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Sammandrag 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasieelevers variation och 

formuleringsförmåga och ställa det i relation till betyg satt av verksam lärare. Detta 

gjordes genom att kvantitativt mäta OVIX-värde, fundamentsvariation, bisatsvariation, 

nominalkvot och fundamentslängd i åtta elevtexter från det nationella provet i svenska 

och svenska som andraspråk 2015. Texterna analyserades även kvalitativt för att 

observera skillnader mellan texterna som inte framkom genom den kvantitativa 

analysen. De texter som analyserades var alla skrivna av elever med svenska som 

andraspråk på naturvetenskapligt program, varav fyra hade fått betyget E under 

bedömningskategorin språk och stil och fyra ett A. De båda betygsgruppernas resultat 

ställdes mot varandra för att se om skillnad fanns dem emellan. Studiens resultat pekar 

på att de texter som fått betyg A visar upp en bredare variation och en bättre 

formuleringsförmåga generellt sett. Dock är differensen mellan betygsgrupperna i vissa 

undersökningar små och i analysen med kvalitativa inslag återfinns variation inom 

betygsgrupperna. Vid analys av bisatsvariation visar E-texterna en något mer varierad 

användning.  

 

Nyckelord 

Variation, formuleringsförmåga, svenska som andraspråk, betyg, nationellt prov, 

gymnasiet 
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1 Inledning 
Bedömning är en stor del av lärares vardag och något som många tycker är svårt och 

ibland problematiskt. De nationella proven ska vara till stöd för bedömning men kan i 

sig upplevas svåra att bedöma. Forskning om bedömning av elevtexter i svenska visar 

att den undervisande läraren generellt sätter högre betyg på en elevtext än en extern 

bedömare. Även mellan olika externa bedömare kan resultatet skilja sig åt (Hultman & 

Westman 1977; Östlund-Stjärnegårdh 2002; Svensson & Zetterholm 2015). Detta till 

trots att alla lärare har haft samma bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser att 

förhålla sig till.  

 Vid bedömning av skrivdelen i Nationella prov i svenska sätter läraren tre 

delbetyg under rubrikerna ”innehåll och källhantering”, ”disposition och sammanhang” 

och ”språk och stil”. Dessa vägs sedan samman och ett helhetsbetyg sätts (Skolverket 

2015). Enligt bedömningsanvisningar till det nationella provet i svenska och svenska 

som andraspråk 3 på gymnasiet (Skolverket 2015:17) ska en vetenskaplig stil premieras 

med högre betyg under kategorin ”språk och stil”. Det står:  

 

”Under denna aspekt analyseras hur väl språket i texten fungerar i förhållande till den givna 

kommunikationssituationen. Här behandlas korrekthet, variation, formuleringsförmåga och 

precision. Stilen ska vara anpassad till den vetenskapliga texttypen.” 

 

I föreliggande studie analyseras några variabler som mäter graden av vetenskaplig stil i 

några elevtexter från nationella provet i svenska som andraspråk år 2015. Tyngdpunkten 

kommer att ligga på variation och formuleringsförmåga och de resultat som 

framkommer jämförs med det betyg som är satt av lärare under kategorin ”språk och 

stil”.  

 

2 Syfte och frågeställning  
Syftet med undersökningen är att analysera elevtexter från det nationella provet i 

svenska som andraspråk 3 utifrån några aspekter som mäter texternas vetenskapliga stil 

i fråga om variation och formuleringsförmåga. Analysens resultat ställs sedan i relation 

till det betyg som lärare satt under kategorin ”språk och stil” för att jämföra om 

texternas variation och formellt stilmässiga drag har ett samband med betyg eller inte.  

 Frågeställningarna är följande: 
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1. På vad sätt skiljer sig variationen i elevernas texter mellan elever som fått höga 

betyg jämfört med låga?  

2. På vad sätt skiljer sig formuleringsförmågan i elevernas texter som fått höga betyg 

jämfört med låga? 

 

3 Teoretisk bakgrund 
Det teoretiska förhållningssätt som legat till grund för studien utgår från Hallidays 

funktionella grammatik, ett perspektiv på grammatik som betydelseskapande, grundat 

av lingvisten Michael Halliday (Holmberg & Karlsson 2019). Perspektivet innebär 

kortfattat att det grundläggande i språket är den kommunikativa funktionen och den 

språkliga form som kommunikationen förmedlas i ses som ett uttryck för betydelse. 

Begreppet grammatik berör inte bara syntax och formlära utan får en utvidgad betydelse 

där även semantik och pragmatik får rum (Holmberg & Karlsson 2019).  

En text kan enligt Halliday (1985) beskrivas utifrån tre övergripande perspektiv: 

dess textuella, ideationella och interpersonella struktur (Hellspong & Ledin 1997, 

Holmberg & Karlsson 2019).  Den textuella strukturen behandlar textens form, från 

enskilda ord till textens uppbyggnad mellan satser, stycken och avsnitt. I den 

ideationella strukturen sätts fokus mer på innehållet i texten. Frågor om textens tema, 

vad texten kommer fram till och vilka allmänna synsätt som påverkar dessa är centrala 

inom strukturen. Vid analys utifrån den interpersonella strukturen betonas relationen 

mellan textens sändare och mottagare där man undersöker språkhandlingar, attityder 

och ramar. Nedan beskrivs den textuella strukturen mer ingående eftersom det är den 

strukturen denna studie berör. 

Den textuella analysen av en text delas in i tre nivåer där lexikogrammatiken, som 

rör frågor om lexikon och syntax, utgör den första nivån. Den andra nivån kallas för 

textbindning och där fokuseras på hur satser och meningar samspelar med varandra 

genom referensbindning, tematisk bindning, konnektivbindning och retorisk bindning. I 

den tredje och sista nivån analyseras textens helhet i termer av textmönster, disposition 

och metatext (Hellspong & Ledin 1997).  
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3.1 Lexikogrammatisk nivå 

Denna studie fokuserar på hur stil och komplexitet tar sig i uttryck inom den 

lexikogrammatiska nivån då variabler som ordvariation, nominalkvot, bisatser och 

fundament analyseras. Därför presenteras nedan några sätt att mäta just 

lexikogrammatiska variabler.  

 

3.1.1 Nominal – verbal 

Ett sätt att analysera en texts stil är att ställa språkdragen nominal och verbal mot 

varandra. Enligt Hellspong och Ledin (1997) finns fem mätningsbara aspekter att 

analysera i en text visat i tabellen nedan. 

 

Tabell 3.1 ur Hellspong & Ledin 1997:78 

NOMINAL  VERBAL 

Många substantiv på bekostnad av verb 

och pronomen 

Många verb och pronomen på bekostnad 

av substantiv  

Många långa nominalfraser Få långa nominalfraser 

Många attributiva prepositionsfraser Många adverbiella prepositionsfraser 

Få bisatser Många bisatser 

Långa meningar orsakas i regel av långa 

nominalfraser och många samordningar 

och uppräkningar 

Långa meningar orsakas i regel av långa 

prepositionsadverbial och många 

underordningar av satser 

 

Genom att analysera dessa fem aspekter kan informationstätheten mätas. Den nominala 

texten är konstaterande och informationstät, varför den kräver omsorgsfull planering av 

författaren och koncentrerad läsning av mottagaren. En nominal text uppstår nästintill 

alltid i skriven form medan den verbala, som tenderar vara mer resonerande och 

informationsgles, oftare skapas i spontant tal och talspråkliga texter. En text med många 

nominala drag upplevs således som tyngre läsning men förordas ofta i texter som ska ha 

en formell eller vetenskaplig framtoning (Hellspong & Ledin 1997:78). Ett relativt 

enkelt sätt att mäta om en text är nominal eller verbal är att räkna ut nominalkvoten, 

vilket görs genom formeln substantiv + particip + prepositioner delat med verb + adverb 

+ pronomen. Ett högt värde visar på att texten är nominal i sin stil och ett lågt värde 
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indikerar på att stilen är verbal (Melin & Lange 2000). Enligt anvisningarna till det 

nationella provet i svenska 2015 (Skolverket 2015) bör elevernas texter innehålla 

vetenskapliga stilmarkörer för att bli bedömda som godkända. Ska ett högre betyg 

erhållas ska stilen vara genomgående formell och vetenskaplig. Den nominala stilen är 

av mer formell karaktär varför det är relevant att jämföra elevtexternas nominalkvot 

med deras betyg. 

3.1.2 Ordräkning 

En kvantitativ textanalys på lexikogrammatisk nivå kan bland annat innebära räkning av 

ord (Hultman & Westman 1977:46). Detta kan göras på två sätt: genom räkning av 

graford eller av lexikonord. Räkning av graford innebär att räkna en följd av bokstäver 

eller tecken som tillsammans bildar ett ord. Varje teckenkombination räknas en gång 

och det görs således ingen skillnad på ord som stavas likadant men i skilda 

sammanhang betyder olika saker, till exempel ordet som vilket kan stå både som relativt 

pronomen och subjunktion. Räkning av lexikonord innebär att varje unikt ord räknas en 

gång. Grafordsräkning, även kallad löpordsräkning, talar om hur många ord en text 

innehåller medan lexikonord säger mer om ordens variation (Hultman & Westman 

1977:46-47). Ordvariationen är viktig när det gäller en texts kvalité. Vid bedömning av 

en text i skolans värld bör läraren enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2010:25) ta 

elevens ordvariation i akt. De skriver: ”Generellt gäller att språket ska vara varierat […]. 

Variationen syns i ordförrådet; den som har ett rikt och varierat ordförråd att utnyttja 

kan åstadkomma en läsvärd text som läsaren inte uppfattar som tjatig eller enformig.”  

En kvantitativ textanalysmetod som är vanlig i Sverige är LIX-modellen, 

utvecklad av Carl-Hugo Björnsson på 1960-talet. LIX står för läsbarhetsindex och är ett 

sätt att mäta hur lätt- eller svårläst en text är. Detta digitala verktyg räknar ut en texts 

löpord, lexikonord, antal meningar, genomsnittlig meningslängd, antal och andelen 

långa ord (fler än sex bokstäver) och tre olika mått på ordvariation. Dessa benämns 

TTR, OVIX och OVR (LIX.se). TTR är den minst komplicerade av dem och innebär att 

antalet unika ord divideras med antalet graford (type/token ratio). Detta sätt att mäta 

ordvariation har fått kritik eftersom textens längd har stor inverkan på resultatet. OVIX 

– ordvariationsindex däremot visar ordvariation utan att textens längd påverkar 

resultatet, om textlängden håller sig inom ett omfång om ca 230–1300 ord. OVIX 

räknas ut genom följande formel: (tokens)/log(2-(log(types)/log(tokens))) (Hultman & 
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Westman 1977). OVR är enklare att räkna ut än OVIX med formeln 

log(types)/log(tokens) och tar bättre hänsyn till textlängd än TTR (LIX.se). OVIX är det 

ordvariationsverktyg som används i föreliggande studie och även den som används i 

den tidigare forskning som denna studies resultat jämförs med. 

  

3.1.3 Fundamenten 

En annan lexikogrammatisk variabel som kan säga något om en texts språk och stil är 

variationen och längden på fundamenten i en sats. I bedömningsanvisningarna för det 

nationella provet år 2015 (Skolverket 2015:8) står det att:  

 

En varierad ordföljd känns igen genom fundamenten, de ord som står före det finita 

verbet i huvudsatsen. Om dessa utgör olika satsdelar (subjekt, adverbial och objekt), och 

om fundamenten dessutom är av varierande längd, blir känslan vid läsningen att texten 

har flyt och rytm.  

 

Långa fundament ställer högre krav på läsarens förmåga att komma ihåg innehållet i 

fundamentet och kunna koppla ihop det med den resterande meningen, vilket gör att en 

text med långa fundament upplevs som svårläst (Hellspong & Ledin 1997:77). En text 

med långa fundament blir mer komplex och syntaktiskt avancerad medan en text med 

korta fundament tenderar att upplevas som talspråklig och vardagsrelaterad (Josephson 

m.fl 1990:37). 

 Olika sorters fundament kan byggas ut och bli långa på olika sätt. 

Subjektsfundament kan byggas ut med bestämningar, både före och efter subjektet och 

dessa kan bestå av få eller många ord. Som längst och mest komplext blir det om 

bestämningarna är både för- och efterställda. Fundament med subjekt som huvudord 

kan även byggas ut som infinitivfraser. Adverbialfraserna kan byggas ut genom tids- 

och rumsaspekter som förmedlas genom prepositionsfraser. Vanligt är också att de 

adverbiella fundamenten består av villkorsbisatser, vilka kan göras relativt långa och 

komplexa (Svensson & Lindgren 2015). Den vanligaste satsdelen på 

fundamentsposition är subjektet, med eller utan attribut. Den utgör i snitt 60 – 80% av 

fundamenten i texter inom alla genrer. Adverbial kommer på andra plats med ca 30% 

och andra satsdelar utgör bara enstaka procentenheter (Westman 1974:155). Variationen 

av fundamentet är viktigt för textens språk och stil. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh 
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(2005:25) skriver att ”en skicklig skribent börjar inte varje mening med ett kort subjekt 

utan varierar inledande satsdel”.  

3.1.4 Bisatser 

En bisats är en sats som inte kan stå ensam, utan är beroende av en huvudsats. Bisatsen 

är underordnad huvudsatsen och inleds nästan alltid med en bisatsinledare i form av en 

subjunktion som att eller eftersom, ett pronomen som vilket eller ett adverb som där 

(Hellspong & Ledin 1997:74). Variationsmöjligheterna i bisatsanvändningen i svenska 

språket är mycket stora. En skicklig skribent behärskar konsten att skikta information 

genom användningen och placeringen av huvudsatser och bisatser (Josephson m.fl 

1990:31). 

I bedömningsanvisningarna till det nationella provet år 2015 står det:  

 

”När det gäller textens variation kan det vara givande att iaktta dels fördelningen mellan 

huvudsatser och bisatser, dels vilken typ av bisatser som förekommer. I vetenskaplig text 

krävs ett varierat bisatsbruk.” (Skolverket 2015:8) 

 

Det är således inte lämpligt att använda bisatser varken för mycket eller för lite. Hur 

fördelningen mellan satstyperna bör se ut framgår dock ej, endast att de ska varieras. 

Hur bisatstyper delas upp och kategoriseras finns det olika meningar om. Rehnqvist och 

Svensson (2012) presenterar en uppdelning med sju bisatstyper enligt följande tabell: 

 

Tabell 3:2 Bisatstyper. Skapad utifrån information ur Rehnqvist och Svensson 2012 

Bisatstyp Funktion Bisatsinledare Satsdel 

Avsiktsbisatser Talar om 

avsikten 

För att, så att Omständighetsadverbial 

Att-bisatser Uttrycker ett 

påstående 

Att Objekt, subjekt 

Frågebisatser Uttrycker fråga 

eller osäkerhet 

Om, vem? vad? 

vilken? hur? 

varför? 

Objekt 

Tidsbisatser Uttrycker tid När, medan, tills, 

innan 

Tidsadverbial 

Orsaksbisatser Talar om varför Då, därför att, 

eftersom 

Omständighetsadverbial 

Relativbisatser Attribut Som, vad, vars, 

vilken 

Attribut 
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Koncessiva bisatser Kontrast mellan 

huvudsats och 

bisats 

Trots att, även 

om, fast, fastän 

Omständighetsadverbial 

 

Föreliggande studie har ovan presenterad bisatskategorisering som teoretisk bakgrund i 

undersökningen av bisatsvariation.  

 

4 Tidigare forskning 
Nedan presenteras två tidigare studier av elevtexter på svenska. Den ena är 

Gymnasistsvenska av Hultman och Westman (1977) som är den första stora 

undersökningen i sitt slag. Den andra studien som redogörs för här är Godkänd i 

svenska? av Eva Östlund-Stjärnegårdh (2002) vilken refererar till och till stora delar 

bygger sin studie på Gymnasistsvenska. Hon skriver att ”många av beräkningarna är 

gjorda för att kunna erbjuda en jämförelse med Hultman och Westmans 

Gymnasistsvenska (1977)”. Därför presenteras resultaten från de båda forskningarna i 

tematisk form med resultat från Gymnasistsvenska först och sedan de jämförande 

resultaten från Godkänd i svenska? Några andra studier som undersöker samma sak har 

inte stått att finna, inte heller studier som riktar sig mot svenska som andraspråk. 

År 1977 skrev Hultman och Westman boken Gymnasistsvenska som en del i 

projektet Skrivsyntax, en omfattande undersökning av svenskt språkbruk i skrift. Syftet 

var att, från språkliga utgångspunkter, göra en bred grundläggande forskning om 

skrivträning i skolan. I projektet Gymnasistsvenska analyseras 151 texter skrivna av 

gymnasieelever i årskurs tre under det nationella provet i svenska år 1970. Texterna 

jämförs med varandra och det betyg de fått av verksamma lärare och expertbedömare, 

samt ställs i relation till bruksprosa i form av broschyrer, tidningsartiklar, 

läromedelstexter för gymnasiet och debattexter skrivna av vuxna.  

Eva Östlund-Stjärnegårdh gav år 2002 ut sin avhandling Godkänd i svenska? – 

Bedömning och analys av gymnasieelevers texter. De gymnasietexter som analyseras är 

60 till antalet och kommer från det nationella provet i svenska år 1997, alltså 27 år efter 

att de texter som analyserats av Hultman och Westman skrevs. Östlund-Stjärnegårdh 

fokuserar på vad som skiljer godkända gymnasieelevers texter från icke godkända och 

analyserar olika särdrag i texterna som i många fall grundar sig på Hultman och 

Westmans analysmetoder.  
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4.1 Ordvariation och nominalkvot 

Ordvariationen mättes i de båda studierna genom OVIX. Hultman och Westman fann att 

det fanns en korrelation mellan högt OVIX och högt betyg, med undantag av 

betygssteget mellan betyg 2 och 3 där siffrorna visade det omvända. Texterna med 

betyg 1 låg i genomsnitt på 58 kontra femmorna som tillsammans hade en OVIX-siffra 

på 67. I förhållande till bruksprosatexterna hade alla gymnasietexter lägre OVIX, men 

gymnasisttexterna med högst betyg låg inte så långt ifrån. Resultaten från Östlund-

Stjärnegårdh visade inte samma samband. Den genomsnittliga OVIX-siffran för texter 

med betyget godkänd låg på 56 jämfört med texterna med betyget icke godkänd som låg 

på 57. 

Utöver OVIX undersöker Hultman och Westman också ordklassfördelningen. 

Alla ord i alla uppsatser och bruksprosa taggas med en ordklass och redovisas i procent 

av antalet löpord i en text. Genom att ta kvoten substantiv + particip + prepositioner och 

dela med kvoten verb + adverb + pronomen kunde de göra en jämförelse av 

talspråklighet och skriftspråklighet. En hög siffra som resultat visar på en skriftspråklig 

framställning och en låg siffra visar på talspråklighet. Siffran som framkommer genom 

att jämföra de olika ordklasserna mot varandra kan också kallas att ta fram 

nominalkvoten. Ju högre nominalkvot, desto mer nominal/skriftspråklig stil jämfört med 

verbal stil (Cassirer 2015:82). 

 Inom denna undersökning jämförs gymnasisternas texter med både talsyntax och 

bruksprosa med resultat enligt följande tabell: 

 

Tabell 4:1 Nominalkvot i olika texter 

TALSYNTAX      GYMNASISTERNAS TEXTER      BRUKSPROSA 

           

 

 

Socialgrupp 3, 

kvinnor 

0,19 

Socialgrupp 3, män 0,22 

Socialgrupp 1, 

kvinnor 

0,26 

Socialgrupp 1, män 0,32 

Betyg 1 0,61 

Betyg 3 0,67 

Betyg 4 0,75 

Betyg 2 0,76 

Betyg 5 0,92 

Debattexter 0,89 

Tidningstexter 1,08 

Läroböcker 1,18 

Broschyrer 1,19 
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Resultatet visar att nominalkvoten i gymnasisternas texter ligger mitt emellan talat språk 

och bruksprosa. Vidare kan det utläsas att nominalkvoten stiger i förhållande till betyg, 

med undantag av betyg 2 som har näst högst nominalkvot av de fem betygen. Analys av 

detta slag står inte att finna i Godkänd i svenska? 

  

4.2  Fundament och bisatser 

Undersökningen av vilka satsdelar som oftast förekommer i fundamentsposition gav ett 

”anmärkningsvärt resultat” (Hultman & Westman 1977:212). Här kunde man se att 

andelen subjekt i fundamentsposition steg i samband med högre betyg och andelen 

adverbial sjönk. Hultman och Westman menar att resultatet var anmärkningsvärt 

eftersom de har sett gymnasister få skrivövningar i att inte börja meningar med ett 

subjekt som satsdel så ofta och därmed borde behärska detta på högre nivå. Östlund-

Stjärnegårdh undersöker bara andelen subjekt i fundamenten och går inte in på andra 

satsdelar. Hon fann att andelen subjektsfundament var något högre i IG-texterna än i G-

texterna, 66 respektive 64 procent.  Längden på fundamenten skiljer sig en aning mellan 

betygen i Gymnasistsvenska då de högre betygen 3, 4 och 5 i genomsnitt har lite kortare 

fundament (2,8-2,9 ord per fundament) än de lägre betygen 1 och 2 (3.0-3,1 ord per 

fundament). Detta resultat kommenterar författarna som något som kan te sig 

överraskande men förklarar det hela med att de långa fundamenten i de lägre 

betygsgraderna ofta är hela satser, medan de högre betygstexterna har fler utbyggda 

nominalfraser i fundamentet, vilket tyder på en mer nominal stil. Östlund-Stjärnegårdh 

fann däremot att de icke godkända texterna i genomsnitt hade lite kortare fundament än 

de godkända (2,6 respektive 2,8). 

 Vid analys av bisatser i gymnasisternas texter fann Hultman och Westman (1977) 

ett svårtolkat resultat där andelen bisatser inte korrelerade med betyg på något sätt. Det 

som stod klart i undersökningen var att informativ bruksprosa och reklamsvenska 

utmärks av låga andelar bisatser och att talat språk innefattar fler. Detta förklaras med 

att skrivet språk är mer koncentrerat och konstrueras genom att lägga informationen i 

mindre skrymmande formuleringar än hela satser. Östlund-Stjärnegårdh (2002) fann att 

IG-texterna innehöll något fler bisatser än G-texterna. De typer av bisatser som 

användes flitigast i gymnasisternas texter var relativsatser, att-satser och allmänna 

konjunktionssatser (Hultman & Westman 1977:191). Tillsammans utgjorde de 90% av 
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alla underordnade satser. Att-satserna var de mest använda (50%) och också de som till 

största del skiljde gymnasisternas texter från bruksprosan där användandet var betydligt 

lägre. Användningen av relativsatser visade sig däremot vara vanligare i bruksprosan än 

i gymnasisttexterna (bruksprosa=45,9%, gymnasisttexter=35,5%). Undersökningen av 

användningen av olika bisatstyper i de skilda betygsgrupperna resulterade än en gång i 

svårtolkade resultat då relativsatserna förekom mest i betygsgrupp 5 följt av grupp 2, 1, 

4 och sist 3. Att-satserna användes mest i betygsgrupp 3 följt av grupp 4, 2, 5 och sist 1. 

Det värde som stack ut var ettornas låga användning av att-satser vilket förklaras med 

att de i mindre mån refererade till stimulanstexter (Hultman & Westman 1977). 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) fann relativsatser något vanligare i IG-texterna än i G-

texterna och att-satserna det motsatta.   

 

5 Metod och material 
Kommande kapitel behandlar de metoder som har använts i undersökningen och 

presenterar det material som analyserats. Först motiveras valet av undersökningsmetod 

och undersökningarnas genomförande redovisas följt av genomgång av materialet och 

hur det insamlats och bearbetats. Slutligen diskuteras några forskningsetiska aspekter 

och undersökningens reliabilitet och validitet. 

5.1 Val av undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden utgörs av en kvantitativ textanalys med inslag av kvalitativ 

metod för att kunna studera texternas språk i fråga om variation och 

formuleringsförmåga. En textanalys innebär att göra djuplodande och detaljerade studier 

av språket i en text och när det gäller att studera just stilen i en text är 

metodkombination att föredra (Lagerholm 2010:88). Att kombinera två metoder har 

fördelar genom att de kombinerade resultaten kan bli mer omfattande och/eller 

komplettera varandra (Denscombe 2018:236).  

5.1.1 Analys av variationen  

Elevtexternas variation mättes genom tre olika variabler: OVIX-värde, 

fundamentsvariation och bisatsvariation. Varje text (åtta stycken) konverterades från 

PDF-format till Word-format (se avs. 5.3) och kopierades in i LIX-räknaren som tog 

fram ett OVIX-värde för varje text. Dessa siffror analyserades sedan djupare genom att 
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medelvärdet av de texter som fått ett E på språk och stil jämfördes med medelvärdet av 

de texter som fått ett A. Genom detta kan resultat huruvida de olika OVIX-värdena har 

ett samband med betyg utläsas.  

Fundamenten i elevtexterna markerades och analyserades utifrån vilken satsdel de 

tillhörde. Utgångspunkten var att det kunde röra sig om de fyra olika satsdelarna 

subjekt, adverbial, objekt och subjektiv predikativ. Denna kategorisering görs av 

Svensson och Lindgren (2015) i en analys av fundamentens variation i elevtexter och 

jag valde att följa den. Vid osäkerhet användes boken Universitetsgrammatik för 

nybörjare (Josefsson 2009) och om inte den kunde ge svar konsulterades handledaren. 

De olika satsdelarna i fundamentsposition räknades i varje text och omvandlades till 

procent av det totala antalet fundament. Även en genomsnittlig procentsiffra för varje 

satsdel i respektive betygsgrupp räknades ut. I de fall citat förekom räknades dessa bort 

eftersom de inte visar elevens egen textproduktion.  

Vid analys av bisatsvariationen identifierades först alla bisatser som stod att finna 

i elevtexterna. Dessa kategoriserades sedan efter den uppdelning som Rehnqvist och 

Svensson (2012) presenterar, där sju olika bisatstyper ingår (se avs 3.1.4). De flesta av 

bisatserna kunde kategoriseras med hjälp av exemplen och förklaringarna i boken 

(Rehnqvist och Svensson 2012) men i enstaka fall konsulterades även här handledaren 

för vägledning.   

5.1.2 Analys av formuleringsförmågan 

Elevernas formuleringsförmåga analyserades utifrån variablerna nominalkvot, 

fundamentslängd och andel ettordsfundament. 

De olika texternas nominalkvot räknades ut genom att ställa antalet substantiv mot 

antalet verb enligt formeln substantiv/verb. En mer exakt kvot kan uppnås genom att ta 

alla substantiv, prepositioner och particip och dela med antalet verb, adverb och 

pronomen men båda formlerna ger i stort sett samma resultat (Cassirer 2015:82).  

Jag började med att skriva ut texterna och gjorde sedan markeringar med olika 

färger vid alla substantiv och verb. Detta gjordes tre gånger per text för att undvika 

felmarkeringar. Vid osäkerhet om vilken ordklass ett ord tillhörde togs svenska 

akademiens ordlista till hjälp (svenska.se). Ord i citerade stycken räknades inte med. En 

snittsiffra för varje text räknades ut och likaså för varje betygsgrupp. Även här räknades 
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en genomsnittlig siffra för varje text respektive varje betygsgrupp ut och citerad text 

räknades bort från undersökningen.  

Fundamentens längd mättes genom att räkna ord per fundament, addera alla de 

siffrorna och dividera med det totala antalet fundament. Genom detta fick varje text en 

siffra om genomsnittlig fundamentslängd vilka sammanställdes i betygsgrupper för att 

överblicka om skillnad fanns. Även antalet ettordsfundament i varje text räknades och 

dividerades med det totala antalet fundament för att få fram en procentsats. Genomsnitt 

för varje betygsgrupp räknades ut.  

 

5.2 Undersökningsmaterial 

Materialet består av åtta elevtexter skrivna under det nationella provet i svenska som 

andraspråk 3 på gymnasiet våren 2015. Dessa åtta valdes ut ur en textbank på 46 texter. 

Både kvinnliga och manliga elever finns representerade och alla läste naturvetenskapligt 

program under vårterminen 2015. Fyra av texterna har av lärare bedömts ligga på en E-

nivå gällande språk och stil och de andra fyra har bedömts ligga på en A-nivå. 

Avgränsningen till ett program gjordes för att få en snävare analysgrupp och syftet med 

betygsavgränsningen var att få en så stor bredd som möjligt för att kunna jämföra 

samband mellan variation och formuleringsförmåga med betyg.  

I uppgiftsbeskrivningen till det nationella provet i svenska och svenska som 

andraspråk år 2015 uppmanas eleverna att skriva ett PM på temat sagor och sägner.  

Eleven ska skriva som om hen just börjat på universitetet och fått uppgiften av sin lärare 

där. Texten ska innehålla en av tre valbara frågeställningar som analyseras med hjälp av 

fakta och åsikter från olika källor tagna ur nationella provets texthäfte. I det analyserade 

materialet finns alla tre frågeställningar representerade. Ingen avgränsning gjordes 

angående detta dels eftersom textgenren och det övergripande temat var densamma i 

alla uppgifter och dels för att avgränsningen kring elevernas programtillhörighet 

prioriterades högre. En kombination var ej möjlig med det begränsade textutbud på 46 

texter som fanns till förfogande. 

5.3 Insamlingsmetod och bearbetning av material  

Eftersom nationella prov är sekretessbelagda fick jag vända mig till institutionen för 

nordiska språk på Uppsala universitet. De kunde ge mig elevtexter, uppgiftsbeskrivning 
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och bedömningsunderlag till det nationella provet i svenska och svenska som 

andraspråk 3 på gymnasiet från år 2015.  

De analyserade texterna skickades till mig via mejl i PDF-format. Fyra av texterna 

var skrivna på dator och fyra för hand. För att kunna lägga in texterna i LIX-räknaren 

krävdes en konvertering från PDF till Word, vilket av de handskrivna texterna gjordes 

manuellt av mig. Vid konvertering av de datorskrivna texterna togs ett 

konverteringsprogram vid namn Adobe Acrobat till hjälp. Detta program konverterade 

det mesta korrekt men då det förekom läraranteckningar i texterna uppstod fel som fick 

korrigeras i efterhand. Texterna har konverterats så ordagrant som möjligt med 

undantag av korrigeringar av stavfel och sär- och hopskrivningar eftersom dessa 

faktorer skulle ge en felaktig bild av till exempel ordvariationen i en LIX-räkning. En 

kontrollerande genomläsning och jämförelse mellan originaltexten och den 

konverterade Word-texten gjordes för att säkerställa kvalitén i konverteringen. Här 

hittades några olikheter mellan texterna och dessa korrigerades utefter originaltexten.  

5.4  Forskningsetiska aspekter 

De elever som skrivit texterna som analyserats i denna studie gick år 2015 i trean på 

gymnasiet och var således vuxna. Informerat samtycke var inte möjligt att erhålla, vilket 

enligt veteskapsrådets forskningsetiska principer inte behövs om så är fallet och 

datainsamlingen inte medför personliga risker för deltagarna. Jag har, enligt avtal med 

Uppsala universitet, avidentifierat texterna och gett dem kodnamn. Inga texter kommer i 

föreliggande studie att presenteras i sin helhet och de kopior som skapats, samt digitala 

filer kommer efter studiens färdigställande att förstöras och raderas. 

Jag har genom att skriva under en sekretessblankett i samband med mottagandet 

av elevtexterna förbundit mig till att inte använda dem till annat än min undersökning, 

inte sprida dem till andra samt att skicka ett exemplar av min färdiga uppsats till 

Uppsala universitet.  

5.5 Reliabilitet och validitet 

Ett undersökningsmaterial på åtta texter kan anses vara för litet för att kunna dra några 

slutsatser av reliabilitet, men ses undersökningen som komplement till de studier som 

redan gjorts bidrar den till forskningen trots sin ringa storlek. Dock är en generalisering 

av resultatet svår att motivera på grund av antalet texter som använts i studien.  
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 Det faktum att jag ensam gjort huvudparten av analyserna kan ha en påverkan på 

studiens reliabilitet eftersom det endast är mina observationer och beräkningar som 

legat till grund för resultaten. Felberäkningar och påverkan av förutfattade förväntningar 

riskerar att influera resultatet då inte en andra part kontrollräknar och ifrågasätter. Jag 

har varit så noggrann jag kunnat och kontrollräknat varje undersökningsvariabel minst 

tre gånger. Vid svåra fall har handledaren agerat medbedömare.  

  

6 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i föreliggande studie. Först 

redovisas resultaten från undersökningen av variationen, följt av resultaten från 

undersökningen av formuleringsförmåga. Bedömningskategorierna variation och 

formuleringsförmåga är inte två isolerade begrepp utan går lätt in i varandra och speglar 

ibland samma kvalitéer. I detta kapitel har ändå en uppdelning gjorts till förmån för 

överskådlighet.  

6.1 Variation 

Variationen har undersökts genom tre variabler. Dessa är OVIX-värde, 

fundamentsvariation och bisatsvariation. Resultaten presenteras var för sig i 

ovanstående ordning. 

6.1.1 OVIX-värde 

Nedan redovisas resultatet av OVIX-mätningen i elevtexterna i ett stapeldiagram. Ett 

värde för varje text presenteras samt ett genomsnittligt värde för de båda 

betygsgrupperna.  
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Figur 6.1 OVIX-värde i elevtexterna 

 

OVIX-värdet är något högre i A-texterna än E-texterna. Dock visar tabellen att det näst 

högsta värdet (65) återfinns i betygsgruppen E men även det lägsta värdet (49,4) finns 

där. Det genomsnittliga värdet för respektive betygsgrupp visar på att OVIX-värdet 

stiger med stigande betyg, med en differens på 4,9.  

 

6.1.2 Fundamentens variation  

Fundamentens variation redovisas i ett stapeldiagram för A-texterna och ett för E-

texterna. Resultat för varje text samt ett genomsnitt finns med i respektive diagram. 

Först kommenteras diagrammen var för sig för att sedan jämföras med varandra.   

 

Figur 6.2 Satsdelar i fundament A-texter 
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Bland A-texterna kan en relativt samstämmig fördelning av satsdelar i 

fundamentsposition utläsas. Tre av fyra texters fundament innehåller ca 60% subjekt 

och ca 30% adverbial, vilket enligt Westman (1974) ligger inom medelvärdet för texter 

generellt. Den text som sticker ut i sammanhanget är text tre som visar upp 55% 

adverbial och 34% subjekt samt den högsta siffran för både objekt (8%) och subjektiv 

predikativ (3%). Författaren till text tre använder sig flitigt av tidsadverbial så som idag 

och förr i tiden då hen har valt den frågeställning som jämför gammal folktro med ny, 

men även sätts- och omständighetsadverbial förekommer frekvent. Exempel på sådana 

är otvivelaktigt och utan tvekan, samt därför och trots att.  

 

 

 

Tabell 6.3 Satsdelar i fundament E-texter 

 

Bland E-texterna visar alla upp en högre användning av subjekt än adverbial. Den text 

som visar något avstickande siffror är även här nummer tre, där användningen av 

adverbial är högre än de andra och även högre än det generellt är (se avs 3.1.3). Detta 

beror till stor del på hög användning av refererande rumsadverbial så som i tidskriften 

Borås tidning och i artikeln men även tidsadverbial så som i många årtionden, idag och 

år 1959. Precis som text A3 skriver denna elev jämförande om gammal och ny folktro 

vilket hade kunnat vara en förklaring till det höga användandet av adverbial men även 

text E1 och E4 som visar upp lägre användning av adverbial behandlar samma ämne. 

Användningen av satsdelarna objekt och subjektiv predikativ är mycket liten då endast 

en text (E3) har tre procent objekt på fundamentsposition och resterande noll procent av 

både objekt och subjektiv predikativ.  
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 De genomsnittliga siffrorna från de båda betygsgrupperna skiljer sig något åt 

gällande subjektsanvändningen där A-texterna använder 56% och E-texterna 63%. 

Denna differens beror till stor del på den låga användningen av subjekt i A3. Hade den 

texten gått i linje med de andra skulle snittsiffran landat någonstans runt 63%. 

Adverbialanvändningen är 38% i A-texterna och 36% i E-texterna, vilket endast är en 

differens på 2%. Den stora skillnaden mellan A- och E-texterna är användningen av de 

resterande satsdelarna objekt och subjektiv predikativ, där A-texterna visar upp en 

förmåga att variera fundamenten även med dessa satsdelar, vilket E-texterna inte gör.  

6.1.3 Bisatsvariation 

Bisatsvariationen redovisas även den genom ett stapeldiagram för varje betygsgrupp. 

Efter dem följer ett diagram för genomsnittet i grupperna för att lättare kunna göra en 

jämförelse.  

 

Tabell 6.4 bisatsvariation i A-texterna 

A-texterna har genomgående högst andel relativbisatser. Av dessa är majoriteten som-

inledda men även bisatsinledaren vilken/vilka är relativt vanlig. Text A2 sticker ut med 

sin höga andel av relativbisatser, vilken till störst del är hög på bekostnad av avsikts- 

tids- och orsaksbisatser där användningen är noll. Däremot är text A3 den enda av alla 

elevtexter som visar upp användning av koncessiva bisatser. Trots detta utgör text A3 

den minst varierade texten i hela materialet. Att-bisatserna är de näst vanligaste i alla A-

texter, vilka ofta har en refererande funktion i stil med ”Bettelheim skriver att sådana 

händelser ska tas med stort allvar”. I de resterande fem bisatstyperna är användningen 

7

33

7
10

0

43

00

28

2 0
5

60

5

15

29

0

12

0

44

00

23

13
9,5 9,5

45

0
0

10

20

30

40

50

60

70

Avsiktsbisatser Att-bisatser Frågebisatser Tidsbisatser Orsaksbisatser Relativbisatser Koncessiva
bisatser

Bisatsvariation i A-texterna

A1 A2 A3 A4



 

 

 

 21 

mer spridd mellan de olika texterna. Vid varje bisatstyp har en eller flera texter ingen 

representation alls samtidigt som någon text visar på en andel upp emot 10% eller mer 

vid samma bisatstyp.  

 

         

 

Tabell 6.5 Bisatsvariation i E-texterna 

 

Bland E-texterna är att-bisatserna högst representerade med procentsatser mellan 40 och 
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Tabell 6.6 Genomsnittlig bisatsvariation 

6.2 Formuleringsförmåga 

Formuleringsförmågan har undersökts genom två variabler. Dessa är nominalkvot och 

fundamentens längd. Resultaten presenteras var för sig i ovanstående ordning.  

6.2.1 Nominalkvot 

Nedan presenteras analysen av nominalkvotsvärde i de åtta texterna genom ett 

stapeldiagram. Först visas ett värde för varje text och sedan ett genomsnittsvärde för 

varje betygsgrupp. 

 

Figur 6.6 Nominalkvot i elevtexterna 
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högt som de lägsta A-texterna. Det genomsnittliga värdet av betygsgruppernas 

nominalkvot skiljer sig med 0,51 vilket kan anses vara mycket eftersom det högst 

uppmätta värdet i alla texterna är 1,9. Detta innebär att A-texterna generellt sett har en 

mer nominal stil än E-texterna, vilket enligt bedömningsanvisningarna (Skolverket 

2015) ska premieras under kategorin språk och stil.  

   

6.2.2 Fundamentens längd 

Mätningen av fundamentens längd presenteras nedan i ett stapeldiagram där varje text 

har fått ett genomsnittligt värde av ord/fundament. De två senare staplarna redovisar en 

genomsnittlig siffra för betygsgrupp A respektive E.  

 

Tabell 6.7 Fundamentens längd 

 

Generellt sett har A-texterna längre fundament än E-texterna, undantaget att den högsta 

siffran bland E-texterna är högre än den lägsta bland A-texterna.  Den genomsnittliga 

siffran av betygsgruppernas fundament skiljer sig med över 1,3 ord vilket visar på att 

stigande fundamentslängd korrelerar med stigande betyg.  

 Vid en mätning av andelen ettordsfundament i texterna visades att E-texterna i 

genomsnitt har 63% ettordsfundament jämfört med 41% i A-texterna. Detta visar dels 

på en godare formuleringsförmåga och dels på en större variation i fundamentslängd 

bland A-texterna.  
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7 Diskussion  
I detta kapitel följer en inledning som sammanfattar resultaten kort, följt av en 

resultatdiskussion där resultaten ställs i ljuset av tidigare forskning. Vidare följer en 

metoddiskussion och avslutningsvis en presentation av studiens slutsatser och förslag på 

vidare forskning. 

7.1 Inledning 

Studiens frågeställningar, hur variation och formuleringsförmåga skiljer sig mellan A-

texter och E-texter får sammanfattningsvis följande svar. I fråga om variation utmärker 

sig A-texterna genom att ha ett genomsnittligt högre OVIX-värde, fler olika satsdelar i 

fundamentsposition och fler relativbisatser. E-texterna visar istället upp fler att-bisatser. 

I fråga om bisatsvariation är resultatet relativt jämnt mellan betygsgrupperna men E-

texterna visar upp något fler exempel på användning av de mer ovanliga bisatstyperna 

och därmed en bredare variation.  

 Siffrorna från nominalkvotsundersökningen talar klart för att A-texterna har en 

mer nominal stil än E-texterna och likaså är fundamenten i genomsnitt längre i A-

texterna och ettordsfundamenten färre.  

7.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultaten från denna studie i jämförelse med tidigare forskning. Först 

diskuteras variationen och sedan formuleringsförmågan. 

7.2.1 Variation 

I denna studie skiljer sig OVIX-värdet mellan betygsgrupperna med 4,9. A-texterna har 

ett genomsnitt på 59,6 och E-texterna 54,7 I jämförelse med Hultman och Westman 

(1977) är det en liten skillnad då det högsta betyget där hade ett genomsnitt på 67 och 

det lägsta på 58 med en differens på 9. Men tendensen att OVIX-värdet stiger i 

förhållande till betyg är densamma. Resultatet går även hand i hand med Östlund-

Stjärnegårdhs (2002) undersökning som visade på att IG-texter hade lägre OVIX-värde 

än G-texterna. 

I jämförelse med tidigare forskning går resultatet gällande subjektanvändningen i 

fundamentsposition hand i hand med Östlund-Stjärnegårdhs resultat som visar att 

andelen subjektsfundament sjunker i och med högre betyg. Hultman och Westmans 



 

 

 

 25 

studie redovisade däremot resultat helt tvärt om där subjektsanvändningen stiger och 

adverbial- och predikativanvändningen sjunker i takt med högre betyg. Variationen i sig 

diskuteras inte i de tidigare studierna men är viktig i denna eftersom 

bedömningsanvisningarna (Skolverket 2015) tydligt framhåller fundamentsvariation 

som något positivt. Mina resultat visar på att A-texterna har en bredare variation där 

genomsnittet subjekt=56%, adverbial=38%, objekt=4% och subjektiv predikativ=2% 

jämfört med E-texternas genomsnitt på 63% subjekt 36% adverbial, 1% objekt och 0% 

subjektiv predikativ. 

Gällande bisatsvariationen fann Hultman och Westman (1977) att den lägsta 

betygsgruppen använde sig av minst att-bisatser. Detta stämmer inte överens med denna 

studies resultat där den lägsta betygsgruppen helt klart använder flest att-bisatser. 

Östlund-Stjärnegårdh fann att relativbisatser var vanligare i den lägsta gruppen, vilket 

inte heller överensstämmer med mitt resultat. Huruvida relativbisatser eller att-bisatser 

skulle anses mer passande i den vetenskapliga stilen har jag ej lyckats finna någon 

information om. Därför är det svårt att diskutera vidare om bisatsanvändningen är något 

som påverkar bedömningen. Det som ska påverka bedömningen gällande bisatser är hur 

väl eleverna varierar sig mellan de olika typerna (Skolverket 2015). Den lilla differens i 

bisatsvariation som stod att finna i denna studies resultat pekar på att E-texterna varierar 

användningen något mer, vilket inte verkar väga tungt i en bedömningssituation.  

 

7.2.2 Formuleringsförmåga 

Att nominalkvoten stiger i förhållande till betyg, som denna studies resultat visar, 

korrelerar med Hultman och Westmans (1977) undersökning av nominalkvot i 

elevtexter. De finner att de texterna med högst betyg också har högst nominalkvot och 

de med lägst betyg har lägst kvot. Dock skiljer sig siffrorna i föreliggande undersökning 

stort med Hultman och Westmans. Den högst uppmätta kvoten i deras undersökning var 

0,92 jämfört med den högsta kvoten i denna analys som är 1,9. Inte ens mätning av 

nominalkvot i broschyrer kommer upp i de siffrorna (Hultman & Westman 1977). 

Kanske kan den stora differensen bero på att Hultman och Westman använder sig av 

total nominalkvotsberäkning och jag den enkla. Enligt Cassirer (2015:82) ska dock de 

båda beräkningssätten vara relativt likvärdiga. Alternativt lär sig elever idag att skriva 

mer nominalt i skolan och siffrorna har därmed höjts generellt. Tyvärr gör inte Östlund-
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Stjärnegårdh någon undersökning av nominalkvot som kan bidra till diskussionen. Inte 

heller har jag funnit någon annan studie som jämför nominalkvot och betyg hos 

gymnasister eller högstadieelever.  

Den genomsnittliga siffran av betygsgruppernas fundament i denna studie skiljer 

sig med över 1,3 ord vilket visar på att stigande fundamentslängd korrelerar med 

stigande betyg. A-texterna har i genomsnitt 3,66 ord i fundament och E-texterna 2,31. 

Detta resultat uppkom inte i Hultman och Westmans (1977) studie där man fann ett 

motsatt resultat men med en lägre differens på 0,2. Östlund-Stjärnegårdh redovisar dock 

liknande tendenser men endast med 0,2 ord i skillnad på IG- och G-texter. Konstateras 

kan att lärare som bedömt texterna som analyserats i denna studie medvetet eller 

omedvetet har bedömt längre fundament som en positiv variabel.  

7.3  Metoddiskussion 

Kvantitativ forskning analyserar siffror. Vanligt är också att det material som analyseras 

är stort och att forskaren hålls opartisk till tolkning av resultatet (Denscombe 2018). Jag 

har analyserat siffror och försökt leta svar på mina forskningsfrågor genom dessa. 

Materialet som analyserats i föreliggande studie var inte särskilt stort, vilket är en 

nackdel i sammanhanget. Opartiskhet var dock lätt att erhålla då mina förväntningar och 

föreställningar inte kunde påverka siffrorna som framkom i hög grad. Dock kan det 

faktum att jag ensam genomförde alla undersökningar påverka resultatet genom 

bristande kunskap, trötthet och misstolkningar. Förhoppningsvis har dessa variabler 

minskat genom att jag vid varje undersökning kontrolläste och kontrollräknade mer än 

en gång och konsulterade handledare vid svåra fall.    

Genom en kvantitativ metod nås precision i form av exakta mått, vilket gör det 

enkelt att jämföra resultat från olika studier, dock kan det till synes glasklara resultatet 

dölja en mer komplex verklighet (Lagerholm 2010:31). Jag har utgått mycket från 

siffror men också försökt analysera varför de ser ut som de gör. Lätt är dock att missa 

något och jag kan inte med säkerhet veta att jag fått med eller tolkat allt rätt.  

En svårighet jag mötte uppkom i undersökningen av fundamentsvariation då 

flertalet satser var felkonstruerade till följd av att skribenterna var andraspråkstalare. 

Detta gjorde det svårt att kategorisera vissa satser till en satsdel. Ett exempel på en 

sådan mening är denna: ”Liksom gamla folktro om boskapslycka har moderna sägner 

som lockbrunnar samma betydelse till varför specifika saker och ting händer 
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vardagligen”. Både jag och min handledare hade problem med den, men enades efter 

diskussion om lämplig satsdelskategori. Vid några få tillfällen räknades ofullständiga 

satser bort då det var omöjligt att avgöra om det till exempel var menat som en bisats 

eller huvudsats.  

Valet att göra en enkel nominalkvotsuträkning istället för en fullständig verkar 

med facit i hand inte som ett bra val. Siffrorna mellan mina och tidigare forsknings 

resultat skilde stort och anledningen kan möjligen ha varit de olika tillvägagångssätten. 

Om möjlighet att göra om studien gavs skulle jag ha gjort en fullständig uträkning.  

7.4 Slutsatser och vidare forskning 

Slutsatser av denna studie är att variation och formuleringsförmåga verkar vara något 

som lärare värderar i en bedömningssituation. Alla resultat är inte glasklara och ligger 

inte i linje med tidigare forskning men tendensen att A-texterna fått högre värden på 

majoriteten av undersökningarna bekräftar denna slutsats. Alltså bör variation och 

formuleringsförmåga vara något som explicit lärs ut i skolorna i Sverige för att hjälpa 

eleverna att utveckla ett rikare språk och nå högre betyg inom kategorin språk och stil.   

Denna studie inriktades på den textuella strukturen och lexikogrammatiken, 

närmare bestämt variation och formuleringsförmåga. Detta är en liten del av alla 

aspekter som vägs in i bedömningen av en text och bara en liten del av allt som inräknas 

Hallidays funktionella grammatik (Holmberg & Karlsson 2019). Därför vore det 

intressant att i vidare forskning bredda perspektivet och ta in andra bedömningsaspekter 

inom den textuella strukturen också, så som struktur, textbindning, korrekthet och så 

vidare. De andra strukturerna i Hallidays indelning, den ideationella och interpersonella 

Hellspong & Ledin (1997), kunde vara fokus i andra fortsatta studier för att se hur dessa 

påverkar betygen på elevtexter jämfört med den textuella strukturen. Intressant vore 

även att låta fler bedömare sätta betyg på texterna för att se hur väl de stämmer överens. 

Kanske hade flera av de i denna studie analyserade texter bedömts på annat sätt och fått 

andra betyg och på så viss gett denna studie andra resultat.  
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