: 

 

 Samt min frågeställning gällande genus så är det uppenbart att (...). (EK 1) 
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Som en av mina frågeställningar var om hur dessa två känslor kunde påverka 

samhället (...). (SA 2) 

5.4.2.1 Uppenbara redigeringsmissar 

De flesta av texterna uppvisade ett eller flera exempel på avvikande meningsbyggnad, 

interpunktion och samordning, men två av dem innehöll också ett antal rena redige-

ringsmissar. Text NA 1 innehöll exempelvis ett meningsfragment som helt uppenbart 

var en oavslutad redigering. Fragmentet började mitt i en mening och innehöll samma 

information som meningen innan, men med en annan formulering. I samma elevtext 

fanns också meningen:  

 

 Vilket gjorde att jag inte tyckte att det var ås [sic] roligt att jämför[sic] dem. (NA 1) 

 

Denna grafmening är dels en fristående bisats och dels innehåller den två skrivfel, ås 

och jämför. Om texten korrekturlästs noggrannare, hade dessa fel säkerligen upptäckts. 

Felen skulle dock inte ha uppmärksammats av datorns rättstavningsprogram. Även 

text EK 1 uppvisade tecken på bristande korrekturläsning:  

 

Vilket då kan vara att vi är mer accepterande vad gäller om en man är aggressiv samt 

våldsam än om det vore en kvinna då det betendet [sic] vore falltör [sic] tydligt 

avvikande till samhällets norm kvinna [sic]. (EK 1) 

 

Detta är en 35 (egentligen 34, då ordet ”normkvinna” är särskrivet) ord lång 

fristående relativbisats som innehåller både stavfel och särskrivning. Dessa 

stavfel skulle ha upptäckts av datorns rättstavningsprogram, däremot inte 

särskrivningen. Ett annat exempel från text EK 1 innehåller fel som inte hade 

upptäckts av datorn:  

 

Vilket då betyder att de har fyra gånger så större [sic] chans att hamn [sic] på 

kriminella vägar. (EK 1) 

 

Denna mening innehåller både skrivfel och grammatiska fel som dock troligen 

hade upptäckts vid en genomläsning.  

 

6. Analys av de kvantitativa resultaten 
I analyskapitlet jämförs de kvantitativa resultaten av undersökningen med resultat från 

tidigare forskning. Analysen avslutas med en sammanfattning av de resultat som fram-

kommit. 
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6.1 Styckets markering och längd 
De texter som undersöktes inom ramen för denna studie var alla styckeindelade på 

något sätt. Detta är ett högre resultat än det i både Strömquists och Östlund-Stjärne-

gårds studier. Även i min undersökning återfanns hybridstycken i flera texter. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning, men eventuellt kan det finnas en ny anled-

ning till åtminstone en del av hybridstyckena. Det ordbehandlingsprogram som de 

flesta eleverna använt sig av (Microsoft Word) skapar nämligen automatiskt en extra 

halv rads utrymme då radbrytning görs. Detta förlängda avstånd kan ”lura” eleverna 

genom att hybridstycket då blir mindre märkbart i texten.  

 Fördelningen av styckemarkering stämmer i övrigt väl överens med Lundins resul-

tat. Blankrad är vanligast följt av hybridstycke och endast en liten del av eleverna an-

vänder sig av enbart indrag för styckemarkering. Lundin visade i sin studie att 91 % av 

studenterna var konsekventa i sin styckemarkering. Endast en av texterna i min studie 

uppvisade inkonsekvent styckemarkering som kunde betraktas som inkorrekt, nämlig-

en text SA 2, där blankrad och hybridformen blandades. Även text EK 2 visade två 

former av styckemarkering, blankrad och rubrik. Dessa användes och kombinerades 

dock på ett korrekt sätt. Totalt tre texter uppvisade något exempel på inkorrekt stycke-

markering, och då i form av hybridstycken. 

 Styckelängden i de undersökta texterna var överraskande lång jämfört med tidigare 

studier. De siffror som jag jämfört med är Strömquists och Östlund-Stjärnegårdhs stu-

dier som visar att gymnasister tidigare har haft en genomsnittlig styckelängd på 61–71 

ord, beroende på texttyp. Dessa mått överskrids med råge i min undersökning. Den 

elev som har kortast genomsnittlig styckelängd har nästan dubbelt så långa stycken 

som gymnasister i de tidigare studierna; den med de längsta styckena har nästan tre-

dubbelt. Den enda text som håller sig under något av de genomsnittliga värden för 

styckelängd som presenterats i tidigare forskning är text NA 2. Den ligger något under 

Strömquists medelvärde för vetenskaplig text.  

 Avseende antal grafiska meningar per stycke hamnar dock alla elever på ett värde 

mellan 5,5 och 10,3 meningar per stycke. Detta överensstämmer med Svenska språk-

rådets rekommendationer. Genomsnittet på 6,6 meningar per stycke är dock högre än 

snitten för såväl tidigare forskning som bruksprosa. 

  

6.2 Grafiska och syntaktiska meningar 
I denna studie lyser de normallånga meningarna med sin frånvaro. Den genomsnittliga 

meningslängden varierar i texterna mellan 20,3 och 31,3 ord per mening. Detta innebär 

att samtliga elever överskrider riktvärdet för meningslängd; flera av dem med stor 

marginal, oavsett vilket av riktvärdena som avses. Genomsnittet för samtliga under-

sökta texter är 25,8 ord per grafisk mening.  Detta kan jämföras med 14–19 ord för all 

tidigare forskning och för bruksprosan.  
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 Liknande resultat syns i analysen av de syntaktiska meningarna. Både gymnasisters 

och studenters makrosyntagmer har i tidigare forskning befunnit sig inom ett genom-

snittligt spann på 12–15 ord. I min undersökning varierade de syntaktiska meningarna 

mellan 16,7 och 29,7 ord och medelvärdet för texterna var 21,2 ord. Det är ett högt vär-

de även jämfört med bruksprosan, som hade värden på 14,05 och 17,77 för lärobokstext 

och debattext.  

 Andelen makrosyntagmer per grafisk mening i min studie är 1,11 i medel. Detta är 

lägre än i Östlund-Stjärnegårdhs undersökning och i paritet med de värden för bruks-

prosa som hon presenterar. Dock finns både lägre och högre värden representerade i 

de individuella texterna. Text SA 2 har det klart högsta värdet (1,74). Det var också 

denna text som hade flest satsradningar i materialet vilket bidrog till att antalet makro-

syntagmer per mening följaktligen blev högt. Text EK 1 innehöll lägst antal makrosyn-

tagmer per mening, med endast 0,94. Denna text utmärkte sig å sin sida med att den 

innehöll flera meningsfragment, vilka drog ned resultatet.  

6.2.1 Satsradning och anakoluter 

I tidigare forskning har satsradning beskrivits som det besvärligaste problemet att 

komma tillrätta med i svenskundervisningen. Det beskrivs också som ett talspråkligt 

drag i texter. Satsradning förekom i sex av de åtta analyserade texterna (75 %). Omark-

erad satsradning förekom dock endast i ett fall i denna undersökning. Satsradningarna 

har istället skilts åt med kommatecken. Det ska också poängteras att all satsradning har 

noterats i denna studie och att eventuella stilistiska mål med satsradningen inte har be-

aktats. Sammanfattningsvis var det två av texterna i undersökningen nådde upp till 

resultat i paritet med dem i Östlund-Stjärnegårdhs studie (8,6 per 1000 ord). Intressant 

att notera är att båda dessa texter är skrivna av elever i samma uppsatsgrupp, vilket 

skulle kunna antyda att handledarens språkliga tycke och smak har betydelse för vilka 

typer av språkliga varieteter som är gångbara.  

 Barbro Lundin sätter förekomsten av anakoluter i samband med långa meningar. 

De flesta av anakoluterna i undersökningstexterna är mycket riktigt långa även om det 

förekommer korta anakoluter också. (Samtidigt bör man komma ihåg att de allra flesta 

meningarna är långa och att långt ifrån alla har logiska samordningsproblem.) Orsaken 

till en del av anakoluterna i dessa texter kan vara att eleven av någon anledning brustit 

i korrekturläsningen. En annan anledning kan vara osäkerhet i genren med onödigt 

tillkrånglat språk som följd eller att genrens formella krav är så ansträngande för ele-

ven att uppnå, att andra språkliga områden försämras.  Anakoluterna kan också vara 

ett symptom på talspråklighet i texten. Alla dessa förklaringar är tänkbara i detta sam-

manhang. Anakoluter förekommer i hälften av texterna och varierar från lätt förvirr-

ande till kaotiska. 
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6.3 Fundamentanalys 
Tidigare forskning har visat att den genomsnittliga fundamentlängden för gymnasist-

texter ligger mellan 2,8 och 3,05 ord. I denna undersökning var genomsnittet för text-

erna 4,3 ord, med variationer från 2,8 till 6,0 ord. De längsta fundamenten som redo-

visas i resultatkapitlet innehåller samtliga ett flertal bisatser av olika grad och dessa bi-

satser hör ihop med en överordnad sats. Detta är dock inte fallet i alla meningar. De 

allra längsta fundamenten var adverbial (> 25 ord) men ett flertal subjektsfundament 

visade också på värden runt 20 ord.  

 Den genomsnittliga andelen subjektsfundament verkar vara relativt konstant över 

tid jämfört med tidigare forskning. 66,5 procent i min studie kan jämföras med tidigare 

forskningsresultat på 60–70 %.  En hög andel subjektsfundament beskrivs som positivt 

för betygsgraden, men det kan också göra texten monoton om andelen är mycket hög. 

Två av texterna i denna studie befinner sig i närheten av 85 procent subjektsfunda-

ment, vilket kan betraktas som en mycket hög andel.  

 Andelen ettordsfundament är lägre i denna undersökning än tidigare. Genomsnittet 

är 42,6 procent, att jämföra med 58 procent i Godkänd i Svenska?  Det är endast en av 

texterna som överskrider detta värde, nämligen NA 1 som har 67 procent ettordsfun-

dament. En lägre andel ettordsfundament har dock i tidigare forskning beskrivits som 

typiskt för sakprosan, som de texter som jag undersökt tillhör. 

 Långa fundament har i tidigare forskning identifierats som både betygshöjande och 

betygssänkande. Fundament som består av hela satser har haft betygssänkande effekt 

medan de i form av utbyggda nominalfraser istället varit betygshöjande. Långa funda-

ment kan också ses som ett skriftspråkligt drag i text. 

 Trots att fundamenten kan vara mycket långa i de undersökta texterna är det få 

meningar som har vänstertyngd. Detta förekommer endast i tre av de åtta texterna, i 

totalt sju meningar sammanlagt. Texterna där vänstertunga meningar förekom, hade 

gemensamt att nominalkvoten var högre och antalet bisatser lägre än genomsnittet. 

Litteraturen visar att högertunga meningar istället är typiskt för talspråklig stil. 

 

6.4 Bisatsanalys 
I Hultman & Westmans studie hade gymnasietexterna drygt 19 att-satser per 1000 ord, 

att jämföra med Östlund-Stjärnegårdhs 14 att-satser per 1000 ord. I min underökning 

var resultatet i genomsnitt 19,8 att-satser per 1000 ord, med individuella variationer i 

texterna från 9,5 till 35,5. Resultatet är alltså jämförbart med Gymnasistsvenska. En hög 

andel att-satser i en text kan förklaras med antingen en överdrivet refererande eller 

diskuterande debattstil eller med en ökad talspråklighet i texten, beroende på vilken 

undersökning man läser. En stor andel att-satser i synnerhet är ett tecken på verbal stil 

i en text. 
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 Antalet relativbisatser i Gymnasistsvenska var 21,63, och 27,7 i denna undersökning, 

med individuella variationer från 15,8 till 47,8 i de undersökta texterna. Relativa bisats-

er förknippas enligt tidigare forskning med en nominell stil, men någon korrelation 

mellan en hög andel relativa bisatser och hög nominalkvot fanns inte i min kartlägg-

ning. Relativbisatsen var den vanligaste typen av bisats med ett genomsnitt på 33,6 % 

för samtliga texter. De flesta av de fristående bisatserna i denna undersökning var 

också relativbisatser. 

 Allmänna konjunktionssatser var tämligen vanliga i gymnasisternas texter, med ett 

genomsnitt på 30,4 % i texterna. Detta är en mycket högre andel än i Gymnasistsvenska, 

där det genomsnittliga värdet var 9,1, vilket jämfördes med bruksprosans 4,96 i tid-

ningstext och 8,47 i debattext. Denna höga andel skulle kunna förklaras med att diskus-

sionskapitlet är ett analyserande och sammanfattande avsnitt där finala, koncessiva, 

kausala och temporala bisatser har ett stort användningsområde. 

 Slutligen kan antalet bisatser totalt i texterna jämföras med genomsnittliga siffror för 

bruksprosa presenterade av Hultman & Westman. Enligt deras forskning var antalet 

bisatser per 1000 ord 34,7 i lärobokstext och 48,9 i debattext. I denna studie var genom-

snittet för texterna hela 82,0 bisatser per 1000 ord. Antalet bisatser per 100 makrosyn-

tagmer var också mer än dubbelt så högt som i Östlund-Stjärnegårdhs avhandling 

(170,5 jämfört med 67 resp. 78 bisatser per 100 makrosyntagmer). 

 Överlag var ordföljden i bisatserna korrekt. Huvudsatsordföljd i bisatser förekom 

dock sparsamt i materialet. Utifrån förekomsterna var det inte möjligt att identifiera 

någon tendens för vilken typ av bisats eller konstruktion som oftare fick huvudsatsord-

följd. 

 

6.5 LIX och NQ 
LIX-undersökningen visar att gymnasisternas texter uppnår värden som kan jämföras 

med saklitteratur. LIX-värdet är generellt högt, 48, och motsvarar medelsvår till svår 

text. Omräkningen av LIX efter normering av interpunktionen gjorde heller inte stora 

förändringar i snittvärdet. Det som drar upp värdet är förstås de långa meningarna. 

Om gymnasisternas meningslängd istället hade motsvarat den i undersökningarna 

Gymnasistsvenska och Godkänd i svenska? hade endast två av texterna nått ett LIX-tal 

över 40 (NA 2 och TE 2). Då hade texterna istället klassats som lätta till medelsvåra.  

 Långa meningar gör förvisso en text mer svårläst i och med att de belastar 

närminnet, men de ingående satserna i sig uppvisar inte någon särskilt avancerad nivå. 

Det är istället många enkla satser som sammanfogats. Detta överensstämmer med 

Hultman & Westmans slutsats att gymnasister inte skriver avancerat. Istället tyder 

resultaten troligen på ökad talspråklighet i texten. 

 Nominalkvoten för texterna ligger högre än snittet för gymnasistprosa. Den mot-

svarar snarare genomsnittet för debattext. Detta, särskilt i kombination med den höga 
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andelen relativa bisatser, skulle kunna peka på att texterna är mer nominalt inriktade. 

Det genomsnittliga NQ-värdet tyder dock på en övervägande verbal stil i texterna även 

om undantag finns. Det finns heller ingen korrelation mellan ett högt antal relativa 

bisatser och hög NQ. En förklaring som talar mot en nominal stil är att de texter med 

minst antal bisatser totalt hade högst nominalkvot. Detta tyder alltså på att det är den 

omfattande utbyggnaden med bisatser i texten som motverkar informationstätheten 

oavsett bisatstyp. En intressant iakttagelse är också att de två texterna med högst NQ 

skulle ha behållit ett LIX-värde över 40 även om meningslängden varit kortare. 

 

6.6 Sammanfattning av textanalysen 
De åtta texterna är alla styckeindelade och fem av åtta elever har korrekt styckeindel-

ning. Styckena i sin tur är dock mycket långa. Medellängden är mer än dubbelt så lång 

som i tidigare forskning. Styckena innehåller också långa meningar, men inte fler men-

ingar än rekommenderat, alltså tre till tio per stycke i snitt. 

 Meningar är som nämnt långa. Den genomsnittliga ordlängden per grafisk mening 

är 25,8, vilket är en ökning med 50 % jämfört med tidigare forskning. Samtliga elever i 

min studie skriver långa meningar i sina texter och dessa utgör i genomsnitt nästan en 

tredjedel av det totala antalet meningar. De syntaktiska meningarna är också långa och 

motsvarar en ökning på ca 50 % jämfört med tidigare studier. Antalet makrosyntagmer 

per grafisk mening ligger under medel för tidigare undersökningar av gymnasietexter, 

men i nivå med bruksprosan. 

 Fundamenten är långa jämfört med tidigare undersökningar av elevtexter och 

bruksprosa. Andelen subjektsfundament är dock jämförbar med den i tidigare forsk-

ning. Meningarna är i de allra flesta fall högertunga och fundamenten varierar från 

mycket korta till mycket långa. De allra längsta fundamenten är adverbial, men det 

finns också många långa subjektsfundament. Antalet ettordsfundament är också i 

genomsnitt lägre än vad som hittats i tidigare undersökningar av gymnasietexter. 

 Uppsatserna har ett stort antal bisatser; drygt 50 % fler än i tidigare forskning och 

närmare dubbelt så många som i bruksprosan. Sett till antalet bisatser per 100 makro-

syntagmer är antalet mer än det dubbla. Relativsatserna är vanligast, följt av att-satser. 

Antalet att-satser och relativa bisatser är högre än i bruksprosan, men mängden att-

satser är i nivå med tidigare forskning. Relativsatserna är något fler. Andelen allmänna 

konjunktionssatser är också hög jämfört med äldre studier. 

 Det genomsnittliga läsbarhetsindexet för texterna är 48, och kan tillskrivas de långa 

meningarna. Om meningslängden varit jämförbar med den i tidigare forskning hade 

de flesta texter istället fått värden mellan 30 och 40, vilket motsvarar lätt till medelsvår 

text. Nominalkvoten är 0,88 i genomsnitt vilket är högre än resultatet för tidigare un-

dersökningar av gymnasisttext, men fortfarande ett värde som motsvarar verbal text. 

Ju högre antal bisatser i en text, desto lägre nominalkvot verkar texten uppvisa (med få 
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undantag). Vänstertyngd i meningar verkar däremot ha ett positivt samband med 

nominalkvoten. 

 

Tabell 16. Sammanfattning och jämförelse av resultaten på styckenivå samt meningslängd och 

satsradning 

 Denna 

under-

sökning 

(medel-

värde) 

Hultman 

& 

Westman 

(1977) 

Strömquist 

(1987) 

Östlund-

Stjärnegårdh 

(2002) 

Lundin 

(2013) 

Bruksprosa 

(läroboks- 

resp. de-

battext enl. 

Hultman & 

Westman 

(1977)) 

Annan 

Styckelängd i 

grafiska 

meningar 

6,6 4,71 5,1   3,74 resp. 

4,35  

3-10 

(Språkrådet, 

2008) 

Styckelängd i 

ord 

 

167,4  69,7  

 

61 resp. 71  

utredande 

resp. argu-

menterande 

text 

 54 resp. 83  

33,5-82,6  

 

139 

(vetenskaplig 

text, Ström-

quist, 1987) 

Ord per grafisk 

mening  

25,8 16,8  

 

17,2 18,1 14,50 resp. 

19,01,  

Riktvärde 

10-17 ( Hult-

man & West-

man, 1977) 

13-19 

(Cassirer, 

2003) 

Ord per 

syntaktisk 

mening 

21,2 14,03  12,3 15,0 14,05 resp. 

17,77  

 

Antal 

makrosyntagmer 

per grafisk 

mening 

 1,25  1,3  1,12 resp. 

1,25 

 

Satsradningar 

per 1000 ord 

5,49   8,6 

5,1 (Näslunds 

studie) 

   

 

Tabell 16 visar en jämförande uppställning de undersökta texternas genomsnittliga 

värden för variabler på styckenivå och på övergripande meningsnivå. Dessa jämförs i 

sammanställningen med tidigare forskning. 
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Tabell 17. Sammanfattning och jämförelse av resultaten av fundament- och bisatsanalysen samt 

LIX och NQ 

 Denna 

under-

sökning 

(medel-

värde) 

Hultman 

& 

Westman 

(1977) 

Östlund-

Stjärnegårdh 

(2002) 

Bruksprosa 

(värden för 

läroboks- resp. 

debattext enl. 

Hultman & 

Westman (1977) 

om ej annat 

angivits) 

Annan 

Fundamentlängd 4,3 2,9 2,8 resp. 3,05 

utredande resp. 

argumenterande 

text 

3,1 (medelvärde för 

bruksprosa) 

3,4 (debattext) 

 

Procent subjekts-

fundament 

66,5 66  65  64 (medelvärde för 

bruksprosa) 

 

Procent ettords-

fundament 

42,6  57 resp. 58    

Antal bisatser per 

1000 ord  

82,0   51 34,7 resp. 48,9 

(Melin & Lange, 

2000) 

 

Antal bisatser per 

100 makro-

syntagmer 

170, 5  67 resp. 78   

Antal att-satser per 

1000 ord 

19,8 19,47  8,69 resp. 12,48  

Antal relativa 

bisatser per 1000 

ord 

27,7 21,63  15,51 resp. 21,89   

Antal allmänna 

konjunktionssatser 

per 1000 ord 

20,3 9,13  5,87 resp. 8,47  

LIX 48   47 (saklitteratur, 

Melin & Lange, 

2000) 

 40 = Medel 

 50 = Svår 

(Björnsson) 

NQ 0,88   1,18 resp. 0,89 samt 

Gymnasistprosa  

0,72, (Melin & 

Lange, 2000) 

  

 

I tabell 17 jämförs resultaten av fundament- och bisatsanalysen i denna studie med 

resultat från tidigare forskning. Sammanställningen innehåller även resultaten för 

beräkningar av LIX och NQ. 
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7. Handboksanalys 
I detta kapitel presenteras resultatet av handboksanalysen. Sammanställningen inleds 

med resultaten som var specifika för de tre moderna handböckerna, och därefter resul-

tatet för den äldre. Avslutningsvis sammanfattas vilka anvisningar som var gemen-

samma för alla fyra handböcker. 

 Läsningen av de tre moderna handböckerna för skrivande av gymnasiearbete gav 

varierande resultat, avseende såväl omfång som urval av råd. I handledningen Gymna-

siearbetet för högskoleförberedande program tas betydelsen av upprepad textbearbetning 

och läsning av utomstående upp i ett kort stycke. En hänvisning till Svenska skrivregler 

för vidare läsning finns också (Svennesson 2012, s. 8). Övriga instruktioner gäller dock 

enbart gymnasiearbetets formaliteter.  Ericsons handledning Gymnasiearbetet: högskole-

förberedande program konstaterar att vetenskapligt språk ska vara ”sakligt och neutralt” 

och ger exempel på språkliga konstruktioner för hur den egna åsikten kan framföras. I 

denna handledning finns också en uppmaning till eleven att korrekturläsa sin text av-

seende stavfel och andra språkliga fel, samt att ta hjälp av någon annan som kan läsa 

igenom texten (Ericson 2013, s. 25, 29).  

 Den nyaste (och omfångsrikaste) av de moderna handböckerna (Gymnasiearbetet – en 

handbok) har ett längre avsnitt om vetenskapligt språk och vikten av att använda ett for-

mellt språk som är ”tydligt, precist och sakligt”. Där finns även information om bruket 

av jag-form i texten, mottagaranpassning och sambandsord. Avsnittet om sambands-

ord hade kunnat knytas till textuella mellannivåer, men är utformat som en lista med 

ord och formuleringar som eleven kan ”använda för att skapa en röd tråd” i texten. 

Orden beskrivs som ”viktiga när du ska föra ett resonemang och dra slutsatser” men 

hur eller var de ska användas exemplifieras inte. Gymnasiearbetet – en handbok tar även 

upp sammansatta ord och nominaliseringar i syfte att göra texten mer informationstät 

(Andersson & Etzler 2017, s. 108-114). Dessutom poängteras vikten av att låta någon 

utomstående läsa uppsatsen och kommentera den, även om detta snarare tas upp som 

ett led i att öka tydligheten i texten snarare än språkriktigheten (Andersson & Etzler 

2017, s. 120).  

 Den äldre handboken Vetenskaplig metod för gymnasieskolan tar i kapitel 8, ”Skrivreg-

ler och språklig form”, upp ett flertal språkliga områden, bland annat stavning, avstav-

ning och särskrivning, men även interpunktion, förkortningar och paginering för att 

nämna några. Specifikt för denna handbok är att författaren ger många exempel på 

vanliga språkliga fel och har ett bredare utbud av språkliga råd till skribenten. I denna 

handledning finns även en uppmaning till eleven att skriva fullständiga meningar. I 

detta sammanhang avses syntaktiska meningar, då informationen är att en mening ska 

innehålla minst en huvudsats med subjekt och predikat (Ejvegård 1998, s. 100–113). 

Denna uppmaning är den enda normerande kommentaren på textuell mellannivå i 

samtliga fyra undersökta handböcker. 
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 Gemensamt för alla fyra handböcker är att de till allra största del avhandlar formal-

iteterna kring gymnasiearbetet, alltså regler för det vetenskapliga arbetets formella 

uppbyggnad (såsom rubrikindelning, innehållsförteckning samt regler för citering och 

källhänvisningar). Samtliga handböcker uppmanar också till någon form av språklig 

bearbetning av texten, och den äldre handboken rekommenderar datorns stavnings-

program och stödfunktioner i högre grad (Ejvegård 1998, s. 101, 109, 113). 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att de handböcker som undersökts om 

gymnasiearbetet har ett tämligen begränsat språkligt fokus, till förmån för de formella 

krav som gymnasiearbetet ställer. Ingen av de fyra handböckerna tar upp skrivande på 

styckenivå och endast en ger en anvisning på meningsnivå. Råden i handböckerna rör 

sig alltså dels på global nivå, dels på lokal nivå, men de textuella mellannivåerna läm-

nas i stort sett därhän.  

 

8. Diskussion 
Resultaten och analysen av undersökningen diskuteras i relation till de tre frågorna 

som ställdes i inledningen av detta arbete. Diskussionskapitlet avslutas med en 

metoddiskussion.  

 

8.1 Den kvantitativa analysen och konsekvenserna av resultatet 
Den första av de tre frågor som utgjorde utgångspunkten för detta arbete var vilka re-

sultat som framkommer i en kvantifierande analys av ytstrukturen i gymnasiearbetets 

diskussionskapitel. De undersökta variablerna har återfunnits på såväl textuell mellan-

nivå som på övergripande nivå.   

 Den kvantitativa analysen visar att texterna i min undersökning avviker från tidig-

are forskningsresultat på ett antal punkter. De mest uppenbara är meningslängden och 

mängden bisatser (vilka också påverkar varandra). Meningslängden slår igenom för 

både grafiska och syntaktiska meningar. De långa meningarna gör i sin tur att styckena 

blir längre än i tidigare forskning, trots att antalet meningar i styckena inte avviker från 

det rekommenderade.  

 Det finns flera möjliga förklaringar till vad de långa meningarna beror på. Långa 

meningar skulle kunna vara ett tecken på att texterna blivit sämre. Vissa forskare men-

ar att texters kvalitet har gett vika för ökad kvantitet. Exempelvis visar undersökning-

en Godkänd i svenska? att texter som fått lägre betyg har längre meningar och att detta 

beror på satsradning. En annan förklaring skulle kunna vara en bristande generell 

interpunktionsförmåga hos eleverna. I denna studie är både grafmeningar och makro-

syntagmer långa i jämförelse med tidigare forskning. Detta tyder på att satsradning har 

haft mindre betydelse för den långa meningslängden. Problemet skulle istället kunna 

ligga i att bisatsutbyggnaden i meningarna har gått till överdrift av någon anledning. 
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 Tidigare forskning pekar mot att meningar där många långa men enkla satser sam-

manfogats tyder på ökad talspråklighet. Detta bör rimligtvis gälla även för denna 

undersökning. Då skulle de långa meningarna kunna ses som ett symptom på ökad tal-

språklighet i elevtext, jämfört med de äldre studierna.  

 De långa meningarna kan också vara ett tecken på att elever försöker skriva genre-

anpassat. Som tidigare redovisats är den genomsnittliga styckelängden i vetenskapliga 

texter avsevärt längre än i övrig bruksprosa. Elevers långa meningar kan alltså vara en 

strävan mot anpassning till den vetenskapliga genren. Talspråklighet i text och försök 

till genreanpassning kan alltså skapa liknande språkliga resultat, trots att elevernas 

utgångspunkter och ansatser är olika. 

 Andra tecken på försök till genreanpassning kan till exempel vara förekomsten av 

många långa fundament. Att samtliga elever styckeindelat sina texter kan också ha att 

göra med en anpassning till rapportens mer rigida form. Denna förklaring kan vara ak-

tuell i fall med texter som uppvisat långa genomsnittliga meningar men utan uttalade 

tendenser till andra talspråkliga företeelser (såsom radning av huvudsatser, hög andel 

underordnade satser eller informationsgles text). 

 En positiv slutsats är att alla texterna är styckeindelade på något sätt, vilket bidrar 

till att de är lättare för en läsare att ta till sig. I mer än hälften av fallen är styckeindel-

ningen dessutom både konsekvent och korrekt. Meningarna är visserligen långa, men 

de är inte avancerade eller särskilt informationstäta. Det som brister är dock när men-

ingarna blir så långa eller krångliga att eleven tappat greppet om dem, eller då sam-

ordningen blivit ologisk och överskådligheten tappats. Problem med meningsbyggnad 

och samordning syns ibland även i normallånga meningar. Samtidigt har vissa elever 

god förmåga att hålla samman mycket långa formuleringar i sina texter.  

 De ingående satserna i grafmeningarna är sällan avancerade och texterna framstår 

heller inte som svårlästa, trots relativt höga LIX-tal. Det som ökar svårighetsgraden för 

läsaren är istället ologiska och förvirrande formuleringar och konstruktioner. Även 

vissa talspråkliga formuleringar kan leda tanken i fel riktning i inledningen av en men-

ing. Flera av resultaten av den kvantitativa analysen, såsom långa meningar, många 

underordnade satser, högertunga meningar och låga NQ-värden tyder på en talspråk-

lig tendens i flera av texterna. 

 En viktig fråga är vad konsekvenserna blir av bristande förmåga att hålla samman 

de textuella mellannivåerna, oavsett anledning. Många av iakttagelserna som gjorts på 

gymnasienivå är som bekant aktuella även på högskolenivå. Rapporter från Skolin-

spektionen och Högskoleverket visar att språkliga problem generellt är ett stort pro-

blem för studenter. Åtminstone en följd kan alltså vara att man kan lyckas sämre på 

högskolan om man har en bristande språklig förmåga.  

 Bristande språklig förmåga behöver heller inte automatiskt innebära att eleverna 

har dåliga kunskaper i språkriktighet. Bristande genrekunskap, där man inte inser 

vikten av eller lyckas att följa en genres språkliga konventioner är också en bristande 
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språklig förmåga. Ett exempel på bristande språklig förmåga kan alltså vara att skriva 

talspråkligt i en vetenskaplig text. Svårighet att framföra sina tankar i text på ett klart, 

begripligt och för genren anpassat sätt bör också påverka elevernas tillvaro även i sam-

hälls- och arbetsliv, då detta kan skapa förvirring och missförstånd i olika situationer. 

  

8.2 Vilket språkligt stöd finns i styrdokument och handböcker? 
Den andra syftesfrågan som ställdes var vilket stöd för språkriktighet som erbjöds 

eleverna i handböcker om gymnasiearbetet. Det som eftersöktes i handboksanalysen 

var språklig normering på textuell mellannivå. Även iakttagelser från styrdokument 

och övriga stöddokument har kunnat ge en bild av situationen. 

 I styrdokumenten finns som väntat inga direkta anvisningar om styckeindelning 

eller meningsbyggnad i vetenskapligt skrivande. Däremot ingår vetenskapligt skriv-

ande i svenskämnets centrala innehåll för kursen Svenska 3 och där specificeras ”vik-

tiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karak-

tär”. De övergripande aspekterna språk och stil kan förstås kopplas till de textuella 

mellannivåerna generellt.  

 Skolverkets texter om gymnasiearbetet ger inga utförliga svar på vilka krav som 

ställs på den språkliga aspekten av gymnasiearbetet. I Skolverkets bedömningsmatris 

ges heller inga svar på vad som förväntas rent språkligt. 

 Att skriva en ”korrekt” text är en definitionsfråga och för en nybörjare inom en viss 

genre kan ytterligare stöd behövas för att lyckas väl. Ett visst stöd erbjuds i form av 

handböcker för gymnasiearbetet. Dessa har dock övervägande fokus på gymnasie-

arbetets formella krav och ytterst lite på språkliga perspektiv, i alla fall inte om man 

avser textuella mellannivåer. Skrivande på stycke- och meningsnivå verkar alltså vara 

något som elever redan förväntas behärska. Frågan är då om det behövs mer explicit 

undervisning på stycke- och meningsnivå inom ramen för svenskämnet eller om elever 

behöver mer träning i att skriva vetenskaplig text inför sitt gymnasiearbete. Ansträng-

ningen att genreanpassa en text till en obekant genre kan som tidigare nämnts få till 

följd att språket blir lidande på flera nivåer. En följdfråga är då vilket ämne som i så 

fall bör ansvara för denna extra träning i vetenskapligt skrivande. Spontant kan man 

tycka att det är svenskämnet, men eftersom vetenskapligt skrivande har olika karaktär 

beroende på ämnesinriktning är detta kanske inte helt självklart. 

 En annan intressant fråga är om eleverna faktiskt följer de råd som trots allt finns i 

anvisningarna. Handboksanalysen visade att samtliga handböcker rekommenderade 

genomläsning av den färdiga rapporten; helst av någon utomstående. Om detta gjorts i 

större utsträckning hade säkerligen fler skrivfel och otydligheter undvikits, åtminstone 

i vissa av rapporterna. Ytterligare en aspekt i denna fråga är planering och tidsåtgång. 

Diskussionskapitlet är en del av uppsatsens avslutning och blir färdig i slutet av skriv-

processen. Om tiden är knapp kan det vara svårt att hinna med genomläsning och redi-
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gering av diskussionen vilket kan innebära att onödiga fel kommer med i den slutliga 

versionen av gymnasiearbetet. 

 Det är heller inte självklart att alla svensklärare och uppsatshandledare känner till 

teorierna kring tillägnandet av nya genrer och vet att skrivförmågan kan försämras 

drastiskt innan den nya genren är befäst och eleven återigen kan koncentrera sig på 

flera språkliga nivåer i rapporten. Det är heller inte självklart att elever har fått tillgång 

till rimliga förebilder i genren vetenskapligt skrivande, vilket kan innebära att texter 

anpassas till en språklig form som man felaktigt tror är korrekt. 

 

8.3 Hur väl lyckas eleverna med sitt vetenskapliga skrivande? 
Den tredje och sista frågan som jag ville besvara i detta arbete var i hur hög utsträck-

ning som eleverna behärskar att hålla samman de textuella mellannivåerna i sina 

texter. I detta avsnitt föreslår jag fyra möjliga anledningar till resultaten och hur dessa 

kan avhjälpas i undervisningen. 

 Tydlighet, precision och saklighet lyfts fram i handböckerna som ledstjärnor för 

vetenskapligt skrivande. Detta är dock inte det första intrycket som man får av att läsa 

diskussionskapitlet i de gymnasiearbeten som ingick i min studie. Kartläggningen vis-

ar att gymnasieelever överlag skriver med en talspråklig stil präglad av långa mening-

ar, många bisatser, högertyngd och informationsgleshet. Detta i sin tur kan få konse-

kvenser för språklig korrekthet och läsbarhet. Det finns flera möjliga förklaringar till 

denna utveckling.  

 En förklaring kan vara att eleverna helt enkelt inte kan skriva bättre än så på grund 

av bristande kunskap och förmåga. De skulle alltså behöva lära sig mer om exempelvis 

styckemarkering, meningsbyggnad eller interpunktion och träna mer på skrivande 

generellt.  

 En annan anledning kan vara nedglidning; att elever lyckas sämre med skrivandet i 

en genre som de inte är helt bekväma med. De skulle alltså behöva träna mer på att 

skriva rapporter så att de är vana vid genrens formella krav när det är dags att skriva 

gymnasiearbetet. För att motverka nedglidning kan till exempel rapportgenren intro-

duceras tidigare i skolgången.  

 En tredje anledning kan vara att eleverna inte känner till de genrekonventioner som 

gäller för vetenskapligt skrivande och därför skriver på ett sätt som är bekvämt och 

tryggt för dem. För att avhjälpa detta skulle elever behöva lära sig mer om genren och 

om varför talspråklighet är olämpligt i vetenskapligt skrivande.  

 En slutlig förklaring kan vara att elever inte lägger ned så stor kraft på ett arbete 

som bara kan ge E i betyg, eftersom ökad ansträngning inte genererar högre betyg.  

 Oavsett anledning, finns utrymme för förbättring i samtliga texter. Samtidigt ska de 

inte dömas ut helt. Det är några få texter som är exceptionella i sin bristande kommuni-

kativa förmåga. Andra texter är relativt välskrivna, även om formuleringarna ibland 
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kan vara onödigt klumpiga eller mångordiga. Ingen av eleverna i min kartläggning har 

dock lyckats uppnå en typisk vetenskaplig stil av nominell karaktär med koncentrerat 

innehåll trots att gymnasiearbeteskursen omfattar 100 studietimmar. Däremot lyckas 

de flesta framföra sitt budskap även om texten kan innehålla onödigt många stildrag 

som avviker från den vetenskapliga genren.  

 Om elever inte förbereds för vetenskapligt skrivande i gymnasieskolan kan konse-

kvenserna bli problem vid fortsatta studier, eftersom man inte fått lära sig vad som för-

väntas i den vetenskapliga genren. Det räcker alltså inte att följa rapportmallen och 

uppfylla formaliteterna; även språket bör spegla genren. 

 Hultman & Westmans råd från 1977 är lika aktuellt än idag: Gymnasieelever ska 

rekommenderas att skriva korta meningar med få bisatser. Genom förkortade mening-

ar och en ökad koncentration av texterna genom fler attribut istället för bisatser skulle 

eleverna kunna uppnå högre kvalitet och en mer vetenskaplig stil som passar bättre i 

sammanhanget. Utökat kamratresponsarbete och mer tid avsatt till redigering skulle 

också kunna bidra till att fler av texterna uppfyller ”grundläggande krav på språkrik-

tighet”. 

8.3.1 Vems är problemet? 

Vetenskapligt skrivande är i första hand högskolans genre. Det är också högskolan som 

upplever problem med nya studenters skrivförmåga inom genren. Samtidigt som det 

är högskolan som så att säga äger problemet, är bristande språklig förmåga ett problem 

för hela skolsystemet och för samhället. Oavsett om problemet är bristfälliga språkkun-

skaper, en missriktad anpassning till genre eller en generellt ökad talspråklighet i text, 

så behöver det bemötas på alla nivåer inom skolsystemet. 

 En viktig fråga i sammanhanget är också vad som ska prioriteras i gymnasiearbetet. 

Med tanke på den begränsade språkliga inriktning som finns i såväl styrdokument 

som handböcker kan man dra slutsatsen att språkets yttre form har underordnad be-

tydelse i sammanhanget. Frågan borde kanske istället vara hur stort fokus som ska läg-

gas på språkliga kriterier, och om kraven på språkriktighet bör utökas eller specificeras 

för att möta högskolans behov. Samtidigt poängteras att gymnasiearbetet är ett arbete 

som ska genomföras på gymnasienivå, och inte på högskolenivå. Hur mycket av hög-

skolans krav bör man då sträva efter att möta? 

  Om det viktigaste med gymnasiearbetet är ämnesinnehållet och förmågan att följa 

en rapportmall med formella krav så är det förstås där fokus bör ligga. Om det viktig-

aste däremot är att förmedla ett begripligt budskap på ett genreanpassat sätt så bör ett 

ökat fokus riktas ditåt, i såväl handböcker som styrdokument. Oavsett vilket som över-

väger bör förstås språkhanteringen vara sådan att slutresultatet uppfyller de grundläg-

gande kraven för såväl genren som för språkriktigheten. 
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8.4 Metoddiskussion 
Användandet av kvantitativ metod var ändamålsenligt för en första kartläggning med 

tydligt inslag av stilanalys. Detta eftersom kvantitativ analys av ett material kan ge pre-

cisa svar som går att jämföra med tidigare forskning. Det är också möjligt att välja ut 

ett flertal olika variabler, vilket kan ge större bredd åt undersökningen. En svårighet i 

detta var dock att hitta tidigare forskning att jämföra mina siffror med. Olika forskare 

har olika inriktning i sin forskning vilket innebär att vissa variabler är lättare att jäm-

föra än andra. Resultatet av detta var att två studier blev särskilt tongivande i jämförel-

serna. Den kvantitativa metodens översiktlighet var en styrka i och med att det var 

möjligt att dra slutsatser utifrån en kombination av resultaten för olika variabler. 

 Svagheter med den kvantifierande metoden är att vissa språkliga variabler är svåra 

att kvantifiera. Detta gäller i synnerhet avvikande språkliga konstruktioner, som kan 

vara utformade på många olika sätt och därmed inte låter sig kategoriseras på ett en-

kelt sätt. Eftersom dessa resultat är relevanta för undersökningen har de redovisats ge-

nom typiska exempel.  

 Över huvudtaget var kategorisering och kvantifiering av elevernas texter stundtals 

en utmaning. Detta har berott på elevernas avvikande språkbruk, som inte alltid låtit 

sig kategoriseras enligt gängse praxis. Exempelvis har inkorrekt eller utebliven inter-

punktion orsakat bryderier, liksom missvisande sammanhangsmarkörer och bisats-

inledare.  

 Undersökningens kvalitativa inslag, handboksanalysen, bidrog med förståelse för 

hur textuella mellannivåer kan betraktas och behandlas i samband med gymnasie-

arbetet och gav ett intressant perspektiv att lägga till de övriga resultaten. 

 Som så ofta är tidsaspekten också en utmaning vid uppsatsskrivande. Om tidsram-

en hade medgivit detta, hade ytterligare tid för förfinande av bisatsanalysen troligen 

gett mer exakta resultat, vilket ökat undersökningens reliabilitet. Resultatet av analys-

en fungerar dock väl som en indikator på bisatsernas mängd och deras fördelning i 

texterna.  

  Avslutningsvis vill jag betona att detta är en kartläggning med ett litet undersök-

ningsmaterial, vilket innebär att slutresultatet ger en begränsad bild av hur det för-

håller sig med skrivandet i gymnasiearbetet. Genom att göra om undersökningen med 

ett större undersökningsunderlag kan mer vederhäftiga resultat uppnås. I en mer om-

fattande undersökning kan också fler slutsatser dras utifrån exempelvis gymnasiepro-

gram eller könstillhörighet. Som en första kartläggning anser jag dock att den fyller sin 

funktion och att de presenterade resultaten förhoppningsvis inspirerar till vidare 

forskning. 
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9. Slutsatser  
I detta avslutande kapitel dras några slutsatser utifrån diskussionen kring denna kart-

läggning av gymnasiearbetets textuella mellannivå. Därefter presenteras ett antal 

förslag på hur vidare forskning kan utformas. 

 En övervägande del av gymnasieeleverna i denna studie kan skriva texter som har 

fungerande styckemarkering och en huvudsakligen korrekt meningsbyggnad. De har 

dock sämre förmåga att skriva med en koncentrerad vetenskaplig stil. Istället skriver 

de relativt enkla satser och samordnar dem i långa meningar i en mer verbal stil. De 

långa meningarna beror oftast på utbyggnad med en stor andel bisatser.  

 De flesta elever lyckas hålla samman sina meningar relativt väl, men för vissa är 

skrivandet en utmaning, särskilt när meningslängden ökar. Resultaten av denna studie 

kan dock inte ge några generella tendenser för kön eller gymnasieinriktning, utan det 

verkar vara individuella skillnader som avgör hur väl eleverna lyckas. 

 Man skulle kunna tolka resultaten som att det finns två parallella spår i hur eleverna 

närmat sig den vetenskapliga genren. Det ena spåret är att elever skriver talspråkligt, 

med långa meningar bestående av många enkla satser som samordnats. Meningarna är 

övervägande högertunga och nominalkvoten förhållandevis låg. Det andra spåret är att 

eleverna gör försök till anpassning till genren genom långa meningar och fundament, 

högre nominalkvot och ansatser till vänstertunga meningar. I båda fallen kan dock 

resultatet bli en text med långa meningar och ökad risk för förvirrande formuleringar 

och otydlig samordning på grund av de många leden. 

 Vissa gymnasister visar tydligare i sitt skrivande att de är förberedda för högskolans 

värld. Andra har längre väg att gå. Med ökad hjälp av handledare och lärare eller 

genom kamratrespons kan man öka fokus på språkriktighet i texten och eventuellt av-

hjälpa en del problem.  

 Då gymnasieelever och studenter till viss del har likartad problematik i sitt skrivan-

de bör det vara en vinst att ta tag i dessa problemområden innan eleverna går vidare 

till högskolan. Detta kan ske antingen genom mer explicit språkriktighetsundervisning 

eller genom mer träning i och undervisning om vetenskapligt skrivande. Generellt kan 

man säga att avvikande tendenser i de textuella mellannivåerna kan få stor inverkan 

på texters begriplighet. Därför är det viktigt att arbeta med dessa områden för att und-

erlätta för elever både i vidare studier och i fortsatt arbets- och samhällsliv.  

 

9.1 Vidare forskning 
Ett flertal spår är tänkbara för vidare forskning i detta ämne, beroende på om man vill 

fokusera på genren vetenskapligt skrivande eller gymnasieelevers skrivande generellt. 

Om man vill undersöka elevers kunskaper om vetenskapligt skrivande, kan detta ske 

genom exempelvis en intervjuundersökning. Genom att ta del av vilka förebilder elev-

erna har i sitt skrivande kan man också dra slutsatser om hur de har anpassat sitt skriv-
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ande till genren. Det vore också intressant att ta del av uppsatshandledares åsikter och 

tankar om huruvida det är innehåll eller kommunikation som borde stå i fokus för 

gymnasiearbetet.  

 En annan intressant vinkling av vetenskapligt skrivande är elevers betyg i relation 

till språket. Eftersom gymnasiearbetet endast kan betygssättas med E eller F kan ambi-

tionsnivån minska hos eleverna vilket kan ge en missvisande bild av elevernas förmå-

gor. En undersökning av elevers vetenskapliga skrivande i andra sammanhang på 

gymnasiet skulle kunna ge mer information om betygsättningens inverkan på text-

kvaliteten. 

 En undersökning som fokuserade tydligare på förekomst av drag av talspråklighet i 

fler genrer skulle kanske kunna ge tydligare svar på vad det är som påverkar elevers 

skrivande. Eventuellt skulle undersökningar av elevers interpunktionsförmåga kunna 

ge svar på varför meningarna blir så långa. Även undersökning av dagens gymnasie-

läroböcker i svenska avseende textuella mellannivåer kan ge en indikation på hur 

mycket kunskap som eleverna förväntas ha på stycke- och meningsnivå på gymnasiet. 

 Avslutningsvis vore genomförandet av en modern undersökning i stil med Gymna-

sistsvenska synnerligen intressant för att se förändringar i elevers språk över tid. Det 

vore också intressant om en sådan undersökning omfattade både texter skrivna under 

tidspress, såsom nationella prov, och texter som skrivits under längre tid, såsom gym-

nasiearbetet. En jämförelse mellan gymnasietexter och modern bruksprosa skulle 

eventuellt också ge andra resultat än de som framkommit i denna undersökning. 

  

  



 

 

66 

 

Källförteckning 
Andersson, Mats & Etzler, Nils (2017). Gymnasiearbetet – en handbok. För 

samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet & humanistiska programmet. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Ask, Sofia (2012). Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för svensklärare. Lund: 

Studentlitteratur. 

Ask, Sofia (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Växjö University press. Växjö. 

Björnsson, Carl Hugo (1968). Läsbarhet. Stockholm: Liber. 

Bommarco, Birgitta & Parmenius Swärd, Suzanne (2012). Läsning, skrivande, samtal. 

Textarbete i svenska på gymnasiet. Lund: Studentlitteratur. 

Cassirer, Peter (2003). Stil, stilistik & stilanalys. Stockholm: Natur och kultur. 

Dysthe, Olga, Hertzberg Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug (2000). Skrive for å lære 

Skrivning i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag. 

Ericson, Björn (2013) Gymnasiearbetet: högskoleförberedande program. Borlänge: Förlags 

AB Björnen. 

Ejvegård, Rolf (1998). Vetenskaplig metod för gymnasieskolan. Lund: Studentlitteratur. 

Garme, Birgitta (red.) (2002). Språk på väg. Om elevers språk och skolans möjligheter. 

Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Hoel, Torlaug Løkensgard (2001). Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper. 

Lund: Studentlitteratur. 

Hultman, Tor G (2003). Svenska akademiens språklära. Stockholm: Svenska akademien. 

Hultman, Tor G, & Westman, Margareta (1977). Gymnasistsvenska. Skrifter utgivna av 

Svensklärarföreningen 167. Lund. 

Lagerholm, Per (2005). Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Lundin, Barbro (2013). Så skriver studenter. Studenters skriftspråk och normerna i språket. 

Gnosjö: minbok.nu 

Melin, Lars & Lange, Sven (2000). Att analysera text: stilanalys med exempel. Lund: 

Studentlitteratur. 

Nyström Catharina(2000). Gymnasisters skrivande. En studie av genre, textstruktur och 

sammanhang. Uppsala universitet: Institutionen för nordiska språk. 

Nyström, Catharina & Ohlsson, Maria (2002). Analys – skrivuppgift utan ämnesgränser. I: 

B. Garme, (red.), Språk på väg Om elevers språk och skolans möjligheter, s. 22-51. 

Olevard, Helena (2002). Skrivuppgift i repris – presentation av ett forskningsprojekt. I: B. 

Garme, (red.), Språk på väg Om elevers språk och skolans möjligheter. Uppsala: 

Hallgren & Fallgren, s. 86-100. 

Språkrådet (2008) Svenska skrivregler. Stockholm: Liber 

Strömquist, Siv (1987). Styckevis och helt. Malmö: Liber 

Strömquist, Siv (2014). Uppsatshandboken. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag 

AB. 



 

 

67 

 

Svennesson, Johnny (2012). Gymnasiearbetet för högskoleförberedande program. Halmstad: 

PED-Konsult. 

Svenska språknämnden (2005). Språkriktighetsboken. Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag. 

Östlund-Stjärnegårdh, Eva (2002). Godkänd i svenska? Bedömning och analys av 

gymnasieelevers texter. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet, 57, Uppsala. 

Digitala källor 
Högskoleverket (2009). Förkunskaper och krav i högre utbildning. 

https://www.miun.se/siteassets/forvaltning/samverkan/run/natverk/bibliotekarier/for

kunskaper-och-krav-i-hogre-utbildning.pdf (Besökt 2018-12-07). 

LIX-räknare. https://www.lix.se/. 

Parmenius Swärd, Suzanne (2018). Vetenskaplighet och vetenskaplig text. 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen 

/material/inriktningar/5-las-skriv/Gymnasieskola/013_lasa_skriva_vetenskaplig_text 

/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/M13_01_GY_01A_01_vetenskapligh

et.docx (Besökt 2018-12-08). 

Skolinspektionen (2015). Alla redo för högskolan? En granskning av gymnasiearbetets 

rapporter och genomförande 2014. 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/

kvalitetsgranskningar/2015/gymnasiearbetet/gymnasiearbetet-rapport.pdf (Besökt 

2018-12-08). 

Skolverket (u.å.) Matris för formativ återkoppling på gymnasiearbetet. 

https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a292d9/1530883747133/M

atris%20f%C3%B6r%20formativ%20%C3%A5terkoppling%20p%C3%A5%20gymnasi

earbetet.pdf (Besökt 2018-12-08). 

Skolverket (2012). Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen. 

https://www.skolverket.se/download/18.49f081e1610d8875002f93/1517837981645/Intr

oduktionstext%20gymnasiearbetet%20h%C3%B6gskolef%C3%B6rberedande.pdf 

(Besökt 2018-11-11). 

Skolverket (2011a). Gymnasieskola 2011. 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cd

fa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf2597.pdf?k=2597 

(Besökt 2018-11-11) 

Skolverket (2011b). Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen.  

https://gul.gu.se/public/pp/public_noticeboard_attachment/fetch?messageId=736547&

fileId=18894498 (Besökt 2018-11-11). 

Swegram. https://stp.lingfil.uu.se/swegram. 



 

 

68 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-

forskningssed_VR_2017.pdf (Besökt 2019-01-27) 

  



 

 

69 

 

Bilaga 1: Text NA 1 
 

5.Diskussion 

Genom att göra mitt Gymnasiearbete om stress har jag lärt mig att mycket av det 

som händer i kroppen vid stress har att göra med hur kroppen behövde reagera på 

stressade situationer. Som på stenåldern när man till exempel var tvungen att ta 

fram en kniv och hugga en björn och samtidigt behöva ha kraft kvar att springa 

därifrån. Det är det som man idag kallar kamp eller flyktreaktionen. Jag tycker att 

det är väldigt intressant att det fortfarande finns kvar som en reaktion i kroppen 

fast att vi inte behöver den på samma sätt idag. Vi utsätts inte för faror på samma 

sätt som man gjorde på stenåldern. När jag började söka upp information om stress 

så kom det upp väldigt mycket information från många olika källor, men jag kom 

fram till att de säger väldigt liknade saker och har använt mycket fakta från samma 

forskare, nämligen två stressforsskare, Walter Cannon och Hans Selye som jag och 

många andra har skrivit om när det gäller stress. Det var Walter Cannon som kom på 

kamp och flykt reaktion som sker i våra kroppar när vi förbereder oss för stress. Den 

forskningen har vårdguiden, nationalencyklopedin och läroboken biologi 2 också 

skrivit om. De har även valt att ha med Hans Selyes forskning om 

reaktionsmönstret GAS som utlöses när kroppen känner påfrestning. 

Jag har valt att inte jämföra mina båda undersökningsgrupper för att svaren var så lika.  

Vilket gjorde att jag inte tyckte det var ås roligt att jämför dem. Utifrån min 

enkätundersökning ser jag en stor skillnad på tjejernas och killarnas svar. Det är 

speciellt anmärkningsvärt att 14 tjejer svarade att sociala medier stressar dem när ingen 

av killarna tyckte det. Det var 10 tjejer som svarade att mat stressar dem vilket killarna 

inte heller kände stress över. Att man känner stress över sociala medier är en ny 

företeelse, man ska alltid kunna var uppkopplad och ta upp och foto allt man gör, så 

att man kan visa för andra. Det är väldigt sällan som man bara är nuet och njuter 

av tillvaron. Man har alltid telefonen i högsta hugg och tar kort på allt man gör. Att 

många tjejer känner en stress över mat tror jag har att göra med idealet att man ska 

vara smal. Då tänker nog många att om man äter mycket så blir man tjock. Det är 

många tjejer som har dåligt självförtroende. Jag tror att många tjejer känner hets 

över att man vill vara den smala lnstagram tjejen som har det finaste flödet och den 

perfekta kroppen, vilket inte många killar känner av på samma sätt tror jag. På 

frågan hur ofta dem känner sig stressade ser jag en anmärkningsvärt stor skillnad 

på killar och tjejer. Det är betydligt fler tjejer som känner sig stressade oftare, se 

diagram 4. Jag tror att det bero r på att många tjejer känner en ständig stress och press 

att alltid prestera. Både i skolan och generellt i samhället. 

Frågeställningarna som jag valde att ha i mitt arbete är: Hur definieras stress och 

Depression, I vilka situationer är gymnasieungdomar stressade och vilka symptom 

är vanligast, Hur utbrett är stress bland gymnasieungdomar och Hur stor andel av 

gymnasieungdomarna upplever att deras stress lett dem till en depression? Alla 

frågeställningar jag skulle svara på har Jag fatt svar på från min enkät som jag 

skickade ut på skolan och Facebook. Förutom frågan hur stress och depression 
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definieras, för den frågan fick jag svarat på genom att läsa på 

Nationalencyklopedin och vårdguiden. Jag hade som alternativ att göra en 

kvantitativ metod genom att intervjua ungdomar på skolan från olika klasser, 

problemet med det är att jag hade behövt intervju ganska många för att få några 

generella svar. För att nu när jag valde att göra en enkät på nätet kunde jag få svar 

från många utan så stor ansträngning och det var inte så tidskrävande. 

Jag tycker det hade varit väldigt intressant om någon hade valt att forska vidare, 

men att man då väljer att fråga fler människor så att man kan sätta generaliserbara 

resultat. måste man fråga fler människor om man ska göra en enkät så att man kan 

göra ett generaliserbart resultat. Jag tror att det behövs minst 1000 personer för att 

kunna göra generaliserbara resultat. Det andra som också hade varit bra är att man 

frågar några elever från varje klass så att man får ett större urval av olika elever. 
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Bilaga 2: Text NA 2 
 

5. Diskussion/slutsats 

Metoden som användes passade väl för arbetets syfte. Med fördel kunde fler intervjuer 

gjorts för att sedan jämföra och diskutera resultaten av dessa, samt för att få en större 

inblick i MSdrabbades liv.  Detta var planen från början men på grund av olika 

omständigheter blev dessa ej av. Frågeställningarna kunde ha varit mer precisa for att 

kunna fördjupas mer kring ett specifikt område till exempel miljöfaktorer och 

ärftlighet, snarare än ytligt kring många delar. 

 Det var intressant att jämföra svaren från min intervju med den tidigare 

forskningen eftersom så mycket av den framtagna fakta kunde återspeglas i den 

drabbades liv. Sjukdomsbilden för den som intervjuades kan ses som relativt typisk 

för en MS-drabbad, åtminstone under de första tio åren av sjukdomsförloppet. Detta 

eftersom symtomen personen i fråga fick, alltså synnervsinflammationer och 

känselbortfall, är vanliga debutsymtom och dessa började inom det normala 

åldersspannet för personer som får diagnosen MS. Studien som den intervjuade 

medverkade i, där det undersöktes vilken effekt läkemedlet Mabthera har på MS-

drabbade, är ett exempel på hur forskningen inom MS och behandling mot MS har 

utvecklas avsevärt på mindre än 20 år. Att få sin dos medicin genom dropp en gång 

om året gör livet mycket enklare för en MS-drabbad person. 

 Mitt personliga intresse i detta arbete är först och främst ärftligheten av 

sjukdomen. Egentligen väcktes inte funderingen av en oro för att själv kunna 

drabbas av MS, utan snarare en nyfikenhet av hur stor sannolikhet det är att två 

närstående, till exempel syskon eller förälder och barn, drabbas. Jag har aldrig 

varit orolig för att få MS. Detta beror förmodligen på den relativt odramatiska bild 

jag alltid har haft av sjukdomen, då min pappa kunde göra allt som andra kunde 

göra innan han blev skadad. Dock har jag ändå alltid vetat att inte alla MS-

drabbade har det så, eftersom min faster som också hade sjukdomen till exempel 

satt i rullstol. Därför kan jag förstå att andra människor kan ha en annan uppfattning 

av MS och därför oroa sig mer för en eventuell ökad risk att få sjukdomen till följd av 

gener, trots att sannolikheten inte är så stor ändå. Jag har även valt att undvika 

uttrycket ”MS-sjuk” då jag som nämnt aldrig brukade se min pappa som sjuk och 

jag vet att flertalet andra kan leva ett relativt hälsosamt liv, trots sjukdomen. Detta 

har jag ersatt med ”MS-drabbad”. 

 Källorna som användes till detta arbete var till stor del olika webbsidor med 

information om MS. Informationen var överlag väl överensstämmande mellan de 

olika sidorna, men ibland skiljde sig siffror åt, till exempel vilken ålder det är 

vanligast att drabbas av sjukdomen och hur stor andel av de drabbade som får 

respektive typ av MS. När dessa situationer uppstod jämförde jag de olika källorna 

och antog att de mest förekommande siffrorna förmodligen är de som stämmer 

bäst överens med verkligheten. Jag valde även att endast använda mig av källor som 
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är skrivna på svenska. Detta eftersom jag ville förstå så mycket som möjligt av det 

som skrevs och på så sätt undvika missförstånd och felöversättningar. 
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Bilaga 3: Text TE 1 
 

5 Diskussion 

Meningen med detta examensarbete var att hjälpa äldre förare och de som inte haft 

någon tidigare erfarenhet med Eco-Driving att kunna lära sig att tillämpa Eco-

Driving metoden till in egen körning. Resultatet blev en applikation till 

operativsystemet Android som med hjälp av en ELM327 Bluetooth adapter kan ge 

växelrekommendationer utifrån den data som applikationen får från bilen, samt att 

visa upp annan data som föraren kan ta användning av. 

 

Under arbetets gång så har jag mött alla mina frågeställningar genom att skapa en 

fungerande applikation med en layout som är lättförståelig och simpel som inte 

distraherar föraren från vägen (som man kan se enligt slutsatserna). 

 

Det finns fortfarande mycket mer som jag vill implementera i applikationen innan 

den skulle släpas som en färdig mjukvara. Jag skulle till exempel vilja lägga till mer 

faktorer som hjälper föraren med Eco-Driving så som en data log som samlar all data 

från varje körning och som sedan visar användaren hur mycket mer miljövänligt 

man har kört sedan tidigare turer. Jag skulle vilja bättra på uppdateringsfrekvensen 

av datan därför att i nuvarande stund så tar det lite längre tid för applikationen att 

uppdatera alla värden än vad jag hade önskat. 

Mycket av att det inte gjordes under arbete beror på att jag inte nuvarande har 

kunskaper om hur man implementerar det mesta som jag vill eftersom jag inte har haft 

så mycket erfarenhet av Android Studio, Java och XML sen innan. 

 

Det som jag skulle vilja förbättra med applikation är: 

 

 Snabbare Uppdaterings period av data 

 Stöd for IOS (Apple produkter) 

 Mörkare tema för nätter 

 Data log för tidigare turer 

 

 

Min planering skulle kunnat ha gjorts bättre eftersom jag inte beräknade den extra 

tiden det skulle ta för mig att lära mig programmerings språket/programmet. Därför 

blev arbetet inte lika välutformat som jag hade planerat. Jag skulle även ha räknat 

med extra tid till att justera rapporten. Jag skulle även kunnat räknat med extra tid 

för testerna eftersom jag var tvungen att vara med alla som testade därför att det inte 

äger någon egen ELM327 adapter och för att jag ville att alla skulle göra testerna 

med samma bil för ett bättre resultat. 
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Bilaga 4: Text TE 2 
 

5. Slutsatser 

Utifrån vad som har diskuterats i denna studie går det att dra slutsatsen att drönare 

går att använda som ett extra redskap vid lavinräddning, och att de även kan 

effektivisera denna operation. Värmekartan i resultatet (4., s. 17) visar att mätvärden 

uthämtade från en mottagande transceiver utpekar en, och endast en, möjlig plats där 

en sändande transceiver kan vara placerad. Således pekar detta på att en drönare 

utrustad med räddningsutrustning kan autonomt lokalisera ett nedgrävt offer. Då 

detta är utan mänskligt ingripande besvaras problemet (1.2, s. 4) eftersom räddarna 

fortfarande är fria till att manuellt söka igenom lavinområdet, utan att involvera sig 

med drönaren. 

 

5.1 Svar på frågor 

Är det möjligt att fästa en transceiver på en drönare, sådant att prestandan av båda 

apparaterna inte försämras (ev. är denna försämring markant)? 

Detta besvarades i   2.3.1 (s. 9) via data hämtad från en tidigare studie, där de kom till 

slutsatsen att prestandan inte försämras. Detta testades således inte i denna studie. 

Dock, i relation till vad som benämndes i 2.2.2.1 (s. 9), försämrades batteritiden i detta 

fall, från cirka 25 minuter utan påsatt utrustning (enligt Tabell 1) till 12 minuter med. 

 

Kan en transceiver i mottagarläge hitta en nedgrävd transceiver i ändarläge om 

den är fäst på en drönare, och är detta en möjlig komplettering till den traditionella 

metoden? 

Detta besvarades delvis i denna studie, att hitta en sändande transceiver på 

marken är definitivt möjligt med hjälp av drönare, och detta kan komplettera den 

traditionella metoden. Det går att dra slutsatsen att snön ovanför en transceiver inte 

hindrar den använda metoden i denna studie, då den inte hindrar den 

traditionella metoden. 

 

Kan tekniken prestera vid icke gynnsamma förhållanden, exempelvis vid lägre 

temperaturer (-5°C och nedåt) eller hårda vindar? 

Det finns inget som tyder på att detta inte är fallet, det största som förändras vid 

dessa förhållande är batteritiden. Då batterierna höll i cirka 12 minuter i detta fall, 

där temperaturerna varierade mellan 0 och -5°C och vindhastigheten nådde ett 

maximum på cirka 3 m/s, bör de vara operationsbara för mindre gynnsamma 

förhållande, med enbart förkortade batteritider, något som inte är oroväckande.  I 

2.2.2.1 (s. 8) beskrivs det att batteriet har ett användningstemperaturspann på -10 till 

40°C, vilket stöder detta påstående. I samma kapitel förklaras det även att 
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drönarens inbyggda navigationssystem kan operera i upp till 10 m/s, vilket 

också stödjer påståendet. 

Finns det möjligheter för denna teknik att automatiseras? 

Då drönaren flög helt automatiserat längs rutten som i detta fall skapades för hand, 

men som även skulle kunna skapas automatiskt, bevisas detta. Om batterierna hade 

kunnat bytas utan mänskligt ingripande, hade även flygtiden kunnat ökas till 

oändligheten. 

Är mätvärdena tydbara vid analysering av fotodata? 

Då en detaljerad värmekarta skapades utifrån sådan data, i detta fall videodata, är det 

möjligt. Värt att notera är att .omgivningen runt transceiverns skärm var betydligt 

ljusare än själva skärmen, därför behövdes exponeringen hos kameran ställas in till 

rätt värde. 

 

6. Diskussion 

Även om denna studie pekar på användning och automatisering av drönarbaserad 

lavinräddning, är det enbart en väldigt liten del av det hela pusslet, Bland annat 

bör topografi samt logistik övervägas och behandlas, exempelvis frågor kring hur 

drönaren skall autonomt navigera terrängen i ett lavinområde, och batteribyte i fältet 

bör tas upp. Att utveckla en produkt där de två systemen, drönaren och 

transceivern, aktivt arbetar tillsammans skulle även öka effektiviteten av denna typ 

av avsevärt relativt till vad som denna studie var utrustad med. Detta är eftersom 

signalen då "går att följa" och användas för att direkt hitta positionen av offret, utan 

att skapa en värmekarta. 

 

6.1 Reliabilitet 

Eftersom värmekartan i resultatet (4., s. 17) starkt visade den korrekta positionen för 

den sändande transceivern, säger det att resultatet för denna studie bör ha hög 

reliabilitet, i relation till dess avsedda ändamål. Dock så var det ändå ett antal 

felkällor som var närvarande, exempelvis användes inte resultatet från mer än en 

flygning för att skapa värmekartan, och så är det inte en självklarhet att 

mätvärdena som fanns var helt korrekta, då utrustningen som användes möjligtvis 

kunde givit felvärden, såsom att drönaren kanske inte följde den designerade 

rutten eller att transceivern visade icke korrekta värden. Eftersom detta var ett 

"proof of concept" behövs ändå vidare studier. 

 

 

 


