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Sammanfattning 

Ett brett och djupt ordförråd är en av de absolut viktigaste komponenterna för att kunna förstå 

och prestera i alla skolans ämnen. Andraspråkselever kan dock börja den svenska skolan utan ett 

basordförråd på cirka 8000 ord och skall lära in det samtidigt som de skall lära in de 3000 nya ord 

per år som förstaspråkselever lär sig. Dessa omständigheter låg till grund för valet av att 

undersöka första- och andraspråkselevers ordförråd i sitt skrivande. Studien undersöker också om 

det finns skillnader i elevers ordförråd i förhållande till vilket betyg elevtexterna erhållit. Tidigare 

forskning (Hultman & Westman, 1977: Nordenfors, 2011) visar att elever med högre betyg har 

ett bredare ordförråd samt att andraspråkselever använder mer talspråk i skrift, än vad 

förstaspråkselever gör.  

Studien grundar sig i funktionell grammatik vilket innebär att texterna analyserats med 

kontexten i fokus i den bemärkelsen att betydelsen och funktionen av elevernas ordförråd för 

texten som helhet analyserats. 40 elevtexter från årskurs 6 från den beskrivande/förklarande 

delen på det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk 2013 undersöks via en 

kvantitativ och kvalitativ textanalys. I studien undersöktes de kvantitativa måtten ordmängd, 

ordlängd och ordvariationsindex samt användningen av substantiv och pronomen, abstrakta och 

konkreta substantiv samt vilka ämnesord som eleverna använder. Resultatet visade skillnader 

mellan första- och andraspråkselevers ordförråd, främst att andraspråkselever inte hade lika stor 

variation i ordförrådet samt att de använde mindre ämnesord jämfört med förstaspråkseleverna. 

De största skillnaderna i elevernas ordförråd syntes dock mellan de undersökta betygsgrupperna, 

obereonde av svenska som första- eller andraspråk. Elevtexterna med högre betyg hade de 

generellt högsta värdena i måtten ordmängd och ordlängd, de använde fler ämnesord, fler 

abstrakta substantiv, samt använde fler substantiv än pronomen jämfört med vad elever med 

lägre betyg gjorde. Resultatet visar att elever med lägre betyg och elever med svenska som 

andraspråk använder talspråk i större utsträckning i sitt skrivande.  

 

Nyckelord: ordförråd, elevtextanalys, första- och andraspråkselever, funktionell grammatik 
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1 Inledning 

Under ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk under min verksamhetsförlagda 

utbildning såg jag hur svårt provet var att genomföra för vissa andraspråkselever. Deras 

frustration, nedstämdhet och sjunkande självförtroende i ämnet svenska blev påtagligt speciellt på 

grund av att de inte förstod uppgiftsformuleringar och de långa läsförståelsetexterna, en känsla 

som inte uppkom på samma sätt hos förstaspråkseleverna. I den svenska skolan har nästan en 

femtedel av eleverna ett annat modersmål än svenska, vilket innebär att de är födda utomlands 

eller födda i Sverige men uppväxt i en familj med annat ursprung (Skolverket, 2008, s. 5). På 

grund av antalet elever med ett annat modersmål än svenska i den svenska skolan så är det viktigt 

ur forskningssynpunkt och som blivande lärare att göra studier kring ämnet. I och med att ha 

erfarit en problematik med att svenska som andraspråkselever kan ha ett mindre ordförråd som 

gör att de har svårt att förstå undervisningen, inte bara i ämnet svenska, utan också i andra ämnen 

i skolan, väcktes idéen att göra en jämförande studie mellan språkkunskaper hos första- och 

andraspråkselever för att få mer kunskap om hur skillnaderna ser ut. I lärarutbildningen har 

ordförrådets betydelse poängterats, inte enbart för läsning och skrivutveckling utan också för att 

kunna förstå i skolans alla ämnen. Vikten av ett stort ordförråd blev det som låg till grunden för 

studiens ämne.  

För att uppsatsen skulle bli möjlig vill jag tacka min handledare Annika Hillbom för all tid och 

vägledning som lagts ner vid skrivandet av uppsatsen. Dessutom ett tack till Kristina Sjöblom vid 

Institutionen för Nordiska språk som hjälpte till med att söka i arkivet för nationella prov.
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2 Bakgrund 

I kapitlet presenteras en bakgrund om ordförråd som är relevant för studien. Avslutningsvis 

beskrivs en problematik som kan finnas med bristande språkkunskaper.  

2.1 Ordförråd hos första- och andraspråkselever 

Utvecklingen av andraspråkselevers ordförråd sker på ett annat sätt än för förstaspråkselever 

(Enström, 2016). Elever med svenska som modersmål tar till sig ett basordförråd innan de börjat 

skolan och det ordförrådet byggs under skoltiden ut till att också innehålla skolspråk (ibid.). 

Mattson och Håkansson (2010, s. 35) säger att basordförrådet består av 8000–10000 ord och att 

det sedan, under skoltiden, utvecklas med cirka 3000 ord per år, vilka klassas som ett skolspråk. 

Språket som lärs in i skolan innehåller bland annat fackord och synonymer (ibid., s. 37). Det 

innebär att de ämnesord som kan höja kvalitén på en beskrivande text och som gör att 

ämneskunskaper kan läras in utvecklas under skolåren. Däremot menar Enström (2016, s. 39) att 

de 1000 vanligaste orden i svenskan är informationslätta ord, som inte bidrar till textens lexikala 

innehåll, men ändå representerar cirka 85 procent av innehållet i de allra flesta ”normala” texter.  

För andraspråkselever finns oftast inte ett basordförråd i svenska när de börjar skolan utan de 

måste lära sig skolspråk och vardagsspråk samtidigt, vilket innebär de 8000–10000 ord som deras 

jämnåriga kamrater redan kan samt 3000 nya varje år (Enström, 2013, s. 3). Dessutom anser 

Nation (2001, s. 145) att 95 procent av orden i en text måste vara vana för läsaren för att läsaren 

skall ta till sig innehållet. Enkvist (2016, s. 45) anser också att mer än 2,5 – 7 procent av orden i 

en text inte får vara okända för läsaren. Att som andraspråksinlärare inte ha basordförrådet som 

förstaspråkselever har och dessutom behöva lära in det samtidigt som skolspråket medför såklart 

en svårighet vid inlärning av ämneskunskaper i skolan. 

Det finns skillnader mellan ett receptivt och produktivt ordförråd (Nation, 2001, s. 24). 

Receptivt ordförråd innebär att ta till sig ett språk, och försöka lära sig det, av andra genom att 

lyssna och läsa. Produktivt ordförråd innebär ett produktivt inlärande genom att använda språket 

via talandet och skriften med andra (ibid.). Det receptiva ordförrådet kräver inte lika mycket 

inlärning som det produktiva (ibid., s. 182) detta för att ord kan förstås genom det sammanhand 

de används i (Enström, 2016, s. 44)  

En viktig faktor för det produktiva ordförrådet är viljan och motivationen. Används inte de 

ord som lärts in utvecklas inte det produktiva ordförrådet (Nation, 2001, s. 183). Samtidigt kan 

det vara svårt att minnas och använda de ord som förståtts genom sitt sammanhang tidigare, i 

t.ex. en bok, på ett självständigt  och produktivt sätt (Enström, 2016, s. 44). Det ställs högre krav 

på att använda ett ord självständigt i ett nytt sammanhang än på att förstå det i en kontext. Har en 

läsare inte ett brett ordförråd, basordförrådet och de ord som utvecklas i skolan, så blir det 
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receptiva ordförrådet också begränsat (ibid.). Det blir svårare att gissa ut ett ord i sitt 

sammanhang om inte sammanhanget är fullt begripligt. 

Att ha ett välutvecklat ordförråd är det absolut viktigaste för att andraspråkselever skall klara av 

skolan (Saville-Troike, 1984, s. 216). Det går inte att tillägna sig ämneskunskaper utan ett 

ordförråd, vilket gör att ordförrådets storlek påverkar hur väl en elev kan ta till sig en text 

(Enström, 2013, s. 3). McGregor (2013, s. 2) skiljer mellan ett brett och ett djupt ordförråd där 

den första innefattar hur många ord som en kan, en kvantitet, medan djupet refererar till hur väl 

de används, kvalitet i ordförrådet (Henriksen, 1995, se Enström, 2013, s. 3). Att kunna många ord 

underlättar i situationer där ett mindre ordförråd kan begränsa, exempelvis i skolan, på jobbet 

men också i privatlivet (Enström, 2016, s. 38). Att använda orden i rätt sammanhang och förstå 

relationen mellan vissa ord visar på ett djupt ordförråd (ibid.). De olika delarna av ordförrådet 

säger något om dess användare. McGregor (ibid.) menar att ett brett ordförråd tyder på att 

användaren kan avkoda ord medan ett djupt ordförråd tyder på att användare uppnått en viss 

nivå av läsförståelse. Att förstå att insekter och bin hänger ihop visar på en högre grad av 

behärskning av orden, än att inte koppla sådana samband (Enström, 2016, s. 43). Det räcker dock 

inte enbart med en kvantitet, att kunna så många ord som möjligt, en kvalitet, att veta hur orden 

skall användas, utan det krävs också en förståelse för hur orden kan användas i olika typer av 

texter (Henriksen, 1995, se Enström, 2013, s. 3).  

2.2 Problemformulering 

I den bakgrund som tagits del av inför studien poängteras flera gånger vikten av ett brett 

ordförråd för att kunna delta och förstå i alla skolans ämnen. I Göteborgs-Posten skriver Enkvist 

(2015) att språkinlärning och läsförståelse måste ha högsta prioritet i skolan på grund av vad hon 

menar är förödande PISA-resultat, det eftersom att grundläggande språkkunskaper är grunden för att 

hänga med i skolans ämnen (ibid.). Enkvist (ibid.) skriver att Sverige är det land som sjunkit mest 

i b.la. läsförståelse och det på grund av bristande språkträning. Nationella prov har en stark 

påverkan på nationella och internationella mätningar, likt PISA (ibid.). De diskuteras även i den 

offentliga debatten om skolan och utbildning. Därför är det viktigt att undersöka hur elever 

hanterar språket i nationella prov.   

För att klara av ämnena i mellanstadiet krävs ordförråd och läsvana. Enkvist (ibid.) menar 

också att problemen är större för andraspråkselever som ibland kan börja högstadiet utan att 

behärska språket på lågstadienivå. Det kan bero på att eleverna inte har ett basordförråd som 

förstaspråkseleverna har när de börjar skolan. Fortsättningsvis anser Enkvist (ibid.) att b.la. ett 

svagt ordförråd gör att elever inte kan förstå undervisningen och på så sätt inte kan prestera 

tillräckliga resultat. Att inte förstå undervisningen på grund av att, som Enkvist (ibid.) skriver, 

möjligtvis inte ens behärska ordförrådet på lågstadienivå måste vara förödande för elever i den 

situationen. Ett bristande ordförråd påverkar prestationen i alla skolans ämnen negativt. En 

problematik kan vara att andraspråkselever har ett mindre omfattande skolspråk och inte når upp 
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till de 3000 ord som förstaspråkselever utvecklar per år. Med dessa faktorer som utgångspunkt 

blir det relevant att undersöka skillnader mellan första- och andraspråkselevers ordförråd med 

fokus på både bredd och djup.  
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3 Forskningsöversikt 

I översikten presenteras det aktuella forskningsläget inom studiens ämnesområde. Det innefattar 

analyser av elevtexter med fokus på ordförråd och andraspråksforskning. 

3.1 Ordmängd, ordlängd och ordvariationsindex 

Forskning kring ordförråd har präglats av kvantitativa undersökningar, det vill säga 

undersökningar av bredden av elevers ordförråd (Henriksen, 1995, se Enström, 2013, s. 3). Av de 

kvantitativa undersökningarna är tre mått signifikanta och återkommande. Forskning kring dessa 

tre, ordmängd, ordlängd och ordvariation, presenteras nedan.  

Samma elever från årskurs 5 till årskurs 9 har undersökts i Nordenfors (2011) 

doktorsavhandling, med fokus på skriftspråksutveckling. Undersökningen gjordes på 31 

högstadieelevers texter inom olika genrer. Nordenfors (2011) har undersökt ordmängd, det vill 

säga textens längd samt ordlängd och ordvariation. Studien visade att ordmängden ökade ju äldre 

eleverna blev men att den ökade ordmängden avtog i de sista texterna de skrev. Den visade också 

att ordmängden berodde på vilken texttyp eleverna skrev. De berättande texterna innehöll fler 

ord än sakprosa (ibid., s. 98).  

Högt värde på måttet ordmängd är inte alltid detsamma som kvalitet menar Nordenfors (2011, 

s. 90). Det som en text med högt värde på måttet ordmängd dock gör är att det, för en 

innehållslig textanalys, ger mer språk att bedöma. Nordenfors (ibid.) anser samtidigt att många 

texter når sin högsta kvalitet om de kan förtunnas så att det som står är av kvalitet och av värde 

för textens helhet. I Nordenfors studie hade inte ordmängden alltid ett symmetriskt samband 

med betyget men de flesta texter som fått de högre betygen innefattade ofta de längsta texterna 

(ibid., s. 101).  

 De undersökta texternas ordlängd och ordvariation ökade också med ålder. Ordlängd hörde 

ofta samman med betyget, men tydligast kvalité kunde ses om upprepade ord togs bort. 

Exempelvis kunde ett långt namn på huvudpersonen i en narrativ berättelse ge ett högt resultat 

på långordsfrekvensen, vilket inte speglar en hög nivå av avancerad ordanvändning. Då är 

variationen av ordanvändningen en viktigare faktor. Ordlängd mäter ofta ord längre än 6 

bokstäver och fler längre ord i en text har generellt ett tydligt samband med högre betyg 

(Hultman & Westman, 1977, s. 77). I Nordenfors studie (2011) mättes ordvariationen med måttet 

ovix, ordvariationsindex, som mäter hur många olika ord en text innehåller i förhållande till 

ordmängden. Högre ovix-resultat hade ett samband med högre betyg och sambandet var lika 

vanligt förekommande som textmåttet ordlängd, dock fanns variation inom grupperna, en elev i 

G-gruppen hade allra högst ordvariation trots lägre betyg (Nordenfors, 2011, s. 115). 

Medianvärden visar dock att de flesta högsta värdena i ordvariation finns i MVG-gruppen (ibid.). 



 

 10 

Avslutningsvis menar Nordenfors att måttet ordmängd är det som är mest problematiskt att 

använda som mått på skrivutveckling (ibid., s. 247). 

Att ordmängden har betydelse för textkvalitén visade dock Olinghouse och Leairds (2008) 

studie. De har undersökt 92 elever i årskurs 2 och 101 elever i årskurs 4 i USA. De analyserade 

berättande texter där undersökningen baserades på sambandet mellan ordförråd och skrivkvalité i 

fyra kategorier. Dessa var b.la. ordvariation och lågfrekventa ord. Resultatet visade att ordförråd 

tydligast hör samman med övrig textkvalité i årskurs 2 medan textlängden hade det starkaste 

sambandet med övrig textkvalité för årskurs 4-elever (ibid., s. 558). Olinghouse och Leaird (2008, 

s. 546) anser att forskare oftast studerar skrivkvaliténs samband med textlängd och att resultaten 

ofta visar att textlängden, tillsammans med en bra stavning, oftast ger bra resultat. De menar 

dock att skrivkvalitén inte enbart beror på textlängd och stavning utan att elevernas ordförråd har 

stor påverkan för skrivkvalitén (ibid.).  

Nyström (2000, s. 178) ställer sig kritisk till måttet ovix. Nyström (ibid.) har b.la. undersökt 

ordvariationen hos elevtexter och fick några ovix-resultat som var oerhört höga, 91 och 87, 

jämfört med t.ex. de resultat för betyg 5 som Hultman och Westman fått fram i Gymnasistsvenska, 

där ovix-värdet var 67,6 (1977, s. 56). Gymnasistsvenska blev, när den kom, en av världens hittills mest 

omfattande språkundersökningar (Hultman & Westman, 1977, s. 6) där texter analyserats och kartlagts 

efter ordförråd, ordklassfördelning etc. Nyström (2000, s. 178) tror att de höga värdena kan bero 

på att elevtexterna med väldigt högt ovix-resultat har bytt ämnesinnehåll. På så sätt kan andra och 

fler ämnesord finnas i texten vilket kan ge ett högt ovix-utslag. Det innebär på så sätt att en 

osammanhängande text, exempelvis genom att eleven berör flera ämnen, kan ge höga ovix-

resultat (ibid.). Nyström (ibid.) anser, genom analysen av sitt resultat för ordvariation, att ovix-

måttet inte kan vara ett enskilt analysverktyg för att analysera elever språkliga ordförråd utan att 

måttet måste kompletteras med andra analysverktyg.  

I Gymnasistsvenska (Hultman & Westman, 1977, s. 56) hade höga värden på ordvariationsindex 

ett samband med högre betyg. 

Kvantitativ forskning, med måtten ovix, ordmängd och ordlängd visar oftast på en koherens 

mellan användningen och betyget på texten. Forskning visar däremot också på att det finns fall 

som kan ge höga resultat på de kvantitativa måtten men som inte håller hög kvalité ändå. Det 

visar på att måtten måste användas med försiktighet och resultaten analyseras, likt Nyström 

(2000, s. 178), för att upptäcka vad ovanligt höga mått kan bero på.  

3.2 Första- och andraspråksforskning 

Att andraspråkselever har svårt med akademiskt skrivande har intresserat Reid (1992) där 768 

universitetstexter från första- och andraspråkselever i USA undersökts med fokus på skillnader i 

första- och andraspråkselevers textproduktion. De skillnader som visades i studien var att 

andraspråkselever använde fler pronomen och konjunktioner medan förstaspråkseleverna 

använde fler prepositioner (ibid., s. 97). Enligt Reid (ibid..) tyder det på att andraspråkseleverna 
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använder sig mer av ett talspråk i skrivandet, istället för akademiskt skriftspråk. Samtidigt, menar 

Reid (ibid.) att förstaspråkseleverna förmodligen hade en medvetenhet om skrivuppgiftens syfte 

och anpassade därför sitt språk för att möta förväntningarna på en skriven text. Hultman och 

Westman (1977, s. 129) visar genom sin undersökning en koherens mellan andel pronomen i 

texten och betyg. Hög procentandel pronomen hade lägre betyg generellt och pronomen är 

vanligare i talspråk än vad substantiv är (ibid.). Substantiv är den största ordklassen i skriftspråk 

medan talspråket endast har substantiv på en fjärde plats, där pronomen, verb och adjektiv är 

vanligare (ibid., s. 106). Detsamma gäller konjunktioner, det vill säga att det kännetecknar talspråk 

(ibid., s. 171), som i Reids (1992) undersökning var överrepresenterat hos andraspråkselever. 

Användning av många prepositioner däremot, har ett litet samband med högre betyg (Hultman & 

Westman, 1977, s. 171). I gymnasistsvenska (ibid.) fanns ett samband mellan en högre andel 

substantiv och högre betyg.  

Crossley och McNamara (2009) har undersökt skillnader i ordförråd hos första- och 

andraspråkselever i USA. Förstaspråkseleverna var studenter från grundutbildningar på ett 

universitet medan andraspråkseleverna var universitetsstudenter som studerat mycket engelska. 

Vilket innebar att andraspråket inte var helt nytt för gruppen (ibid.). 208 sakprosatexter från 

engelsktalande, förstaspråkselever jämfördes med 195 sakprosatexter av andraspråkselever (ibid., 

s. 123). Resultatet visade bland annat att förstaspråkselever använde mer abstrakta ord än 

konkreta, vilket andraspråkselever använde (ibid., s. 126). Studien visade också att 

andraspråkselever oftare använder frekventa ord och att de ord de använde är enklare (ibid., s. 

127).  

Sammanfattningsvis kan sägas om första- och andraspråksforskning att det finns skillnader i 

deras textproduktion och ordanvändning. Både Crossley och McNamara (2009) och Reid (1992) 

har kommit fram till att andraspråkselever använder dessutom sig i större grad av talspråk, vilket 

är ett ”enklare” språk att använda, jämfört med förstaspråkselever, på grund av högre använding 

av pronomen, mindre användning av abstrakta begrepp samt att de oftare använder frekventa 

ord.  

Edling (2004, s. 27f.) har undersökt läromedelstexter utifrån deras abstraktion, konkretion och 

generalisering och samtidigt intervjuat och observerat 150 elever i åk 5 och 8 med avseende på 

läsning och skrivning i olika ämnen. Läromedelstexter som eleverna använde i skolan i ämnena 

svenska, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen analyserades. De berättande 

texterna i svenska hade mest konkreta substantiv jämfört med de undersökta texterna i so- och 

no-ämnena. Texterna i no-ämnena hade högst andel abstrakta substantiv och det var även där 

som elever hade svårast för att återberätta texterna, tolka dem och orientera sig i dem (ibid.). Den 

abstraktion som finns i naturorienterande ämnens texter kan enligt Edling (ibid.) vara en 

förklaring till varför elever har svårast med de texterna.  

Avslutningsvis kan den tidigare forskningen sammanfattas som att andraspråkselever använder 

mer talspråk i sitt skrivande. Den tidigare forskningen visar också att elever med lägre betyg har 
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lägre värden på måtten ordmängd, ordlängd och ovix, men att måtten har sina brister och kan 

inte ses som enskilt mått för textkvalité. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Teoretiska ramar som kännetecknat andraspråksforskning och språkutveckling är flera, t.ex. ett 

kognitivt perspektiv där språkinlärarens inre processer är i fokus (Hammarberg, 2004, s. 52), eller 

ett interaktionellt perspektiv där inlärarens samspel med den språkliga omgivningen 

uppmärksammas (ibid., s 60). För studien är dessa teorier inte aktuella eftersom att det i en 

textanalys är svårt att analysera författarens kognitiva processer eller författarens samspel med 

omgivningen. I analyser på texter hämtade från ett arkiv där det inte går att få information om 

den språkliga omgivningen, exempelvis den skrivtid eleverna fick vid tillfället, om författaren av 

texten hade en dålig dag vid provtillfället o.s.v. Detsamma gäller skrivande elevers kognitiva 

processer. Istället bygger studien sin grund i ett funktionellt perspektiv på text (ibid., s. 48) 

eftersom att denna teori fokuserar på språkets betydelse för texten som helhet, vilket är aktuellt 

för studien. 

För över 30 år sedan utvecklades modellen funktionell grammatik av Michael Halliday för att 

förstå mekanismerna bakom språkutveckling (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 10). Modellen 

utvecklades som ett alternativ till transformationsgrammatiken som stod för att människan 

utvecklade och drev sin utveckling av språket genom ett medfött anlag. Halliday (ibid.) såg genom 

sin son hur språket utvecklades och drevs framåt genom att kommunicera och uttrycka sig i 

samspel med andra. Modellen erbjuder även en teori för inlärandet av det produktiva ordförrådet 

där viljan och motivation att delta och kommunicera med andra är nyckeln (Nation, 2001, s. 24). 

Språkets betydelse är det viktigaste, därefter ordinlärning och grammatik (Holmberg & Karlsson, 

2013, s. 10). Grammatiken blir viktig, inte bara för att kunna uttrycka sig, utan den skapar också 

betydelse genom användningen i en språklig kontext. I en analys med ett funktionellt perspektiv 

måste hänsyn tas till samspelet i en text då den språkliga strukturen är relaterad till textens 

funktion, vad texten är tänkt att användas till och hur effektiv texten är mot sin funktion 

(Hammarberg, 2004, s. 48). Hur effektiv texten är mot sin funktion kan analyseras genom att 

undersöka texter mot deras basgenre, det vill säga om det är en berättande text, sakprosa etc. 

Centralt i funktionell grammatik är också att kontexten och språkbruk inte används för att förklara 

avvikelser och fel, utan snarare ses som grunden för hela grammatiken (Holmberg & Karlsson, 2013, s. 10). 

Funktionell grammatik är en språkmodell som nyligen översatts och samlats till svenska och 

som ligger till grund för studiens analys. Den har fått stor uppmärksamhet i framför allt 

Australien där modellen legat till grund för program för elever i engelska som andraspråk 

(Holmberg & Karlsson, 2013, s. 11).  

Hammarberg (2013, s. 50) tolkar språkformen basvarietet inom den funktionalistiska 

språkvetenskapen. Basvarieteten blev ett begrepp som växte fram efter en studie av språkets 

funktion hos invandrare som hade stabiliserat sitt andraspråk, det vill säga kunskaperna i 

andraspråket var tillräckliga för baskommunikation, i några västeuropeiska länder (ibid.). Med 
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basvarietet menar Hammarberg (ibid.) den tidiga basformen för ett inlärarspråk och att 

språkanvändare med basformen kännetecknas av bland annat att få grammatiska funktionsord 

används, att ordförrådet lättare växer fram i de öppna ordklasserna, det vill säga de ordklasser 

som kan utvecklas med nya ord (substantiv, verb och några adjektiv och adverb), medan det inte 

växer fram lika snabbt i de stängda, eller slutna, ordklasserna (förutom personliga, demonstrativa 

pronomen samt några prepositioner). Basvarietet blir ett begrepp som visar på djupet av främst 

andraspråkselevers skriftspråksutveckling. Det och tidigare forskningsresultat om basvarietetsdrag 

(se ex. Reid, 1992 & Hultman & Westman, 1977) i texterna blir en av utgångspunkterna för 

studiens analys. Utöver det är teorier kring betydelsen och funktionen av språket i relation till den 

språkliga strukturen och kontexten utgångspunkt för analysen.  
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5 Syfte och frågeställningar 

Den tidigare forskning som relateras till studien visar på att det finns skillnader i första- och 

andraspråkselevers språkanvändning, framförallt att andraspråkselever använder fler frekventa 

ord och har ett mindre ordförråd. Studien relateras också till att språket är av betydelse och 

skapar en funktion i sin kontext. Den tidigare forskningen inom området bidrar till att en hypotes 

prövas, enligt vilken det finns skillnader i storleken och variationen av första- och 

andraspråkselevers ordförråd.  

Syftet med studien är att analysera första- och andraspråkselevers beskrivande/förklarande 

texter i nationella prov i årskurs 6 med fokus på ordförråd för att synliggöra variationer i 

ordförrådet och undersöka eventuella samband mellan ordförrådets storlek och variation och 

betygssättningen på texterna. 

 

Följande frågeställningar är centrala för studien: 

1. Vilka likheter och skillnader finns mellan första- och andraspråkselevers ordförråd i 
elevtexterna med avseende på ordförrådets storlek och variation? 

2. Finns det skillnader i ordförrådets storlek och variation hos första- och andraspråkselevers 
elevtexter i förhållande till vilket betyg texterna har? I så fall, vilka?   

 

Ordförrådet analyseras dels kvantitativt (ordmängd, ordlängd och ordvariation), dels mer 

kvalitativt, med fokus på förhållandet mellan substantiv och pronomen, samt på olika kategorier 

av substantiv (se vidare kapitel 6, avsnitt 6.3)  
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6 Metod och material 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar, det vill säga att undersöka likheter och 

skillnader i första- och andraspråkselevers ordförråd samt skillnader i elevers ordförråd i 

förhållande till vilket betyg elevtexterna har, så blev metodvalet att göra en komparativ, 

kvantitativ och kvalitativ analys av elevtexter från nationella prov i årskurs 6. En elevtextanalys 

kan konkret visa tendenser på det ordförråd eleverna hade vid provtillfället, vilket en annan 

metod inte hade kunnat visa.  

6.1 Urval och genomförande 

Elevtexter från just nationella prov undersöks i studien eftersom att eleverna har givits i stort sett 

samma förutsättningar vid provtillfället, de skrevs under samma tid och uppgiften var densamma 

för alla elever. På så sätt begränsas inte analysen av att eleverna har fått olika förutsättningar, det 

är viktigt att eleverna fått lika förutsättningar vid provtillfället för att deras prestation vid 

provtillfället inte skall vara påverkat av den faktorn. Att elevtexterna har skrivits vid samma tid är 

också något som är viktigt för att besvara studiens frågeställningar, elevtexter skrivna från olika år 

kan istället visa på skillnader i elevers ordförråd över tid, vilket inte är intressant att undersöka för 

studiens storlek.  

Elevtexter från just årskurs 6 valdes i studien eftersom att det innebar att elevtexterna hade 

graderats med betygen A-F, till skillnad från elevtexter från de nationella proven i årskurs 3 där 

elevtexterna bedöms som enbart godkända eller icke godkända. Elevtexter från årskurs 6 valdes 

också för att det motsvarar en årskurs som jag skall undervisa i. 

Materialet har tillhandahållits via Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala universitet och 

består av 40 elevtexter från det nationella provet för årskurs 6 i svenska och svenska som 

andraspråk. Genom tillgången till arkivet för de nationella proven i svenska möjliggavs en studie 

där 40 elevtexter behandlar samma uppgift trots att de inte är skrivna på samma skola. Provet 

genomfördes 2013 och studien har avgränsats till att undersöka delprov C2 som testar elevernas 

skriftliga förmåga i en beskrivande/förklarande text. Valet av att undersöka en sakprosatext 

gjordes på grund av att bland annat PIRLS 2011 (Skolverket, 2011c, s. 36) visade att elever har 

svårare för läsproven i sakprosa än för läsproven i berättande texter. Det kan innebära att elever 

har svårare för strukturen i sakprosa och/eller att elever brister i ordförrådet i ämnesspecifika 

sakprosatexter. På så sätt blir det intressant att undersöka en sakprosatext utifrån ett 

språkperspektiv. Utdragen av texterna har gjorts så slumpmässigt som möjligt, vilket innebär att 

varken kommun eller kön har tagits i beaktande vid det slumpmässiga urvalet.  

I studien undersöks elevtexter med olika betyg för de två urvalsgrupperna, svenska och 

svenska som andraspråk. I studien undersöks ytterligheterna i betygsskalan för att se hur och om 
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ordförrådet skiljer sig mellan en text på hög nivå jämfört med en text på E-nivå. Valet att inte 

använda F-texter i analysen gjordes på grund av att ett F kan innebära att eleven misstolkat 

uppgiften och det blir inte intressant att undersöka ur ett språkligt perspektiv då elevtexterna inte 

behandlar samma genre eller ämne. De undersökta texterna är uppdelade enligt följande:

Svenska: 

 10 elevtexter med betyget A/B 

 10 elevtexter med betyget E 

Svenska som andraspråk: 

 10 elevtexter med betyget A/B 

 10 elevtexter med betyget E 

Antalet elevtexter valdes som anpassning mot studiens storlek men samtidigt för att ge ett 

trovärdigt resultat. Valet att undersöka A/B texter istället för enbart A berodde på att arkivet inte 

innehöll tillräckligt många A-texter för svenska som andraspråkselever. Båda urvalsgrupperna 

blandades med lika många B-texter.   

6.2 Material 

Temat för provet 2013 var ”Bygga broar” och för delprov C2 innebar det att skriva en 

beskrivande/förklarande text om ”Min Bro”. Uppgiften handlade om att skriva om en bro som 

eleven drömmer om där det skulle ingå vart bron skulle byggas, hur den skulle se ut och varför 

den skulle byggas. Eleverna fick också instruktioner om att texten skulle beskriva bron så utförligt 

som möjligt, att ha genomtänkt inledning och avslutning samt att skiljetecken skulle användas på 

rätt sätt (Natprov, 2013a). Utifrån bedömningskriterierna fanns inga krav på att eleverna behövde 

skriva om en konkret bro. 

Resultatet från delprov C1, den berättande text som eleverna skriver under nationella prov, 

och delprov C2 sammanställdes till en gemensam provbetygspoäng som för riket, för elever som 

läser mot kursplanen i svenska, låg på 11,6, medan den för svenska som andraspråkselever låg på 

7,7 (Skolverket, 2013). Provbetygspoängen är elevernas provbetyg omräknat till poäng, där E ger 

10 poäng, D ger 12,5, C ger 15, B ger 17,5 och A ger 20 poäng (Siris Skolverket, 2013). Skalan går 

från 0 till 20 poäng (ibid.). För både första- och andraspråkselever finns det stor spridning i 

resultatet beroende på elevernas föräldrars högsta utbildningsnivå. Stor spridning är det också hos 

andraspråkselever beroende på när de invandrat till Sverige. Exempelvis har mer än hälften av de 

nyinvandrade eleverna i årskurs 6 betyget F i sin skriftliga förmåga i det nationella provet 2013 

medan nästan 70 procent av elever som invandrat före 2007 har E eller högre i betyg (ibid.). 

Texterna är för det mesta handskrivna och innehåller lägst 72 till högst 907 ord, vilket 

motsvarar cirka 5 rader till en och en halv sida datorskrivet material i storlek 11 på ett A4-papper.  

6.3 Databearbetning och analysmetod 

I enlighet med den funktionella grammatiken (Holmberg & Karlsson, 2013) analyseras texterna 

inte efter vilka språkliga fel de har utan efter språkets betydelse för texten. Att analysera felen hos 
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elevtexterna kan visa på vilka skillnader som finns i språkbruk hos första- och andraspråkselevers 

texter, t.ex. fel i genus eller tempusbruk. Likt en performansanalys (Hammarberg, 2004, s. 34), 

som är vanlig för att analysera en andraspråkselevs nivå i inlärarspråket, fokuserar studien på drag 

i språkbeteendet och inte fel. Drag i språkbruk kan visa på att eleverna receptivt har tagit till sig 

ord och produktivt börjat att använda dem (Nation, 2001, s. 24). På så sätt, i enlighet med den 

funktionella grammatiken, analyseras elevernas språk utifrån dess betydelse och funktion.  

Texterna har skrivits av till dator för att kunna användas i de kvantitativa analysverktygen. 

Trots variation i kvalitén på elevernas handstil gick det mesta att tyda, enstaka ord som var 

svårtydda kunde tolkas i sin kontext. I enlighet med teorin har inte texterna normaliserats utan 

elevernas autentiska texter har återgetts. Det kan dock medföra att elever, som särskrivit, får ett 

högre värde på måtten ordmängd och ovix. 

Den analysmodell som används för studien har utformats efter hur tidigare forskning 

genomförts samt för att besvara studiens frågeställningar. Studien är uppdelad i två delar, en 

kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen tar hjälp av www.lix.se för att räkna ut 

måtten ordmängd, ordlängd och ordvariationsindex. Verktyget är utvecklat för att mäta lix-

värden, ett läsbarhetsindex som visar på hur svår- respektive lättläst en text är. Lix mäts i en skala 

som inte är en exakt vetenskap (ibid.) men skalan ger en indikation på kvalitén av en skriven text. 

Måtten är intressanta att undersöka på grund av den plats de har i kvantitativ ordförråds-

forskning och att höga resultat ofta visat sig ha ett samband med textkvalité. De sammanställs 

och redovisas för respektive elevtext i bilaga 1. I resultatet redovisas ett medel-och medianvärde 

för vardera av de 4 undersökta grupperna. 

Det första måttet, ordmängd står för antalet ord i texten. Måttet ordlängd är uppdelat efter två 

kategorier. Den första är hur många ord i texten som är långa och enligt kvantitativ forskning och 

lix är ett ord med mer än 6 bokstäver ett långt ord. Den andra indelningen tar kompensation för 

textens längd. Då elevtexternas längd varierar mycket blir antalet långa ord påverkat av texternas 

längd. Ju längre text som eleverna skrivit, desto större chans är det att de har med många långa 

ord. Därför används också måttet andelen långa ord som visar antalet långa ord i relation till 

textlängden. 

Många olika ord i förhållande till ordmängden ger ett högt ordvariationsindex, ovix (Hultman 

& Westman, 1977, s. 56). Måttet kan visa om eleverna upprepar samma ord i texterna eller om de 

har en hög ordvariation. Felkällor med mätinstrumentet är att det påverkas av textlängd, samt att 

böjningsformer, det vill säga om eleven skriver bro och bron så räknas det som två olika ord, 

särskrivningar och stavfel påverkar också. 

Den kvalitativa delen av studien har kvantitativa inslag. Den andra delen av studien, förutom 

studien kring antalet substantiv i förhållande till antalet pronomen, görs på hälften av 

elevtexterna, det vill säga varje undersökningsgrupp reduceras till hälften för att analysen skall 

möta frågeställningarna och samtidigt vara relevant mot studiens storlek. Reduceringen av 

texterna görs så representativt som möjligt genom att gå efter texternas medel- och medianvärden 

http://www.lix.se/
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i den kvantitativa undersökningen. Den begränsande mängden elevtexter kan påverka resultatet. 

Det går inte att dra slutsatsen att resultatet är generellt för alla elever i årskurs 6 inom de 

undersökta grupperna, utan resultaten måste ses som tendenser på ordförrådet hos de undersökta 

grupperna. 

Elevtexterna analyseras genom att räkna antalet substantiv och antalet pronomen eftersom 

tidigare forskning om användningen av dessa ordklasser (se Reid, 1992 & Hultman & Westman 

1977) visat på tendenser av talspråk och skriftspråk i språkbruket. Därefter analyseras 

substantiven i elevtexterna utifrån om de är abstrakta eller konkreta, eftersom användningen av 

abstraktion i texter kan visa på textkvalité. Studien utgår ifrån Edlings (2004, s. 28) kriterier för ett 

konkret/abstrakt ord:   

 

Konkret Abstrakt 

Gripbart Inte gripbart 

Enskilt Inte enskilt 

Litet begreppsomfång Stort begreppsomfång 

Existerar i rummet och tiden Existerar inte i rummet och tiden 

Vardagligt Inte vardagligt 

Kriterierna används genom en reflektion om ordets sammanhang då det inte alltid är självklart att 

urskilja ett konkret och abstrakt ord utan att ta in kontexten i analysen.  

Avslutningsvis analyseras substantiven utifrån olika kategorier och hur frekvent eleverna 

använder sig av substantiven i de olika kategorierna. Kategorierna har valts för att möta texternas 

innehåll samt för att besvara studiens frågeställningar, eftersom analysen synliggör vilket 

ordförråd eleverna använder sig av. Kategorierna som substantiven delats in i är ämnesspecifika 

ord, innehållsord, egennamn och platsnamn samt vardagliga ord. Att använda ämnesord i en 

sakprosatext om en bro visar på en anpassning till genren. Substantiv har valts som ordklass att 

analysera eftersom det ofta är betydelsebärande innehållsord som bygger en text. Där är 

ämnesorden speciellt intressanta att undersöka utifrån en beskrivande/förklarande text om en 

bro. I alla skolans ämnen skall eleverna lära sig ämnesspecifika ord och begrepp och kunna 

använda dem i olika sammanhang, i både text och samtal (Skolverket, 2011b). En text om en 

konkret bro kan vara ett arbete i flera av skolans ämnen, exempelvis svenska, fysik och teknik. En 

av förmågorna i teknik är att eleverna skall utveckla sin förmåga att använda teknikområdets begrepp och 

uttrycksformer (ibid., s. 269). Skriver eleverna om en abstrakt bro kan ämnesspecifika begrepp ses 

som att eleverna skall utveckla sin förmåga att analysera samhällsstrukturer med hjälp av 

samhällsvetenskapliga begrepp och modeller (ibid., s. 199). Substantiven är analyserade utefter dessa 

kategorier:  

 Ämnesord: I analysen skiljs ämnesord och innehållsord åt där ämnesord är begrepp som är 

specifika för textens ämne, vilket gör att analysen är beroende av en kontextanalys för att se 

vilka ämnesord som möter textens ämne. Några exempel på ämnesord om en konkret bro är 
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hängbro, bränsle och järn medan ämnesord i en text om en abstrakt bro kan vara diktatorer, 

kulturer och fred. 

 Innehållsord: Innehållsord är ord som eleverna är vana vid men som bygger och är av vikt, för 

texten, men som inte är lika tydligt kopplade till textens ämne exempel på innehållsord är 

invigning och restaurang.  

 Platser och egennamn: Kategorin innehåller exempelvis namn på bron eller namn på platser 

som bron skall gå emellan. 

 Vardagliga ord: Kategorin innehåller vardagliga ord som inte för något betydande innehåll till 

texten och som inte är kopplade till textens genre, exempelvis ställe och saker.  

Analysen om vilken kategori ordet skall tillhöra görs med kontexten i fokus och därmed med 

hänsyn till ämnet. Finns det gränsfall görs ett resonemang om vilken kategori substantivet skall 

ingå i utifrån kontexten, de få gränsfall som dök upp i analysen diskuteras i metodreflektionen, se 

6.4.  

Delarna i analysen redovisas främst som andelen, exempelvis abstrakta substantiv av totalen 

substantiv. Det för att resultatet inte skall vara beroende av elevtexternas längd. Det viktiga i 

analysen är inte hur många substantiv som är abstrakta eller konkreta, eller ämnesspecifika etc. 

utan hur frekvent eleverna använder dem i förhållande till de andra kategoriseringarna av 

substantiven. 

 Den kvantitativa delen av studien visar på bredden av elevernas ordförråd, medan den 

kvalitativa visar på djupet av ordförrådet (Enström, 2016, s. 38). Att kunna använda ord och 

begrepp som tillhör ett visst ämne visar på att eleven receptivt tagit till sig ord och produktivt lärt 

sig att använda de i nya sammanhang (Nation, 2001, s. 24). 

6.4 Metodreflektion 

I avsnittet presenteras fall som varit svåra att bedöma och hur analysen genomförts vid sådana 

fall. Dessutom kommenteras studiens validitet och reliabilitet. Studiens validitet, det vill säga om 

det som avses att mätas mäts samt reliabiliteten, om resultatet blir detsamma oavsett när eller av 

vem som mätningen görs (Ejvegård, 2009, s. 78) diskuteras i förhållande till analysmetoden och 

resultatet. Måtten ordmängd, ordlängd och ovix är välbeprövade i både internationell och 

nationell forskning för elevers ord- och textkvalité och har på så sätt hög validitet. 

Tillförlitligheten för resultaten för måtten i studien kan dock påverkas av att texterna inte har 

normaliserats, det vill säga stavfel, särskrivningar etc. har inte korrigerats. Genom att analysera 

avvikande resultat kan problematiken undvikas. 

Vid uthämtning av elevtexterna fanns ett antagande om att elevtexterna skulle vara i stort sett 

homogena sett till ämne, vilket de inte var. De behandlade olika ämnen beroende på om eleven 

skrev om en konkret eller abstrakt bro. Det påverkade också analysen av ämnesspecifika ord i 

elevtexterna där en större anpassning till elevernas ämne behövdes tas i beaktande.  
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Att kategorisera elevernas substantiv var en tolkningsfråga över vad som är ämnesspecifika 

ord och detsamma gäller vad som är abstrakta ord. Om de relativt frekventa orden i elevtexterna 

tåg, bilar och bussar är ämnesspecifika i en text om en konkret bro övervägdes. Efter avvägning 

kategoriserades de som ämnesspecifika ord och begrepp eftersom att de passar till texternas 

ämne, trots att de inte är lika specifika/unika som att använda naturvetenskapliga ämnesbegrepp 

som metall och järn. Detsamma gällde för substantiven fred och krig som användes i några texter om 

abstrakta broar, kategoriserades som ämnesspecifika. Inga substantiv uteslöts ur analysen. 

Analysen av abstrakta substantiv var också en avvägning och en tolkningsfråga. Ibland var det 

enklare som t.ex. drömmar, tankar och önskan. Medan begrepp som kulturer och traditioner var 

svårare att analysera. Trots att de inte lika tydligt är abstrakta enligt kriterierna ovan, så 

kategoriserades de som abstrakta substantiv inom ramen för kontexten, för att de inte är gripbara 

och för att begreppen har ett stort tolkningsutrymme. Reliabiliteten är lägre i delen av studien där 

tolkningar behövts göras. Undermedvetet kan resultatet ha påverkats av att texterna analyserats 

med vetskapen om vilken undersökningsgrupp de tillhört, för att möta den tes som fanns innan. 

Ett försök att undvika detta gjordes genom att kategoriseringen av substantiven gjordes två 

gånger samt genom att följa analysmodellen och de kriterier som listats där. 

Elevtext nr. 34 (se bilaga 1) har inte tagits med i resultatet eftersom eleven missförstått 

skrivuppgiften och skrivit en berättande text om när eleven bygger en bro. Om texten skulle 

tagits med i beräkningen så sänker det tillförlitligheten för studien då den inte behandlar samma 

genre som de andra elevtexterna. Nordenfors (2011, s. 98) avhandling visade att elever skriver 

längre i berättande texter än i sakprosa, vilket för studien skulle ge ett resultat för måttet 

ordmängd som inte är tillförlitligt. Att reducera en text från materialet gör att urvalsgruppen 

svenska som andraspråk, betyg E enbart blir 9 texter jämtemot de övriga urvalsgruppernas 10 

antal texter.  

I lärarenkäten från det nationella provet 2013 som var baserad på frågor från b.la. delprovet 

”Min Bro”, deltog 1221 lärare som undervisar i svenska och/eller svenska som andraspråk 

(Natprov, 2013b). I enkäten framkom det att elevernas resultat påverkades av att det inte fanns 

tid för korrigering eller bearbetning av texterna, vilket eleverna var vana vid från den ordinarie 

undervisningen (ibid.). Att lärarna berättar att elevernas resultat var påverkat av den ovana 

provsituationen är inget som förminskar trovärdigheten av studien utefter studiens syfte och 

frågeställningar eftersom att alla elever hade ungefär samma förutsättningar vid provsituationen.  

Lärarenkäten visar att genomförandet av provet kan ha gjorts olika då en del lärare inte 

uppfattat hur lexikon får användas för svenska som andraspråkselever samt för att lärarna ansåg 

att de inte visste hur mycket introduktionen till delprovet kunde ta upp kring ämnet utan att 

påverka resultatet för mycket (ibid.). Användning av lexikon och mer tid o.s.v. är anpassningar 

som kan vara genomförda av en del lärare. Förhållandena vid provsituationen påverkar elevernas 

resultat men då texterna är slumpmässigt utvalda från Institutionen för Nordiska språk är det 

inget som kan analyseras vidare då information kring sådana uppgifter inte finns tillgängliga. Det 
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finns alltid en tillförlitlighetsfråga kring resultaten av ett nationellt prov då lärare kan ha förberett 

eleverna på många olika vis, exempelvis genom extra tid eller längre och mer abstrakta 

introduktioner. De flesta lärarna har samrättat de nationella proven antingen på skolnivå och eller 

på kommunal nivå (ibid.). Enligt Skolverket (2011a) tenderar lärare som känner eleverna att 

bedöma generösare än opartiska bedömare. Eftersom många lärare har sambedömt proven har 

betygssättningen en högre tillförlitlighet, vilket är viktigt då studien utgår ifrån lärarnas 

betygsättningar. 

6.5 Etiska hänsynstaganden 

Vid uthämtning av elevtexterna vid Institutionen för Nordiska Språk skrevs ett sekretessavtal 

under. Den innebär att elevernas riktiga namn inte får användas i studien, detsamma gäller för 

elevens kodnyckel som står på varje prov och som kan härledas tillbaka till eleven (Codex, 2013). 

Sekretessen innebär också att hela elevtexter, eller stora delar av elevtexterna inte får publiceras i 

studien. Istället får utdrag ur texter användas som exempel för att visa på någon företeelse i 

texterna. Namn på platser, t.ex. en adress, eller namn på personer i berättelsen som kan härledas 

tillbaka till eleven skall inte heller återges. 
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7 Resultat och analys 

Kapitlet är uppdelat i två delkapitel och en sammanfattning. Den första är de resultat och analyser 

som erhållits med hjälp av lix.se. Den andra delen innehåller resultat och analyser från 

ordklassanalyserna på elevtexterna. Studiens frågeställningar, vilka är att se om det finns några 

likheter och skillnader mellan första- och andraspråkselevers ordförråd, samt om det finns några 

skillnader hos elevernas ordförråd beroende på vilket betyg som elevtexterna fått, besvaras 

genom en kort sammanfattning i sista stycket under varje underkapitel och summeras också i 

slutsatsen 7.3.  

I resultatet kommer analysen vara inriktad på betydelsen och funktionen av elevernas 

textinnehåll och inte form, enligt den funktionella grammatiken. Därför analyseras spridda 

resultat genom att ta hänsyn till kontexten för att kunna se förklaringar och/eller mönster. Det 

vill säga vad innebär resultatet och hur används orden för texten som helhet. 

7.1 Kvantitativa resultat 

Tabell 1 visar resultatet av den kvantitativa undersökningen där elevtexternas ordmängd, 

ordlängd, ovix och lix-värde räknats ut. Raderna har delats upp efter de fyra 

undersökningsgrupperna och kolumnerna efter de kvantitativa måtten som undersökts. Resultatet 

presenteras som medel- och medianvärdet för respektive grupp. Värdena har avrundats till en 

decimal.  

 
Tabell 1. Resultat för de kvantitativa måtten ordmängd, ordlängd och ordvariation i 40 elevtexter 

 

 Ordmängd Antal långa ord Andel långa 

ord, % 

Ovix Lix 

Svenska, 

betyg A/B: 

224,2/223 26,4/23,5 12,1/13,3 48,1/47,6 26,5/27,5 

Svenska, 

betyg E: 

201/148 19,7/16,5 10,5/9,7 47,4/47,0 28,1/26 

Svenska som 

andraspråk, 

betyg A/B: 

275,6/215,5 29,6/20 10,4/10,4 44,0/44,6 26,7/26,5 

Svenska som 

andraspråk, 

betyg E: 

212,9/211,5 19,4/19 10,7/8,3 44,3/45,6 24,1/23,0 
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Lix visar på texternas svårighetsnivå vid läsning och räknas ut genom summan av den 

genomsnittliga meningslängden och andelen långa ord, det vill säga ord med mer än 6 tecken 

(lix.se). Alla medel- och medianvärden för texternas lix-värde ligger under 30 vilket innebär att 

texterna kännetecknas som mycket lättlästa, barnböcker (lix.se). Värdena sprider sig inom de 

undersökta grupperna vilket gör att medel- och medianvärdena skiljer sig en del. I den andra 

undersökningsgruppen, svenska, betyg E, har exempelvis en elev 49 i lix-värde (nr. 13, se bilaga 

1) vilket enligt tabellen (se bilaga 2) motsvarar en medelsvår, normal tidningstext. Dock är det inte en 

rättvis bild mot texten då den förmodligen fått så högt lix-värde på grund av att eleven använt 

väldigt få interpunktioner i form av punkter, utropstecken och frågetecken och på så sätt har den 

genomsnittliga meningslängden blivit väldigt lång.  

7.1.1 Ordmängd 

Högre ordmängd har ett samband med högre betyg enligt resultatet i tabell 1. Dock finns det en 

stor variation i grupperna. I svenska, betyg A/B är värdena mer samlade än i svenska betyg E. De 

flesta värden ligger runt medelvärdet 224,2 men 4 värden står ut, det är två värden under 150 

ord/text (nr. 3 och 8, se bilaga 1) och två värden med mer än 320 ord/text (nr. 9 och 10, se bilaga 

1).  

 Undersökningsgruppen svenska, betyg E har lägst medel- och medianvärde i måttet 

ordmängd. I stort sett alla värden i gruppen har mellan 118-164 ord men en text har endast 89 

ord (nr. 12, se bilaga 1) och två texter har mer än 430 ord (nr. 13 och 16, se bilaga 1). Elevtext nr. 

13 och 16 är längre än texterna i gruppen svenska betyg A/B är. Resultatet visar att högre 

ordmängd generellt har ett samband med högre betyg i svenska, men att det finns texter som 

avviker. 

Svenska som andraspråk, betyg A/B har det högsta medelvärdet av de fyra 

undersökningsgrupperna, men inte det högsta medianvärdet. Det beror på att resultaten av måttet 

ordmängd är väldigt spridda. De flesta elevtexterna ligger runt 200 ord men ett resultat står ut, 

det är nr. 22 (se bilaga 1) som har 750 ord. Elevtext nr. 22 gör att medelvärdet för gruppen 

svenska som andraspråk blir mycket högre än texterna i gruppen svenska, betyg A/B. 

I den sista undersökningsgruppen, svenska som andraspråk, betyg E är måtten spridda från 72 

ord (nr. 32, se bilaga 1) till 454 ord (nr. 37, se bilaga 1). De flesta värdena är mellan 143-229 

ord/text. Eleverna i svenska som andraspråk, betyg E hade i genomsnitt längre texter än elever i 

svenska, betyg E.  

Sammanfattningsvis om ordmängd är att måttet inte är hållbart som enskilt mått för 

skrivkvalité, men resultatet visar generellt att de längsta texterna är de med högst betyg. Skillnader 

mellan elever i svenska och svenska som andraspråk är olika i de olika betygsstegen. Resultatet 

för texter med betyget A/B visar att elever i svenska skriver längre medan resultatet för E-texter 

visar tvärtom. Det går därför inte att dra några generella slutsatser om att elever i svenska eller 
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svenska som andraspråk skriver längre eller kortare än den andra gruppen, snarare att elevtexter 

med högre betyg skriver längre än de med lägre. 

7.1.2 Ordlängd 

Det mått som sticker ut i tabellen är medelvärdet av antalet långa ord för svenska som 

andraspråk, betyg A/B, som är betydligt högre än de andra värdena i tabellen, samt betydligt 

högre än medianvärdet för undersökningsgruppen. Det beror på att elevtext nr. 22 innehöll 750 

ord och eftersom den texten innehåller så många ord så är hela 91 stycken av dem långa (se bilaga 

1). 12,1 procent av orden i texten är långa, vilket är ett mer normalt värde. På grund av texternas 

olika längder är måttet antalet långa ord problematiskt och andelen långa ord ett mer tillförlitligt 

värde.  

Resultatet visar att gruppen svenska, betyg A/B har högst andel långa ord medan de övriga 3 

grupperna ligger ganska lika i måttet. Dock spretar både resultaten för svenska och svenska som 

andraspråk betyg E, vilket visas genom att medelvärdet är betydligt högre än medianvärdet.  

Ett resultat som skiljer sig mycket från sin undersökningsgrupp är elevtext nr. 32 (se bilaga 1), 

vilket är en andraspråkstext, betyg E med andelen långa ord över 26 procent. Elevens text är den 

kortaste och den innehåller många långa ord. Dock är orden inte komplicerade, det vanligaste 

ordet i elevtext nr. 11 är människor (förekommer 3 gånger) därefter förekommer namn på länder 2 

gånger vilka är långa ord som procentuellt ger ett högt resultat. Utifrån den funktionella 

grammatiken blir formen och inte funktionen viktigast för högt resultat med måttet ordlängd i 

elevtexten, det vill säga hur långa orden är blir viktigare än vad de långa orden betyder för texten. 

Det är därför viktigt att inte ta måtten som fristående resultat för textkvalité utan en analys måste 

göras. Problematiken med måttet visades också i Nordenfors avhandling där den narrativa 

berättelsen innehöll ett långt namn på huvudkaraktären, vilket totalt gav ett högt resultat på 

måttet ordlängd (2011, s. 101). Måttet antalet långa ord blir på så sätt också problematiskt genom 

att det oftare är en fördel att ha kortare texter för att få ett högt resultat på mätningen. 

Medelvärdet för gruppen svenska som andraspråk, betyg E blir på grund av elevtext nr 32. 

betydligt högre än vad det generellt sett borde vara och medianvärdet 8,3 blir en tydligare riktlinje 

om det ungefärliga värdet för undersökningsgruppen.  

Sammanfattningsvis visar analysen av resultatet att måttet är problematiskt som enskilt verktyg 

för att analysera textutveckling på grund av att formen ibland blir i fokus och inte språkets 

betydelse för kontexten. Långa ord kan vara tecken på att de har en betydelse för texten eftersom 

att långa ord ofta är mer komplicerade än korta ord och att de då ger en betydelse till texten som 

helhet men det kan enbart den kvalitativa analysen avgöra (se 7.2.3). Resultatet visar att elever i 

ämnet svenska har en större andel långa ord än svenska som andraspråkselever, men att betyg på 

elevtexterna är den största skillnaden där elever med högre betyg har en större andel långa ord 

jämfört med elever med lägre betyg.  
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7.1.3 Ordvariationsindex 

I studiens resultat har högt ordvariationsindex, fortsättningsvis ovix, ett samband med högre 

betyg för elever i svenska. Svenska betyg A/B har både ett högre medelvärde och medianvärde än 

gruppen med svenska betyg E, dock ser inte skillnaderna så stora ut i tabell 1. Bilaga 1 visar dock 

att många låga värden finns i gruppen svenska, betyg E, värden som inte finns representerade i 

svenska, betyg A/B. Av texterna med högre betyg i svenska är det lägsta ovix-värdet 44,47 (nr. 2, 

se bilaga 1) medan det lägsta värdet för texterna med svenska betyg E är 35,17 (nr. 17, se bilaga 

1).  

Upprepningar i en kort text ger ett lägre ovix-resultat på texten. Elevtext nr. 17, svenska, betyg 

E (se bilaga 1) har lägst ovix-resultat och det kan bero på att texten innehåller mycket 

upprepningar vilket ger ett lägre ovix-resultat. Eleven skriver exempelvis:  

Min bro ska vara säker.  

Och i avslutningen:  

Min bro är helt säker.  

I gruppen svenska, betyg E finns det dock många höga ovix-värden, högre än för texterna i 

gruppen svenska, betyg A/B. Det finns dubbelt så många värden över 50 i ovix för betyg E än 

för betyg A/B vilket visar på en hög variation av värdena i gruppen svenska, betyg E.  

För svenska som andraspråkselever är ovix-resultaten inte som förväntat. Elever med lägre 

betyg i gruppen svenska som andraspråk har högre ovix-resultat, både medel- och medianvärde 

än elever med de högsta betygen. Skillnaderna är inte stora mellan gruppernas medel- och 

medianvärde men det är ändå förvånande att texterna med lägre betyg har högre ovix. Det kan 

dock bero på att eleverna med lägre betyg och då främst elever med svenska som andraspråk, 

betyg E i större grad använde sig av stavfel och särskrivningar, vilka är felkällor som påverkar 

resultatet för verktyget. Likt resultaten för undersökningsgrupperna i svenska är värdena mer 

spridda för texterna med betyg E än de med betyget A/B som är mer sammanhållna.  

Det som kännetecknar texter med högt ovix är att de är väldigt beskrivande av sin bro medan 

texter med lågt ovix är upprepande. Ett exempel på en upprepande text är svenska som 

andraspråk, betyg E nr. 39, det är den elevtext med lägst ovix, 34,91. Eleven skriver Australien och 

Göteborg två gånger vardera samt används pronomen varandra 9 gånger, på 143 ord: 

I Australien bor en som har en kompis i Göteborg så dom byggde en bro för att kunna 
vara med varandra, känna varandra mer. 

En text som kännetecknar ett högt ovix är elevtext nr. 35, svenska som andraspråk, betyg E (se 

bilaga 1) som har ett ovix-värde på 50,01. Eleven beskriver både konstruktionsmässigt hur bron 

ska vara byggd och hur det ska kännas och se ut vid bron, ex:  
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Jag ska bygga långt och brett bro. Den ska vara röd och vit färgade [sic]. … Bron ska 
byggas för att alla ska vara kär och man kan se hur många personer som tycker om 
varandra 

Ett högt ovix-värde kan också kännetecknas av att eleven benämner många platser. Ett exempel 

på det är elevtext nr 12, svenska, betyg E (se bilaga 1) med det högsta ovix-värdet av de 

undersökta texterna på 57,95:  

Den ska börja i Stockholm till Newyork och florida och Washington UC [sic]. 

Analysen visar att ett högt ovix-värde inte behöver kännetecknas av att eleven har ett brett 

ordförråd och kan många avancerade ord.  

För studien var måttet ovix det som hade minst koherens med betyg. Resultatet visar dock att 

elever i svenska har mycket högre medel- och medianvärde i ovix än elever med svenska som 

andraspråk. Det kan visa på att elever i svenska har ett bredare ordförråd än elever med svenska 

som andraspråk.  

7.2 Undersökta ordkategorier 

I delkapitlet presenteras resultaten och en analys av studiens andra undersökning där andelen 

substantiv och pronomen, abstrakta och konkreta substantiv samt andelen av vilka typer av 

substantiv som eleverna använt, undersökts.  

7.2.1 Substantiv och pronomen 

Tabell 2 visar andelen substantiv och pronomen i elevtexterna. Raderna är uppdelade efter de fyra 

undersökningsgrupperna och kolumnerna efter andelen av de undersökta ordklasserna. 

 
Tabell 2. Andelen substantiv och pronomen i förhållande till de 40 undersökta elevtexterna.  

 Andel substantiv Andel pronomen 

Svenska, betyg A/B: 19,0 % 11,3 % 

Svenska, betyg E: 16,6 % 13,5 % 

Svenska som andraspråk, 

betyg A/B: 

17,5 % 12,1 % 

Svenska som andraspråk, 

betyg E: 

17,7 % 14,8 % 

 

Resultatet i tabell 2 visar att elevtexterna med betyget A/B innehåller betydligt mer substantiv än 

pronomen än vad elevtexterna med betyget E gör. Sambandet mellan högt betyg och högre andel 

substantiv gentemot pronomen är större än sambandet att svenska som andraspråkselever 

använder fler pronomen än vad förstaspråkselever gör. Dock visas en ganska stor skillnad mellan 
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elevtexterna med betyget A/B för de båda grupperna svenska och svenska som andraspråk där 

elever i svenska har en betydligt större andel substantiv än pronomen.  

De vanligaste pronomen i elevtexterna var personliga, possessiva och indefinita (se bilaga 3). 

Dock skiljde användningen av olika typer av pronomen sig åt i de olika undersökningsgrupperna. 

Svenska, betyg A/B elever använde sig mest av det personliga pronomen det, 36 gånger, indefinita 

pronomen man, 30 gånger och därefter det personliga pronomen den, 17 gånger. Svenska, betyg E 

använde possessiva pronomen min flest gånger, 21 och därefter de personliga pronomen, det och 

jag 18 respektive 17 gånger. Svenska som andraspråk, betyg A använde det personliga pronomen 

det flest gånger, 38, därefter var de personliga pronomina jag samt den vanligast, vilka användes 21, 

respektive, 19 gånger. För undersökningsgruppen svenska som andraspråk, betyg E var också 

personliga pronomen det vanligast, 42 gånger, därefter personliga pronomen den och jag.  

Resultatet visar att elever i svenska som andraspråk använde personliga pronomen mest i 

texterna, medan elever i svenska använde personliga pronomen mycket men också indefinita och 

possessiva pronomen frekvent. Det kan visa på en basvarietet (Hammarberg, 2013, s. 50) hos 

andraspråkselever där personliga och demonstrativa pronomen är de som ofta används. 

Demonstrativa pronomen användes förmodligen inte på grund av att de inte passade ihop med 

uppgiftens utformning. Demonstrativa pronomen innehåller de pronomen som är utpekande, 

t.ex. den där bron är fin… (Rehnqvist & Svensson, 2012, s. 102) vilket eleverna inte använde i 

skrivuppgiften. 

7.2.2 Texternas abstraktion 

Att kontexten alltid måste tas hänsyn till är ett synsätt som är i enlighet med den funktionella 

grammatiken. Genom det kan ord inte plockas ur sitt sammanhang för att analyseras. Det visar 

resultatet av mängden abstrakta och konkreta substantiv i elevtexterna. Bro är det mest frekventa 

substantivet av alla i elevtexterna men ibland är ordet inte konkret en bro, utan abstrakt. Det är 

när en elev har skrivit om en abstrakt bro som inte går att ta på. Texterna som handlar om en 

sådan bro handlar ofta om att bygga broar mellan människor. Ett exempel är elevtext nr. 4, 

svenska, betyg A/B: 

Jag hade velat bygga en bro mellan folket i Afrika och diktatorerna som styr.  

Ytterligare ett exempel, elevtext nr. 24, svenska som andraspråk, betyg A/B:  

Om jag skulle kunna bygga en bro skulle jag bygga den mellan de olika folkgrupperna i 
världen.  

Exempel där substantivet bro inte är abstrakt, utan konkret en bro, elevtext nr. 36, svenska som 

andraspråk, betyg E: 

Jag vill bygga en bro mellan Göteborg och Örebro. För att jag gillar åka till Örebro och 
när vi åker till Örebro tar det 3 timar [sic].  
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Elevtext nr. 25, svenska som andraspråk, betyg A/B visar också på ett annat ord som ofta ses 

som konkret men som i sammanhanget blir abstrakt:  

Vi måste bygga mer broar och mindre murrar [sic]. 

Eleven menar murar och använder det som en liknelse för att människor måste komma närmare 

varandra och inte stänga andra ute. Det blir inte en mur i konkret bemärkelse utan en abstrakt 

mur, ordet har ett stort begreppsomfång. 
Tabell 1. Antalet och andelen abstrakta och konkreta substantiv i de 20 undersökta elevtexterna.  

 Antal abstrakta 

substantiv 

Andel abstrakta 

substantiv: 

Antal konkreta 

substantiv: 

Andel konkreta 

substantiv: 

Svenska, betyg 

A/B: 

8 3,83 % 201 96,17 % 

Svenska, betyg E 2 1,83 % 107 98,17 % 

Svenska som 

andraspråk, 

betyg A/B: 

13 7,47 % 161 92,53 % 

Svenska som 

andraspråk, 

betyg E: 

4 1,95 % 201 98,05 % 

 

Tabell 3 visar antalet samt andelen abstrakta och konkreta substantiv i elevtexterna. Värdena visas 

som medelvärden för undersökningsgrupperna där hälften av elevtexterna undersöktes, det vill 

säga 5 elevtexter per undersökningsgrupp. Svenska som andraspråk, betyg A/B är den 

undersökningsgrupp som har mycket större andel och antal abstrakta substantiv än de övriga 

undersökningsgrupperna. Oftast berodde det på att några texter handlade om en abstrakt bro där 

begreppet bro blir abstrakt samt andra begrepp som fred och kulturer. Trots det låga utfallet av 

abstrakta substantiv i elevtexterna tycks det finnas ett samband mellan andelen abstrakta 

substantiv och betyg. Texterna med högre andel och antal abstrakta substantiv var de som hade 

högst betyg medan texterna med lägre betyg hade en lägre andel och antal abstrakta substantiv. 

De vanligaste abstrakta substantiven handlade om tid, annars var tankar, drömmar, önskan några 

exempel på abstrakta substantiv som förekom i elevtexterna. Analysen visar också att texterna 

med högst abstraktion var de som skrev en text om en abstrakt bro. 

Sammanfattningsvis kan sägas att inga generella slutsatser kan dras av resultatet på grund av 

att eleverna använde få abstrakta substantiv i texterna. Det kan bero på uppgiftens utformning, 

att eleverna fokuserade på att konkret beskriva sin bro. Ett samband mellan högre andel abstrakta 

substantiv och högre betyg tycks dock finnas i resultatet. 
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7.2.3 Olika substantivkategorier 

Vid analys av texternas ordanvändning och anpassning till ämnet är den funktionella 

grammatikens teorier om betydelsen av orden för texten som helhet och då kontexten i fokus, 

vilket innebär att elevers ordförråd i texterna analyseras efter anpassning till textens ämne. 

Förutom ämnesspecifika ord och begrep kategoriseras substantiven i innehållsord, egen- och 

platsnamn samt vardagliga ord.  

Tabell 4 visar andelen av de undersökta substantiven i de 20 undersökta elevtexterna, värdena 

är avrundade till en decimal.  
Tabell 2. Andelen ämnesord, innehållsord, platsnamn/egennamn och vardagliga ord i de 20 undersökta 

elevtexterna.  

 Andel 

ämnesord 

Andel 

innehållsord 

Andel 

platsnamn/egennamn 

Andel 

vardagliga ord 

Svenska, betyg A/B: 37,2 % 33,5 % 7,8 % 20,5 % 

Svenska, betyg E: 36,4 % 16,02 % 13,5 % 36,7 % 

Svenska som 

andraspråk, betyg 

A/B: 

36,9 % 19,5 % 11,3 % 32,14 % 

Svenska som 

andraspråk, betyg E: 

31,9 % 16,8 % 15,7 % 35,6 % 

 

Resultatet i tabell 4 visar att elever i svenska använder fler ämnesord än svenska som 

andraspråkselever och att elever med högre betyg använder fler ämnesord än elever med lägre 

betyg. Den högsta andelen ämnesord fanns i texterna med högst betyg medan texterna med lägst 

betyg kännetecknades av en högre andel vardagliga ord och platsnamn och egennamn. Svenska, 

betyg A/B var den undersökningsgrupp som använde avgjort minst vardagliga ord samt 

platsnamn/egennamn. Det innebär att de flesta ord som undersökningsgruppen använde är av 

betydelse för texten. 

Resultatet visar att svenska som andraspråkselever, betyg A/B använde många ämnesspecifika 

ord. Undersökningsgruppen var också den som skrev om flest abstrakta broar, vilket kan ha 

bidragit till resultatet där flera ämnesord användes. Ett exempel från elevtext nr. 24, svenska som 

andraspråk, betyg A/B:  

En bro som skulle stoppa racismen [sic], som skulle behålla freden på vår jord … Min 
bro skulle få stop på fattigdomen [sic], den skulle bara hjälpa inte förstöra. 

Freden, racismen [sic] och fattigdomen kategoriserades som ämnesspecifika ord i analysen. Elevtext 1, 

svenska, betyg A/B skrev om en konkret bro och använde många ämnesspecifika ord, ex:  
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Det ska även finnas en cykelbana bredvid bilvägen och en gångbana på båda sidorna. 
Bropelarna ska vara…  

Cykelbana, bilvägen, gångbana och bropelarna kategoriserades som ämnesspecifika ord i analysen.  

Elevtext 17, svenska, betyg E (se bilaga 3) har en hög användning av ämnesord vilket berodde 

på att antalet substantiv endast var 18 stycken och att det är många upprepningar. De ämnesord 

som användes av eleven var bro eller bron 9 gånger och berg 3 gånger. Att eleven använder mycket 

upprepningar visas också genom elevtextens ovix-värde som var ganska lågt. En annan text som 

hade högt värde på ämnesord var elevtext nr. 31, svenska som andraspråk, betyg E (se bilaga 3). 

Elevtexten har en del upprepningar när det kommer till användningen av bro och bron, men har 

också många unika ämnesord, t.ex i en följande mening:  

bron ska va [sic] byggt av sten och järn. 

Eleven använder fortsättningsvis b.la. ämnesorden: traktor, staket och flygplats. Den elevtexten är 

ett undantag från sin undersökningsgrupp, vilket visar att det finns unika fall där elever har lågt 

betyg men samtidigt använder en hög andel ämnesord. 

Innehållsord var också mer använda i elevtexterna med högre betyg. Resultatet visar därför ett 

samband mellan högre betyg på texterna och en högre andel ord och begrepp som är 

betydelsefulla och som gör något för texterna. Innehållsord i texterna är inte lika specifika för 

textens ämne men de har ändå betydelse och är av vikt, ger någonting till texten. I elevtext nr. 6, 

svenska, betyg A/B visar citatet nedan hur eleven använder innehållsordet rutschkana. Begreppet 

är inte tydligt kopplat till en konkret bro utan är mer alldagligt än exempelvis ämnesordet järn 

som benämning på material för en konkret bro eller fattigdomen som begrepp i en text om 

ojämlikheter i världen i exemplen ovanför. Begreppet rutschkana används för att förklara en 

företeelse på bron som också beskrivs i nästgående mening. Begreppet för någonting till 

innehållet i texten, därav bedöms det som ett innehållsord.  

Där uppe finns det en rutschkana och man säger vart man vill åka, sätter sig ner och 
trycker på en startknapp och så åker man.  

Skillnaderna mellan första- och andraspråkselever var också ganska stora i resultatet (se tabell 4) 

där svenska, betyg A/B hade flest andel ämnesord, innehållsord och lägst andel vardagsord. Dock 

har inte svenska som andraspråk, betyg E det högsta värdet på vardagsord, utan det har gruppen 

svenska, betyg E. Det kan bero på att andraspråkseleverna använde fler frekventa ord, de 

använde exempelvis ämnesorden bro eller bron sammanlagt 39 gånger i de 5 undersökta texterna, 

jämfört med svenska, betyg E som använde bro eller bron 28 gånger, men också namn på platser 

flera gånger, elevtext 38 använde Amerika 4 gånger. Vardagsord innehåller de ord som inte för 

något betydande innehåll till texten och som inte är specifika för textens genre, ex fel, hus, mamma 

och täckning [sic] (istället för ritning). Det kan ses som några av de 1000 vanligaste orden i språket, 

vilket motsvarar cirka 85 procent av en genomsnittlig text, det vill säga inte bara elevtexter (det 

inkluderar inte bara innehållslätta substantiv, utan också exempelvis innehållslätta verb) som inte 



 

 32 

ger någon information (Enström, 2016, s. 39) Ett exempel från elevtext nr. 6, svenska, betyg 

A/B:  

Rutschkanans kanter ska vara fyllda med röda stopknappar [sic] om man glömt något 
eller sagt fel ställe. 

Substantivet ställe, som i texten används som en allmän term för specifika platser, är ett 

vardagsord som inte är specifikt för textens genre eller som för något nytt till textens innehåll. 

Vidare i elevtexten beskrivs mer konkret vart bron skall gå.  

7.3 Slutsatser 

I avsnittet presenteras en sammanfattning av de signifikanta resultaten med fokus på 

frågeställningarna. Först beskrivs likheter och skillnader som setts i resultatet mellan första- och 

andraspråkselever och därefter de skillnader som sågs på texterna i förhållande till vilket betyg de 

hade.  

Hos första- och andraspråkselever syns en del likheter och skillnader i resultatet. Måttet 

ordmängd visade inte på någon generell skillnad medan måttet ordlängd visade på en liten 

skillnad. Elever i svenska hade generellt en större andel långa ord i texterna jämfört med elever i 

svenska som andraspråk. Ovix var det mått som tydligast visade skillnader mellan första- och 

andraspråkselever. Resultatet visar att texterna som elever i svenska skrev hade en större variation 

i sitt ordförråd. Användningen av personliga pronomen var större hos elever med svenska som 

andraspråk, medan elever i svenska hade en större variation av användningen av pronomen, inte 

enbart personliga pronomen. I undersökningen om abstrakta och konkreta substantiv hade 

gruppen svenska som andraspråk, betyg A/B en betydligt högre andel abstrakta substantiv än de 

andra grupperna, vilket i vissa fall berodde på att eleverna skrev om en abstrakt bro. I den sista 

undersökningen, där elevernas substantiv analyserades utifrån ämnesspecifika ord, innehållsord, 

platsnamn och egennamn samt vardagliga ord, syntes en del skillnader mellan grupperna svenska 

och svenska som andraspråk. Det som kan ses var att elever med svenska som andraspråk 

använde en större andel vardagliga ord jämfört med elever i svenska och en mindre andel 

ämnesord och innehållsord. Avslutningsvis kan sägas att det finns en del likheter, men också 

skillnader i elever i svenska och svenska som andraspråkselevers ordförråd. Resultatet visar på 

tendensen att andraspråkselever har ett mindre ordförråd främst med avseende på att de inte har 

lika hög ordvariation i texterna, för att de i större grad använder vardagsord istället för ämnesord 

samt för att de använder i huvudsak en typ av pronomen, snarare än varierar med olika typer av 

pronomen. 

Större skillnader (än språket som faktor) fanns mellan de undersökta betygsgrupperna. Måtten 

ordmängd och ordlängd visade på stora skillnader i resultatet. Måttet ovix däremot, som visade 

stora skillnader mellan första- och andraspråkselever, visade knappt någon skillnad i de olika 

betygsnivåerna. Användningen av substantiv, respektive pronomen, var också en undersökning 
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som visade på stora skillnader hos grupperna betyg E och A/B. Det kan visa på att elever med 

högre betyg på texterna inte i lika stor utsträckning använder talspråk till skilnad från elever i 

gruppen med betyget E. Texternas abstraktion, det vill säga andelen abstrakta substantiv, var 

också högre hos elever med högre betyg. Den sista undersökningen, kategoriseringen av 

substantiv, visade också på stora skillnader i ordförrådet. Elever med högre betyg på texterna 

hade betydligt högre andel ämnesspecifika och innehållsord, medan elever med lägre betyg på 

texterna hade ett tydligare samband med en högre andel vardagliga ord.  

Avslutningsvis kan sägas att det finns ett större samband mellan ett brett och djupt ordförråd 

och betyg, än mellan elever som läser kursen i svenska eller svenska som andraspråk.  
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8 Diskussion 

Syftet med studien är att analysera vilka likheter och skillnader som kan ses hos första- och 

andraspråkselevers ordförråd, samt att analysera om det finns skillnader i elevernas ordförråd 

beroende på vilket betyg texterna från nationella prov 2013 för årskurs 6 och vid delprov C2, 

erhållits. I de följande avsnitten diskuteras resultaten i studien mot den tidigare forskningen och 

den teoretiska utgångspunkten.  

8.1 Diskussion mot tidigare forskning 

Resultatet visade att det inte fanns lika stora skillnader mellan första- och andraspråkselevers 

ordförråd jämfört med skillnaderna mellan texterna med lägre respektive högre betyg. Det 

undersökta måttet ordmängd hade ett samband mellan högt värde och högt betyg på texten, dock 

var det inte alltid så att de längsta texterna var de som hade högst betyg. Det visade också 

Nordenfors (2011, s. 101) doktorsavhandling där en del resultat spretade men generellt sett så låg 

de högsta värdena inom de högsta betygen. Resultatet för måttet är intressant då Olinghouse och 

Leaird (2008, s. 546) visade i sin studie att måttet var det som tydligast hade ett samband med 

textkvalité. Samma slutsats går inte att dra av denna studie där en del individuella mått i de lägre 

betygen hade högre värden än en del texter med högre betyg. Dock verkar elever med högre 

betyg generellt ha en högre kvalité i sitt skrivande sett till resultatet för måttet.  

Studiens resultat visar att elever med högre betyg använder fler långa ord i sina texter. 

Resultatet överensstämmer med resultatet för både Hultman & Westmans Gymnasistsvenska (1977, 

s. 77) samt Nordenfors doktorsavhandling (2011, s. 103f.). Studiens resultat visade också att 

elevtexterna i svenska hade en större andel långa ord än elevtexterna i svenska som andraspråk. 

Fler långa ord blir mer komplext för en läsare att hantera enligt Nordenfors (ibid., s. 92). 

Eftersom det produktiva ordförrådet tar längre tid att lära in (Nation, 2001, s. 24) menar 

Nordenfors (2011, s. 92) att det är än mer komplext att receptivt ha tagit till sig ord som är mer 

komplexa att hantera och sedan produktivt använda dem. På så sätt kan resultatet för måttet ses 

som att elever med högre betyg samt en tendens till att elever i svenska skriver mer komplexa ord 

jämfört mot elever med lägre betyg samt elever med svenska som andraspråk. 

Det kvantitativa mått som visade på störst skillnader hos första- och andraspråkselever var 

måttet ovix, där skillnaderna mellan betygsstegen inte var stora. Resultatet visar att elever i 

svenska hade en större variation i sitt ordförråd, vilket också kunde visas i Crossley och 

McNamaras (2009, s. 127) studie där det framkom att andraspråkselever använde mer frekventa 

ord. Nordenfors (2011, s. 115) avhandling visade dock att högre ovix och högt betyg var ett lika 

frekvent samband som sambandet mellan högre ordlängd och högre betyg. Högre betyg och högt 

ovix-resultat har minst samband i studiens resultat, där till och med gruppen svenska som 
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andraspråk, betyg E har högre ovix-värde än vad gruppen svenska som andraspråk, betyg A/B 

har. Likt Nyströms (2000, s. 178) studie kunde vissa höga ovix-värden förklaras med att texten 

bytte teman, vilket gav fler unika ord och begrepp. Någon elev skrev både om konstruktionen av 

bron samt hur det skulle se ut och kännas när eleven satt på bron, medan många elever enbart 

skrev om konstruktionen av bron. En anledning till att värdena var relativt höga för svenska som 

andraspråkselever, betyg E kan bero på att måttet påverkas av om en elev särskriver eller stavar 

fel, vilket inte eleverna i svenska och i betyg A/B gjorde i samma utsträckning. I stort sett all 

tidigare kvantitativ forskning pekar på att måtten ger tillförlitliga resultat, men att de behöver 

kompletteras med annan forskning, vilket således gjordes i studien. 

Att använda en hög andel pronomen i en skriftlig beskrivande/förklarande text kan visa på 

talspråk eftersom att det är den vanligaste ordklassen i talspråk, medan substantiv är den 

vanligaste ordklassen i skriftspråk (Hultman & Westman, 1977, s. 129). Än mer kan det visa på 

talspråk pga. att det inte tillhör genren beskrivande/förklarande text. Trots det instruerade 

skrivuppgiften eleverna om att skriva om ”Min bro” vilket öppnar upp för att använda personliga 

pronomen men också possessiva i formuleringen ”Min Bro”. Resultatet visade att elever med 

högre betyg använde en lägre andel pronomen jämfört med substantiv i sina texter. Ett litet 

samband tycktes också finnas mellan att andraspråkselever använder en större andel pronomen i 

texterna jämfört med förstaspråkseleverna, vilket visades än tydligare i Reids (1992, s. 97) 

forskning. Både Hultman och Westman (1977, s. 129) och Reid (1992, s. 97) visar på att en hög 

andel pronomen visar på talspråk i texterna.  

De undersökta texterna använde få abstrakta ord och begrepp. Ett samband fanns dock 

mellan en högre andel abstrakta substantiv och högre betyg. Till skillnad från Crossley och 

McNamaras (2009, s. 126) studie där förstaspråkselever använde fler abstrakta substantiv än 

andraspråkselever, visar resultatet för studien tvärtom. På grund av den låga användningen av 

abstrakta substantiv är det svårt att dra slutsatser om resultatet, detsamma gäller då fler elever i 

gruppen svenska som andraspråk skrev om abstrakta broar, som gav en högre andel abstrakta 

termer. Det är dock intressant att se den höga användningen av abstrakta substantiv hos 

undersökningsgruppen svenska som andraspråk, betyg A/B då Edlings studie (2004, s. 27f) 

visade på att det var abstrakta ord som elever hade svårast för att förstå. 

För att se på djupet av elevernas ordförråd var en analys av substantivanvändningen i 

jämförelse mot texternas ämne av betydelse (Enström, 2016, s. 38). Att använda ämnesspecifika 

ord och begrepp i en beskrivande/förklarande text visar på ett djup i ordförrådet. Resultatet för 

studien visar att elever med högre betyg på texterna använder fler ämnesord och innehållsord 

medan elever med lägre betyg använde i högre grad vardagsord. Resultatet är ytterligare en 

indikation på att elever med högre betyg samt elever i svenska har ett mer komplext ordförråd 

medan elever med lägre betyg, samt en del av eleverna i svenska som andraspråk, använder mer 

frekventa, vardagliga ord.  
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8.2 Diskussion mot teoretisk utgångspunkt 

Studien har analyserats utifrån den funktionella grammatiken där betydelsen av språket för texten 

som helhet har analyserats. Dessutom har inte språkliga fel analyserats, i enlighet med den 

funktionella grammatiken. Basvarieteten, som Hammarberg (2013, s. 50) beskriver som den tidiga 

basformen för ett inlärarspråk, har använts som begrepp för att se på tendenser av nivån på 

språket hos andraspråkselever. Hammarberg (2013, s. 50) beskriver flera karakteristiska drag för 

språkformen men för studien är främst dragen om att ordförrådet lättare växer fram i de öppna 

ordklasserna och inom ordklasserna personliga och demonstrativa pronomen relevanta.  

Den höga andelen personliga pronomen som andraspråkselever använde kan visa på 

basvarieteten (Hammarberg, 2013, s. 50). Basvarieteten kan också förklara varför svenska som 

andraspråkselever, betyg E hade så hög andel substantiv i sina texter. Substantiv är en öppen 

ordklass som är lättare att lära sig än de stängda ordklasserna, förutom personliga och 

demonstrativa pronomen (ibid.). Resultatet visar dock att det finns en stor variation i 

substantivanvändningen i de undersökta grupperna. Där svenska som andraspråkselever, betyg E 

använde högst andel vardagliga ord och platsnamn/egennamn jämfört med grupperna svenska 

och svenska som andraspråk, betyg A/B, som använde flest ämnesord. Analysen är av vikt då 

den visar på betydelsen och funktionen av elevernas ordförråd för texten som helhet. En text 

med högre andel ämnesord, i jämförelse med vardagliga ord, gör att texten är relevant och har en 

funktion mot sitt ämne. 

Trots att svenska som andraspråkselever, betyg E är de som i sitt ordförråd mest liknar 

språkformen basvarietet, vilket är det som Hammarberg (2013, s. 50) nämner som den tidiga 

basformen för ett inlärarspråk, visar analysen av elevtexterna att ordförrådet hos 

andraspråkseleverna är på en högre nivå än enbart på basformen av inlärarspråket.  
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9 Konklusion  

I studien undersöktes likheter och skillnader hos första- och andraspråkselevers ordförråd genom 

elevtexter, samt skillnader i ordförrådet beroende på vilket betyg texterna hade. Resultatet, 

analysen och diskussionen visar att de största skillnaderna i ordförrådet kan ses i förhållande till 

om texterna fått högt betyg eller lågt betyg. De skillnader som kan ses mellan första- och 

andraspråkselevers ordförråd är att andraspråkselever använder mer frekventa ord eftersom de 

har en mindre ordvariation i sina texter, och de använder i högre grad ord som kopplas till 

talspråk snarare än skriftspråk, jämfört med förstaspråkselever. 

Studien visar att det finns en del skillnader i ordförrådet hos andraspråkselever, i jämförelse 

mot förstaspråkselever, som kan bidra till att de har svårare att förstå och delta i skolans alla 

ämnen. Ett bristande ordförråd påverkar elevers prestationer i skolan, men kan också, likt det jag 

upplevt med egna erfarenheter, vara förödande för självförtroendet i inlärarspråket. Det är därför 

viktigt att stötta andraspråkselever i deras språkinlärning och inte enbart bedöma de fel de gör, 

utan att också uppmärksamma det positiva i elevens progression i språkinlärningen. Som förslag 

till vidare forskning skulle jag gärna uppmuntra en studie som intervjuar andraspråkselever om 

deras språkinlärning. 

Andraspråkselever, som ofta börjar den svenska skolan utan alla, eller en del av de 8000 

basord som förstaspråkseleverna, har en stor utmaning att samtidigt lära in basord och de 3000 

nya ord per år som krävs för att hänga med i undervisningen och den takt som 

förstaspråkseleverna har. Därför vore det intressant att se fortsatt forskning där lärare intervjuas i 

hur de konkret gör och stöttar andraspråkselevers språkinlärning. 

Avslutningsvis vill jag nämna att mina resultat möjligtvis inte speglar bilden av alla första- och 

andraspråkselevers ordförråd i den svenska skolan då det är stor skillnad på andelen första- och 

andraspråkselever som erhållit de undersökta betygen E, B eller A på de nationella proven 2013. I 

provresultatet är det över en tredjedel av provdeltagarna med svenska som andraspråk som inte 

har E eller högre i betyg, jämfört med elever i svenska där strax över en tiondel inte har E eller 

högre i betyg (Skolverket, 2013). Studien har inte undersökt texter på F-nivå eftersom att ett F 

kan ha inneburit att eleven missförstått uppgiften. Texter på F-nivå omfattar ändå en stor grupp 

av eleverna med svenska som andraspråk i den svenska skolan. Om skillnader i språkbruk finns 

mellan första- och andraspråkselevers ordförråd på E och A/B texter ställer studiens resultat 

samt det nationella provresultatet frågan, hur stora är de egentliga skillnaderna sett till alla första- 

och andraspråkselevers ordförråd i den svenska skolan? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

I tabell 5 presenteras alla kvantitativa mått uträknade via www.lix.se Decimalerna i medel- och 

medianvärdena är avrundade till två decimaler. 

 
Tabell 3. Alla de undersökta elevtexternas resultat på måtten ordmängd, ordlängd och ordvariation.  

 Ordmängd Antal långa 

ord  

Andel långa 

ord, % 

Ovix Lix 

Svenska, 

Betyg A/B:  

     

1 245 36 14,69 51,04 31 

2 218 25 11,47 44,47 27 

3 148 22 14,86 46,54 28 

4 137 18 13,14 45,39 30 

5 224 31 13,84 54,99 31 

6 247 31 12,55 48,88 22 

7 222 18 8,11 45,31 22 

8 142 19 13,38 48,17 31 

9 321 22 6,85 48,99 21 

10 338 42 12,43 47,07 22 

Medelvärde: 224,2 26,4 12,13 48,09 26,5 

Median: 223 23,5 13,26 47,62 27,5 

Svenska, 

Betyg E:  

     

11 155 24 15,48 56,75 31 

12 89 15 16,85 57,95 35 

13 439 44 10,23 46,84 49 

14 161 18 11,18 55,6 27 

15 164 13 7,93 50,14 20 

16 488 37 7,58 43,87 26 

17 118 4 3,39 35,17 17 

18 129 11 8,53 37,62 25 

19 141 13 9,22 42,05 25 

20 126 18 14,29 47,46 26 



 

 41 

Medelvärde:  201 19,7 10,47 47,35 28,1 

Median:  148 16,5 9,73 47,01 26 

SVA, Betyg 

A/B 

     

21 186 19 10,22 44,51 29 

22 750 91 12,13 44,6 27 

23 234 20 8,55 41,62 28 

24  188 24 12,77 46,7 27 

25 162 17 10,49 44,91 25 

26 254 27 10,63 45,96 26 

27 266 19 7,14 43,58 34 

28 329 40 12,16 47,86 25 

29 190 19 10,0 39,41 23 

30 197 20 10,15 40,31 23 

Medelvärde: 275,6 29,6 10,42 43,95 26,7 

Median: 215,5 20 10,35 44,56 26,5 

SVA, Betyg E      

31 143 10 6,99 44,84 17 

32 72 19 26,39 47,21 34 

33 226 23 10,18 47,29 24 

34* 907 58 6,39 41 32 

35 149 13 8,72 50,01 19 

36 197 14 7,11 42,56 21 

37 454 36 7,93 35,97 22 

38 303 24 7,92 46,28 28 

39 143 19 13,29 34,91 31 

40 229 17 7,42 49,56 21 

Medelvärde: 212,9 19,4 10,66 44,29 24,1 

Median: 211,5 19 8,33 45,56 23 

*= innebär att texten har tagits bort i resultatet på grund av att eleven skrivit i en annan genre (se 

metodreflektion).  
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Bilaga 2  

Tabell 6 visar hur många gånger de olika pronomen i raderna förekom i 

undersökningsgruppernas texter. 

 
Tabell 4. Pronomen i elevtexterna. 

 Svenska, A/B Svenska, E Svenska som 

andraspråk, A/B 

Svenska som 

andraspråk, E 

jag 13 17 21 20 

vi 11 3 4 6 

den  17 13 19 34 

det  36 18 38 42 

mig 2 - 1 2 

dig - 2 - - 

er 1 - - - 

han - 2 - 1 

själva - - - 1 

ni 1 - - - 

du - - 1 - 

de - 1 6 5 

dom - - 3 3 

detta - - 1 - 

denna 1 - 2 - 

dess - 1 - - 

varandra - 5 4 1 

min 8 21 18 10 

mina - 2 - 1 

mitt 1 1 1 6 

man 30 16 9 16 

vem 1 - 1 - 

sig  3 2 5 - 

egna - - - 2 
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Bilaga 3. 

Tabell 7 visar antalet samt andelen ämnesord, innehållsord, plats- och egennamn samt vardagsord 

på de 20 undersökta elevtexterna. Värdena är avrundade till en decimal. 

 
Tabell 5. De undersökta elevtexternas antal och andel av de undersökta substantivskategorierna.  

 Antal 

ämneso

rd 

Andel 

ämneso

rd 

Antal 

innehålls

ord 

Andel 

innehålls

ord 

Antal plats- 

& 

egennamn 

Andel plats- 

& 

egennamn 

Antal 

vardagso

rd 

Andel 

vardags

ord 

Svenska, betyg 

A/B: 

        

1 20 48,8 9 22,0 4 9,8 8 19,5 

3 14 42,4 11 33,3 2 6,1 6 18,2 

4 10 38,5 8 30,8 4 15,4 4 15,4 

6 15 34,9 15 34,9 1 2,3 12 27,9 

10 14 25 26 46,4 3 5,4 12 21,4 

Medelvärde: 14,6 37,2 13,8 33,5 2,8 7,8 8,4 20,5 

Medianvärde: 14 38,5 11 33,3 3 6,1 8 19,5 

Svenska, betyg 

E:  

        

15 5 20,0 6 24,0 5 20,0 9 36,0 

17 12 66,6 2 11,1 0 0 4 22,2 

18 9 37,5 2 8,3 5 20,8 8 33,3 

19 7 35,0 3 15,0 2 10,0 8 40,0 

20 7 30,4 5 21,7 4 17,4 12 52,2 

Medelvärde: 8 36,4 3,6 16,02 3,2 13,6 8,2 36,7 

Medianvärde: 7 35,0 3 15,0 4 17,4 8 36,0 

Svenska som 

andraspråk, 

betyg A/B: 

        

21 10 27,0 8 21,6 11 29,7 8 21,6 

23 15 40,5 8 21,6 1 2,7 13 35,1 

24 14 38,9 9 25,0 2 5,1 11 30,6 

25 7 29,2 3 12,5 4 16,7 10 41,7 

27 20 48,8 7 17,1 1 2,4 13 31,7 

Medelvärde: 13,2 36,9 7 19,5 5,6 11,3 11 32,1 

Medianvärde: 14 38,9 8 21,6 2 5,1 11 31,7 

Svenska som         
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andraspråk, 

betyg E: 

31 17 51,5 6 18,2 0 0 10 30,3 

33 10 21,7 4 8,7 9 19,6 23 50 

38 12 26,1 10 21,7 8 17,4 16 34,8 

39 6 33,3 1 5,6 5 27,8 6 33,3 

40 10 27,0 11 29,7 5 13,5 11 29,7 

Medelvärde: 11 31,9 6,4 16,8 5,4 15,7 13,2 35,6 

Medianvärde: 10 27,0 6 21,7 5 17,4 11 33,3 

 


