
Korrelation mellan betyg och kön kopplat 

till textuellt användande av adjektiv, 

handlingsinriktade verb och pronomen i 

årskurs 6.

Annelie Greek

Grundlärare, årskurs 4-6 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 
 

 

Författare: Annelie Greek 

Handledare: Stefan Lundström 

  



 
 

Sammanfattning 
Det är sedan länge känt att pojkar presterar sämre än flickor vilket även forsknings- och PISA- 

resultat enstämmigt bekräftar. I nuläget vet man inte vad det beror på att pojkar presterar 90% 

av flickors resultat. Studien ämnar undersöka vilka korrelationer som finns mellan betyg och 

elever i årskurs 6 användande av adjektiv, handlingsinriktade verb och pronomen. Dessutom 

ämnar studien utröna vilka korrelationer som återfinns mellan pojkar och flickor i relation till 

betyg. I studien kartläggs pojkar och flickors ordklassanvändande, textomfång, kön och betyg. 

De ordklasser som analyseras är adjektiv, handlingsinriktade verb och pronomen. Även ett 

ordvariationsindex genomförs utifrån handlingsinriktade verb. 

 

En kvantitativ metod har använts för att analysera 94 nationella prov i svenska för årskurs 6. 

Materialet var samtliga elevtexter från en mindre skola, skrivna åren 2012 – 2014. Resultatet 

visar på små variationer mellan pojkar och flickors ordklassanvändande, textomfång samt 

betyg. Flickor som kategori visade sig prestera mer inom kategorierna textomfång, adjektiv och 

handlingsinriktade verb och hade också högre betyg än pojkar. Pojkar presterade marginellt 

bättre inom kategorin pronomen.  

 

Slutsatserna som framkommer i studien är att höga andelar av tidigare beskrivna ordklasser, 

textomfång eller ordvariationsindex inte per automatik resulterar i höga betyg. 

Sammanfattningsvis kan analyser med hjälp av ordvariationsindex visa bredden på elevens 

ordförråd. 

 

Nyckelord 

Betyg, nationella, ordvariationsindex, skrivande på mellanstadiet och textanalys.  
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1. Inledning 
Eftersom elever upplever svårigheter med att skriva texter som bedöms ligga på de högre 

betygsnivåerna, och att pojkar presterar sämre än flickor, har funderingar funnits på vilka 

områden elever skulle kunna fokusera för att öka skrivnivån. Utifrån vårt uppdrag som lärare 

ligger det i vårt intresse att söka efter samband mellan undervisning och resultat. Det förefaller 

naturligt för lärare att undersöka vilka mönster som kan återfinnas i elevers användande av 

adjektiv, handlingsinriktade verb och pronomen, kontra erhållet betyg och kön, för att hjälpa 

elever att utvecklas. Studien kommer att utgå från den skriftliga delen av det nationella provet 

i svenska för årskurs 6. I studien kommer korrelationer mellan pojkars och flickors användande 

av ordklasser, textomfång och ordvariationsindex att undersökas, kopplat till betyg. Fördelen 

med att använda nationella prov är dels att eleverna skriver utifrån samma förutsättningar i form 

av tema, och dels att eleverna vet att deras text endast kommer att läsas av läraren. Att skriva 

utifrån de förutsättningarna skulle kunna göra att eleverna vågar beskriva känslor och händelser 

mer öppet.  

Då adjektiven har som funktion att beskriva substantivet, verbet beskriver en händelse och 

pronomen är person- eller sakomskrivningar (Liljestrand, 1993), är det kort sagt med dessa ord 

en text bedöms som enkel eller utvecklad. Bedömningen är dock mer avancerad än så. Enligt 

Skolverkets (2011a) Kommentarmaterial till kursplanen i svenska bedöms texten som 

utvecklad först och främst genom att uppgiftens instruktion följs, exempelvis att skriva en 

berättande text. Därefter bedöms innehåll, struktur, språk och skrivregler, för att till sist 

helhetsbedömas. En enkel berättelse beskriver händelser kortfattat. En utvecklad text kan varva 

berättande text med dialogskrivning, gestaltningar, förmedla upplevelser och utveckla dessa. 

Språkligt visar den utvecklade texten ett varierat ordval, meningsbyggnad, samt korrekt tempus. 

När det kommer till skrivreglerna förväntas den utvecklade texten innefatta få felstavningar, 

använda skiljetecken och stor bokstav korrekt.  

I kommande avsnitt beskrivs dilemmat med pojkars sämre studieresultat. Både forskning 

(Wernersson, 2010) och PISA-resultat (Skolverket, 2016) för år 2015 visar att pojkar presterar 

sämre resultat i svenskämnet än flickor. Pojkar uppnår 90% av flickors prestationer. Det är 

därför av intresse att kartlägga och utreda eventuella korrelationer mellan pojkar och flickors 

användande av olika ordklasser, och hitta korrelationer mellan ordklassanvändandet och kön. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, hädanefter kallad Lgr 11, 

beskriver skolans ansvar för att varje elev, efter genomgången grundskola, kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. ”Genom undervisningen ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” (Skolverket, 

2011b, s. 222). I den svenska skolan ska alla elever få samma möjligheter att utveckla sitt språk 

och textskapande, genom undervisningen, oberoende av könstillhörighet. Eftersom resultatet 

av de nationella proven ”ska ha en särskild betydelse i betygssättningen” (Regeringen, 2017) 

enligt det beslut som trädde i kraft den 29 juni 2018 så är det viktigt att försöka kartlägga vilka 

parametrar som påverkar resultatet. 
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1.2 Syfte  

Syftet är att visa korrelationer mellan betyg och elevers användande av adjektiv, 

handlingsinriktade verb och pronomen, vid skrivning av det nationella provet i årskurs 6, och 

utröna vilka korrelationer som återfinns mellan pojkar och flickor i relation till betyg.  

1.3 Frågeställningar 

Vilken korrelation finns mellan textuellt användande av adjektiv, handlingsinriktade verb, 

pronomen och betyg, vid skrivandet av nationella provet årskurs 6? 

Vilka korrelationer finns mellan pojkars och flickors användande av dessa ordklasser?  
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2. Nationella provets funktion 
I detta stycke beskrivs de nationella provens funktion, struktur och utformning. De nationella 

proven är obligatoriska och framtagna för att alla elever ska kunna få samma möjlighet att visa 

sina kunskaper. Skolverket kräver att de nationella proven för årskurs 6 skrivs i ämnena 

svenska, engelska och matematik. Proven har även som funktion att vara ett stöd för läraren vid 

bedömning och betygsättning. Proven skrivs under förutbestämda perioder eller specifika 

datum. I enlighet med Skolverkets Frågor och svar om nationella prov kan resultaten på de 

nationella proven dock aldrig helt och hållet avgöra en elevs betyg, utan de måste grundas på 

hela undervisningssituationens helhet (Skolverket, 2015). Vid utformningen av proven strävar 

man efter att täcka in så stor del av kursplanen som möjligt, däribland förmågan att skriva 

gestaltande beskrivningar. Bedömningen av proven ska vara riktad så att rätt saker värderas, på 

ett så informativt och användbart sätt som möjligt. För att kunna kontrollera detta låter man 

elevgrupper prova frågeställningarna innan ett prov är färdigkonstruerat, vilket tar upp till två 

år. Detta förfaringssätt ska enligt Skolverket (2015) leda fram till hög reliabilitet eller 

mätsäkerhet. De texttyper som kan förekomma i de nationella beskrivs i avsnittet 3.1.1. 
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3. Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs först för det teoretiska perspektivet. Därefter presenteras tidigare 

forskning som relaterar till uppsatsens syfte. Avslutningsvis förankras studien i skolans 

styrdokument. 

3.1 Teori 

I detta avsnitt förklaras stilistik i relation till undervisningssammanhang. Detta perspektiv 

används som teoretiskt perspektiv i studien. Först förklaras vad stilistik, inom detta 

forskningsfält, är och därefter beskrivs hur analyser kan genomföras. Sedan beskrivs studiens 

förekommande texttyper och därefter ordklasser och dess samverkan. Förutom de ordklasser 

som analyseras i studien beskrivs även andra ordklasser, vilka har en viktig samverkande 

funktion och därigenom hjälper läsaren att förstå helheten. Sist i teoriavsnittet beskrivs 

kopplingen mellan studien och styrdokumentet. 

Stilistik kopplat till undervisningssammanhang är en forskningsgren som har till syfte att 

normera och beskriva text. I den klassiska retoriken har stilistiken ett normerande perspektiv 

med krav på tydlighet och rätt anpassat språk i förhållande till ämne och mottagare. Texter 

analyseras för att undersöka hur väl formulering och uppbyggnad förstärker textens budskap. 

Målet är att skapa texter som ger läsaren en så fulländad läsupplevelse som möjligt. Texten ska 

vara tilltalande, begriplig, lättförståelig och konkret. Bedömningen skattas högt genom att ett 

korrekt, vackert, rytmiskt och medryckande språk används (Cassirer, 2002).  

Liljestrand (1993) belyser att bedömningen av en text vilar på att se textens helhet, där 

”innehåll, struktur och språk samverkar och påverkar varandra” (s. 8). När texter analyseras 

separeras de olika faktorerna, varpå en faktor i taget undersöks. Därefter bör en sammanfattning 

av alla faktorer göras för att se till helheten. Teleman och Wieselgren (1980) menar att för att 

kunna påvisa en texts egenart bestäms vad eller vilka ord som ska kartläggas, hur de ska delas 

upp samt att man räknar antal.  

3.1.1 Texttyper 

I detta avsnitt beskrivs de texttyper som sannolikt fanns med i de nationella proven som studien 

grundas på. Utifrån förståelsen av att jag läst texterna så förekommer sannolikt berättande, 

beskrivande, argumenterande, och instruerande text. Då instruktionen till proven ej funnits 

tillgänglig kunde inte texttyp fastställas med full säkerhet.  Beskrivningarna av de olika 

texttyperna finns med för att påvisa skillnader i uppbyggnad. Även om inte själva textens 

uppbyggnad undersöks i studien är det en hjälp för att förstå varför inte alla olika sorters 

pronomen, eller andra ordklasser, kartlades i studien. Kommande avsnitt kan ge förståelse för 

att ordklasser kräver att eleven närmar sig skrivprocessen på olika sätt. Detta återknyter till 

studiens vetenskapliga bakgrund och utdraget ur Lgr11 (Skolverket, 2011b), vilket anmodar att 

elever förväntas utveckla sitt skriftspråk, så att de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 

olika syften. 

Berättande texttyper anses vara de äldsta och mest ursprungliga, varför de även förekommer 

frekvent i talat språk. Berättande texter berättar om vad som hänt, alltifrån verkliga händelser i 

vardagen till skönlitterära verk som kan innehålla ett stort mått av spänning, dramatik och 
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känsloutspel. Texterna följer vanligtvis en kronologisk struktur, men avvikelser förekommer 

även vad gäller tidsföljd (Liljestrand, 1993). I studiens material förekommer texter som 

beskriver någon form av äventyrsresa under fantasifulla former med spänning, kärlek och 

dramatik.  

Beskrivande texter beskriver mer eller mindre tydligt miljöer, personer eller föremål beroende 

på sammanhang och syfte. Beskrivningen byggs alltid upp i en viss riktning och visar en rumslig 

helhet eller detaljer. Vid novellskrivning kombineras ofta berättande och beskrivande text, där 

handlingen är den berättande delen som för handlingen framåt, och de beskrivande delarna 

kompletterar upplevelsen. Det är endast i beskrivande dikter och saktext 

som textframställningen sker enbart med beskrivande text (Liljestrand, 1993). 

I argumenterande texter finns både emotionella och analyserande drag, vilka ska stärka 

författarens argumentation i sakfrågan. För att skapa ännu större fördel för den egna åsikten 

används ett personligt och känslomässigt tonfall, vilket ska få läsaren att ryckas med 

(Liljestrand, 1993). Detta stämmer väl överens med texter i materialet, eftersom de uteslutande 

handlar om fördelarna med att bygga någon form av bro för motortrafik och fotgängare. I 

texterna argumenteras framförallt för alla fördelar bron skulle medföra, i form av ökad turism, 

kortare köravstånd och tillgänglighet. I den kvalitativa studien (se vidare under metod nedan) 

förekommer främst texter ur denna kategorin. 

I materialet förekommer dels olika instruktioner för hur läsaren skulle kunna bli bättre på att 

utföra en aktivitet, och dels recept till olika bakverk. Detta stämmer rimligen överens med det 

Liljestrand beskriver gällande instruerande texter. Instruerande texter är sakliga i sin 

framställan när det gäller instruktion på hur en sak ska skötas eller utföras, till exempel i form 

av ett recept eller en sy- eller virkbeskrivning (Liljestrand, 1993). Texttypen kräver att 

författaren kan skriva i vilken ordning momenten ska utföras, och på vilket sätt. Texterna 

innehåller ofta kompletterande beskrivningar av hur redskap eller verktyg ska användas 

(Liljestrand, 1993.Eftersom instruerande texter vanligtvis inte innehåller frågepronomen 

gjordes valet att inte genomföra kartläggning av dessa i någon av de 94 elevtexterna. De ovan 

nämnda texttyperna förekommer i de nationella proven i svenska för årskurs 6 vars funktion 

beskrivs i stycke 2.  

3.1.2 Ordklasser och dess samverkan 

Genom att förstå sambanden mellan ordklasser vidgas förståelsen för ordklassers förekomst. 

Kunskap om ordklasser är en förutsättning för att kunna analysera elevtexterna och sortera ut 

de ordklasser vilka studien har som syfte att undersöka. Därav följer här en kort beskrivning av 

ordklasser, begrepp och dess samverkande funktion. Detta för att skapa förståelse för vilka typer 

av ord som eftersöks. I studien analyseras endast ordklasserna adjektiv, handlingsinriktade verb 

och pronomen.  

Ordklassen adjektiv kan delas in i tre semantiska eller betydelsebärande kategorier: allmänt 

abstrakta, konkret beskrivande och stämningsskapande. Adjektiv ger därav stor möjlighet till 

nyansering och variation. Mångledade adjektiv (Liljestrand, 1993) har även en rytmisk 

fördröjande effekt, exempelvis ryggmärgskittlande thriller. Liljestrand (1993) påpekar även en 
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intressant tanke om att adjektiv används sparsamt vid sagoskrivning. Eftersom sagor är en av 

de vanligaste texttyperna elever stöter på, och själva arbetar med, vore det rimligt att anta att 

elever även använder samma strategi vid annan textskrivning, åtminstone till en början. I 

Svenska Akademiens språklära (2003) beskrivs adjektiv som ord som beskriver hur andra ord 

ser ut eller är, i detta fallet uteslutande substantiv. Orden tolkas tillhöra adjektiv utifrån olika 

funktioner, antingen attribut, exempelvis en gammal byggnad (attribut i obestämd nominalfras) 

eller ett gammalt hus (adjektivet kongruensböjs efter huvudordet hus). Adjektiv kan även 

räknas till predikativ, till exempel i byggnaden var gammal (predikativ till nominalfras) eller 

byggnaderna var gamla (adjektivet kongruensböjs efter hela nominalfrasen). Adjektivet kan 

placeras efter substantivet och kommer då efter orden vara eller bliva i alla dess former, så som 

i exemplet hunden var snäll. Det finns även andra konstruktioner där adjektivet kommer efter 

substantivet, exempelvis Elton simmade själv i sjön på eftermiddagen. I studien kartläggs alla 

adjektiv för att undersöka förekomsten, variationen och skillnader i användning mellan pojkar 

och flickor, kopplat till betyg. 

Verb kan berika textens rörlighet och dynamiska intryck. Ordklassen indelas i statiska eller 

dynamiska, även kallade handlingsinriktade, verb. Exempel på statiska verb är är, var, kan och 

tror. Handlingsinriktade verb kan vara springer, hoppar, trallar, virkar och fiskar (Liljestrand, 

1993). Enligt Svenska Akademiens språklära (2003) är definitionen för verb ord som beskriver 

en handling eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. Här följer en exempelmening 

på handlingsinriktade verb: Cielle skrev ett långt brev till mormor. I studien kartläggs endast de 

handlingsinriktade verben för att undersöka korrelationer mellan pojkar och flickor, kopplat till 

betyg. Valet att endast kartlägga den gruppen av verb grundas på att det är de handlingsinriktade 

verben som påverkar textens handling aktivt.  

Pronomen räknas först och främst till de så kallade relationsorden, och kan utgöra satsled, vilket 

kan likställas med substantivets roll i nominalfraser. I personlig text, som kärlekslyrik eller jag-

lyrik, har pronomen en central roll, till skillnad mot vetenskapliga texter, där de förekommer 

sällan (Liljestrand, 1993). Enligt Svenska Akademiens språklära (2003) är pronomen ord som 

används i stället för namn på personer, djur och saker. Pronomen skrivs istället för substantiv, 

för att variera språket och undvika upprepningar. De interrogativa pronomen (eller 

frågepronomen, exempelvis vem, vad, vilken och hurudana) räknas inte i studien. Valet grundar 

sig på att frågepronomen inte förekommer i alla texttyper och därav kan skapa en 

snedfördelning vid kartläggningen. 

Substantiv, adjektiv, verb och adverb räknas till de ordklasser som har en semantisk, eller 

betydelsebärande, funktion. Adverb är ord som beskriver verb, adjektiv eller andra adverb, 

alltså ord som beskriver en handling eller ett tillstånd. Pronomen, prepositioner och 

konjunktioner räknas istället till de textbindande formorden. Enligt Svenska Akademiens 

språklära (2003) är prepositioner ord som används för att beskriva förhållanden mellan 

personer, saker och platser. Konjunktioner är ord som binder samman ord eller grupper av ord, 

och beskriver förhållandet mellan dem. Liljestrand påvisar samband mellan fördelningen av 

ordklasser. Substantivet rankas av Liljestrand som det viktigaste, eftersom det ”rymmer alla 

slag av betydelser: konkreta och abstrakta” (1993, s. 47), och innehar den högsta frekvensen i 
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de flesta texter. En text med hög frekvens av substantiv genererar många adjektiv och 

prepositioner. Eftersom adjektivet beskriver, karakteriserar och nyanserar substantivet breddas 

läsarens upplevelse av att substantivet beskrivs omväxlande med hjälp av adjektivet. I studien 

kartläggs de tre tidigare nämnda ordklasserna, varav två räknas till de semantiska och en till de 

textbindande formorden. Detta ger möjlighet till en viss variation av resultatet, till skillnad mot 

om alla tre ordklasser tillhört de semantiska.  

3.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning om stilistik, i relation till undervisningssammanhang. 

Forskning genomfördes intensivt under 70- och 80-talet och innebar bland annat analys av 

texter. Senare studier baseras till stor del på de forskningsresultat som framkom då. I och med 

att så pass lång tid har gått sedan forskningsområdet var intensivt är det hög tid att 

forskningsområdet lyfts igen. Då forskningen till viss del bygger på den från 70-talet, 

presenteras forskningen kronologiskt. 

Två erkända forskare inom forskning om elevtexter är Hultman och Westman. Deras 

kvantitativa studie i grammatisk stilistik på svenska gymnasieelevers texter anses vara 

normbildande. I Hultman och Westmans studie (1977) analyseras lexikala och syntaktiska 

faktorer i förhållande till bakgrundsvariablerna betyg och kön för att kartlägga elevers 

skrivförmågor. Lexikal är ett annat ord för ords innebörd eller betydelse. Syntaktisk funktion 

är vilken funktion nominalfrasen har, alltså en mening som innehåller ett substantiv, eller i vissa 

fall enbart pronomen, i en sats.  

Studien (1977) utgår från 151 elevuppsatser, skrivna inom det centrala provet i svenska för 

årskurs 3 på gymnasiet. Elevernas uppgift är att skriva en debattartikel utifrån ett givet ämne. 

Resultatet av studien visar på mönster där flickor tenderar att få betyg tre och fyra. Pojkars 

resultat är mer utspridda över betygsskalan. Flickornas texter är betydligt längre än pojkarnas, 

vilket verkar inverka positivt på flickornas betyg. I studien (1977) skapar Hultman och 

Westman begreppet ordvariationsindex, vilket är en analysmetod för kartläggning av antal 

olika ord inom ordklassen, där man beräknar kvoten på variationen av respektive ordklass. 

Ordvariationsindex räknas ut genom att antalet varierade ord som förekommer i texten divideras 

med antalet ord i textomfånget. I studien (1977) kunde inte några större skillnader i 

ordvariationsindex mätas mellan pojkar och flickor.  Ordvariationsindex används vid analysen 

av de handlingsinriktade verben, för att se i vilken mån eleverna i årskurs 6 varierar sitt 

ordanvändande. Ett annat av studiens (1977) resultat påvisar brister i elevers analysförmåga av 

den egna grammatiska textkonstruktionen, brister i stavningen och ordkunskap. Studiens 

resultat ger en förståelse för hur komplicerad bedömning av texter kan vara. Vid gällande 

läroplan, Lgy 70, (Skolöverstyrelsen, 1970) framställs bruksprosan som norm för textskrivning 

(Hultman & Westman, 1977), vilket inte är fallet idag. Målet i Lgr11 beskriver att eleven, efter 

genomgången grundskola, ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 

nyanserat sätt” (Skolverket, 2011b, s. 13).  Kunskapskravet för betyget A i svenska för årskurs 

4 – 6 beskriver att eleven ska kunna skriva olika texter med tydligt innehåll, väl fungerande 

struktur samt god språklig variation. ”De berättande texter eleven skriver innehåller 

välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling” (Skolverket, 2011b, s. 
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229). Hultman och Westmans studie visar att en hög andel adjektiv i textskrivandet är 

förknippat med högre betyg hos pojkar, men inte hos flickor. Detta beror framför allt på vilken 

typ av adjektiv som används, och dess högre intensionsdjup. 

Ett av de tydligaste mönstren i Hultman och Westmans studie (1977) är att flickorna skriver 

mer ”talspråkligt”, medan pojkar skriver ”skriftspråkligt”. Pojkarna använder mer substantiv 

och adjektiv, medan flickorna använder fler verb. Pojkarnas texter är mer komplexa och 

koncentrerade. Orsaken till det är att pojkarna skriver med en nominal stil, vilket innebär att de 

använder substantiv, adjektiv och prepositioner. Flickornas texter å andra sidan blir lätt 

”pratiga” och tunna, vilket leder till lägre betyg (Hultman & Westman, 1977). Hultman och 

Westmans forskningsresultat visar att det är vanligt att läraren i skolan uppmuntrar eleverna att 

använda många adjektiv för att förbättra skrivandet. Rådet ifrågasätts till viss del av Hultman 

och Westman eftersom resultatet antyder att det inte är så enkelt, som att en hög andel adjektiv 

per automatik resulterar i en utvecklad text. Hultman och Westman anser därför att rådet om 

användandet av adjektiv behöver preciseras något. Studien visar att det drag som verkar vara 

starkast förknippat med höga betyg är kopplat till adjektivens stilistiska dimensioner, som till 

exempel stilnivå och intensionsdjup samt ett varierat adjektivbruk som innefattar många 

fristående adjektiv (Hultman & Westman, 1977). Hultman och Westmans studie genomförs på 

gymnasieelevtexter, varpå en studie på elever i årskurs 6 skulle kunna visa på andra 

korrelationer mellan ordklassbruk, betyg och kön. Elevers skrivutveckling, ordförråd och 

språkbruk skiljer rimligtvis mellan gymnasieelever och elever i årskurs 6. Gymnasieelever 

skriver dessutom andra typer av texter, med valbart tema, på de nationella proven. 

På 80-talet finansierade skolöverstyrelsen ett språkpedagogiskt forskningsprojekt, benämnt 

STIG. Inom det projektet studerar Pettersson (1982) skrivträning av uppsatser. I studien ingår 

14 gymnasieklasser som studeras vid två tillfällen. Eleverna hade tidigare fått skrivträna enligt 

två olika modeller, med hjälp av sju lärare. Resultaten jämförs med kön och betyg för att dels 

upptäcka samband mellan elevers språk och betyg och dels språk och könstillhörighet. 

Pettersson bok Hur gymnasister skriver (1982), där studien beskrivs, är ett resultat av projektet 

STIG. Pettersson poängterar ett tydligt samband mellan ordförrådets storlek och betyg. Han 

anser förklaringen vara näst intill självklar då han skriver ”det står mycket i hans uppsats” (s. 

56), vilket bygger på att eleven har ett stort ordförråd och därmed kan beskriva utvecklat. 

Resultatet i Petterssons undersökning (1982) indikerar att elever som använder ”långord” i text, 

besitter ett utvecklat språk.   

I doktorsavhandlingen Skrivförmågan (1984), analyserar Larsson 351 gymnasieelevuppsatser 

och undersöker skrivförmågan, kopplat till kön och betyg. Eleverna skriver både en berättande 

text och en debatterande text. Därtill förekommer läsprov av olika slag. Larsson visar tydliga 

skillnader mellan könen då det gäller betyg. Resultatet visar att ingen flicka fick lägsta betyget 

ett och ingen pojke fick högsta betyget tio. Larssons forskning överensstämmer till viss del med 

Hultman och Westmans resultat (1977) gällande att flickor inte representerar det lägsta betyget 

i någon av undersökningarna. Likaså skriver flickor överlägset längre texter än pojkar, vilket 

visar samstämmighet med den tidigare forskningen. Vid ytterligare prov som genomförs i 

Larssons studie är flickorna överlägset bättre på att placera meningar i rätt ordning. Larsson 
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(1984) menar att skillnaderna mellan hur väl pojkar och flickor klarar olika uppgifter kan bero 

på att flickor tidigt lär sig att reflektera språkligt över närmiljön, känslor och relationer. Pojkar 

tränas istället till att reflektera över fjärrmiljön och att tala vid större sammanhang. Fenomenet 

med flickors längre texter skulle kunna kopplas till att flickor vanligtvis ”pratar av sig” om det 

mesta med vänner, och därmed tränar på att sätta ord på upplevelser, i större utsträckning än 

pojkar (Larsson, 1984). 

I Larssons studie (1984) används ordvariationsindex och läsbarhetsindex som analysmodeller 

för att ge en bild av elevers språkanvändning. Läsbarhetsindex är en analysmodell som ger svar 

på texters svårighetsnivå när det gäller läsning av texten. Modellen baseras på beräkning av 

genomsnittligt antal ord per mening och andelen långa ord, fler än 6 tecken, uttryckta i procent. 

Larssons studie visar dock att läsbarhetsindex inte påverkar betyget. Däremot visar studien på 

samband mellan elevers språkförmågor, kön och betyg. Genom att använda ordvariationsindex 

och läsbarhetsindex parallellt kan dock ge en indikation på textens kvalité. Larsson menar att en 

text med ett högt läsbarhetsindex kräver en större ordvariation, vilket bottnar i förutsättningen 

att eleven besitter en bred språkbas och ordförråd. 

En liknande avhandling, Godkänd i svenska (Östlund-Stjärnegårdh, 2002), beskriver den 

tidigare grammatisk-stilistiska och kognitiva forskningen från 80-talet. Syftet med studien 

(2002) är att kartlägga hur väl gymnasieeleverna uppnår kunskapsmålen i läroplanen. Östlund- 

Stjärnegårdh använder Hultman och Westmans (1977) ordvariationsindex vid undersökning av 

ordklasser. Ytterligare jämförelser sker mellan elevernas ordinarie lärares bedömning och 

bedömning av lärare utifrån. Bedömningarna kan vara mycket olika och visar på den 

komplexitet som föreligger vid elevtextbedömning. Resultaten av Östlund-Stjärnegårdhs 

forskning (2002) visar att det finns korrelation mellan antal ord och årskurs, vilket ger ett 

gradvis stegrande textomfång. 

Wiksten Folkeryd (2006) understryker att elever, och särskilt elever med lägre betyg, har svårt 

för att diskutera texter. Detta tyder på en bristande kunskap om hur texter är uppbyggda och hur 

de fungerar. I fråga om hur mycket mer flickor anses träna på att uttrycka känslor och prata om 

vardagliga händelser och problem än pojkar, styrks Larssons (1984) slutsatser. Elever förväntas 

kunna diskutera på en samtalsmässig nivå, något som Larsson menar att pojkar tränar mindre 

på. Wiksten Folkeryd anser att undervisning om stilistik och texters olika delar, är ett eftersatt 

område i skolan. Vidare ger Wiksten Folkeryd uttryck för att elever bör få utveckla sitt 

språkbruk och lära sig förmedla sig, på ett mer välanpassat vis. Detta är en högaktuell och viktig 

fråga då det passerat så pass många år sedan stilistisk forskning, knuten till undervisning, 

pågick. Genom att fortsätta genomföra både små och stora studier ges möjligheter att upptäcka 

förändringar mellan åldersgrupper, språkbruk och ordförråd. 

Holmgren (2013) analyserar 24 elevtexter, skrivna under de nationella proven i svenska för 

gymnasiet. Texterna är inhämtade från både högskoleförberedande program och 

yrkesförberedande. En av frågeställningarna studien besvarar rör skillnader och likheter mellan 

språk och betyg. Holmgrens studie visar att elevtexter med lägre betyg och högre andel ord 

endast visar kvantitet och inte kvalitet. Värdena vid genomförandet av ordvariationsindex visar 

dock på författarens förmåga att använda synonymer och omskrivningar. De 
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högskoleförberedande programmen visar högst ordvariationsindex. Skillnad visar sig dock inte 

behöver påverka betyget. Holmgrens studie (2013) indikerar på koppling mellan 

ordvariationsindex och författarens bredd av olika ord och även synonymer, vilket påverkar 

innehållets variation. 

Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015) talar om vikten av ett utbyggt adjektivbruk för 

kvaliteten i elevtexter. Ett utbyggt adjektivbruk kan visas genom att synonymer och kontraster, 

såsom gott och ont eller vackert och fult, skrivs in. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh menar 

också att elevtexters kvalitet i grunden bestäms av hur väl texten är anpassad till sitt syfte. Detta 

innebär att eleven förväntas kunna särskilja de olika texttypernas uppbyggnad och konsekvent 

hålla instruktionen i huvudet. Här kanske en av kärnpunkterna för huruvida eleven kan prestera 

på de högre betygsnivåerna nalkas. Sammanfattningsvis menar Palmér och Östlund-Stjärnegård 

att eleven måste kunna analysera hur texttypen är uppbyggd och därefter följa samma 

uppbyggnad i den egna texten, samtidigt som variation i form av mer eller mindre synonyma 

ord, innehåll, ordval och meningslängd kontinuerligt varvas. 

3.3 Förankring i styrdokument  

Eftersom undervisningen ska grundas på de kunskapskrav som återfinns i Lgr 11 (Skolverket, 

2011b), speglar även de nationella proven dessa mål. Ett av kunskapskraven för betyget A i 

slutet av årskurs 6 är ”De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande 

beskrivningar och välutvecklad handling” (s. 229). Detta visar att elever förväntas producera 

texter i vilka man med lätthet kan följa en välutvecklad handling och gestaltande beskrivningar. 

Skolverkets stödmaterial hänvisar till att, eleven bör lära sig att ”tolka texters olika uppbyggnad 

genom att de analyseras” (Skolverket, 2011b, s.17). Detta ska leda till att eleven upptäcker 

textens mönster, i form av parallellhandling och tillbakablickar, miljöbeskrivningar och 

personbeskrivningar och därefter använder samma mönster i det egna textskrivandet.  

En förklaring av begreppen berättande och gestaltande är på sin plats, då det kan förefalla 

oklart vad dessa innebär. En berättande text innehåller en handling som förs framåt genom att 

beskriva vad en karaktär säger, gör, tänker, hur hen använder kroppsspråk eller upplever genom 

sinnena eller miljön. I gestaltande meningar används däremot adjektiv för att beskriva hur 

miljön eller personen är (Liljestrand, 1993). I det första exemplet nedan beskrivs den 

berättandetexten med ett utvecklat språk, med hjälp av de kursiverade verben. Genom texten 

kan läsaren skapa sig en inre bild av vad som sker och därmed engageras i de rörelse- och 

ljudmässiga orden. ”Robin sjönk sakta ihop på stolen, pennan föll ur handen och pannan 

landade hårt mot bordsytan. Det tog inte många andetag innan han snarkade ljudligt. 

Kollegorna tittade på varandra och tänkte att nu var det dags igen”. (verb kursiverade) 

I det andra exemplet skapas den gestaltande meningen genom att adjektiv som beskriver hur 

substantivet, i detta fallet Robin, skrivbordet och pennan, är. Läsaren guidas på så sätt till att 

minnas detaljer om hur personer eller saker är i texten, vilket förstärker läsarens upplevelse 

ytterligare. ”Robin var dödstrött och somnade på det slitna skrivbordet inom fem sekunder, 

varpå hans illgröna penna blev liggandes bredvid hans huvud”. (adjektiv kursiverade) 

Betygskriterierna i Lgr11 är angivna för betyg E, C och A. För att få betyget E ska alla kriterier 

för E vara uppfyllda. För att få betyget C ska alla kriterier på C-nivå vara uppfyllda. På E-nivån 
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ska eleven kunna skriva berättande texter med enkla gestaltaltande beskrivningar och enkel 

handling (Skolverket, 2011b). Detta innebär berättande texter som är relativt outvecklade och 

där handlingen till större delen handlar om huvudpersonen. Person- och miljöbeskrivningarna 

kan vara knapphändiga och ge läsaren liten guidning framåt i handlingen. Handlingen kan 

snabbt nå sin höjdpunkt eller lösning för att därefter avslutas korthugget. På C-nivå förväntas 

eleven kunna skriva berättande texter som ”innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och 

utvecklad handling” (Skolverket, 2011b, s. 234). Utvecklade gestaltande beskrivningar kan 

innebära att miljö- och personbeskrivningarna beskrivs mera ingående och att de är 

återkommande genom handlingen. Det kan förekomma bifigurer och parallell handling. Steget 

mellan E-nivå och C-nivå är stort och kräver att eleven utvecklar sina förmågor.  

  



 

12 
 

4. Metod och material 
I detta avsnitt förklaras metodval och material. Även resonemang kring urval, analysmetod, 

forskningsetiska överväganden och undersökningsupplägg beskrivs. 

Först genomförs en större kvantitativ textanalys och därefter en mindre kvantitativ analys med 

hjälp av analysmetoden ordvariationsindex. Metodavsnittet är uppdelat i två delar för att 

förenkla förståelsen för hur metoderna användes. I del 1 beskrivs metoden för kartläggningen 

av textomfång, förekomsten av ordklasserna adjektiv, handlingsinriktade verb och pronomen 

samt jämförelsen med betyg och kön. Del 2 beskriver den mindre kvantitativa studien av 

ordvariationsindex utifrån de handlingsinriktade verben. 

4.1 Del 1 Kvantitativ analys av textomfång, ordklasser, betyg och kön 

Som tidigare nämnts är syftet med den här studien att visa korrelationer mellan betyg och 

elevers användande av adjektiv, handlingsinriktade verb och pronomen samt att utröna vilka 

skillnader som återfinns mellan pojkar och flickor. Studien utgår från nationella prov i svenska 

för årskurs 6. 

 

En kvantitativ metod är, enligt Eliasson (2018), lämplig om man vill analysera uppgifter som 

kan betecknas eller återges med siffror. I det här fallet handlar det exempelvis om 

genomsnittligt antal eller genomsnittlig andel av tidigare nämnda ordklasser, textomfång, betyg 

och kön. Eftersom syftet är avgränsat till att mäta korrelationer i förekomst och andel, behöver 

ingen kvalitativ metod användas. Om studien hade varit inriktad på att jämföra stil eller 

intensionsdjup hade även en kvalitativ metod varit aktuell. I studien används en deduktiv 

forskningsstrategi, vilket innebär att en teori styr undersökningen (Bryman, 2018). Enligt 

Bryman är deduktiv teori den vanligaste representerade uppfattningen om förhållandet mellan 

teori och praktik när det gäller samhällsvetenskap. Teorin kan ofta handla om den litteratur som 

finns inom området. Med utgångspunkt från det man vet och de teoretiska överväganden som 

rör området deducerar eller härleder forskaren en hypotes, som ska genomgå en empirisk 

granskning. Hypotesen och teorin styr datainsamlingsprocessen. Resultatet som framkommer 

kopplas tillbaka mot hypotesen som antingen bekräftas eller förkastas. Slutligen sker eventuellt 

en revidering av teorin (Bryman, 2018). Stilistiken kopplad till undervisningssituationen utgör 

förslag på parametrar som kan mätas och jämföras, och forskningen talar om i vilka 

sammanhang som mätningar genomförts och med vilka metoder. Den del som väljs att 

deduceras ur teorin är kvantifiering av tidigare nämnda ordklasser, textomfång, kön och betyg 

(Bryman, 2018). 

Mätningar utförs för att ta reda på vilken effekt andelen av ordklasser och textomfång har på 

betyget. Syftet med studien medför att en kvantitativ metod är nödvändig. Insamling av data 

sker genom textanalys, för att kartlägga förekomst av textomfång, ordklasser, betyg och kön. 

Eftersom elever finner det svårt att producera texter på de högre betygsnivåerna, och pojkar 

presterar sämre än flickor, är en kartläggning viktig i syfte att eventuellt upptäcka korrelation 

mellan kön och betyg. För att göra resultatet mer överskådligt presenteras det genomgående 

med både text och diagram. Diagram är en av de allra vanligaste metoderna för att beskriva 

kvantitativa data. Orsaken är att diagram anses förhållandevis enkla att tolka och förstå 
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(Bryman, 2018). Två av de lättaste formerna att presentera ordinalvariabler är genom 

stapeldiagram och cirkeldiagram. I studien redovisas enbart stapeldiagram eftersom de går att 

läsa av lättast och för att resultatet skulle återges enhetligt. 

4.2 Urval och material 

Materialet omfattade 94 elevtexter från nationella prov i svenska, för årskurs 6. Proven var 

skrivna under åren 2013, 2014 och 2015. Valet av årtal grundades på att de var de senaste 

proven som sekretessen var hävd på. Urvalet bestod av samtliga 94 elevtexter från en liten skola 

som villigt delade med sig av materialet. De 94 texterna numrerades för att skapa en urvalsram 

(Eliasson, 2018). Totalt fyra elevtexter sorterades senare bort, två på grund av att de var oläsliga 

och ytterligare två var inte betygsatta, på grund av ofullständiga provskrivningar. Eleverna hade 

endast deltagit vid det ena provtillfället. Under kodningen av elevtexterna användes Svenska 

akademins språklära (Hultman, 2003) och Språk i text (Liljestrand, 1993) som stöd vid kontroll 

av ordklasserna. 

Motiveringen till att använda elevtexter hämtade ur de nationella provens var att det ger en 

likvärdighet i förutsättningar, tidsram och riktning. Proven gav dels eleverna en tydlig ram om 

vad och hur de förväntades skriva och de kunde dels känna tryggheten i att texten inte skulle 

komma att läsas av någon annan elev, vilket gav eleverna större möjlighet att beskriva ett 

bredare känsloregister och handlingsomfång. Omfånget på urvalsgruppen var begränsat till 94 

elever då det var en rimlig gruppstorlek att genomarbeta data från, utifrån studiens tidsram. På 

de betygslistor jag fick stod namnet på provläraren vilket visade att det var samma provlärare 

under alla nationella prov. Eleverna kom från samma omständigheter i form av pedagogiska 

resurser, skolkultur och område. Det finns både för- och nackdelar med dessa förutsättningar. 

En fördel är att man vet att de pedagogiska resurserna och gruppstorlekarna har varit likvärdiga. 

Å andra sidan finns då risken att resultaten inte blir tillförlitliga gentemot övriga skolor som har 

haft större elevgrupper. Det finns även en risk att eleverna skulle kunna bedömas orättvist då 

det endast fanns en undervisande lärare i ämnet. Detta undviks till viss del eftersom det sker 

sambedömning med personal från kommunens alla skolor enligt uppgift från skolchefen 

(personlig kommunikation, 25 januari 2019). 

4.3 Genomförande 

Inledningsvis numrerades alla elevtexter, hela populationen, med nummer 1–94, varpå 

urvalsramen (Eliasson, 2018, s. 43) skapades. Urvalsramen omfattade alla elevtexter från de 

nationella proven som skrevs på skolan under åren 2012–2014. Urvalsramen skapades genom 

att texterna numrerades utifrån den ordning dokumenthögarna fick vid kopiering på skolan. 

Därefter kartlades ordklasser, textomfång, betyg och kön, vilka benämndes som variabler 

(Eliasson, 2018). Variablerna genererade data, vilka användes till att upptäcka eventuella 

korrelationer mellan betyg och kön. I ett första skede fördes all data in i ett samlat dokument 

med numrering 1–94, för att därefter sorteras i olika kategorier. 

I det första skedet redovisades endast kategorierna pojkar och flickor, vilka räknades som 

dikotoma variabler (Eliasson, 2018). En dikotom variabel kan endast användas vid två variabler 

och används exempelvis vid värden som har med kön att göra (Bryman, 2018). För att kunna 

koda svaren och göra dem jämförbara med kön och betyg, användes därefter ordinalvariabler, 
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som med fördel presenterades i diagram. Ordinalvariabler har fördelen att de går att rangordna, 

vilket är att föredra då variablerna skulle jämföras utifrån andel och betyg (Eliasson, 2018).  

Diagrammen som redovisades med ordinalvariabler visade respektive genomsnittliga andel av 

ordklass och textomfång, indelad i kategorierna betyg och kön. Ordinalvariablerna redovisades 

med 8 staplar. Den genomsnittliga andelen räknades ut genom att alla värden inom kategorin 

adderades. Summan dividerades därefter med antalet förekommande värden. Fördelen med att 

använda ordinalvariabler var att de ”kan rangordnas, men avstånden mellan kategorierna är inte 

lika stora över hela skalan” (Bryman, 2018, s. 409). Ordinalvariabler gav möjligheter att kunna 

kategorisera värdena, utifrån betygs- och könstillhörighet. Forskare använder sig av 

genomsnittligt värde, eller medelvärde, vilket är det centralmått som om möjligt helst används 

vid statistik (Eliasson, 2018). 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Eftersom syftet med studien är att hitta korrelationer mellan pojkar och flickors användande av 

ordklasser behöver de kartläggas. Genom att först räkna antal och därefter omvandla värdena 

till andel så kan genomsnittliga värden räknas fram. Utifrån antal och genomsnittligt värde kan 

jämförelse göras mellan kategorierna pojkar och flickor. Då elever har svårare att prestera 

resultat på de högsta betygsnivåerna, och pojkar presterar sämre än flickor, finns även behovet 

av att jämföra pojkar och flickor i relation till betyg (Wernersson, 2010). Genom att använda 

de ursprungliga resultaten och nivågruppera dem i betygen B, C, D och E, utifrån kategorierna 

pojkar och flickor, skapas en högre mätningsvaliditet. Mätningsvaliditet handlar ”om huruvida 

ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna” (Bryman, 2018, s. 

73). Studien eftersträvar mätningar utifrån både betyg och kön och inte enbart elever i årskurs 

6. De ursprungliga värdena anges med en decimal, där decimal fanns. Detta för att förändra 

resultatet så lite som möjligt.  

För att skapa en så stor reliabilitet för värdena som möjligt, gjordes valet att bortse från 

frågepronomen. Valet grundades på att det under något år förekom instruerande texter bland 

elevtexterna. Eftersom frågepronomen sällan förekommer i den texttypen, skulle värdet annars 

ha kunnat bli snedfördelat i förhållande till andra texter. I berättande texter som innehåller 

dialogskrivning kan förekomsten av frågepronomen vara betydligt högre. Om studien gjordes 

om utifrån samma material, ordklasser och bortval av frågepronomen, bör resultatet bli 

”stabilt”, vilket innebär att resultatet är likvärdigt (Bryman, 2018, s. 208).  En risk finns dock 

att vissa ord skulle kunna tolkas annorlunda utifrån dialektal bakgrund. Exempelvis kan en 

mening som denna uppfattas på olika sätt beroende på vilken dialekt som tolkas in: ”Vi vart sen 

till matan så vi gatt kut sist biten över ståpan”. På viss norrländsk dialekt betyder det att ”Vi var 

sena till skolmatsalen så vi fick springa över djup vattnig slask”. En annan faktor som skulle 

kunna påverka resultatet är om texterna hade varit skrivna på dator. Kontrollräkningen av antal 

ord skulle ske med större säkerhet än om antalet räknas för hand. Ett större antal texter borde 

rimligtvis ha representerat även texter med betyget A, som i sin tur rimligtvis skulle generera 

ett bredare resultat. Bryman (2018) rekommenderar ett antal på minst 100 objekt för att kunna 

ange resultatet i procent. Det är önskvärt att utgå från 100 elevtexter men eftersom det inte finns 

fler än 94 elevtexter på skolan att tillgå var jag tvungen att rätta studien efter det antalet. 
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4.5 Begrepp 

I detta stycke beskrivs de stilistiska begreppen genrer, miljöbeskrivningar, metaforer och ironi 

som förekommer i studien. 

Inom stilistiken, med koppling till undervisningssituation, förekommer begreppet genrer i 

samband med beskrivning av olika texttyper. I studiens material förekommer flera olika 

förmodade texttyper som beskrivs i tidigare avsnitt (3.1.1). För att undvika missförstånd 

(Eliasson, 2018) har endast begreppet texttyper används. 

Ett annat begrepp som nämns inom det stilistiska forskningsfältet är miljöbeskrivning (Cassirer, 

2015). Miljöbeskrivning innebär beskrivning av den fysiska miljön. Ett annat sätt att skildra en 

miljöbeskrivning är genom att beskriva den sociala miljön, och på så sätt bygga upp en stämning 

i en bestämd riktning. 

Tanken var att även analysera metaforer (Liljestrand, 1993) eftersom elever arbetar med 

metaforer och fabler från årskurs 4. Det visade sig dock att ingen av de kartlagda elevtexterna 

innehöll metaforer, varpå kategorin ströks från studien. Även förekomst av ironi (Liljestrand, 

1993) kartläggs. I studien förekommer ironi endast vid ett tillfälle.  Det är i form av en protest 

riktad direkt till läsare. Eleven ifråga ifrågasatte varför hen behöver skriva de nationella proven, 

något eleven upplevde onödigt. I och med att det ironiska inslaget inte hade någon direkt 

koppling till textens handling sorterades det bort. De två sistnämnda begreppen redogörs 

kortfattat för i resultatdelen.  

4.6 Del 1 Analysmetod  

Efter att texterna har numrerats markeras de lexikala markörerna adjektiv, verb och pronomen 

genom understrykning och förkortning för ordklassen, för att lättare urskilja 

ordklasstillhörighet. Sammanställningen över andelen adjektiv, handlingsinriktade verb och 

pronomen genomförs genom att dels räkna antal, och därefter omvandla till andel. För att kunna 

jämföra kategorierna pojkar och flickor, sorteras värdena utifrån kön. För att öka reliabiliteten 

omfattar värdena exakt antal, andel och genomsnittlig andel av varje ordklass, textomfång och 

betyg (Eliasson, 2018). Värdena kategoriseras som pojkar och flickor, för att mäta genomsnitt 

av förekomsten av ordklasser och textomfång. Därefter genomförs mätningar utifrån 

kategorierna pojkar och flickor, för att räkna fram genomsnitt inom betygen B, C, D och E inom 

alla kategorier. Betyget A finns inte representerat, därav mäts det aldrig. Därefter jämförs de 

genomsnittliga värdena mellan pojke och flicka för varje angivet betyg. Det genomsnittliga 

värdet räknas ut genom att alla svarsvärden inom kategorin räknas samman, för att därefter 

divideras med antalet svar (Bryman, 2018). Värde kallas även centralmått och används om 

möjligt helst vid statistisk uträkning eftersom det har en hög tillförlitlighet. 

4.7 Del 2 Ordvariationsindex handlingsinriktade verb 

För att få ett bredare resultat än enbart antal av tidigare nämnda ordklasser och textomfång 

genomförs analysmetoden ordvariationsindex. Vid analysen av ordvariationsindex används 20 

slumpmässigt utvalda texter, fem från varje betygskategori, det vill säga B, C, D och E. 

Betygskategori A finns inte representerat. De 20 elevtexterna väljs ut, med start från text 

nummer ett, tills betygskategorierna B-E är fyllda. Den första elevtexten som lyfts ut har 
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nummer ett, och den sista elevtexten har nummer 53. Förklaring till varför den sista texten som 

lyfts ut har nummer 53 beror på att de tidigare texterna tillhör fel betygskategorier, varpå de 

hoppas över. Mätningen av ordvariationsindex görs eftersom metoden ger svar på hur många 

olika handlingsinriktade verb texten innehåller. Värdet av ordvariationsindex kan ses som ett 

komplement till andelen av ordklassen, för att se hur brett ordförråd eleven använder sig av. 

4.8 Del 2 Analysmetod 

En kvantitativ analys av ordvariationsindex genomförs utifrån de tidigare beskrivna slumpvis 

utvalda 20 elevtexternas handlingsinriktade verb. Analysen sker genom att varje enskild texts 

handlingsinriktade verb stryks, tills det endast finns ett exemplar av varje handlingsinriktat verb 

kvar. Antalet ord räknas och omvandlas därefter till andel av texten. För att kunna jämföra andel 

med betygsnivå räknas genomsnittlig andel ut vid respektive betyg. Då det inte finns tillräckligt 

med representanter från båda könen och betygskategorier görs valet att endast utgå från 

betygstillhörighet.   

4.9 Forskningsetiska principer 

Eftersom de nationella proven inhämtas från en kommunal skola omfattas de av 

offentlighetsprincipen, som framgår av Tryckfrihetsförordningens 2 kap (SFS 1949: 105), 

vilket gör att informations- och samtyckeskravet faller bort.  

Med hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) anonymiseras elevtexterna av 

administrativ personal, efter att de har märkts med betyg och kön. Det valet görs eftersom det 

annars kan föreligga risk att elevers identitet röjs under arbetsprocessen. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla personer som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. 

Uppgifter som rör personerna ska förvaras så att utomstående inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2017). Elevtexterna förvaras ihopsatta med gem i mörka mappar. Mapparna 

förvaras på enskild plats där ingen utomstående har tillträde. Efter studiens avslut förstörs 

elevtexterna så att materialet inte kan på villovägar i framtiden.  

Den sista forskningsetiska principen som rör studien är nyttjandekravet. Nyttjandekravet säger 

att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom elevtexterna samlas in i syfte att genomföra en studie, 

betraktas de som forskningsmaterial. Detta gör att materialet inte får lånas ut eller på annat sätt 

spridas. Nyttjandekravet uppfylls genom att elevtexterna endast läses av mig, och att de efter 

studien förstörs (Vetenskapsrådet, 2017). 
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5. Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultatet av studien, uppdelat i två delar. I den första delen presenteras 

resultatet av adjektiv, handlingsinriktade verb, pronomen, betyg och kön. I den andra delen 

presenteras resultatet av ordvariationsindex. För att resultatet skulle bli samstämmigt har alla 

summor avrundats till en decimal, där decimal förekom. 

5.1 Del 1 

Resultatet i den första delen omfattar 90 av de förekommande nationella proven. I studien 

förekommer ursprungligen 94 texter men det sker ett bortfall på fyra texter. Två texter är allt 

för svåra att tyda varpå de anses oläsliga. Ytterligare två texter faller bort då de inte har något 

rapporterat betyg, på grund av att eleverna inte genomfört båda textdelarna. 

Till stöd för resultatet presenteras stapeldiagram. Det är endast i det första diagrammet hela 

gruppens genomsnittliga värde redovisas, därefter förekommer endast kategorierna pojkar och 

flickor. Först redovisas texternas genomsnittliga antal ord och sedan genomsnittlig andel av 

ordklasserna adjektiv, verb och pronomen. Därefter visas resultatet kopplat till betyg och 

kategorierna pojkar och flickor. 

Diagram 1 visar genomsnittligt antal ord som texterna innehöll. Det genomsnittliga värdet för 

hela gruppen är 371,6 ord. Pojkarnas texter har ett genomsnittligt värde på 321,8 ord och 

flickornas genomsnittliga värde är 419,3 ord. De genomsnittliga värdena visar att flickor skriver 

längre texter än pojkar. Studien visar att flickor skriver i genomsnitt 97,5 ord fler än pojkar. 

Denna skillnad på 23,3% stämmer väl överens med både den forskning Hultman och Westman 

(1977) genomförde och den Larsson (1984) genomförde. Den tidigare forskningen utgår i båda 

fallen från gymnasieelever men liknande tendens återfinns i resultaten från denna studien vilken 

utgår från elever i årskurs 6. Hultman och Westmans (1977) och Larssons (1984) studier 

genomfördes under 70- och 80-talet men skulle rimligtvis fortfarande kunna anses aktuella i 

detta avseende. Sammanfattningsvis skriver flickor längre texter än pojkar. 
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Diagram 1. Genomsnittligt antal ord för helgrupp, pojkar och flickor. 

 

Diagram 2 visar genomsnittlig andel adjektiv för pojkar och flickor. Pojkar använder i 

genomsnitt 3,7% adjektiv, vilket är färre än flickors genomsnittliga andel på 4,4 %. Resultaten 

visar att pojkars genomsnittliga andel adjektiv följaktligen är 0,7 procentenheter lägre än 

flickors. Även om skillnaden endast är 0,7 procentenheter, till flickors fördel, motsäger detta 

tidigare forskning, vilken visar motsatt resultat. Enligt Hultman och Westman (1977) visar 

deras studie att pojkar använder fler adjektiv och substantiv. 

 

 
Diagram 2. Genomsnittlig andel adjektiv för pojkar och flickor, angivet i procent. 
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Diagram 3 visar den genomsnittliga andelen handlingsinriktade verb för kategorierna pojkar 

och flickor angett i procent. Pojkars genomsnittliga andel handlingsinriktade verb är 12,7% och 

flickors genomsnittliga andel handlingsinriktade verb är 13,2%. Pojkars genomsnittliga andel 

handlingsinriktade verb är följaktligen 0,5% procentenheter lägre än flickors. Resultatet visar 

ett samstämmigt resultat med Hultman och Westmans (1977) studie. Enligt Hultman och 

Westman använder pojkar färre verb än flickor. Skillnaden mellan pojkar och flickors 

genomsnittliga andel handlingsinriktade verb är dock liten, en skillnad på 0,5 procentenheter. 

 

 
Diagram 3. Genomsnittlig andel handlingsinriktade verb för pojkar och flickor, angivet i 

procent. 

 

Diagram 4 visar att pojkars genomsnittliga andel pronomen är 15,1% och flickors 

genomsnittliga andel pronomen är 15%. Pojkars genomsnittliga andel pronomen är följaktligen 

0,1% procentenheter högre än flickors. Resultatet visar tendensen att skillnaden mellan pojkar 

och flickors genomsnittliga andel pronomen är marginellt liten. Detta stärker tidigare forskning 

till viss del, då Hultman och Westman (1977) menar att pojkar skriver mer nominalt än flickor. 

Skillnaden på 0,1 procentenheter är dock så liten att en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor 

inte rimligtvis går att påvisa. 
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Diagram 4. Genomsnittlig andel pronomen för pojkar och flickor, angivet i procent. 

 

Studien undersöker även hur betygen är fördelade i relation till kön. Diagram 5 visar andel av 

betygen B, C, D och E fördelat på pojkar och flickor, angett i procent. 9,3% av pojkarna och 

24,4% av flickorna fick betyget B. 27,9% av pojkarna och 37,8% av flickorna fick betyget C. 

18,6% av pojkarna och 28,9% av flickorna fick betyget D. 44,2% av pojkarna och 6,7% av 

flickorna fick betyget E. 

Resultatet visar en tendens att flickor till största del presterar på betygsnivå C och därefter dras 

mot betygsnivå D. Flickor är lågt representerade på betygsnivå E. Tendensen för pojkar visar 

att de framför allt presterar på betygsnivå E. Pojkar presterar på betygsnivå C i andra hand.  

Pojkar är lågt representerade på betygsnivå B. Resultatet motsäger till viss del tidigare forskning 

(Larsson, 1984), vilken visar att flickors betyg främst är representerade i de högre betygen och 

pojkar är mer utspridda över betygsskalan. Resultaten från studien visar att flickor finns 

representerade med en liten andel på betyget E och med högst andel på betyget C. Enligt tidigare 

forskning borde flickor inte varit representerade vid betyget E. Däremot borde flickor rimligtvis 

varit representerade vid betyg A. 

Även i pojkars fall motsäger resultaten till viss del Larssons (1984) forskning, genom att pojkar 

finns representerade genom en mycket stor andel av betyget E. Tendensen att pojkar är mer 

utspridda kan dock ses då pojkar finns representerade över betygen B, C, D och E. Den 

betygsfördelning som föreligger i materialet saknar elever med betyget A. Då denna studien 

utgår från elever i årskurs 6, kan det möjligtvis finnas skäl att anta att betygsättande lärare 

eventuellt undviker att sätta det högsta betyget. En möjlig orsak skulle möjligtvis vara att 

undvika att elevernas betyg ska sänkas för mycket i årskurs 7, då nya kunskapsmål gäller. Detta 

resonemang bygger på att det rimligtvis bör förekomma elever på betygsnivå A, eftersom det 

är 94 elevtexter som ingår i studien. 
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Diagram 5. Kategorierna pojkar respektive flickor fördelade på betygen B, C, D och E, angivet 

i procent. 

 

 5.2 Betyg och kön i relation till textomfång och ordklasser 

I det här avsnittet redovisas resultaten för de genomsnittliga värdena av antal ord och andel av 

de olika ordklasserna, i förhållande till betyg och kategorierna pojkar och flickor. Då endast 

elevtexter med betygen B, C, D, och E finns i materialet redovisas dessa i kommande diagram.  

Diagram 6 visar genomsnittligt antal ord fördelat på betygen B, C, D och E och kategorierna 

pojkar och flickor. För betyget B skriver pojkar i genomsnitt 363,8 ord och flickor 372,5 ord. 

Flickor skriver i genomsnitt 8,3 fler ord än pojkar. För betyget C skriver pojkar i genomsnitt 

375,3 ord och flickor 587,6. Flickor skriver i genomsnitt 212,3 fler ord än pojkar. För betyget 

D skriver pojkar i genomsnitt 344 ord och flickor 329,6 ord. Pojkar skriver i genomsnitt 14,4 

ord fler än flickor. För betyget E skriver pojkar i genomsnitt 271,6 ord och flickor 250 ord. 

Pojkar skriver i genomsnitt 21,6 fler ord än flickor.  

Både pojkars och flickors genomsnittliga värde är högst vid betyget C trots att flickor skriver 

så mycket som 212,3 fler ord. Vid betyget B återfinns det jämnaste resultatet, där skriver flickor 

endast 8,3 fler ord än pojkar. Sammanfattningsvis kan resultatet för flickor med betyget C lyftas 

ut som det mest avvikande eftersom de påvisar ett betydligt större textomfång. Det blir tydligt 

att texten endast får ett högt kvantitativt omfång, inte kvalitet på innehållet. Resultatet för 

flickor med betyget C visar att ett högt genomsnittligt antal ord inte resulterar i höga betyg.   

Betyget C skulle möjligtvis kunna ses som en förhöjd skrivkurva där eleven satsar på att skriva 

så mycket hen kan. Det skulle kunna vara en följd av att eleven vill följa rådet att utveckla sin 

text, ännu mer. Resultatet stämmer överens med Holmgrens (2013) forskning som visar att 
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elevtexter med lägre betyg och högre andel ord endast visar på kvantitet och inte kvalitet. 

Sammanfattningsvis kan man anta att textomfånget spelar en viss roll i samband med betyg, då 

texterna med de högre betygen har ett större textomfång än texterna med lägre betyg. Det är 

endast flickor vid betyget C som frångår mönstret, då de har ett betydligt större textomfång än 

de högre betygen. Det är dock rimligt att anta att det även finns andra faktorer som ligger till 

grund för de högre betygen.  

 

 
Diagram 6. Genomsnittligt antal ord för respektive betyg och kategori. 

 

Diagram 7 visar den genomsnittliga andelen adjektiv, för kategorierna pojkar och flickor. För 

pojkar med betyget B är den genomsnittliga andelen adjektiv 4,4% och för flickor 3,7%. 

Andelen för pojkar med betyget B är följaktligen 0,7 procentenheter högre än för flickor med 

betyget B. För pojkar med betyget C är den genomsnittliga andelen adjektiv 3,4% och för 

flickor 5,1%. Andelen för pojkar med betyget C är följaktligen 1,7 procentenheter lägre än för 

flickor med betyget C. För pojkar med betyget D är den genomsnittliga andelen adjektiv 4% 

och för flickor 3,8%. Andelen för pojkar med betyget D är följaktligen 0,2 procentenheter högre 

än för flickor med betyget D. För pojkar med betyget E är den genomsnittliga andelen adjektiv 

3,6% och för flickor 6,2%. Andelen för pojkar med betyget E är följaktligen 2,6 procentenheter 

lägre än andelen för flickor med betyget E. 

Vid betyg B och D har pojkar högst genomsnittlig andel adjektiv. Vid betyg C och E har flickor 

högst genomsnittlig andel adjektiv. Vid betyg B återfinns den högsta genomsnittliga andelen 

adjektiv för pojkar. Vid betyg E återfinns den högsta genomsnittliga andelen adjektiv för 

flickor. Den största genomsnittliga skillnaden mellan kategorierna återfinns vid betyg E och 

den minsta vid betyg D. Resultatet visar en viss samstämmighet med Hultman och Westmans 
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(1977) forskningsresultat, vilket visar att pojkar använder fler adjektiv än flickor. Detta gäller 

dock endast i betygen B och D.  

Det resultat som utmärker sig mer än andra är värdena för betyget E, dels för att värdet är högst 

men även för att skillnaden mellan pojkar och flickor är störst. Pojkar med betyget C visar sig 

ha den lägsta genomsnittliga andelen adjektiv av alla betyg och kategorierna pojkar och flickor. 

Flickor med betyget C visar högre resultat än alla pojkar och är även det näst högsta resultatet 

bland flickor. Här motsägs tidigare forskning som menar (Hultman & Westman, 1977) att 

pojkar använder fler adjektiv än flickor. Den högsta genomsnittliga andelen adjektiv återfinns 

istället inom betyget E för flickor. Eftersom den högsta genomsnittliga andelen av adjektiv 

förekommer inom betyget E är det rimligt att anta att ett högt adjektivanvändande inte 

automatiskt resulterar i högt betyg. Även i detta fallet är det rimligt att anta att andra faktorer 

spelar in.  

 

 
Diagram 7. Genomsnittlig andel adjektiv vid respektive betyg och kategori, angivet i procent. 

 

Resultaten i diagram 8 visar genomsnittlig andel handlingsinriktade verb vid respektive betyg 

och kategori. För pojkar med betyget B är den genomsnittliga andelen handlingsinriktade verb 

13,5% och för flickor 11,5%. Andelen för pojkar med betyget B är 2 procentenheter högre än 

för flickor med betyget B. För pojkar med betyget C är den genomsnittliga andelen 

handlingsinriktade verb 12,2% och för flickor 12,5%. Andelen för pojkar med betyget C är 0,3 

procentenheter lägre än för flickor med betyget C. För pojkar med betyget D är den 

genomsnittliga andelen handlingsinriktade verb 11,8% och för flickor 11,9%. Andelen för 

pojkar med betyget D är 0,1 procentenheter lägre än för flickor med betyget D. För pojkar med 
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betyget E är den genomsnittliga andelen handlingsinriktade verb 11,8% och för flickor 15%. 

Andelen för pojkar med betyget E är följaktligen 3,2 procentenheter. 

Flickor med betyget E har den högsta genomsnittliga andelen handlingsinriktade verb bland 

båda kategorierna. Flickor med betyget B har den lägsta genomsnittliga andelen 

handlingsinriktade verb bland båda kategorierna. Pojkar med betyget B har den högsta 

genomsnittliga andelen handlingsinriktade verb bland pojkar. Bland kategorin pojkar har de 

med betyget D och E den lägsta genomsnittliga andelen handlingsinriktade verb.  

Borträknat pojkar med betyget B finns en samstämmighet med Hultman och Westmans (1977) 

slutsatser, om att flickor använder en högre andel verb än pojkar. Pojkar med betyget B skulle 

å ena sidan kunna antas lärt sig behärska verben på liknande sätt som flickor, vilket höjer deras 

grammatiska nivå. Å andra sidan blir detta resonemang komplicerat då den högsta andelen av 

verb återfinns hos flickor med betyget E. Detta bör rimligtvis antyda att enbart en hög andel 

verb inte genererar höga betyg, utan att andra aspekter förmodligen också spelar in. 

 

  
 

Diagram 8. Genomsnittlig andel handlingsinriktade verb vid respektive betyg och kategori, 

angivet i procent. 

 

Diagram 9 visar genomsnittlig andel pronomen för respektive betyg och kategori. För pojkar 

med betyget B är den genomsnittliga andelen pronomen 15,1% och för flickor 14,4%. Den 

genomsnittliga andelen pronomen för pojkar med betyget B är följaktligen 0,7 procentenheter 

högre än för flickor med betyget B. För pojkar med betyget C är den genomsnittliga andelen 

pronomen 14,6% och för flickor 14,9%. Den genomsnittliga andelen pronomen för pojkar med 

betyget C är följaktligen 0,3 procentenheter lägre än för flickor med betyget C. För pojkar med 
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betyget D är den genomsnittliga andelen pronomen 13,8% och för flickor 13,6%. Den 

genomsnittliga andelen pronomen för pojkar med betyget D är följaktligen 0,2 procentenheter 

högre än för flickor med betyget D. För pojkar med betyget E är den genomsnittliga andelen 

pronomen 15,1% och för flickor 15,9%. Den genomsnittliga andelen pronomen för pojkar med 

betyget E är följaktligen 0,8 procentenheter lägre än för flickor med betyget E. 

 

Flickor med betyget E har den högsta genomsnittliga andelen pronomen bland båda 

kategorierna. Pojkar och flickor med betyget D har den lägsta genomsnittliga andelen pronomen 

bland båda kategorierna. Sammanfattningsvis visar resultatet att korrelationerna mellan 

kategorierna och betyg endast är små. Den genomsnittliga andelen pronomen har följaktligen 

inte någon inverkan på betyget. 

 

 
Diagram 9. Genomsnittlig andel pronomen vid respektive betyg och kategori, angivet i procent. 

 

5.3 Del 2 Ordvariationsindex 

I detta avsnitt redovisas resultatet av ordvariationsindex utifrån de kartlagda handlingsinriktade 

verben. Sammanlagt 20 elevtexter från betygskategorierna B, C, D och E används, fem från 

varje betygskategori.   

Diagram 10 visar ordvariationsindex av handlingsinriktade verb, indelat i betygskategorierna 

B, C, D och E. Elever med betyget B har en genomsnittlig andel olika verb som uppgår till 6,4% 

av textomfånget. Elever med betyget C har en genomsnittlig andel olika verb som uppgår till 

4,6% av textomfånget. Elever med betyget D har en genomsnittlig andel olika verb som uppgår 

till 5,2% av textomfånget. Elever med betyget E har en genomsnittlig andel som uppgår till 

7,5% av textomfånget. 
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Elever med betyget E har den högsta genomsnittliga andelen olika verb och elever med betyget 

C har den lägsta genomsnittliga andelen olika verb. Resultatet visar att den genomsnittliga 

andelen olika verb inte påverkar betyget, eftersom höga andelar förekommer både i betyg B 

och E. Att använda sig av ordvariationsindex kan dock vara av värde för att kartlägga 

ordklassers omfång, något som Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015) lyfter. 

Ordvariationsindex kan ge läraren insikt om elevens ordförråd och språkbas, och kan på så sätt 

belysa både svagheter och styrkor hos eleverna. 

 

 
Diagram 10. Genomsnittlig andel olika verb vid respektive betyg, angett i procent. 
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6. Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån lärarens perspektiv. Då syftet med studien är att visa 

korrelationer mellan betyg och pojkar och flickors användande av ordklasserna adjektiv, 

handlingsinriktade verb och pronomen diskuteras resultaten utifrån det. Frågeställningen om 

vilka korrelationer som finns mellan pojkar och flickors användande av ordklasserna är 

utgångspunkt för studiens genomförande och resultatdiskussionen. 

6.1 Del 1 Textomfång och ordklasser 

Då studiens syfte är att ta reda på vilka skillnader som finns mellan pojkar och flickors 

användande av nämnda ordklasser och textomfång, visar sig resultatet ge upphov till tendenser 

som pekade åt två olika håll. Flickor som kategori visar sig prestera större textomfång, adjektiv, 

handlingsinriktade verb och får också högre betyg än pojkar. Pojkar presterar marginellt högre 

andel pronomen. Tendensen att flickor använder fler adjektiv än pojkar motsäger Hultman och 

Westman (1977) forskning. Den faktiska skillnaden är liten, men visar ändå på motsatt resultat. 

Här skulle eventuellt skillnaden i ålder mellan gymnasieelever och elever i årskurs 6 kunna göra 

skillnad, men det är oklart. Resultatet som visar skillnaderna mellan pojkar och flickor befäster 

tidigare forskning (Wernersson, 2010) och PISA-resultat (Skolverket, 2016) när det gällde 

betyg. Sammanfattningsvis kan man konstatera att skillnaderna mellan könen är små. Även om 

tidigare forskning visar att pojkar presterar sämre än flickor så är den egentliga skillnaden 

endast 10 procentenheter, eftersom pojkar presterar 90% av flickors prestation. Eftersom 

samtliga resultat visar att den genomsnittliga andelen av ordklasserna inte påverkar betyget, 

skulle man förhastat kunna dra slutsatsen att alla former av kontroller av ordklassanvändande 

är meningslös. Så är naturligtvis inte fallet, då alla dessa små kartläggningar av 

ordklassanvändande, variation och andel ger ledtrådar om elevens kunskaps- och 

språkutveckling. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015) belyser vikten av ett utbyggt 

adjektivbruk och att texten är väl anpassad till sitt syfte. Då långord var något som 

förespråkades av Pettersson (1982) skulle man kunna låta elever arbeta med mångledade 

adjektiv (Liljestrand, 1993), eftersom de har en rytmisk fördröjande effekt, exempelvis 

ryggmärgskittlande thriller. Att utveckla sin repertoar av mångledade adjektiv skulle rimligtvis 

inte heller per automatik resultera i ett högt betyg då stil och intensionsdjup förmodligen även 

spelar in, men det kan vara ytterligare en pusselbit till utvecklat skrivande. För att kunna tillägna 

sig ett utbyggt adjektivbruk och besitta förmågan att forma texter som uppfyller sitt syfte behövs 

lämplig träning. Hur denna träning bör gå till finns säkerligen en mängd teorier om, men då den 

frågeställningen inte undersöktes i studien kan exempel ej ges. 

Eftersom textomfånget inte heller direkt kan kopplas till betyg, inte ens för flickor som tidigare 

forskning (Larsson, 1984) visar, skulle det kunna avfärdas som oviktigt. Den övergripande 

tendensen är dock, förutom för flickor med betyget C, att de högre betygens texter har ett större 

textomfång. Det är rimligt att anta att för att få in de texttypiska delarna och dessutom kunna 

skapa ett intressant innehåll behövs en större textmängd. Ytterligare en aspekt när det gäller 

flickor med betyget C är kopplad till skillnaden i kraven som gäller vid betygen E och C. Mellan 

E-nivå och C-nivå sker en markant ökning av kunskapskraven, från att på E-nivå kunna skriva 

”enkla gestaltande beskrivningar med enkel handling” till att skriva ”utvecklade gestaltande 

beskrivningar och utvecklad handling” på C-nivå (Skolverket, 2011b, s. 233). Orsaken till det 
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större textomfånget som flickor med betyget C visar går inte att finna i resultatet eftersom den 

typen av frågor inte undersöktes i studien.  

Enligt egna tidigare erfarenheter av högstadieelever finns en tendens att elever som siktar på de 

högre betygen medvetet utökar textomfånget för att på så vis försöka pricka in de markörer som 

förväntas. Detta kan leda till texter med många upprepningar, vilket precis som Holmgrens 

(2013) studie visar att elevtexter med lägre betyg och högre andel ord endast visar på kvantitet 

och inte kvalitet. Orsaken till att medvetet skriva mycket text skulle kunna vara att eleverna 

följer tidigare råd om att utveckla sin text. Det är tänkvärt att reflektera över vilken typ av råd 

vi ger till elever i yngre åldrar, då rådet ”att utveckla sin text” inte säger något om vad eleven 

ska göra med texten. För att eleverna ska kunna öka sina kunskaper om textskapande behövs 

troligtvis ingående formativ återkoppling ges, med tydliga instruktioner om vad som behöver 

förändras.  

Då studiens resultat både stärker och motsäger tidigare forskning stärks uppfattningen om att 

mer forskning inom området stilistik, som är kopplad till undervisning, behöver göras. 

Skillnaderna mellan studiens resultat och tidigare forskning skulle kunna bero på de olikheter 

som finns mellan gymnasieelever och elever i årskurs 6. Exempel på olikheter skulle kunna 

vara ordförråd och grammatiska färdigheter, men även att det är olika texter som eleverna 

förväntas skrivas. För att hjälpa pojkar och flickor att utveckla sin skrivförmåga kan stöd ges 

från flera håll. Bland annat genom att tydliggöra texttypers struktur och även genom att främja 

ett utvecklat adjektivanvändande, precis som Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015) föreslår. 

6.2 Del 2 Ordvariationsindex 

Även om resultatet av ordvariationsindexet visar att andelen olika verb inte påverkar betyget, 

så finns det ett värde i att använda ordvariationsindex, då det enligt Palmér och Östlund-

Stjärnegårdh (2015) ger indikationer om bredden på elevens ordförråd och språkbas. På 

liknande sätt som Palmér och Östlund-Stjärnegårdh menar att adjektiven bör användas med så 

stor bredd som möjligt, så belyser de även vikten av att använda kontraster så som ”ont och 

gott” och variationer av mer eller mindre synonyma ord så som ”Läs, plugga, förkovra dig!” 

(2015, s. 29). Även Pettersons (1982) forskning belyser vikten av att besitta ett stort ordförråd. 

Han finner ett tydligt samband mellan ordförrådets storlek och betyg. Pettersons undersökning 

indikerar att elever som använde ”långord” (1982) i text, besatt ett utvecklat språk. Tanken är 

att analysera förekomsten av ”långord” men det visar sig tyvärr inte finnas några exempel i 

elevtexterna. 

Om man enbart utgår från elever med betyget B (diagram 10) kan andelen varierade 

handlingsinriktade verb rimligtvis ge ett högt betyg. Den tendens som går att utläsa är dock att 

det är elever med minst utvecklade texter som använder flest olika handlingsinriktade verb. Den 

höga andelen av varierade verb skulle kunna bero på att elever som presterar på E-nivå vill bli 

färdig med uppgiften snabbt, och därav använder många handlingsinriktade verb. Nu undersöks 

dock inte elevers inställning så detta påstående går inte att fastställa. Slutsatsen att en hög andel 

olika handlingsinriktade verb inte påverkade betyget leder fram till att det rimligtvis är andra 

faktorer som påverkar betyget. Detta leder fram till det som Hultman och Westman (1977) 

finner i sin studie av gymnasieelever. Ett av studiens resultat påvisar brister i elevers 
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analysförmåga av den egna grammatiska textkonstruktionen, brister i stavningen och 

ordkunskap. Då gymnasieelever påvisar dessa brister är det rimligt att anta att även yngre elever 

i årskurs 6 har svårigheter med detta. 

6.3 Öka elevers förberedelse inför de nationella proven 

Eftersom resultatet av de nationella proven ”ska ha en särskild betydelse i betygssättningen” 

(Regeringen, 2017) så är det viktigt att försöka förbereda eleverna för proven. För att göra elever 

ännu mer förberedda inför de nationella proven så skulle läromedlens uppbyggnad efterlikna 

det som används vid konstruktionen av de nationella proven. En lösning skulle kunna vara att 

införa nationella prov varje år från årskurs 1. På det viset bör såväl svaga som starka elever 

rimligtvis fångas upp tidigare. Att kartlägga elevers kunskaper i varje årskurs med hjälp av 

nationella prov skulle kunna hjälpa lärare att forma undervisningen än mer likt det sätt som 

skolverket anser är det bästa.  

Sammanfattningsvis tyder regeringens beslut om att skärpa de nationella provens resultats 

påverkan på betyget att elever behöver träna mer specifikt på liknande uppgifter som de som 

förekommer i proven. För att eleverna ska utveckla sina kunskaper på bästa sätt så behöver de 

även bli bedömda på samma sätt som bedömningen sker på de nationella proven. 

Undervisningen behöver alltså mer och mer efterlikna provkonstruktionens uppbyggnad.     

6.4 Fenomenet med avsaknaden av vissa element 

En kvantitativ kartläggning av förekomsten av ironi genomförs på de slumpvis utvalda 20 

texterna. Elevtexterna innehåller främst beskrivande texter av brobyggen. Ironi förekommer 

endast vid ett tillfälle, direkt riktat till läsaren. Innebörden handlar om elevens ovilja att skriva 

de nationella proven, som hen anser vara oviktiga. Det uteblivna resultatet är en intressant 

insikt. Även om elever i årskurs 6 ägnar sig åt att uttrycka mycket ironi verbalt, så visar det sig 

inte i text. Ur pedagogisk synvinkel kan det dock vara värdefullt att uppmärksamma eleverna 

på möjligheten att använda ironi i sina texter, eftersom det kan ge ett större djup i innehållet. 

Cassirer (2017) beskriver att texter bedöms utifrån vilka skrivformer som använts. Genom att 

varva flera olika stilar, däribland ironi, skulle det möjligtvis kunna skapas en text som bedöms 

på högre nivå, ur stilistiskt perspektiv.  

Även förekomsten av metaforer kartläggs utifrån de 20 slumpmässigt utvalda texterna. Till en 

början ser det ut som om det finns några metaforer, men vid grundligare genomgång visar det 

sig vara liknelser, om än enkla sådana. Inledningsvis finns förhoppningar om att upptäcka 

metaforer i elevtexterna, eftersom elever använder sig av metaforer verbalt, till exempel ”Du är 

kung på matte” eller ”sluta att vara en bitch”. Utifrån resultatet som framträder är det rimligt att 

anta att elever i årskurs 6 inte använder sig av vare sig ironi eller metaforer när de producerar 

texter. Ur lärandeperspektiv är det dock användbart att utmana elever att använda sig av 

metaforer (Cassirer, 2017), då det kan ge ett fördjupat innehåll till texten. I och med att 

metaforer lätt kan ge läsaren omfattande bilder, utan att författaren behöva beskriva dem 

grundligt, kan de vara ett effektivt verktyg att använda för att fördjupa och bredda den textuella 

upplevelsen. I detta sammanhang kan även textens syfte belysas med hjälp av metaforer. Palmér 

och Östlund-Stjärnegårdh (2015) menar att en texts kvalitet bedöms utifrån hur väl texten är 

anpassad, efter sitt syfte. Om då textens syfte är att vara beskrivande eller gestaltande, är 
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metaforer ett alldeles utmärkt verktyg för att förflytta läsaren in i en tätt omskriven miljö eller 

känsla, likt ett filmklipp.  
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7. Metoddiskussion 
För att dels kunna visa korrelationer mellan betyg och elevers användande av tidigare nämnda 

ordklasser, och dels kunna utröna vilka korrelationer som återfinns mellan pojkar och flickor är 

det nödvändigt att använda en kvantitativ metod. För att utgå från ett enhetligt och likvärdigt 

material, som dessutom redan var betygsatt, valdes de nationella proven i svenska för årskurs 

6. Ställt mot andra insamlingsmetoder så som exempelvis att låta elever skriva nya texter 

förefaller det i förhållande till tidsåtgång och andra forskningspraktiska faktorer lämpligast. De 

94 nationella proven inhämtades från en liten skola, varpå de 94 elevtexterna var samtliga som 

skrevs under åren 2012–2014. Den data som kodningen av materialet gav kunde till största 

delen användas ändamålsenligt, borträknat ett bortfall på fyra elevtexter.  

Istället för det slumpmässiga urvalet av 20 elevtexter, lika fördelade mellan betygen B, C, D 

och E kunde ett icke-sannolikhetsval gjorts. Ett icke-sannolikhetsval innebär att texterna 

kartläggs innan urvalet sker (Bryman, 2018). Kartläggningen ger information om innehållet i 

texterna, varpå ett riktat eller anpassat urval görs som passar frågeställningarna på bästa sätt. 

Vid ett sådant urval är det rimligt att anta att resultatet kunde ha blivit annorlunda. Mätningarna 

skulle då ha utgått från enbart berättande texter, varefter ett annat urval av handlingsinriktade 

verb hade funnits att tillgå till ordvariationsindex. Även ett klusterurval skulle kunnat ha gjorts, 

där elevtexterna först delats in utifrån årtal och därefter delats in i specifik texttyp. Nackdelen 

med både icke-sannolikhetsval och klusterval är att man får mindre kontroll på ”vilken 

sannolikhet varje individ har att komma med i förhållande till hela populationen” (Eliasson, 

2018, s. 45).  

Denna studien gör inte anspråk på att vara generaliserbar (Bryman, 2018) på alla elever i årskurs 

6 i Sverige, utan visar endast resultat utifrån utvald skola och årtal. Då bortfallet var lågt kan 

resultatet anses tillförlitligt i relation till populationen. Något som däremot fattades var 

elevtexter med betyget A, vilket hade breddat resultatet ytterligare. Det hade varit bättre om 

möjligheten funnits att få tillgång till elevtexter från fler skolor då det rimligtvis funnits 

elevtexter på A-nivå. Om materialet innehållit elevtexter från olika skolor hade resultatet 

möjligen sett annorlunda ut eftersom bedömmande lärare påverkar till viss del. Likaså hade jag 

då kunnat bestämma antalet medverkande elevtexter till minst 100 vilket Bryman (2018) 

rekommenderar vid statistisk jämförelse. Utifrån den kännedom jag har om materialet är det 

möjligt att resultatet kunde visat större variation förutsatt att material inhämtats från olika 

skolor. Materialinhämtning från olika skolor hade medfört att eleverna hade undervisats av 

olika lärare vilket påverkar till viss del. Däremot hade resultatet sannolikt inte förändrats 

speciellt mycket om fler elevtexter inhämtats från samma skola, eftersom det fanns en likhet 

bland elevtexternas mönster.    

  Valet av dikotoma och ordinalvariabler visade sig lämpligt, då de gav möjlighet till 

kategorisering utifrån kön, betyg och andel av ordklass eller textomfång. Diagrammen med 

dikotoma variabler var lättöverskådliga och jämförbara (Bryman, 2018). De diagram som 

visade ordinalvariabler kunde kategoriseras och ge ett enhetligt visuellt stöd vid avläsningen av 

värdena. 
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Om det funnits möjlighet att analysera nationella prov som var skrivna på dator vore det att 

föredra, eftersom det är mycket tidskrävande och ansträngande att tyda den textade handstilen. 

Det hade även underlättat kontrollräknandet av både antal och andel av tidigare nämnda 

faktorer.  

7.1 Förslag till framtida forskning 

Till den som vill fortsätta bidra till att forska inom stilistik, kopplat till 

undervisningssituationen, kunde ett tips vara att undersöka stil och intensionsdjup av elevtexter 

i årskurs 6. Därtill kunde en större kartläggning av förekomsten av metaforer och ironi 

genomföras bland elevtexter i årskurs 6. Sist men inte minst önskas fortsatt forskning inom 

stilistik för att utröna fler kopplingar mellan textskapande och höga betyg. 

Eftersom resultatet av de nationella proven ”ska ha en särskild betydelse i betygssättningen” 

(Regeringen, 2017) så är det viktigt att försöka kartlägga vilka parametrar som påverkar 

resultatet. För att ge forskare stora möjligheter att fokusera på att söka svar på vilka parametrar 

som påverkar en texts kvalitet skulle skolverket och även regeringen starta någon form av 

projekt. I tillägg till projektet behövs även forskning bedrivas med inriktning på hur kunskapen 

överförs till elever på bästa sätt. Elever behöver alltså bli medvetna om hur de kan påverka sina 

texters kvalitet genom specifika beskrivningar istället för allmänna så som ”att utveckla sin 

text”. Kopplat till studiens tidigare nämnda syfte så behövs det även forskas på hur pojkar kan 

bli bättre på att skapa texter med högre kvalitet. Det kan vara så att språkforskare behöver få 

möjlighet att studera fenomenet på djupet för att hitta korrelationer som tidigare inte upptäckts. 

I nuläget vet vi genom PISA-resultat (Skolverket, 2016) och forskning (Wernersson, 2010) att 

pojkar presterar sämre än flickor. För att höja pojkar och även flickors resultat ytterligare 

behövs rimligtvis kompletterande pedagogik. Det är intressant att se om digitaliseringen av de 

nationella proven påverkar resultatet i någon omfattning.  

Även om studien inte fann några exempel av metaforer eller ironi så vore det intressant att 

forska vidare på förekomsten av dessa i ett större sammanhang. Språkforskare skulle kunna 

undersöka hur det kommer sig att elever i årskurs 6 inte använder ironi eller metaforer i sina 

texter när de gör det verbalt. Tanken fanns att även undersöka intensionsdjupet i texterna men 

efter genomläsning visar det sig att underlaget är allt för magert för att det skulle kunna påvisa 

några resultat. Utifrån ett större perspektiv hade det varit intressant att göra en djupare analys 

av både stil och intensionsdjup för att jämföra med textens övriga värden. Sammanfattningsvis 

skulle det vara fördelaktigt för elever om de uppmuntras till och förstod fördelen med att 

använda sig av ett varierat sätt att skriva texter.   
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