
 

 

 

Kandidatuppsats 

Hur ser de svenska som 

andraspråkstexter ut som får  

A eller E i betyg? 
En jämförande och kvantitativ textlingvistisk studie 

av nationella provtexter från grundskolan årskurs 9 
 

Författare: Katarina Jadinge 

Handledare: Gisela Håkansson 

Examinator: Shirley Näslund 

Termin: VT16 

Ämne: Svenska som andraspråk 

Nivå: 61-90hp 

Kurskod: 2SS10E 



  
 

i 
 

Abstrakt 
I det svenska skolväsendet finns två likvärdiga svenskämnen i form av dels svenska och 

dels svenska som andraspråk. I grundskolans sista årskurs måste samtliga elever delta i 

ett nationellt prov. De två ämnesproven är identiska men bedömningen mellan dem 

skiljer sig åt genom att i svenska som andraspråksprovet ska läraren ta hänsyn till de 

kommunikationsstrategier eleven använder. Det är oklart exakt vad som avses med 

sådana strategier. I den här studien undersöks elevtexter från de nationella proven i 

svenska som andraspråk år 2013 och 2015, 20 med betyg E och 20 med betyg A eller B. 

Forskningsfrågan rör hur den skriftliga andraspråksvenska ser ut som av verksamma 

lärare bedöms med betyg A eller E i grundskolans årskurs 9. Analysen är kvantitativ 

och inkluderar textlängd, ordlängd, andel långa ord, ordvariation, meningslängd, 

makrosyntagmlängd, kvoten mellan mening och makrosyntagm, fundamentslängd, 

andel subjektsfundament och andel ettordsfundament.  Resultatet redovisas uppdelat på 

betyg, texttyp och kön samt jämförs med tidigare studier av  elevtexter i ämnet svenska. 

Resultatet pekar på att högbetygstexterna är längre, har en högre ordvariation, en lägre 

kvot mellan mening och makrosyntagm och längre fundament än lågbetygstexterna. Det 

finns stora skillnader i resultatet beroende på texttyp och små beroende på kön. Jämfört 

med svenska texter har svenska som andraspråkstexterna lägre ordvariation och högre 

andel subjektsfundament. 
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1 Inledning 
Sverige fick år 2011 en ny läroplan för grundskolan och i den finns två likvärdiga 

svenskämnen. Svenska respektive svenska som andraspråk har varsin kursplan men 

skillnaderna mellan dem är små. Det finns heller ingen skillnad i betygens meritvärde 

när eleven söker till gymnasiet. Båda ämnena ställer höga krav på elevens språkliga och 

kognitiva förmågor. Kraven är desamma oavsett om eleven läser svenska eller svenska 

som andraspråk. Den avgörande skillnaden mellan de två är att i svenska som 

andraspråk ska bedömningen av elevens förmågor ske ”utan för tidiga krav på språklig 

korrekthet” (Skolverket 2011a:234). Skolverket har gett ut ett bedömningsstöd för de 

båda svenskämnena där en redogörelse för lärares bedömning av en resonerande text 

beskrivs. De andraspråkstexter som utgör underlag för exemplen har en mycket hög 

överensstämmelse med målspråksnormen (Skolverket 2012). Överensstämmelsen är så 

hög att det i flera fall är svårt att avgöra om det rör sig om en andraspråkstext över 

huvud taget. 

Varje år skriver alla elever i grundskolans årskurs 9 nationella prov i 

antingen ämnet svenska eller svenska som andraspråk. De två proven är identiska och 

det enda som skiljer dem åt är bedömningen. Den bedömningsmatris som medföljer 

provet finns i två versioner, dels för svenska och dels för svenska som andraspråk. De 

två skiljer sig åt endast genom att andraspråkstexterna ska bedömas med hänsyn tagen 

till ”kommunikationsstrategier” (Gruppen för nationella prov i svenska och svenska 

som andraspråk 2016). I bilaga B finns ett exempel på en bedömningsmatris och det 

framgår inte klart vad dessa kommunikationsstrategier innebär. Den nationella 

provgruppen tillhandahåller även stöd till hjälp för lärare som bedömer elevtexter i det 

nationella provet (ibid.). I likhet med Skolverkets bedömningsstöd har de elevtexter som 

valts ut en mycket hög överensstämmelse med målspråksnormen och även här är det 

svårt att avgöra om det rör sig om en andraspråkstext. 

Tidigare studier visar på en bristande samstämmighet kring betygssättning 

(Östlundh-Stjärnegårdh 2002; Skolinspektionen 2012). Bedömning av svenska som 

andraspråkselever kan vara än svårare då det kräver att läraren ser genom inlärarspråket 

för att fokusera innehållslig och kommunikativ kvalitet (Skolverket 2011b:18). Det 

ställer höga krav på lärarens kunskaper om andraspråkstillägnelse. Kanske är det så att 

godtyckligheten i bedömningen får större spelrum eftersom lärarens tolkningsutrymme 

blir allt större ju mer rudimentärt interimspråket är. Ur ett rättviseperspektiv är det 

angeläget att den språkliga nivå som krävs för att få ett visst betyg är densamma över 
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riket. Den offentliga statistiken visar en hög samstämmighet mellan resultaten på de 

nationella proven och slutbetygen i grundskolan (Skolverket 2016). Genom att se 

närmare på texter producerade vid det nationella provet och relatera dessa till det betyg 

de fått kan förhoppningsvis en uppfattning fås om vilken skriftlig interimsspråksnivå 

som krävs för att få ett visst slutbetyg i grundskolan.  

 

1.1 Forskningsfråga 
Mot bakgrund av den ovan beskrivna situationen formuleras forskningsfrågan som 

följer: Hur ser den skriftliga andraspråkssvenska ut som av verksamma lärare bedöms 

med betyg E respektive A på grundskolans sista termin? Frågan belyses utifrån kön och 

texttyp då detta är vanligt i tidigare bedömningsstudier av svenska elevtexter och 

jämförelser görs med flera sådana studier.    

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för teori och tidigare forskning i kapitel 2. Sedan 

följer ett kapitel om studiens metod och material i kapitel 3. Resultatet redovisas i 

kapitel 4 och i kapitel 5 förs en sammanfattande diskussion. I kapitel 6 avslutas 

uppsatsen med en framåtsyftande blick på vidare frågor. 

 

 

2 Teori och tidigare forskning 
Kapitlet inleds med en teoretisk förankring och en kort beskrivning av forsknings-

området i avsnitt 2.1 och sedan följer i avsnitt 2.2 en redogörelse för de textanalytiska 

studier av elevtexter i ämnet svenska vilka används för jämförelser med den här 

studiens resultat. 

 

2.1 Teori och forskningsområde 
Den övergripande teoretiska ramen är socialkonstruktionistisk där mening ses som 

skapad i ett kulturellt och socialt sammanhang för att sedan internaliseras i individen. 

Språk är enligt denna teori ett verktyg för meningsskapande. Bedömningen av 

nationella provtexter är en del i den sociala och kulturella kontext i vilken elevens 

prestation äger rum och ”ur ett pedagogiskt perspektiv kan bedömning betraktas som ett 

av de system genom vilket utbildningen signalerar vilken kunskap som är viktig” 

(Forsberg & Lindberg 2010:8). Utmärkande för uppsatsen är även ett kognitivt 
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perspektiv vilket betraktar språk- och kunskapsutveckling som en process där individen 

successivt kan förstå och uttrycka alltmer specifika skillnader (Ekerot 2011:26). 

Bedömning i utbildningsväsendet kan studeras ur olika perspektiv. En 

övergripande indelning av forskningsområdet görs i rapporten Svensk forskning om 

bedömning – en kartläggning (Forsberg & Lindberg 2010). I rapporten undersöks 

svenska doktorsavhandlingar under perioden 1990-2009 och nio forskningsperspektiv 

identifieras. Författarna finner att en knapp fjärdedel av samtliga avhandlingar hör 

hemma inom perspektivet Lärares didaktiska bedömningspraktik (Forsberg & Lindberg 

2010:80). Perspektivet kännetecknas av en fokusering på ”lärares didaktiska över-

väganden inom olika bedömningspraktiker” (Forsberg & Lindberg 2010:80) och 

koncentreras huvudsakligen till ämnesdidaktiska avhandlingar.  Inom denna grupp 

återfinns studier som använder textlingvistiska metoder för analys av elevtexter och 

ställer dessa i relation till lärares bedömning av texterna. 

 

2.2 Tidigare bedömningsstudier 
De två första arbeten som redovisas nedan är tongivande inom svenska bedömnings-

studier med fokus på elevtexter skrivna av förstaspråkstalare. Båda ser på gymnasisters 

språk men trots det kommer de att användas för jämförelser med mina resultat. Klassisk 

på området är Tor G. Hultman & Margareta Westmans bok Gymnasistsvenska från år 

1977. Den har närmare 40 år på nacken och utgör den fond mot vilken samtliga övriga 

studier visas. Boken går grundligt igenom 151 uppsatser från 1970 års centrala prov i 

svenska i årskurs 3 på gymnasiet. Texternas språkliga struktur analyseras bland annat 

vad gäller textlängd, ordlängd, ordvariation, ordklassfördelning, menings- och 

makrosyntagmlängd, fundament och ett flertal andra variabler. Alla resultat finns 

uppdelade efter betygssteg och kön. Deras resultat visar bland annat att längre texter, 

högre ordvariation och en högre andel subjekt i fundamentet har ett samband med högre 

betyg. 

En av de avhandlingar som tas upp i rapporten Svensk forskning om 

bedömning – en kartläggning (Forsberg & Lindberg 2010) är Eva Östlund-Stjärnegårds 

avhandling Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gymnasieelevers texter från 

år 2002. Östlund-Stjärnegård gör en genomgång av 60 elevtexter i ämnet svenska i 

gymnasiets sista årskurs. Hon undersöker bland annat textlängd, ordlängd, menings- och 

makrosyntagmlängd, ordvariation, andel långord och fundamentlängd. Samtliga resultat 

redovisas efter kön och texttyp. I avhandlingen görs även en ombedömning av 
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elevtexternas betyg. Även i denna studie visas på ett samband mellan högre betyg och 

längre texter samt en stor diskrepans mellan de betyg som texter får av elevens lärare 

respektive en extern bedömare. 

Eftersom mitt material är hämtat från årskurs 9 i grundskolan inkluderar 

jag även resultat från tre kortare uppsatser som undersöker svenska förstaspråkstexter 

från nationella prov i årskurs 9. Jämförelser mellan första- och andraspråkstexter kan på 

så sätt bli mer relevanta. Avgörande för urvalet av tidigare studier har varit dels att deras 

material skulle vara nationella provtexter och dels att deras metod skulle vara 

densamma som min. Erika Kiland undersöker i sitt examensarbete Textbedömning och 

kvantitativa mått. En undersökning av textlängd, ordförråd och syntaktisk komplexitet i 

elevtexter i förhållande till betyg från år 2012 om några statistiskt signifikanta samband 

finns mellan de undersökta variablerna och betyg. Materialet utgörs av 30 elevtexter 

producerade vid det nationella provet i svenska år 2011 i årskurs 9. Texterna är samtliga 

insändare till en tidning. De variabler som ingår i Kilands studie är bland annat 

textlängd,ordlängd, andel långa ord och makrosyntagmlängd. Kiland gör ingen 

uppdelning av resultatet efter kön. Hon kan inte hitta några statistiskt säkerställda 

samband mellan dessa variabler och betyg. 

Oskar Huss intresserar sig för skrivutveckling på högstadiet och gymnasiet 

i sin uppsats Vad blir bättre med åren? En komparativ undersökning av elevtexter från 

högstadiet och gymnasiet från år 2014. Han gör en jämförande textlingvistisk studie av 

diskursiva texter producerade vid det nationella provet i svenska år 2011. De variabler 

som ingår är textlängd, andel långa ord, ordvariation, meningslängd, fundamentslängd 

samt andel ettords- och subjektfundament. Huss redovisar inga resultat efter kön och 

alla texter hör till samma texttyp. Hans urval inkluderar tio texter från årskurs 9 samt tio 

från gymnasiet kurs SvB. Huss frågeställning handlar om vilka drag i en text som visar 

på en högre språklig kvalitet i gymnasietexter jämfört med i årskurs 9. Bland de resultat 

han kommer fram till kan nämnas att gymnasietexterna är längre, har fler långa ord, 

högre ordvariation och längre fundament. 

Malin Pehrsson undersöker diskursiva texter i sitt examensarbete 

MVG=kvalitet? En textanalytisk undersökning av högbetygstexter från årskurs 9 och 

Svenska B från år 2011. Hon inkluderar bland annat variablerna textlängd, ordlängd, 

makrosyntagmlängd och meningslängd. Hennes resultat redovisas efter kön. Materialet 

utgörs av 30 MVG-texter från de nationella proven i svenska i årskurs 9. Bland hennes 

resultat kan nämnas att flickornas texter och makrosyntagmer är längre än pojkarnas. 
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3 Material och metod 
Kapitlet inleds med en redogörelse för det material som uppsatsen empiri bygger på. I 

avsnitt 3.2 och 3.3 diskuteras den metod som används och etiska hänsynstaganden. 

 

3.1 Material 
De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9 är identiska. 

Skrivdelen av provet innehåller uppgifter vilka representerar olika texttyper och eleven 

väljer en av dem. Som en del i Skolverkets uppföljning samlas en slumpmässig andel av 

dessa texter in på ett statistiskt säkerställt sätt. De arkiveras hos den nationella 

provgruppen vid Uppsala universitet och är tillgängliga för forskning. De texter som 

analyseras i den här uppsatsen kommer därifrån och den statistiska reliabiliteten får 

därför sägas vara hög. 

Intentionen var att undersöka 20 texter från år 2013 varav tio fått betyg A 

och tio fått betyg E. Samma urval gjordes sedan för år 2015. Emellertid fanns inte tio 

texter i arkivet med betyg A varken år 2013 eller 2015. Urvalet inkluderar därför fyra B-

texter från 2013 och två B-texter från 2015 för att få sammanlagt 40 texter. Vad gäller 

E-texter fanns mer än tillräckligt i arkivet och det urval som gjordes var att plocka ut 

texter jämt fördelade mellan flickor och pojkar. Detta gjordes av personalen vid den 

nationella provgruppen. De tio högbetygtexterna från år 2013 utgjorde även material till 

min B-uppsats (Jadinge 2015). Eleverna kunde båda åren välja mellan tre skrivuppgifter: 

en tidningsinsändare, ett debattinlägg eller en novell. I tabell 1 redovisas materialet. 

  

Tabell 1: Totalt antal texter uppdelade på betyg, kön, texttyp och år 

 Debatt Tidning Novell Totalt 

 Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke  

2013 A/B 1 -- 3 1 4 1 10 

2015 A/B 2 2 2 1 3 -- 10 

        

2013 E 1 1 2 3 2 1 10 

2015 E 1 -- 3 5 1 -- 10 

        

Flickor 5  10  10  26 

Pojkar  3  10  2 14 

Totalt 8 20 12 40 
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Av tabell 1 framgår att den populäraste uppgiften är tidningsinsändaren med 50 % av 

alla texter, på andra plats kommer novellen med 30 % och sist debattinlägget med 20 % 

av texterna. Texter skrivna av flickor utgör 65 % och det beror på att högbetygstexterna 

till 75 % är skrivna av flickor. Vad gäller lågbetygstexterna gjordes ett jämt urval mellan 

könen. Den största skillnaden mellan könen i valet av texttyp återfinns hos novellen. Av 

totalt tolv noveller är tio skrivna av flickor och sju av dessa är högbetygstexter. De 

övriga två texttyperna är mer jämnt fördelade. 

 

3.2 Metod 
Den aspekt som fokuseras i den här studien är en analys av lexikala och syntaktiska 

variabler och de är desamma i svenska som i svenska som andraspråk. Ingen analys görs 

alltså av vanliga andraspråksdrag som till exempel skillnader jämfört med en 

målspråksnorm vad gäller kongruens i nominalfras, omvänd ordföljd eller 

satsadverbialets placering i olika satser. Sådana variabler ses allmänt som typiska för  

svenskt andraspråk (se Philipsson 2014:130-145 för en forskningsöversikt).  

Att göra en kvantitativ textanalys innebär att man räknar förekomsten av 

olika variabler. Samtliga de variabler som tas upp finns i Östlund-Stjärnegårds av-

handling (Östlund-Stjärnegård 2002) och, med undantag av andel långord och andel 

ettordsfundament, även i Hultman och Westmans bok (Hultman & Westman 1977). 

Analysen börjar med textlängd och sedan följer de lexikala variablerna ordlängd, andel 

långa ord och ordvariation. Efter det kommer de syntaktiska variablerna meningslängd, 

makrosyntagmlängd, fundamentslängd samt andel subjektsfundament och 

ettordsfundament. Skiljeteckensanvändning berörs genom en jämförelse av kvoten 

mellan meningar och makrosyntagmer. För att göra uppsatsen mer lättläst får varje 

variabel ett eget avsnitt i kapitel 4. Avsnittet inleds med en definition av variabeln och 

de kommer därför inte att vidare beskrivas här.  

Resultatet redovisas under tre övergripande kategorier. För det första efter 

högbetygstexter och lågbetygstexter då detta är grundläggande för frågeställningen, för 

det andra efter texttyp då detta har inverkan på resultatet i många av variablerna och för 

det tredje efter kön då det har uppmärksammats i flera av de tidigare studier som 

används för jämförelser. Alla resultat jämförs med de resultat som tidigare studier av 

svenska elevtexter har kommit fram till. 
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3.2.1 Förberedelser inför analysen 

Elevtexterna, vilka i de flesta fall är handskrivna, kopierades av personal vid Uppsala 

universitet och skickades till mig som papperskopior. Som ett första steg skrevs 

samtliga texter in i ordbehandlingsprogrammet LibreOffice med en exakt återgivning av 

stavning, skiljetecken och särskrivningar. Dessa originaltexter användes sedan för att 

skapa två digitala kopior enligt nedan. 

1. En kopia där stavning och särskrivningar korrigerades för att mäta ordvariation 

och textlängd. Talspråkliga drag som förekomster av ”såna” eller ”dom” har 

lämnats kvar då det inte har betydelse för textlängden och endast en marginell 

betydelse för ordvariationen. I de fall eleven har använt fel ord har det lämnats 

om ordet finns i svenskan. Felaktiga särskrivningar av typen ”skol väska” har 

korrigerats och det har även hopskrivningar av typen ”komigen”. Stavfel har 

rättats. Förkortningar har lämnats så att ”tex” eller ”bla” står kvar. Överlag har få 

korrigeringar behövts göras och intrycket av texterna är att de är förhållandevis 

korrekta. För att få en mer fullständig bild av detta skulle det behövas att man 

räknar samtliga förekomster av stav- och skrivfel vilket inte är gjort i den här 

studien.  

2. En kopia som är uppdelad i makrosyntagmer för att analysera syntaktiska 

variabler. I arbetet har jag använt mig av av de riktlinjer som finns i Svensk 

universitetsgrammatik för nybörjare (Josefsson 2009:kap 13). Det är inte alltid 

solklart hur en text ska analyseras i makrosyntagmer. Genom att Gisela 

Håkansson gjort en medbedömning av motsvarande 6.5 % av den totala 

textlängden har jag kunnat stämma av mitt eget arbete mot någon annans.  Vid 

analysen av fundamenten har flera avvägningar behövt göras. Det förekommer i 

flera av texterna en dubblering av satsdelar i fundamentet. En av de vanligaste är 

förekomsten av satsdel+så. Detta har inte setts som ett fel utan det har helt enkelt 

räknats som en satsdel (Josefsson 2009:216; Ekerot 2011:209). Ett större 

problem är då satsdel+subjekt förekommer i fundamentet. Jag har valt att 

betrakta den första satsdelen som den kategori fundamentet räknas i. Vid 

beräkningen av den genomsnittliga fundamentslängden har jag räknat samtliga 

ord. Resultatet av dessa satsdelsdubbleringar blir att fundamentslängden ökar. 

Det totala antalet dubbleringar bland högbetygstexternas 1305 fundament är 59 

dubbleringar med så och sex övriga satsdubbleringar. I lågbetygstexternas 941 

fundament finns 54 dubbleringar med så och 43 övriga satsdubbleringar. I 

kategorin övriga satsdubbleringar förekommer många inversionsfel vilket är ett 
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typiskt drag i svenska som andraspråk (Ekerot 2011:80). Jag undersöker inte 

inversionsfel i den här studien men kan se att antalet är högre i 

lågbetygstexterna. 

 

3.2.2 Dataprogram som använts i analysen 

Det ordbehandlingsprogram som använts är LibreOffice. Textlängd och ordlängd har 

beräknats med den funktion som finns som standard i programmet. Andel långa ord, 

ordvariation och meningslängd har beräknats med hjälp av ett läsbarhetsindexprogram. 

Det finns fritt tillgängligt på www.lix.se. Övriga variabler är beräknade för hand utan 

datastöd. Alla värden har sedan förts in i databasprogrammet LibreOffice Calculus 

vilket har använts för beräkningen av summor och medelvärden. 

 

3.3 Etiska överväganden 

De elevtexter som analyseras i den här uppsatsen är insamlade på Skolverkets uppdrag 

av den nationella provgruppen vid  Uppsala universitet. De arkiverade provresultaten är 

tillgängliga för forskning. Texterna är anonymiserade och den information som med-

följer dem är namn på den betygssättande läraren, vilken skola eleven går i samt elevens 

kön. Vid analysen har texterna ytterligare anonymiserats genom den numrering de fått i 

studien. Det är möjligt att det i framtiden kommer att ses som etiskt tvivelaktigt att 

skapa och använda sådana här textarkiv. Det som är självklart idag är det inte 

nödvändigtvis för all framtid. Det får ändå ses som okontroversiellt att idag använda 

dessa texter för forskning och inga övriga etiska hänsyn har tagits. 

 

 

4 Resultat 
Kapitlet inleds i avsnitt 4.1 med en diskussion om texter från 2013 respektive 2015 och 

i avsnitt 4.2 med en diskussion om texter skrivna av flickor respektive pojkar. Sedan 

följer en redogörelse för varje undersökt variabel där metod, resultat, jämförelse med 

andra studier och diskussion ingår. I kapitel 5 finns en diskussion om resultatet. 

 

4.1 Texter från år 2013 och 2015 
Som framgår av tabell 1 i avsnitt 3.1 ovan finns vissa texttyper representerade med 

ingen eller endast en text när hänsyn tas till år, kön och betyg. Med tanke på det 

kommer ingen uppdelning att göras efter år 2013 eller 2015 vid redovisningen av 

http://www.lix.se/
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resultat och jämförelser med tidigare studier. I stället har aggregerade siffror räknats 

fram utifrån variablerna texttyp, kön och betyg. Fullständiga data uppdelat efter år finns 

i bilaga A. 

 

4.2 Jämförelse mellan flickor och pojkar 
Samtliga resultat finns beräknade på flickor och pojkar. De redovisas separat under 

varje avsnitt. Generellt finns inga större skillnader mellan könen men då det ingår som 

en variabel i de tidigare studier som resultatet jämförs med finns det med även här för 

fullständighetens skull. 

 

4.3 Textlängd 

Textlängd är ett mått på det antal distinkta graford en text innehåller. I den här studien är 

det uträknat med ordbehandlingsprogrammet LibreOffice. Måttet är beräknat på en 

korrigerad version av varje elevtext enligt beskrivningen i avsnitt 3.2.1. I tabell 2 

redovisas den genomsnittliga textlängden efter betyg både totalt för alla texter och 

uppdelat på texttyp.  

 

Tabell 2: Genomsnittlig textlängd efter betyg 

 Debatt Tidning Novell Totalt 

A/B 692 
5 texter 

547 
7 texter 

1149 (989) 
8 (7) texter 

824 (748) 
20 (19) texter 

E 413 
3 texter 

503 
13 texter 

851 
4 texter 

559 
20 texter 

 

Det är i tabell 2 tydligt att högbetygtexterna är längre än lågbetygtexterna i alla 

texttyper.  I kategorin noveller med högt betyg redovisas även siffror inom parentes. 

Dessa är beräknade utan novell 2013A5 då den texten med sina 2270 ord är extremt 

lång. Spridningen i materialet är stor. Den kortaste högbetygstexten är 296 ord och den 

längsta 2270 ord. Respektive siffror för lågbetygstexterna är 250 ord och 1071 ord. 

Skillnader i längd mellan texttyper är påtaglig då de berättande texterna är avsevärt 

mycket längre än de diskursiva. Östlund-Stjärnegård finner också att de berättande 

texterna i hennes material är längre än de diskursiva (2002:80) även om skillnaderna 

inte är lika uttalade som i mitt material. 

 I tabell 3 redovisas resultatet uppdelat efter kön och texttyp. I kategorin 

diskursiva texter ingår både tidningsinsändare och debattartiklar. 
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Tabell 3: Genomsnittlig textlängd efter kön och texttyp 

 Alla texttyper varav diskursiva texter 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 841 
15 texter 

774 
5 texter 

516 
8 texter 

790 
4 texter 

E 602 
10 texter 

516 
10 texter 

494 
7 texter 

480 
9 texter 

 

Vad gäller skillnader mellan könen framträder inget tydligt mönster i tabell 3. Pojkarnas 

diskursiva högbetygstexter är längre än flickornas men för lågbetygstexterna är 

förhållandet det omvända. 

 I tabell 4 jämförs resultatet med tidigare studier av elevtexter i ämnet 

svenska. Ingen uppdelning är gjord efter texttyp eller kön. 

 

Tabell 4: Genomsnittlig textlängd beräknad på samtliga texttyper 

 Mitt resultat Huss Kiland Pehrsson H&W Ö-S 

Årskurs Åk 9 Åk 9 Åk 9 Åk 9 Gy år 3 Gy år 3 

Betyg A/B E VG G-MVG MVG 1-5 IG/G 

Ord/text 824 
20 texter 

559 
20 texter 

488 
10 texter 

509 
30 texter 

589 
30 texter 

588 
151 texter 

519 
60 texter 

 

Tabell 4 visar att högbetygstexterna i mitt urval är betydligt längre än texter i ämnet 

svenska inklusive gymnasietexterna. Detta beror till stor del på att de noveller som finns 

i mitt material är så långa. När resultatet beräknas på endast diskursiva texter i mitt 

material har de tolv högbetygstexterna ett genomsnitt på 608 ord och de 16 lågbetygs-

texterna har 486 ord. Det finns alltså ingen större skillnad mellan diskursiva texter 

producerade i ämnet svenska och i ämnet svenska som andraspråk. Huss resultat visar 

att högbetygstexterna är kortare än i mitt material men i Pehrssons studie är resultatet i 

stort sett samma som i den här studien. Vad gäller skillnaden mellan kön finner 

Hultman och Westman att flickorna i deras material skriver klart längre texter än 

pojkarna (1977:53). Samma sak finner Östlund-Stjärnegård i sitt material (2002:78). 

Även Pehrssons material visar samma tendens (2011:20). I mitt resultat finns ingen 

nämnvärd skillnad mellan könen så på den här punkten skiljer sig alltså svenska som 

andraspråkstexterna från de svenska texterna. 

Resultatet tyder på att textlängd har betydelse för lärares bedömning av 

svenska som andraspråkstexter. Långa texter får generellt högre betyg. Den stora 

spridningen i textlängd tyder på att en hög textlängd inte i sig själv är tillräcklig för att 

få ett bra betyg. Resultatet tyder inte på något enkelt samband mellan textlängd, betyg 
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och kön. Resultatet kan tyda på att lärare inte väntar sig varken kortare eller längre 

svenska som andraspråkstexter jämfört med svenska texter. 

 

4.4 Ordlängd 

Ordlängd beräknas genom att antal tecken, utan blanksteg, delas med antal graford. 

Måttet kan ge en uppfattning om språklig komplexitet då vanliga ord oftare är korta och 

enstaviga medan specialiserade ord tenderar att vara längre och flerstaviga (Östlund-

Stjärnegård 2002:85). Måttet är uträknat med hjälp av ordbehandlingsprogrammet 

LibreOffice på den korrigerade version av varje elevtext där felaktiga sär- eller 

ihopskrivningar har rättats. I tabell 5 redovisas resultatet för det totala materialet och 

även uppdelat på texttyp. 

   

Tabell 5: Genomsnittlig ordlängd efter texttyp 

 Debatt Tidning Novell Totalt 

A/B 4.59 
3462 ord 

4.45 
3829 ord 

4.30 
9192 ord 

4.43 
16483 ord 

E 4.64 
1238 ord 

4.28 
6541 ord 

4.08 
3403 ord 

4.30 
11182 ord 

 

Det finns skillnader i ordlängd mellan de olika texttyperna. Debattexterna har högst 

värden och novellerna lägst. Detta överensstämmer med värden i andra undersökningar 

(Östlund-Stjärnegårdh 2002:86). Sambandet mellan ordlängd och betyg är inte lika 

tydligt då debattexter med betyg E har ett högre värde än debattexter med betyg A. 

Spridningen i högbetygstexterna är 4.08-4.9 och i lågbetygstexterna 3.83-4.77 vilket 

innebär ett något större spann för texter med lägre betyg. 

 I tabell 6 redovisas resultatet uppdelat efter kön och texttyp. I kategorin 

diskursiva texter ingår såväl tidningsinsädare som debattartiklar. 

 

Tabell 6: Genomsnittlig ordlängd efter texttyp och kön 

 Alla texttyper varav diskursiva texter 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 4.40 
12611 ord 

4.50 
3872 ord 

4.49 
4132 ord 

4.55 
3159 ord 

E 4.27 
6021 ord 

4.32 
5161 ord 

4.35 
3458 ord 

4.35 
4321 ord 

 

Vad gäller skillnaderna mellan könen skriver pojkarna med något längre ord i hög-

betygstexterna vilket också syns i resultatet för andel långa ord.  
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 I tabell 7 jämförs resultatet med tidigare studier av elevtexter i ämnet 

svenska. Ingen uppdelning görs efter texttyp eller kön. 

 
Tabell 7: Genomsnittlig ordlängd i alla texttyper 

 Mitt resultat Huss Kiland Pehrsson H&W Ö-S 

Årskurs Åk 9 Åk 9 Åk 9 Åk 9 Gy år 3 Gy år 3 

Betyg A/B E VG G-MVG MVG 1-5 IG/G 

Tecken/ord 4.43 
16483 ord 

4.30 
11182 ord 

-- 
4885 ord 

4.24 
15270 ord 

4.29 
17670 ord 

5.07 
88757 ord 

4.47 
31124 ord 

 

Resultatet i tabell 7 visar att svenska som andraspråkstexterna har längre ord än de 

svenska texterna i årskurs 9 men kortare än i de svenska gymnasietexterna. Värdet för 

svenska som andraspråkstexter med betyget E ligger högre än svenska årskurs 9 texter 

med betyg MVG. Andraspråkstexterna längre ord visar sig även i resultatet för andel 

långa ord. Hultman och Westman finner en mycket liten skillnad mellan könen vad 

gäller den här variabeln (1977:77). Pehrsson finner att pojkar skriver något längre ord 

med 4.38 tecken per ord jämfört med flickornas 4.25 (2011:20). Det är alltså något lägre 

värden än för diskursiva svenska som andraspråkstexter i årskurs 9. Östlund-Stjärnegård 

finner det motsatta förhållandet i sitt resultat där flickor har ett något högre värde än 

pojkar (2002:86). 

Resultatet tyder på att lärare premierar ordlängd så att fler långa ord i en 

text ger ett högre betyg. Resultatet kan tyda på att pojkar måste skriva längre ord än 

flickor för att få samma betyg. Resultatet kan även tyda på att svenska som 

andraspråkstexter måste ha fler långa ord än svenska texter för att få samma betyg. 

 

4.5 Andel långa ord 
Långa ord definieras som ord med fler än sex tecken. Det är beräknat med hjälp av det 

verktyg som finns på www.lix.se. Antalet långa ord delas sedan med det totala antalet 

distinkta graford och redovisas som ett procenttal. Då innehållsord är generellt längre än 

formord och de vanligaste orden tenderar att vara korta kan måttet visa på ett mer 

komplext språkbruk (Östlund-Stjärnegårdh 2002:85; Hultman och Westman 1977:76). 

Jag har beräknat måttet på den korrigerade version av elevtexten där felaktiga sär- eller 

ihopskrivningar har rättats. I tabell 8 redovisas andel långa ord i det totala materialet 

samt uppdelat på texttyp. 
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Tabell 8: Andel ord >6 tecken i % efter texttyp 

 Debatt % Tidning % Novell % Totalt % 

A/B 17.7 
3462 ord 

14.7 
3829 ord 

11.7 
9192 ord 

14.3 
16483 ord 

E 16.7 
1238 ord 

10.8 
6541 ord 

9.8 
3403 ord 

11.5 
11182 ord 

 

Det står klart att det finns stora skillnader mellan texttyper. Debattexterna har en 

avsevärt högre andel långa ord än tidningstexter och noveller. Den största skillnaden 

mellan högbetygs- och lågbetygstexter återfinns i tidningstexterna. Medelvärdet för 

samtliga högbetygs- respektive lågbetygstexter tyder på att en högre andel långa ord har 

betydelse för bedömningen. Spridningen är 8.05 % - 21.68 % i högbetygstexterna samt 

5.8 % - 18.21 % i lågbetygstexterna. Östlund-Stjärnegård finner ingen skillnad i resultat 

mellan texttyper (2002:87). 

 I tabell 9 presenteras resultatet uppdelat på kön och texttyp. I kategorin 

diskursiva texter ingår tidningsinsändare och debattartiklar. 

 

Tabell 9: Andel ord >6 tecken i % efter texttyp och kön 

 Alla texttyper % varav diskursiva texter % 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 13.9 
12611 ord 

15.4 
3872 ord 

15.9 
4132 ord 

16.1 
3159 ord 

E 11.1 
6021 ord 

11.9 
5161 ord 

11.6 
3458 ord 

12.1 
4321 ord 

 

Sambandet mellan betyg och andel långa ord gäller oavsett kön. När måttet beräknas på 

endast diskursiva texter är gapet mellan högt och lågt betyg lika stort för båda könen. 

När måttet beräknas inklusive berättande texter blir gapet mindre för flickor beroende 

på att de flesta novellerna är skrivna av dem. Östlund-Stjärnegårds resultat visar att 

flickor har en något högre andel långa ord än pojkar (2002:88) vilket alltså är det 

omvända förhållandet mot mitt resultat. 

Huss diskursiva VG-texter i svenska har 13.7 % långa ord och Kilands 

diskursiva svenska texter har ett genomsnitt på 12.2 % långa ord för samtliga 

betygssteg. Intressant nog har de tolv diskursiva högbetygstexterna i mitt material 16 % 

långa ord och de ligger därmed över de svenska texter som Huss och Kiland analyserat. 

De 16 diskursiva lågbetygstexterna i mitt material har 11.9 % långa ord. 

Hultman och Westman beräknar inte andel långa ord men i Östlund-

Stjärnegårds material är den 16 % (2002:87). Texterna i mitt material har alltså en lägre 
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andel långa ord. I likhet med resultatet för ordlängd speglar andelen långa ord kanske 

mer skillnaden i stadie än skillnaden mellan svenska som andraspråkstexter och svenska 

texter. Denna slutsats stöds av värdena för svenska texter i årskurs 9 som också har 

lägre andel långa ord än gymnasietexterna.  

 Resultatet tyder på att andelen långa ord kan relateras till den bedömning 

lärare gör av svenska som andraspråkstexter. En högre andel långa ord ger ett högre 

betyg. Resultatet tyder inte på något samband mellan långa ord, betyg och kön. 

Resultatet kan tyda på att lärare i det här avseendet ställer något högre krav för att 

svenska som andraspråkstexter ska få ett högt betyg. En diskussion av resultatet för 

andel långa ord i relation till ordvariation finns i avsnitt 4.7. 

 

4.6 Ordvariation 
Det mått som används för att beräkna ordvariation är OVIX. Det utarbetades inom 

projektet Skrivsyntax (Hultman & Westman 1977:56). OVIX beräknar antalet olika ord 

i relation till det totala antalet ord med hänsyn tagen till textens längd. I min studie är 

det uträknat med hjälp av det verktyg som finns på www.lix.se. Det är beräknat på den 

korrigerade version av elevtexten där felaktiga sär- eller ihopskrivningar har rättats. I 

tabell 10 redovisas resultatet för det totala materialet och även uppdelat efter texttyp. 

  
Tabell 10: Genomsnittliga ovix-värden efter texttyp 

 Debatt Tidning Novell Totalt 

A/B 50.9 
3462 ord 

49.7 
3829 ord 

53.8 
9192 ord 

51.6 
16483 ord 

E 46.9 
1238 ord 

46.2 
6541 ord 

47.8 
3403 ord 

46.5 
11182 ord 

 

Det finns ett samband mellan ordvariation och betyg i alla texttyper. Resultatet är inte 

oväntat då ordvariation ingår i bedömningsmatrisen för nationella prov (se Bilaga B 

Exempel på bedömningsmatris). Gapet mellan högt och lågt betyg är störst i berättande 

texter medan de diskursiva texttyperna har ett något mindre gap. Spridningen i 

materialet är stor. Lägsta värde för en högbetygstext är 42.9 och högsta är 62.6. 

Motsvarande siffror för lågbetygstexter är 39.7 respektive 52.7. I tabell 11 presenteras 

resultatet uppdelat på kön och texttyp. I kategorin diskursiva texter ingår 

tidningsinsändare och debattartiklar. 
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Tabell 11: Genomsnittliga ovix-värden efter kön och texttyp 

 Alla texttyper varav diskursiva texter 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 52.6 
12611 ord 

48.8 
3872 ord 

50.9 
4132 ord 

48.9 
3159 ord 

E 45.6 
6021 ord 

47.4 
5161 ord 

45.1 
3458 ord 

47.1 
4321 ord 

 

Flickor har större spridning än pojkar i mitt material vilket innebär att flickornas ovix-

värde i lågbetygtexter ligger under pojkarnas och i högbetygstexter över. Östlund-

Stjärnegårds resultat visar på en liten skillnad till flickornas fördel (2002:91) och 

Hultman och Westmans resultat visar motsatsen (1977:56).  

 De svenska diskursiva texterna i Huss material har ett ovix-värde på 54.8. 

De tolv diskursiva A/B-texterna i mitt material har 50.2 och de 16 diskursiva E-texterna 

har 46.2. De svenska texterna i årskurs 9 ligger alltså högre än svenska som 

andraspråkstexterna. Med tanke på att andelen långa ord är hög i mitt material drar jag 

slutsatsen att andraspråkseleverna använder de långa ord de kan många gånger. 

Gymnasietexterna visar på väsentligt högre värden för ordvariation. 

Särskilt Hultman och Westmans värde är mycket högre än i mitt material men även 

Östlund-Stjärnegård ligger avsevärt högre. Hultman och Westmans medianvärde för 

samtliga betygssteg är 65 (1977:56) och Östlund-Stjärnegårds värde för IG/G-texter är 

57 (2002:89). Det är inte förvånande att gymnasister har ett högre värde då de har flera 

års försprång i att utveckla ett mer omfattande ordförråd.  

Resultatet tyder på att ett varierat ordförråd har betydelse för lärares 

bedömning av svenska som andraspråkstexter vilket är i linje med bedömningsmatrisen 

för det nationella provet (se Bilaga B). Högbetygstexterna har genomgående högre 

värden än lågbetygstexterna. Det är svårt att på grundval av resultatet dra några 

slutsatser vad gäller ovix, betyg och kön. Resultatet kan tyda på att lärare inte väntar sig 

ett lika omfattande ordförråd i svenska som andraspråkstexter som i svenska texter. 

 

4.7 Jämförelse av ordlängd, långa ord och ordvariation 

Det står klart att det finns ett samband mellan ordlängd, andel långa ord, ordvariation 

och betyg. Högbetygtexterna uppvisar högre värden för samtliga tre mått. Intressant att 

notera är att de berättande texterna låg under de diskursiva texterna vad gäller värdena 

för ordlängd och andel långa ord men klart över dem vad gäller ordvariation. De 

berättande texternas ovix-värde 53.8 ligger i själva verket nästan i nivå med Huss ovix-

värde för diskursiva svenska texter. 
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Skillnaderna mellan texter i svenska som andraspråk och texter i svenska 

vad gäller ordlängd och andel långa ord är små. Det är i resultatet för ordvariation som 

en stor skillnad visar sig. Resultatet tyder på att lärare i bedömningen av 

andraspråkstexter inte väntar sig en lika hög ordvariation som i förstaspråkstexter. I det 

bedömningsstöd som den nationella provgruppen utformar uttrycks skillnaden mellan 

de två svenskämnena som att andraspråkstexter ska bedömas med hänsyn tagen till 

kommunikationsstrategier (Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som 

andraspråk 2016). Det kan vara så att lärare, i sin bedömning av andraspråkstexter, ser 

det, som i en förstaspråkstext framstår som en överanvändning av ett begränsat 

ordförråd, som en sådan kommunikationsstrategi.  

 

4.8 Meningar 
Den grafiska medellängden är uträknad med hjälp av det verktyg som finns på 

www.lix.se. Felaktig interpunktion är inte på något sätt korrigerad. Genom att jämföra 

kvoten mellan meningar och makrosyntagmer kan en uppfattning fås om elevens 

skiljeteckensanvändning. I tabell 12 presenteras resultatet för genomsnittlig längd på 

grafiska meningar för det totala materialet och uppdelat på texttyp. 

 

Tabell 12: Genomsnittligt antal  ord/mening efter texttyp 

 Debatt Tidning Novell Totalt 

A/B 17.9 
5 texter 

14 
7 texter 

11.9 
8 texter 

14.1 
20 texter 

E 16.7 
3 texter 

16 
13 texter 

24 
4 texter 

17.7 
20 texter 

 

De berättande texterna utmärks av att meningarna i lågbetygstexterna är mycket långa. 

Även i tidningstexterna är det så om än inte lika uttalat. Spridningen är i högbetygs-

texter 9.3-23.23 och i lågbetygstexter 8.43-44.21. Det verkar alltså vara de extremt 

långa meningarna som endast återfinns i lågbetygstexter. 

 I tabell 13 redovisas resultatet uppdelat på kön och texttyp. I kategorin 

diskursiva texter ingår tidningsinsändare och debattartiklar. 
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Tabell 13: Genomsnittligt antal ord/mening efter kön och texttyp 

 Alla texttyper varav diskursiva texter 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 13.8 
15 texter 

15.1 
5 texter 

15.5 
8 texter 

15.9 
4 texter 

E 17.4 
10 texter 

18 
10 texter 

17.5 
7 texter 

15.1 
9 texter 

 

Skillnader mellan könen finns när hänsyn tas till texttyp. Flickornas diskursiva låg-

betygstexter har längre meningar än deras högbetygstexter medan förhållandet är det 

omvända för pojkarna. Östlund-Stjärnegård finner ingen signifikant skillnad mellan 

könen (2002:83). 

 De tio svenska diskursiva VG-texterna i Huss studie har en genomsnittlig 

meningslängd på 14.5 ord. De tolv diskursiva högbetygstexterna i mitt material har 15.6 

ord och de diskursiva lågbetygstexterna har 16.1 ord. De svenska texterna har alltså ett 

lägre värde än svenska som andraspråkstexterna, även om skillnaden inte är stor. 

 De svenska gymnasietexterna har hos Hultman och Westman en genom-

snittlig meningslängd på 16.8 ord och hos Östlund-Stjärnegård 17.2 ord. Svenska som 

andraspråkstexter med högt betyg visar alltså på kortare meningar än gymnasie-

materialet medan lågbetygstexterna har i stort sett samma längd. Det kan vara så att 

gymnasietexterna är längre inte på grund av bristande skiljeteckensanvändning eller 

satsradning utan på grund av fler och mer utbyggda satsdelar. 

 Resultatet tyder på att lärares bedömning påverkas av meningslängd. 

Långa meningar med satsradningar och/eller med bristande skiljeteckensanvändning får 

lägre betyg. Resultatet visar inte på några stora skillnader med avseende på menings-

längd, betyg och kön. Resultatet kan tyda på att lärare förväntar sig ungefär lika långa 

meningar i svenska som i svenska som andraspråk. 

 

4.9 Makrosyntagmer 
En makrosyntagm är ”den minsta, syntaktiskt självständiga delen i en text” (Josefsson 

2009:201). Makrosyntagmindelningen är gjord för hand enligt vad som beskrivs i 

avsnitt 3.2.1. I tabell 14 redovisas resultatet av beräkningen för det totala materialet och 

uppdelat efter texttyp. 
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Tabell 14: Genomsnittligt antal ord/makrosyntagm efter texttyp 

 Debatt Tidning Novell Totalt 

A/B 15.7 
5 texter 

12 
7 texter 

9.3 
8 texter 

11.8 
20 texter 

E 11.6 
3 texter 

9.7 
13 texter 

11.3 
4 texter 

11 
20 texter 

 

I tabell 14 syns att högbetygstexterna inom debatt och tidning har längre makro-

syntagmer än motsvarande lågbetygstexter. Det tyder på fler och mer utbyggda sats-

delar. För berättande texter är förhållandet det omvända. Östlund-Stjärnegård finner 

samma tendens i sitt material (2002:84). I mitt material beror det på att det i novellerna 

förekommer dialog vilket ger korta makrosyntagmer. Det som i en berättande text ses 

som tecken på god språkförmåga resulterar i kortare makrosyntagmer för noveller med 

högt betyg än för de med lågt betyg. Spridningen på måttet är 7.5-20.1 för 

högbetygstexter och 7.7-14.6 för lågbetygstexter. 

 I tabell 15 redovisas resultatet uppdelat på kön och texttyp. De diskursiva 

texterna omfattar tidningsinsändare och debattartiklar. 

 
Tabell 15: Genomsnittligt antal ord/makrosyntagm efter kön och texttyp 

 Alla texttyper varav diskursiva texter 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 11.3 
15 texter 

13.4 
5 texter 

13.2 
8 texter 

14.2 
4 texter 

E 10.9 
10 texter 

11.2 
10 texter 

11.4 
7 texter 

11.3 
9 texter 

 

Flickornas lägre värden för alla texttyper reflekterar att tio av tolv noveller är skrivna av 

dem. Resultatet för endast diskursiva texter visar ingen större skillnad mellan könen. 

Inte heller i de andra studierna visar resultatet på några stora skillnader mellan kön. 

Kiland redovisar ett resultat på 12 ord per makrosyntagm och Pehrssons 

resultat är 13 ord per makrosyntagm. Resultatet för de tolv diskursiva högbetygstexterna 

i mitt material är 13.6 och för de 16 diskursiva lågbetygstexterna är det 11.3. Det finns 

alltså ingen stor skillnad mellan resultaten för svenska som andraspråkstexter och de 

svenska förstaspråkstexter som ingår i Kiland och Pehrssons studier. 

Hultman och Westmans resultat är 14 ord per makrosyntagm och Östlund-

Stjärnegårds är 12.3 ord. Gymnasietexterna har alltså längre makrosyntagmer än andra-

språkstexterna i årskurs 9. Det är förmodligen att resultat av fler utbyggda satsdelar 

inklusive ett större bruk av bisatser.  
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 Resultatet tyder på att längre makrosyntagmer, vilka har fler och mer 

utbyggda satsdelar, har betydelse för lärares bedömning av diskursiva svenska som 

andraspråkstexter. Resultatet visar inte på någon skillnad vad gäller makrosyntagm-

längd, kön och betyg. Resultatet kan tyda på att lärare inte förväntar sig kortare eller 

längre makrosyntagmer i svenska som andraspråkstexter än i svenska texter. 

 

4.10 Jämförelse av makrosyntagmer och meningar 
En jämförelse mellan genomsnittslängden på grafiska meningar respektive makro-

syntagmer ger ett mått som kan vara svårtolkat. Ett mycket högt eller mycket lågt värde 

kan vara resultatet av ett stilistiskt medvetet grepp likaväl som av en bristande förmåga 

att använda skiljetecken. I de texter som ingår i den här studien är fallet ofta det senare. 

Det mest extrema exemplet här är text 2013EE05 som har en kvot på 4.52. Texten är en 

novell och den genomsnittliga grafiska meningen är hela 44.21 ord men den genom-

snittliga makrosyntagmen endast 9.77 ord. Ett exempel på en mening innehållande 67 

ord och 5 makrosyntagmer får illustrera: ”(25)Pappa brukar inte gå (26)han säger att 

han är upptagen ibland (27)men varje månad så går vi till kyrkogården för att besöka 

mammas grav (28)och idag är den dagen vi ska besöka, (29)när jag var klar med att äta 

min macka så kommer pappa i ett stiligt kostym och tar ett kopp kaffe medan han säger 

till mig att klä på mig.” 

Text 2015A7 är den enda text som har ett värde under 1. Det är en 

tidningstext och den genomsnittliga meningen är här 14.44 ord och den genomsnittliga 

makrosyntagmen 16.5 ord. Ett exempel på två grafiska meningar som är en makro-

syntagm får illustrera: ”(26)När det blir krig i eller mellan länderna är det inte bara de 

som är inblandade – som inte kan komma överrens med varandra – som påverkas av 

följderna. Men även det civila folket.” 

I tabell 16 redovisas resultatet för kvoten mellan grafisk mening och 

makrosyntagm för hela materialet och även uppdelat på texttyp. 

 

Tabell 16: Genomsnitllig kvot mellan mening och makrosyntagm efter texttyp 

 Debatt Tidning Novell Totalt 

A/B 1.14 
5 texter 

1.16 
7 texter 

1.28 
8 texter 

1.19 
20 texter 

E 1.44 
3 texter 

1.42 
13 texter 

2.47 
4 texter 

1.61 
20 texter 
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Tabell 16 visar att i samtliga texttyper är kvoten mellan meningar och makrosyntagmer 

högre för lågbetygstexterna. Allra störst är den i de berättande texterna. Spridningen i 

materialet är  0.88-1.81 för högbetygstexter och 1-4.52 för lågbetygstexter. 

 I tabell 17 finns resultatet uppdelat på kön och texttyp. I kategorin 

diskursiva texter inkluderas tidningsinsändare och debattartiklar. 

 

Tabell 17: Genomsnittlig kvot mellan mening och makrosyntagm efter kön och texttyp 

 Alla texttyper varav diskursiva texter 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 1.22 
15 texter 

1.12 
5 texter 

1.2 
8 texter 

1.1 
4 texter 

E 1.6 
10 texter 

1.61 
10 texter 

1.58 
7 texter 

1.33 
9 texter 

 

Flickornas högbetygtexter har något högre värde än pojkarnas. Det är även tydligt att 

pojkarnas värden för diskursiva texter är lägre än flickornas på båda betygsstegen. 

Östlund-Stjärnegård finner det omvända förhållandet i sitt resultat men skillnader 

mellan könen är små (2202:85).  

Huss, Kiland och Pehrsson har inte använt måttet på kvoten mellan 

mening och makrosyntagm och det finns därför ingen jämförelse med dem. Hultman 

och Westman har heller inte med detta mått men jag har räknat ut det på grundval av de 

resultat för menings- och makrsosyntagmlängd som finns redovisade (Hultman & 

Westman 1977:187 & 223). Kvoten mellan mening och makrosyntagm är 1.2 i deras 

material och den är 1.3 i Östlund-Stjärnegårds. Lågbetygtexterna i mitt material har 

alltså en betydligt större kvot än dem och högbetygstexterna har samma som dem. 

 Resultatet tyder på att lärares bedömning påverkas av relationen mellan 

grafisk mening och makrosyntagm. Texter som visar brister i skiljeteckensanvändning 

och/eller har meningar med satsradningar får lägre betyg. Resultatet kan tyda på att 

lärare, vad gäller svenska som andraspråkstexter, ställer högre krav på pojkars 

diskursiva skrivande än på flickors. Resultatet kan tyda på att lärare är mer toleranta 

mot svenska som andraspråkstexter, jämfört med svenska texter, vad gäller satsradning 

och bristande skiljeteckensanvändning. 
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4.11 Fundamentslängd 
Fundamentet är den satsdel som i påståendesatser kommer före det finita verbet. Den 

här första satsdelen är viktig för hur ”läsare skapar mening i text och därför också 

mycket viktiga i textproduktion” (Lindgren & Svensson 2015:97). Informella texter 

tenderar att ha kortare fundament än formella men långa fundament kräver också mer av 

läsaren (Lindgren & Svensson 2015:102). Fundamentslängden är ett mått på det 

genomsnittliga antalet grafiska ord per fundament. Måttet är framräknat för hand på den 

makrosyntagmuppdelade versionen av varje text enligt vad som beskrivs i avsnitt 3.2.1. 

I tabell 18 redovisas resultatet för det totala materialet och uppdelat på texttyp. 

 

Tabell 18: Genomsnittligt antal ord/fundament efter texttyp 

 Debatt Tidning Novell Totalt 

A/B 2.65 
212 fund. 

2.27 
285 fund. 

1.79 
808 fund. 

2.18 
1305 fund. 

E 1.87 
97 fund. 

2.11 
516 fund. 

1.86 
328 fund. 

2.02 
941 fund. 

 

Resultatet för de diskursiva texttyperna visar att högbetygstexter har längre fundament 

än lågbetygstexter. Sambandet gäller inte för berättande texter. Spridningen är 1.33-4.39 

för högbetygstexter samt 1.36-3.12 för lågbetygstexter. Det är endast i debattexter som 

fundamentslängden visar någon större skillnad mellan högt betyg och lågt betyg. 

 I tabell 19 finns resultatet uppdelat på kön och texttyp. Tidningsinsändare 

och debattartiklar ingår i kategorin diskursiva texter. 

 
Tabell 19:  Genomsnittligt antal ord/fundament efter kön och texttyp 

 Alla texttyper varav diskursiva texter 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 2.08 
1036 fund. 

2.47 
269 fund. 

2.38 
282 fund. 

2.53 
215 fund. 

E 1.95 
529 fund. 

2.1 
412 fund. 

1.96 
282 fund. 

2.14 
331 fund. 

 

Det ser ut som att pojkar har något längre fundament än flickor vilket delvis kan 

förklaras med att endast två av tolv noveller är skrivna av pojkar. De två texterna är dels 

2013B1 med värdet 2.24 och dels text 2013E5 med värdet 1.73. Emellertid visar också 

resultatet för diskursiva texter att pojkarnas texter har längre fundament även om 

skillnaden mot flickorna då krymper väsentligt. 
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Huss resultat för svenska diskursiva VG-texter är en fundamentslängd på 

2.2 i de 410 fundament som ingår i hans studie. I mitt material ingår även berättande 

texter och som framgår av resultatet i tabell 18 så har de kortare fundament än 

diskursiva texter. Resultatet för de 497 fundamenten i diskursiva A/B-texter i mitt 

material är 2.43 ord per fundament. Motsvarande resultat för E-texternas 613 fundament 

är 2.06. Det innebär att Huss resultat för diskursiva svenska VG-texter faller mitt 

emellan mitt resultat för högsta och lägsta betyg.  

Hultman och Westman redovisar ett värde på 2.9 för sina gymnasietexter 

och motsvarande för Östlund-Stjärnegård är 2.7. Svenska som andraspråkstexterna i 

mitt material uppvisar alltså kortare fundament än de svenska gymnasietexterna. Det är 

ett inte oväntat resultat med tanke på den högre komplexitet som gymnasietexterna visar 

även i andra mått såsom ordvariation och makrosyntagmlängd. 

 Resultatet tyder på att lärares bedömning påverkas av fundamentslängd i 

så måtto att ett högre medelvärde på detta mått har ett samband med högre betyg. 

Resultatet kan tyda på att lärare förväntar sig längre fundament av pojkar än av flickor i 

svenska som andraspråkstexter för samma betyg. Resultatet kan tyda på att lärare inte 

förväntar sig längre fundament av svenska som andraspråkstexter men heller inte 

kortare än svenska texter. 

 

4.12 Subjektsfundament 
På svenska är den vanligaste satsdelen i fundamentet ett subjekt (Lindgren & Svensson 

2015:99) men även andra satsdelar förekommer, företrädesvis adverbialer av olika slag. 

Man brukar eftersträva en viss variation i fundamentet då texten annars ger ett något 

enahanda intryck (Östlund-Stjärnegård 2002:137). De värden som mitt material visar 

gör det svårt att dra någon slutsats om ett samband mellan betyg och andel subjekt i 

fundamentet. Spannet är stort. Endast två texter har mer än 90 % subjekt i fundamentet. 

I tidningstext 2015EE07 är andelen 100 % och i tidningstext 2015EE02 är den 90.7 %. 

Intressant är att de två med lägst andel subjektsfundament också är lågbetygstexter. Det 

är debattext 2015EE01 med 47.2 % och tidningtext 2015EE04 med 48.7 %. Dessa två är 

också de enda med ett värde under 50 %. Högbetygstexterna har ett spann mellan 58 % 

och 80 %. I tabell 20 redovisas resultatet för andel subjektsfundament dels för hela 

materialet men även uppdelat på texttyp. 

 



  
 

23 

Tabell 20: Andel subjektsfundament efter texttyp 

 Debatt % Tidning % Novell % Totalt % 

A/B 75 
212 fund. 

71 
285 fund. 

74 
808 fund. 

73 
1305 fund. 

E 65 
97 fund. 

76 
516 fund. 

72 
328 fund. 

74 
941 fund. 

 

Resultatet för andelen subjektsfundament visar på stora skillnader bland lågbetygs-

texterna. Debattexter med E i betyg visar ett lägre värde än motsvarande texter med 

betyg A/B. Med tidningstexter är förhållandet det omvända och för de berättande 

texterna är det ingen större skillnad mellan betygsstegen.  

 I tabell 21 finns resultatet uppdelat på kön och texttyp. Diskursiva texter är 

tidningsinsändare och debattartiklar. 

 

Tabell 21: Andel subjektsfundament efter kön och texttyp 

 Alla texttyper % varav diskursiva texter % 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 74 
1036 fund. 

72 
269 fund. 

73 
282 fund. 

72 
215 fund. 

E 68 
529 fund. 

79 
412 fund. 

68 
282 fund. 

79 
331 fund. 

 

Resultatet för pojkar och flickor är slående olika. Andelen subjektsfundament i 

pojkarnas lågbetygtexter ligger långt över deras andel i högbetygtexter. Med flickornas 

texter är förhållandet det rakt omvända. Högbetygtexterna är däremot i stort desamma 

oavsett kön. 

Huss redovisar att av de 410 fundamenten i de svenska diskursiva VG-

texter från årskurs 9 som ingår i hans studie så är 67 % subjekt. De diskursiva 

högbetygstexterna i mitt material har 497 fundament varav 73 % är subjekt. 

Motsvarande för de diskursiva lågbetygstexterna är 613 fundament varav 74 % subjekt. 

Andelen subjektsfundament för svenska som andraspråkstexterna ligger alltså över de 

värden Huss finner i sitt material. Svenska texter med VG i betyg har i stort samma 

andel subjektsfundament som de svenska som andraspråkstexter som är skrivna av 

flickor och som fått E i betyg.  

Östlund-Stjärnegård har resultatet 65 % subjekt av de 1426 fundamenten i 

sina svenska gymnasietexter. Hennes material är alla texttyper och både underkända och 

godkända texter. Hultman och Westmans värden går från 60 % subjekt i texter med 

betyg 1 och stiger till 75 % subjekt i texter med betyg 5. Andelen subjektsfundament i 
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svenska som andraspråkstexterna i årskurs 9 är alltså väsentligen högre än i de svenska 

gymnasietexterna och ligger i nivå med de av Hultman och Westmans gymnasietexter 

som har fått högst betyg.  

 Resultatet tyder på att lärare ser en optimal nivå på 70-75 % 

subjektsfundament även om spannet för såväl högt som lågt betyg är långt större än så. 

Resultatet tyder på att det finns stora skillnader mellan könen vad gäller andelen 

subjektsfundament i lågbetygstexter. Utan en mer grundlig genomgång är det svårt att 

se hur det inverkar på lärares bedömning. Resultatet kan tyda på att lärare accepterar en 

högre andel subjektsfundament i en svenska som andraspråkstext än i en svensk text. 

 

4.13 Ettordsfundament 
Andelen ettordsfundament är ett mått på hur vänstertunga makrosyntagmerna är. 

Svenskan eftersträvar i normalfallet att makrosyntagmer är högertunga så att ny 

information placeras efter det finita verbet (Lindgren & Svensson 2015:104). Emellertid 

är en viss variation i meningsbyggnaden önskvärd för att texten inte ska ge ett enahanda 

intryck. En text med endast ettordsfundament är torftig. En stor andel av dessa 

ettordsfundament består av personliga subjektspronomen och av tidsadverbial som 

”sedan” och ”då”. I tabell 22 redovisas andelen ettordsfundament för det totala 

materialet och även uppdelat på texttyp. 

 
Tabell 22: Andel ettordsfundament efter texttyp 

 Debatt % Tidning % Novell % Totalt % 

A/B 62 
212 fund. 

62 
285 fund. 

76 
808 fund. 

67 
1305 fund. 

E 63 
97 fund. 

68 
516 fund. 

76 
328 fund. 

69 
941 fund. 

 

Andelen ettordsfundament är väsentligt högre i berättande texter än i diskursiva oavsett 

om det är högbetygstexter eller lågbetygstexter. Den största skillnaden mellan betygs-

stegen återfinns i tidningstexter där det är 6 procentenheter högre andel ettords-

fundament i lågbetygstexterna. Spannet är stort. Högbetygstexterna går från 29 % till 87 

% och lågbetygstexterna från 50 % till 86 %. 
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 I tabell 23 finns resultatet uppdelat på kön och även efter texttyp.  

 

Tabell 23: Andel ettordsfundament efter kön och texttyp 

 Alla texttyper % varav diskursiva texter % 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

A/B 68 
1036 fund. 

64 
269 fund. 

61 
282 fund. 

63 
215 fund. 

E 72 
529 fund. 

66 
412 fund. 

70 
282 fund. 

65 
331 fund. 

 

Skillnader mellan könen visar att flickorna har en högre andel ettordsfundament i alla 

texttyper men det beror på att de flesta berättande texterna är skrivna av dem. Resultatet 

för diskursiva texter visar på ett omvänt förhållande. Det verkar vara så att en lägre 

andel ettordsfundament korrelerar med högre betyg. 

Huss redovisar att av de 410 fundamenten i de svenska diskursiva VG-

texter från årskurs 9 som ingår i hans studie så är 60 % ettordsfundament. De diskursiva 

högbetygstexterna i mitt material har en andel på 62 %. Det finns alltså ingen avgörande 

skillnad på den här punkten mellan svenska texter och svenska som andraspråkstexter 

när hänsyn tas till texttyp.  

Östlund-Stjärnegård har resultatet 60 % av de 1426 fundamenten i sina 

svenska gymnasietexter. Hennes material är alla texttyper och både underkända och 

godkända texter. Andelen ettordsfundament i svenska som andraspråkstexterna i årskurs 

9 är alltså väsentligen högre än i de svenska gymnasietexterna. Det är ett resultat som 

stöds av resultatet för fundamentslängd. 

 Resultatet tyder på att det kan finnas ett samband mellan en lägre andel 

ettordsfundament och högre betyg. Resultatet tyder inte på att det finns någon definitiv 

skillnad mellan könen. Resultatet kan tyda på att lärare inte väntar sig en högre andel 

ettordsfundament i svenska som andraspråkstexter än i svenska texter med samma 

betyg. 

 

4.14 Jämförelse av fundamentslängd, subjekts- och ettordsfundament 

Det finns ett samband mellan fundamentslängd och andelen ettordsfundament där det 

verkar stå klart att det är bra att bygga ut fundamentet. Det finns däremot inget samband 

mellan färre subjektsfundament och högre betyg. Tvärtom visar Hultman och Westmans 

material på att ca. 75 % subjekt i fundamentet har ett samband med det högsta betyget 

(1977:213). Det är den andel subjektsfundament som samtliga betygssteg visar i mitt 



  
 

26 

material. Resultatet tyder på att högbetygstexter gärna får ha många subjektsfundament 

och många ettordsfundament men att de bör varieras med ordentligt utbyggda 

fundament så att den genomsnittliga fundamentslängden blir högre.  

 

 

5 Diskussion 
Många av de variabler som finns i studien verkar visa på ett samband med betyg. Den 

skriftliga andraspråkssvenska som får högt betyg i årskurs 9 har texter som är längre än 

lågbetygstexter. Högbetygstexterna har högre andel långa ord, högre genomsnittlig 

ordlängd samt större ordvariation och de har grafiska meningar som i högre grad utgörs 

av enskilda makrosyntagmer. Syntaktiskt visar högbetygtexterna inte mer variation i 

fundamentets satsdel än vad lågbetygstexterna gör. Andelen subjektsfundament är i stort 

lika för alla texter i mitt material. Det finns en viss skillnad mellan betygen vad gäller 

mer utbyggda fraser i fundamentet där resultatet pekar på att färre ettordsfundament och 

en högre genomsnittlig fundamentslängd har samband med ett högre betyg. 

 

5.1 Texttyp och betyg 
Många av resultaten visar på en stor skillnad mellan diskursiva respektive berättande 

texter. Novellerna är längre än de diskursiva texterna och deras ordvariation är högre 

men deras makrsosyntagmlängd är mindre. Det kan bero på att dialog förekommer i de 

berättande texterna. Något enkelt kan det uttryckas som att lärare premierar en 

berättande text med enkel meningsbyggnad men med ett målande språk och inslag av 

rapp dialog. Diskursiva texter har ett högt antal långa ord, en mindre kvot mellan 

mening och makrosyntagm och en högre genomsnittlig fundamentslängd. Något enkelt 

kan det uttryckas som att lärare premierar en diskursiv text med välformade grafiska 

meningar, en hög användning av långa ord och med utbyggda fundament. 

 

5.2 Kön och betyg 
I några få variabler tyder resultaten på en skillnad mellan kön och betyg men i de flesta 

fall är skillnaderna små. Det mest slående exemplet är andelen subjektsfundament i 

lågbetygstexter. Där är förhållandet mellan flickor och pojkar diametralt motsatt. Det är 

en intressant skillnad som kan behöva en grundligare undersökning för att analysera.  
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5.3 Jämförelse med texter i ämnet svenska 
De svenska som andraspråkstexter som ingår i den här studien visar på vissa markanta 

skillnader mot svenska texter. Ordvariationen är lägre i svenska som andraspråkstexter 

vilket förmodligen reflekterar den tid det tar att bygga upp ett ordförråd. Med tanke på 

att andelen långa ord är högre i diskursiva svenska som andraspråkstexter kan det antas 

att de ord som används får täcka upp ett större semantiskt fält än vad som är brukligt för 

dem. En annan skillnad är den högre andelen subjektsfundament i svenska som 

andraspråkstexter.  

 

5.4 Sammanfattning 
Utgångspunkten för studien var frågan hur den skriftliga andraspråkssvenska ser ut som 

får betyg A eller E i årskurs 9. För att sammanfatta resultatet som ett råd till den elev 

som vill ha ett högt betyg kan man säga: Skriv långa texter och skriv välformulerade 

meningar med stor bokstav och punkt.  Skriv utbyggda fraser i fundamentet, försök ha 

70-75 % subjektsfundament och utveckla ditt ordförråd.  

 

 

6 Avslutning 
Under arbetet med uppsatsen har ett antal frågor aktualiserats vilka kan vara en 

utgångspunkt för fortsatt forskning.  

1. Vad händer med de andraspråkselever som flyttas över till ämnet svenska så 

fort de bedöms klara av det. Eller med andra ord, hur ser det interimspråk ut som får 

betyg i svenska? En intressant studie vore att undersöka invandrade elevers texter med 

betyg E-A i svenska och jämföra med resultaten i den här studien.  

2. De variabler som undersöks i den här uppsatsen utgör endast ett mycket 

litet urval av alla de möjliga variabler som skriftligt språk innehåller. För att få en 

tydligare bild av dessa texter och på så sätt belysa forskningsfrågan mer grundligt är 

även andra perspektiv relevanta. Exempel på sådana perspektiv är de metoder som 

processbarhetsteorien, systemisk-funktionell grammatik eller kritisk diskursanalys gett 

upphov till.  

3. Det är slående hur stor spridningen av resultaten är i mitt material inom ett 

och samma betygssteg. Enligt skolinspektionens rapport är avvikelsen vid en om-

bedömning av nationella prov 44 % i svenska/ svenska som andraspråk i årskurs 9 

(Skolinspektionen 2012:13). Deras material gör ingen skillnad mellan de två svensk-



  
 

28 

ämnena men ca 4 % av texterna hör hemma i ämnet svenska som andraspråk 

(Skolinspektionen 2012:34). Hur stor är avvikelsen enbart beräknad på svenska som 

andraspråkstexter?  

4. För att få en djupare förståelse för bedömningen av andraspråkstexter kunde 

det vara relevant att göra intervjuer med berörda lärare samt genomföra observationer 

av betygssamtal lärare emellan. 

Det går många elever som har ett annat förstaspråk än svenska i den svenska 

skolan. Enligt officiell statistik ligger deras betygsgenomsnitt lägre än för de elever som 

har svenska som förstaspråk. Det är ett problem inte bara för samhället som helhet utan 

även för de individer som berörs. En större förståelse för ämnet är angeläget inte minst 

med tanke på hur avgörande bedömning är för elevens motivation, lärande och fortsatta 

studiekarriär.  
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Bilaga B Exempel på bedömningsmatriser för nationella prov 
 

Bedömningsmatris för tidningsinsändare nationellt prov i svenska år 2013 
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Bedömningsmatris för tidningsinsändare nationellt prov i svenska som andraspråk år 
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