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Sammandrag 

Bedömning av skrivna elevtexter är en komplicerad och tidskrävande process som lärare ägnar 

en avsevärd tid åt. I denna undersökning studeras om automatisk bedömning med hjälp av 

analysverktyget Swegram kan ge stöd i bedömningen av elevtexter. De sex textmått som 

analyseras i elevtexterna är textlängd, meningslängd, ordlängd, nominalkvot, ordvariations-

index och ordklassfördelning i slutproven för SFI kurs D åren 2012 och 2013, där både 

informella och formella skrivuppgifter ingår. Analyserna av textmått relateras till betyg och 

textgenre. I undersökningen redovisas också uppbyggnaden av en digital, annoterad korpus av 

elevtexter, vilka ingår i Uppsala elevtextkorpus. Resultaten visar att textlängd är det textmått 

som visar störst koppling till betyg men också att textgenre spelar stor roll, eftersom de formella 

texterna uppvisar högre värden i flertalet analyser. Slutsatsen är att automatisk bedömning kan 

ge ett visst stöd i bedömningen av elevtexter, men inte helt kan ersätta den bedömning som en 

lärare gör. 

Nyckelord: korpusbyggnad, kvantitativ textanalys, swegram, automatisk bedömning, SFI  
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1 Inledning 

Bedömning är något som lärare ägnar en avsevärd tid åt i sitt arbete. I mitt arbete som lärare i 

SFI, svenska som andraspråk, spanska och engelska har jag gjort många bedömningar av 

elevers förmågor under årens lopp, oftast ensam men ibland med andra. När det gäller skrivna 

texter finns vid vissa tillfällen möjlighet till sambedömning, vilket många gånger har ansetts 

som ett säkrare sätt att nå fram till ett rättvist betyg på elevtexter. Tyvärr saknas det ofta tid att 

sambedöma texter, även vid nationella prov. Skolverket rekommenderar sambedömning av 

nationella prov och menar att detta stöds av forskning, även om man erkänner att läget är oklart 

(2013:7). Det finns forskningsresultat som visar att sambedömning inte ger ett mer likvärdigt 

resultat, inte ens om lärarna har bedömningsexempel1 att jämföra med (Jönsson & Thornberg, 

2014:388). Det ska emellertid nämnas att Dalberg (2019:36) har kommit fram till att 

samstämmigheten vid bedömning av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på 

gymnasienivå är större vid sambedömning än vid individuell bedömning, om än inte 

fullständig. Dock kvarstår problemet med olika bedömningar av texter och strävan att göra en 

rättvis bedömning. Vilka möjligheter har då lärare att göra en så rättvis bedömning som möjligt 

av elevtexter? Ett sätt kan vara att använda ett automatiskt verktyg som stöd i bedömningen. 

Forskare har intresserat sig för automatisk bedömning av texter i många år och det finns flera 

olika verktyg för detta ändamål på marknaden, både kommersiella och icke-kommersiella. Det 

första verktyget utvecklades redan 1966 och därefter har olika bedömningsverktyg tagits i bruk 

och används idag bland annat för att bedöma internationella skrivprov såsom TOEFL (Test of 

English as a Foreign Language) och GRE (Graduate Record Examinations) (Lilja 2018:3). 

Forskning och utveckling har främst skett i den engelsktalande delen av världen och det har 

hittills inte funnits så många försök att utveckla verktyg i Sverige (Lilja 2018:4). Sedan 2016 

finns dock Swegram (Näsman et al. 2017) som analyserar men inte bedömer texter. Det är detta 

verktyg jag kommer att använda mig av i min analys av elevtexter skrivna inom ramen för det 

nationella slutprovet i SFI D. 

För att kunna analysera texter automatiskt behöver man en korpus. En korpus är en samling 

skrivna texter eller transkriberat tal som kan användas för att göra språkvetenskapliga analyser 

(Weisser 2016:23). Före datorns intåg satte man samman och analyserade textsamlingar för 

hand. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort elektroniska korpusar som kan tjäna som 

                                                 
1 Bedömningsexempel är texter som finns i anvisningarna till nationella prov och som har betygsatts efter 

konsensus av flera expertlärare, så kallade benchmarktexter (Palmér 2018:5). 
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verktyg för snabba analyser av stora korpusar, där man kan hitta svar på frågor om till exempel 

förekomst av ord, morfem och kollokationer (Kennedy 1998:11).  

1.1 Syfte 

Behovet av forskning om bedömning av elevtexter i svenska för invandrare (SFI) är stort och 

den tekniska utvecklingen borde kunna bidra till detta arbete. Syftet med denna undersökning 

är därför att studera förutsättningarna för att använda automatisk analys som stöd i 

bedömningen av elevtexter från SFI kurs D och beskriva vilka skillnader man kan hitta mellan 

texterna vid analys av olika textmått som Swegram kan ge information om. Jag har valt ut sex 

textmått att analysera. 

Mina frågeställningar är följande: 

1. Vilka skillnader mellan elevtexter i SFI D kan man hitta vid en analys av sex textmått – 

textlängd, meningslängd, ordlängd, nominalkvot, ordvariationsindex och 

ordklassfördelning – och kan dessa skillnader relateras till betyg och textgenre? 

2. I vilken utsträckning kan bedömning av elevtexter underlättas med hjälp av verktyget 

Swegram?  

1.2 Disposition 

Uppsatsens första kapitel innehåller inledning och syfte med två frågeställningar. Kapitel två 

består av en bakgrund som belyser tidigare forskning om SFI, kvantitativ textanalys, 

korpuslingvistik och automatisk bedömning. I kapitel tre presenteras det material som ligger 

till grund för undersökningen och den metod som har använts i analysen av materialet. I detta 

kapitel finns en beskrivning över hur den korpus med elevtexter som utgör materialet har 

byggts upp. Där förklaras också de textmått som analyseras. Resultaten av analyserna av dessa 

textmått presenteras sedan i kapitel fyra. I kapitel fem diskuteras de resultat som har 

framkommit i kapitel fyra. I kapitel sex sammanfattas de slutsatser jag har kommit fram till 

och där besvarar jag mina frågeställningar. Slutligen ges en avslutande kommentar i kapitel 

sju. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och bakgrundsinformation om SFI, kvantitativ 

analys av elevtexter, korpuslingvistik och automatisk bedömning av texter. Här beskriver jag 

de teoretiska ramar som ligger till grund för min undersökning av elevtexter från SFI D. 

2.1 Svenska för invandrare 

Undervisning i SFI började på 60-talet i Sverige och har genomgått ett antal reformer sedan 

dess. Undervisningsformen fick sin nuvarande form 2002, med tre studievägar och fyra kurser 

(Lundgren et al. 2017:7). Studieväg 1 är till för personer med mycket kort skolbakgrund och 

studieväg 3 för personer som är vana att studera (Skolverket 2018:9). Studieväg 2 definieras 

inte i Skolverkets kursplan men antas vända sig till personer med medellång skolbakgrund. 

Tidigare var bestämmelserna sådana att studieväg 1 omfattade kurs A och B, studieväg 2 bestod 

av kurs B och C och i studieväg 3 ingick kurs C och D (Skolverket 2012a:18). Studieväg 1 

innehåller numera alla kurserna: A, B, C och D. Studieväg 2 består av kurs B, C och D och 

studieväg 3 av kurs C och D (Skolverket 2018:9).  

Kurserna B, C och D har nationella slutprov som betygsätts med betygen A, B, C, D eller E 

(godkända betyg) respektive F (ej godkänt betyg). I den gamla kursplanen från 2012 angavs att 

slutproven var obligatoriska men skulle inte ses som examensprov utan en del av det underlag 

som läraren skulle ta hänsyn till för att sätta betyg. Proven bestod av momenten hörförståelse, 

läsförståelse, muntlig produktion och interaktion samt skriftlig färdighet (Skolverket 

2012a:23). Eftersom materialet i denna undersökning består av elevtexter från proven 2012 och 

2013, kallas dessa slutprov i min uppsats. Det som tidigare hette slutprov benämns numera 

nationella prov (Skolverket 2018:35).   

I den nya kursplanen från 2018 (Skolverket 2018) beskrivs kunskapskraven men inte proven. 

Den gällande förordningen (SFS 2017:1109) ger mer information och specificerar att nationella 

prov ska användas i slutet av kurserna B, C och D.  

De kunskapskrav som var gällande för slutproven i SFI D skriftlig färdighet när proven 2012 

och 2013 genomfördes finns i tablå 1 (Skolverket 2012b:40). 
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Tablå 1 Kunskapskrav för SFI kurs D, skriftlig färdighet. 

 Betyg E Betyg C Betyg A 

Skriftlig 

färdighet    

Eleven kan skriva 

enkla texter, med 

viss anpassning 

till syfte och 

mottagare, för att 

kommunicera 

både i informella 

och mer formella 

situationer i 

vardags-, 

samhälls- och 

arbetsliv. 

Eleven skriver med visst flyt 

beskrivande, redogörande 

och argumenterande texter 

om bekanta ämnen. Eleven 

skapar i huvudsak 

fungerande struktur i sina 

texter och visar viss 

variation i ordförråd och 

meningsbyggnad. Eleven 

använder med viss säkerhet 

enkla och mer avancerade 

grammatiska strukturer i 

sina texter. Eleven för och 

sammanställer på ett i 

huvudsak fungerande sätt 

anteckningar för eget 

skrivande. Eleven väljer och 

använder på ett i huvudsak 

fungerande sätt olika 

strategier för skrivande. 

Eleven skriver med relativt 

gott flyt beskrivande, 

redogörande och 

argumenterande texter om 

bekanta ämnen. Eleven 

skapar relativt väl 

fungerande struktur i sina 

texter och visar 

förhållandevis god 

variation i ordförråd och 

meningsbyggnad. Eleven 

använder med relativt god 

säkerhet både enkla och 

mer avancerade 

grammatiska strukturer i 

sina texter. Eleven för och 

sammanställer på ett 

relativt väl fungerande sätt 

anteckningar för eget 

skrivande. Eleven väljer 

och använder på ett 

ändamålsenligt sätt olika 

strategier för skrivande. 

Eleven skriver med gott 

flyt beskrivande, 

redogörande och 

argumenterande texter om 

bekanta ämnen. Eleven 

skapar väl fungerande 

struktur i sina texter och 

visar god variation i 

ordförråd och 

meningsbyggnad. Eleven 

använder med god 

säkerhet både enkla och 

mer avancerade 

grammatiska strukturer i 

sina texter. Eleven för och 

sammanställer på ett väl 

fungerande sätt 

anteckningar för eget 

skrivande. Eleven väljer 

och använder på ett 

ändamålsenligt och 

effektivt sätt olika 

strategier för skrivande. 

 

När man som lärare bedömer en elevtext måste man tolka Skolverkets kunskapskrav. Lärare 

kan tolka kunskapskraven på varierande sätt och därför är det intressant att undersöka om ett 

automatiskt analysverktyg kan ge stöd i bedömningen av skriftlig färdighet. 

2.2 Kvantitativ analys av elevtexter 

Kvantitativ analys av elevtexter i relation till bedömning har i Sverige genomförts i ett antal 

studier sedan 70-talet. Här nämner jag några undersökningar som har använt sig av kvantitativa 

analyser vad avser svenska och svenska som andraspråk i elevtexter, i relation till betyg. 

Avseende SFI finns hittills inga större kvantitativa studier av textmått i relation till betyg, så 

vitt jag vet. 

2.2.1 Svenska 

Elevtexter från ämnet svenska har undersökts av bland annat Hultman & Westman (1977) och 

Östlund-Stjärnegårdh (2002). Båda dessa studier undersöker texter skrivna av gymnasieelever 

och använder sig av kvantitativa textmått. Nordenfors (2011) avhandling behandlar texter 

skrivna i grundskolan. Dessa tre studier har inte specifikt undersökt texter skrivna av elever 

som läser svenska som andraspråk. 
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Hultman & Westman (1977) studerar en rad olika kvantitativa textmått, bland annat textlängd, 

ordlängd, ordklassfördelning, nominalkvot och ordvariation i form av ordvariationsindex 

(ovix) i centrala prov skrivna år 1970 av gymnasieelever i årskurs 3. De finner att de texter som 

fått höga betyg är längre än de texter som fått låga betyg (1977:53) och innehåller längre ord 

(1977:77). De påpekar att texter med många substantiv är informationstäta (1977:95). En hög 

nominalkvot är således ett tecken på en innehållsrik text. Nominalkvoten beräknas genom att 

antalet substantiv, particip och prepositioner delas med antalet verb, adverb och pronomen 

(1977:88). I Hultman & Westmans studie uppvisar en hög andel substantiv ett samband med 

höga betyg när det gäller pojkarna men inte när det gäller flickorna (1977:106) medan en hög 

andel verb har samband med låga betyg för båda könen (1977:159). När det gäller ordvariation 

har Hultman & Westman skapat ett mått som de kallar ordvariationsindex (ovix) och som mäter 

andelen olika ord i förhållande till textens längd (1977:56). Eftersom man tenderar att upprepa 

ord i långa texter är det viktigt att relatera textens längd till ordvariationen för att värdena inte 

ska bli felaktiga. Resultatet i studien visar att ett högt värde för ovix är knutet till högre betyg 

(1977:56). Deras analys av ordklassfördelning visar att substantiv är den vanligaste ordklassen 

i de centrala proven, pronomen är den näst vanligaste ordklassen och texter med höga betyg 

innehåller en något större andel substantiv än texter med låga betyg, medan det omvända 

förhållandet gäller för pronomen (1977:87). 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) studerar i sin avhandling bland annat textlängd, meningslängd, 

ordlängd och ovix. Hennes undersökning baseras på nationella prov i Svenska B år 1997 och 

hon har koncentrerat sig på betygen Icke godkänt (IG) och Godkänt (G). Hennes resultat visar 

att texter med betyget G är längre än texter med betyget IG (2002:76). Däremot visar hennes 

studie att texterna med IG i betyg har längre meningar än texterna med G i betyg, vilket hon 

förklarar med att dessa elever inte kan sätta punkt (2002:82). Hon hittar ingen större skillnad i 

ordlängd mellan betygen IG och G i sitt material men påpekar att det kan bero på att texter med 

de högre betygen saknas i hennes studie (2002:86). Inte heller värdena för ovix ger utslag i 

undersökningen (2002:90). 

I sin avhandling undersöker Mikael Nordenfors (2011) textlängd, ordlängd och ovix i olika 

texttyper skrivna av elever från år 5 till 9 i grundskolan. Här ingår också nationella prov. Även 

Nordenfors konstaterar att det finns en samvariation mellan längre texter och höga betyg 

(2011:100). Hans resultat avseende ordlängd och ovix är att båda värdena ökar med ålder och 

betyg (2011:105, 108, 116). 
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2.2.2 Svenska som andraspråk 

När det gäller svenska som andraspråk finns det ett antal kvantitativa studier som behandlar 

elevtexter skrivna i slutet av grundskolan och i gymnasiet och relaterar resultaten till betyg. 

Flera av dessa har kombinerat kvantitativa och kvalitativa angreppssätt i sina undersökningar. 

Här kommenteras dock bara de kvantitativa studierna.  

Helena Andersson (2002) använder kvantitativa analyser i sin undersökning av 20 texter från 

skolår 9 från det nationella provet år 2001. Hon jämför texter skrivna av elever med svenska 

som modersmål och texter skrivna av andraspråkselever. De kvantitativa analyserna behandlar 

textlängd, ordlängd, ordvariation i form av ovix, ordfrekvens, ordklasser och meningslängd. 

Hennes resultat är inte entydiga vilket kan bero på att materialet är begränsat, men visar i alla 

fall att eleverna med svenska som modersmål har en större variation i sitt språkbruk än vad 

andraspråkseleverna har (2002:74). Detta är förstås inte förvånande. De vanligaste 

ordklasserna i de elevtexter som ingår i Anderssons undersökning är verb och pronomen, följda 

av substantiv (2002:23). Ett intressant resultat är ordklassanalysen av adjektiv där 

andraspråkseleverna använder färre adjektiv och uppvisar mindre variation än 

modersmålseleverna (2002:74). Att använda många olika adjektiv ger liv åt en text och kan 

beskriva en förmåga till precision i skrivandet.  

Magnusson & Johansson Kokkinakis (2009) undersöker lexikal densitet, nominalkvot, ovix 

och ordlängd i sin studie av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på 

gymnasiet. Deras material består av texter skrivna av cirka (sic!) 200 elever. I sin studie finner 

de att ordlängd, nominalkvot och ovix är högre i texter med högre betyg, och att ordlängd är 

det textmått som bäst avgör en texts kvalitet (2009:54). Värdena för ordlängd, ovix och 

nominalkvot är lägre i texter skrivna av elever med svenska som andraspråk än i texter skrivna 

av elever med svenska som modersmål. 

Palmér (2018) undersöker i sin studie textmåtten textlängd, ordlängd, ovix och nominalkvot i 

de nationella proven för svenska och svenska som andraspråk 1 (Np1) och 3 (Np3), med 

analysverktyget Swegram. Hon fokuserar på 348 benchmarktexter från proven år 2011-2017. 

Här hittar hon ett starkt samband mellan längre texter och höga betyg i de nationella proven för 

år 1 medan detta samband däremot inte finns i proven för år 3 (2018:10-11). De 

andraspråkselevers texter i Np1 och Np3 som har fått högre betyg är kortare än de texter som 

skrivits av elever med svenska som modersmål, medan det omvända förhållandet gäller för de 

lägre betygen (2018:10). Värdena för ordlängd är nästan genomgående högre i 
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andraspråkselevernas texter, jämfört med texter skrivna av modersmålselever (2018:12) och är 

något högre för högre betyg än för lägre betyg (2018:11). Palmér (2018:12) finner i sin studie 

att ordlängden verkar ha betydelse för att skilja mellan högre betyg men inte lägre betyg. 

Värdena för nominalkvot uppvisar ingen större skillnad om man jämför svenska och svenska 

som andraspråk i Np1 medan nominalkvoten i Np3 visar att andraspråkselevernas texter har en 

högre nominalkvot för nästan alla betygssteg, jämfört med de texter som skrivits av elever med 

svenska som modersmål (2018:14). De textmått som korrelerar med betyg i Palmérs studie är 

främst textlängd och till viss del ovix och ordlängd för Np1, medan den starkaste korrelationen 

mellan betyg och textmått i Np3 är ordlängd och nominalkvot (2018:19). 

2.2.3 Svenska för invandrare 

Jag har inte hittat några större kvantitativa studier som rör textforskning i relation till 

bedömning inom SFI. Lundgren, Rosén & Jahnke nämner bristen på forskning om SFI i sin 

rapport 15 års forskning om sfi – en överblick (2017) där de beskriver att småskaliga kvalitativa 

studier dominerar forskningsfältet men att det finns ett fortsatt stort behov av studier med både 

kvalitativa och kvantitativa metoder, gärna i kombination (Lundgren et al. 2017:33). De 

nationella slutproven i SFI verkar inte ha studerats i någon större skala, åtminstone inte med 

kvantitativa metoder. Behovet av forskning är stort avseende SFI, inte minst när det gäller 

bedömning. 

2.3 Korpuslingvistik 

Korpuslingvistik är en språkvetenskaplig metod som ägnar sig åt att studera språk i olika 

korpusar. Det finns många olika typer av korpusar som skapats av olika anledningar men det 

de har gemensamt är att de är strukturerade och systematiskt uppbyggda (Weisser 2016:23). 

Syftet kan vara att studera ett språks utveckling över tid (diakron korpus) eller jämföra samtida 

språkliga drag (synkron korpus). En korpus kan skapas av kommersiella skäl, till exempel för 

att ligga till grund för språktest såsom TOEFL eller för att skapa lexikon, eller av vetenskapliga 

skäl. Den första elektroniska korpusen, the Brown Corpus, kom till år 1964 (2016:27). 

Användandet av datorer för att skapa och analysera textkorpusar har gjort det möjligt att söka 

igenom stora textmassor och få tillförlitliga svar på de frågor som kan ställas om olika 

språkdrag. Det är då viktigt att ha ett program eller verktyg som kan annotera de texter man 

vill studera för att kunna göra en analys. Annotering innebär att ord och skiljetecken separeras 

(tokenisering) och texten segmenteras i meningar. Felstavningar rättas och särskrivna ord 
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identifieras och sätts ihop. Orden taggas i ordklasser och skiljetecken taggas också (Megyesi 

et al. 2019:7). 

Exempel på svenska korpusar som är tillgängliga för alla är Korp som är en samling korpusar 

som Språkbanken tillhandahåller (https://spraakbanken.gu.se/swe). När det gäller svenska som 

andraspråk byggdes en inlärarkorpus upp av Stockholms universitet i samarbete med KTH och 

IPLab i projektet CrossCheck under åren 2001-2004 (Lindberg & Eriksson 2005). Här fanns 

också texter från SFI med. Författarna nämner att korpusen ska vara tillgänglig i Språkbanken 

men detta verkar inte vara fallet. En annan korpus som kommer att vara tillgänglig i 

Språkbanken är SweLL som är under uppbyggnad. Den kommer att bestå av 600 texter från 

inlärare av svenska (Wirén et al. 2019:228).  

Provgruppen på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet utvecklar på uppdrag 

av Skolverket nationella prov i svenska och svenska som andraspråk som används i 

grundskolan och på gymnasiet. I Megyesi et al. (2016) beskrivs hur provgruppen samlar in ett 

urval av de skrivna elevproven för att göra uppföljande studier. En digitalisering av de 

inskickade proven pågår sedan några år och av dessa digitaliserade prov har man skapat 

Uppsala elevtextkorpus. Det är en korpus med texter från de nationella proven i svenska och 

svenska som andraspråk från grundskolans år 3, 6 och 9 och år 1 och 3 på gymnasiet. År 2018 

var omfattningen 4000 elevtexter (Palmér 2018:5). Digitaliseringen av texterna går till så att 

handskrivna elevtexter transkriberas och kodas med metadata för att vara sökbara, vilket tillåter 

analyser av olika slag i stor skala (Megyesi et al. 2016).  

2.4 Automatisk bedömning 

Automatisk bedömning av texter har använts sedan 60-talet, främst för texter skrivna på 

engelska. Ett verktyg som finns fritt att använda på webben är Coh-Metrix för texter på 

engelska (McNamara et al. 2010). Exempel på kommersiella verktyg som används i stor skala 

i den engelskspråkiga världen är ”the Intelligent Essay Assessor” och ”e-rater” (Lilja 2018:3) 

som emellertid ägs av företag och inte är öppna att använda för allmänheten. En artikel om det 

förmodat första försöket att skapa ett verktyg för automatisk bedömning av svenska texter 

publicerades 2013 (Östling et al. 2013). De använde sig av en korpus med 1702 texter från 

nationella provet i Svenska B hösten 2005 och våren 2006, med den tidigare betygsskalan IG, 

G, VG och MVG. Inom SweLL-projektet är ett nytt verktyg under utveckling, SVALA, som 

kommer att vara fritt att använda (Wirén et al, 2019:228). Inom ramen för Språkbanken finns 

https://spraakbanken.gu.se/swe
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annoteringsverktyget SPARV som kan användas för att analysera korpusar inom Korp och 

egna texter. Sedan 2016 finns också Swegram, utvecklat vid Uppsala universitet (Näsman et 

al. 2017).  

2.4.1 Swegram 

Swegram är ett annoteringsverktyg som har skapats vid Uppsala universitet i ett samarbete 

mellan Institutionen för nordiska språk och Institutionen för lingvistik och filologi 

(https://cl.lingfil.uu.se/swegram/). Här kan man annotera och analysera texter på svenska och 

engelska men verktyget gör ingen bedömning av texterna. Via annoteringen kan man få fram 

statistik om de texter som laddas upp. En manual med beskrivningar om hur man går tillväga 

för att använda annoteringsverktyget finns på hemsidan. 
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3 Metod och material 

I detta kapitel presenterar jag de metoder och det material jag har använt i min undersökning. 

Metoderna är korpuslingvistik och kvantitativ automatisk textanalys och materialet är 

elevtexter hämtade från slutproven i SFI D åren 2012 och 2013. 

3.1 Korpusbyggnad 

Det var inte möjligt att hitta en existerande korpus med elevtexter från SFI för denna 

undersökning. Eftersom jag ville studera SFI-texter, bestämde jag mig för att bygga upp en 

sådan korpus själv. Målet var att bygga upp en korpus av digitaliserade SFI-texter från de 

nationella slutproven i SFI kurs D. Denna korpus kommer att ingå som en del i Uppsala 

elevtextkorpus som hittills har saknat texter från SFI.  

Materialet till min korpus består av 82 elevtexter som hämtats från Institutionen för 

språkdidaktik vid Stockholms universitet, som har som uppgift att samla in ett antal SFI-prov 

efter genomförandet. Jag har använt mig av texter från skrivdelen av de nationella slutproven i 

SFI kurs D åren 2012 och 2013, både inskickade prov från hela landet (52 texter) och de prov 

som finns i bedömningsanvisningarna, benchmarktexter (30 texter). Det är inte alla prov som 

skickas in efter genomförandet utan ett urval varje år, baserat på födelsedatum. 

Skrivuppgifterna består av två delar i varje prov, en informell text och en formell text och 

eleverna skriver båda uppgifterna vid provtillfället. Det innebär att de 52 inskickade texterna 

har skrivits av 26 elever. Skrivuppgifterna i de två ingående SFI-proven från åren 2012 och 

2013 handlar om att skriva brev och mejl, vilket är en vanlig provuppgift i skrivdelen av de 

nationella slutproven för SFI. De informella skrivuppgifterna handlar om att skriva ett mejl till 

vänner i båda de slutprov som har analyserats. De formella skrivuppgifterna innebär att skriva 

ett brev respektive ett mejl till en tidning i båda slutproven. Som en del i studien undersöker 

jag om det är någon skillnad mellan informella och formella texter avseende fem av de sex 

textmåtten som studeras och om resultaten kan relateras till betyg. Urvalet har skett på så vis 

att jag har gått igenom alla lösningar från de angivna årgångarna och har valt ut alla texter som 

är individuellt betygsatta. Jag har inte tagit med de texter som endast har ett samlingsbetyg på 

båda texterna, vilket sker ibland. Detta är nödvändigt eftersom jag vill kunna analysera texterna 

var för sig.  

Alla texter har transkriberats och försetts med en speciell kodnyckel som gör dem sökbara i 

analysverktyget Swegram. De transkriberade texterna har korrekturlästs av personal vid 
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Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala universitet. Vid transkriberingen är det av största 

vikt att följa originaltexten så noggrant som möjligt. Det innebär att stavning, bruk av versaler 

och gemener samt ordbrytningar måste återges exakt som de står i texten. Detta gäller även alla 

skiljetecken. Samtliga texter avidentifieras, vilket betyder att alla personnamn och geografiska 

namn utom de större städerna i Sverige byts ut. De inskickade nationella slutproven kommer 

med personuppgifter om de elever som har skrivit proven och dessa har jag använt mig av för 

att koda texterna, tillsammans med betyg. Jag har valt att koda för betydligt fler kategorier än 

de jag kommer att analysera, så att den korpus jag har skapat kan användas för vidare forskning.  

Jag var ursprungligen intresserad av godkända texter vid materialinsamlingen, eftersom jag 

ville se hur elevernas skrivande ser ut när de avslutar sina SFI-studier då kurs D är den sista 

kursen inom SFI-utbildningen. Jag tog ändå med några texter som inte är godkända i min 

korpus, för att den ska kunna användas av andra som vill göra andra typer av studier. Det gäller 

framför allt benchmarktexterna, men en elevtext från de inskickade proven finns också med. 

När jag gjorde mina analyser, fann jag att det var intressant att ta med texter med F i betyg i 

min undersökning och därför har jag med dessa i analysresultaten. Det kändes viktigt att ge en 

så komplett bild som möjligt av SFI-elevernas skrivande när de avslutar sina studier. 

3.2 Automatisk kvantitativ textanalys 

Min korpus ligger till grund för de kvantitativa textanalyserna som utförs med hjälp av 

analysverktyget Swegram. Swegram kan analysera många olika språkdrag i en text men jag 

har valt ut sex av dessa i min analys. Dessa textmått har analyserats i tidigare studier och har 

bedömts vara av vikt för att bedöma en text kvantitativt (se avsnitt 2.2).  

3.2.1 Textlängd 

Textlängd är antalet ord i en text. Man kan fråga sig om en text är bättre ju längre den är, men 

så är inte alltid fallet. Både Hultman & Westman (1977) och Östlund-Stjärnegårdh (2002) 

finner i sina undersökningar av textlängd att det finns ett mönster som påvisar att ju längre text 

desto högre betyg, men det är sannolikt att det finns en övre gräns här.  

3.2.2 Meningslängd 

Genomsnittlig meningslängd är ett svårare begrepp att använda. Förmågan att skriva längre 

och mer komplexa meningar kan tyda på språkutveckling men det kan också tyda på 

satsradning och oförmåga att sätta punkt. Om meningarna är för långa kan läsbarheten bli 



16 

 

lidande. Hultman & Westman (1977:186-188) menar att olika typer av textgenrer kan generera 

olika meningslängd. Löfving (2019:18) finner i sin studie av nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk 1 och 3 att eleverna med högre betyg i kurs 1 tenderar att skriva längre 

ord men kortare meningar än de med lägre betyg. Samma mönster, om än inte lika markant, 

kan han se i elevtexterna skrivna år 3. 

3.2.3 Ordlängd 

Ordlängd innebär antal tecken per ord. I tidigare studier visar långa ord ett positiv samband 

med högre betyg (Hultman & Westman 1977:78; Magnusson & Johansson Kokkinakkis 

2009:54) och därför är det intressant att undersöka om detta textmått har någon relation till 

betyg i min elevtextkorpus.  

3.2.4 Nominalkvot 

Nominalkvot är ett mått på informationspackning i en text. En skriftspråklig text packar 

informationen mer och får därmed en högre nominalkvot än en text med mer talspråklig stil. 

Palmér (2018:8) beskriver det som en skillnad i ordklassfördelning där en nominal stil 

innehåller en stor andel substantiv, prepositioner och particip medan en verbal stil innehåller 

en stor andel pronomen, verb och adverb. Palmér (2018:14-15) visar att nominalkvoten ökar 

med elevernas ålder och ger ett större utslag vad avser betyg i Np3 än i Np1 i sin studie. 

Resultatet är alltså att en högre nominalkvot i Np3 ger högre betyg, men så är inte fallet i Np1.  

3.2.5 Ordvariationsindex 

Ordvariationsindex (ovix) är ett textmått som togs fram av Hultman & Westman (1977) och 

innebär kvoten mellan antalet unika ord och det totala antalet ord i en text, bearbetad med en 

logaritm. Ju längre en text är, desto oftare upprepar man de vanligaste orden i språket, och 

denna logaritm löser detta problem. Hultman &Westman (1977:59) finner i sin undersökning 

att större ordvariation hänger ihop med högre betyg och de påpekar också att texter med ett 

högt ovix-värde är betydligt mer synpunktsrika än texter med ett lågt ovix-värde (1977:60). 

Magnusson & Johansson Kokkinakis (2009:54) får ett liknande resultat där ett högt ovix-värde 

har ett samband med höga betyg. I Palmérs (2018:16) studie visar resultaten att ovix är högre 

i Np3 än Np1 men endast visar ett samband med betyg i Np1. Man kan dra slutsatsen att ovix 

ökar med ålder och betyg och att en text med högt ovix är mer innehållsrik än en text med lågt 

ovix. 
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3.2.6 Ordklassfördelning 

En analys av ordklassfördelning visar i vilken utsträckning eleverna använder sig av olika typer 

av ord. Hultman & Westman (1977:98) framhåller att det är viktigt att kunna använda många 

substantiv för att skriva nyanserade och innehållsrika texter. I sin studie ser de att det främst är 

via substantiven som ny information förmedlas (1977:105). De ser en koppling mellan en hög 

andel substantiv och höga betyg i elevtexterna (1977:106). Hultman & Westman (1977:170) 

finner i sin studie att användningen av prepositioner är starkt knuten till användandet av 

substantiv och att texter med höga betyg har fler prepositioner än texter med låga betyg 

(1977:171). En hög andel adjektiv ger också höga betyg i deras studie (1977:126), vilket kan 

tyda på en förmåga att ge detaljerade beskrivningar av olika ämnen. Det omvända förhållandet 

gäller för pronomen (1977:129) som har högre frekvens i texter med låga betyg.  Deras studie 

av verb visar att en hög andel verb används av flickor och i texter med låga betyg (1977:145). 

Det innebär att flickor i deras studie uppvisar en mer talspråklig stil än pojkar. Slutsatsen är att 

en hög användning av verb har ett negativt samband med betyg (1977:159). När det gäller 

adverb är de starkt kopplade till en talspråklig stil och en hög användning har ett samband med 

lägre betyg (1977:162). En notering i detta sammanhang är att en hög användning av 

negationer, till exempel ”inte”, uppvisar ett tydligt samband med låga betyg (1977:169). 

3.2.7 Jämförelse med tidigare forskning 

I min analys kommer jag, när så är möjligt, jämföra med resultaten i tidigare studier. Framför 

allt gör jag jämförelser med Palmérs (2018) studie av nationella prov i svenska och svenska 

som andraspråk 1, men har valt att endast ta med de resultat som avser svenska som andraspråk. 

Det beror på att det är mer relevant att jämföra texter skrivna av andraspråksinlärare. Palmér 

har undersökt fyra textmått, textlängd, ordlängd, ordvariation och nominalkvot. De textmåtten 

har valts ut eftersom de traditionellt har ansetts betydelsefulla i forskning om texter och 

bedömning (2018:7). I avsnittet om meningslängd som inte har undersökts i Palmérs studie, 

jämför jag med andra undersökningar som har gjorts av nationella prov på högstadiet och 

gymnasiet. Det är inte självklart att jämföra SFI-texter med högstadie- och gymnasietexter 

eftersom de senare har nått längre i sin språkutveckling och arbetar med helt andra 

skrivuppgifter, men det är viktigt att ha denna jämförelse för att på något vis sätta in de 

kvantitativa resultaten i ett perspektiv.  

Eftersom min uppsats omfattar både korpusbyggnad och textanalys har det inte funnits 

utrymme för ytterligare statistiska analyser av materialet, till exempel att undersöka statistisk 
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signifikans. Det är av vikt att påpeka att mitt material är begränsat och att de värden jag har 

tagit fram därför inte nödvändigtvis är generaliserbara för SFI kurs D i stort. 
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4 Resultat 

I kapitel fyra beskriver jag min SFI-korpus och därefter presenterar jag analyserna av de sex 

textmått jag har använt i min undersökning. Jag jämför också mina analyser med tidigare 

forskning. 

4.1 Presentation av en SFI-korpus 

Min korpus består av totalt 82 texter. 30 av texterna är benchmarktexter tagna från 

bedömningsexemplen för de nationella slutproven åren 2012 och 2013, och 52 elevtexter 

skrivna av 26 elever är inskickade av SFI-lärare till Nationellt centrum för svenska som 

andraspråk vid Stockholms universitet. Ingångsdata fördelade på betyg i min korpus 

presenteras i tabell 1. Värdena för antal token och ord är det totala antalet i texterna. 

Tabell 1 Generella data i korpus med elevtexter från nationella slutproven i SFI D åren 2012 och 2013 

Betyg F E D C B A 
Alla 

texter 

Antal texter 8 27 14 15 9 9 82 

Antal token 899 3713 2109 2289 1420 1418 11848 

Antal ord 791 3298 1886 2019 1263 1275 10532 

 

Vi kan se en övervikt av E-betyg i de texter som ingår i denna korpus, med 27 texter (33 %). 

Därefter kommer betyg C med 15 texter (18 %) och sedan betyg D där 14 texter ingår (17 %).  

 

I tabell 2 finns metadata i min korpus, fördelat på betyg. Här hittar vi textgenre, kön och språk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Tabell 2 Metadata i korpus med elevtexter från slutproven i SFI D, åren 2012 och 2013 

Betyg F E D C B A 
Alla 

texter 

Informella 

texter 
3 13 7 9 4 5 41 

Formella 

texter 
5 14 7 6 5 4 41 

Kön: man 0 3 5 2 2 2 14 

Kön: kvinna 1 16 7 9 2 3 38 

Kön ej 

angivet 

7 8 2 4 5 4 30 

Språk arabiska arabiska 

kirundi 

japanska 

polska 

persiska 

thai   

kroatiska 

lingala 

arabiska 

thai 

albanska 

persiska 

engelska  

persiska  albanska 

tjeckiska 

engelska 

tyska 

12 

Språk ej 

angivet 

7 11 5 14 6 5 48 

 

Det totala antalet texter i materialet är 82 texter, fördelade på 41 informella texter och 41 

formella texter. De 30 texter där kön ej är angivet är benchmarktexter, eftersom de var 

avidentifierade redan vid insamlingen av materialet. Kvinnorna dominerar med 73 % av de 52 

inskickade texterna. Benchmarktexterna innehållet inte heller någon angivelse om språk. Det 

bör nämnas att 9 deltagare inte har angett modersmål och följaktligen saknas språkmarkering 

för 18 inskickade texter, eftersom varje elev skriver två texter var. 

Tablå 2 är en översikt över de kodningskategorier som jag har kodat texterna med i min korpus. 
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Tablå 2 Kodningskategorier för korpus SFI D, med förklaring 

Typ av 

metadata 

Kod Förklaring 

Prov 2012, 2013 Det år provet gavs. 

Text-ID T1, T2, etc. Antal elevtexter. 

Spår 1, 2, 3 De olika studievägar som finns för SFI, kallas också 

spår. 

Källa SU, insk Källa till texterna. SU: texter i 

bedömningsanvisningarna, insk: inskickade elevtexter 

från de aktuella proven 

Genre inf, form Textgenre: informell text, formell text. 

Kön man, kvi Man, kvinna. 

Språk arabiska, 

somaliska, etc. 

Modersmål. I de fall eleven har angivit flera 

modersmål, tas bara det förstnämnda med. 

Födelseår 1987, etc. Elevens födelseår. 

Skolår 9, 12, 15, etc. Skolbakgrund: det antal år eleven har gått i skolan i sitt 

hemland. 

Betyg F, E, D, C, B, A Det betyg varje elevtext har fått. 

 

I tablå 2 ser vi de tio kategorier som jag har valt till kodningen av texterna. De baseras på den 

information som jag har haft tillgänglig när jag har granskat provlösningarna. 

Benchmarktexterna är avidentifierade, vilket betyder att de endast har kodats för prov, text-id, 

källa, genre och betyg. Kodningen fungerar så att användaren kan filtrera och söka på olika 

koder i Swegram för att få fram värden för de olika kategorierna. 

4.2 Textlängd 

Medelvärden för textlängd (antal ord) och token (alla ord + alla skiljetecken) presenteras i figur 

1. Jag visar även hur fördelningen av medelvärden för antal ord för varje textgenre ser ut. 

Värdena är avrundade till hela tal. Medelvärden för alla ingående texter i studien anges också. 
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Figur 1 Medelvärden för textlängd (antal ord per text), token och textgenre fördelat på betyg, SFI D. 

Medelvärde för alla texter är 128 ord. SFI-elever befinner sig i ett tidigt skede av sin 

språkinlärning och skriver korta texter på det här stadiet. Figur 1 visar att textlängden ökar med 

betyg, även om skillnaderna inte är så stora mellan betygsstegen. Man ser dock att 

produktiviteten stiger ju högre betyget är. Som en jämförelse ligger resultaten för antal ord i 

Palmérs (2018) studie av elevtexter i det nationella provet i svenska som andraspråk 1 mellan 

381 (betyg F) och 591 (betyg A). Värdena för gymnasieeleverna är betydligt högre, vilket man 

kan förvänta sig då de har vistats längre tid i Sverige och kunskapsmässigt ligger på en högre 

nivå. 

Antalet skiljetecken räknas ut genom att man subtraherar textlängd från token. Värdena ger 

ingen tydlig bild av användandet av skiljetecken för de olika betygsstegen i detta material. 

Om man tittar på textgenre är det särskilt tydligt att textlängd ökar med högre betyg. Detta ser 

man tydligast vad gäller de formella texterna. Texterna med betyg C avviker både när det gäller 

informella och formella texter. De informella texterna är där längre i genomsnitt än för alla de 

övriga betygsstegen. De formella texterna med betyg C är kortare än alla de övriga 

betygsstegen, med undantag för betyg F. Det kan vara en slump beroende på det begränsade 

antalet texter som analyserats. Med det sagt, kan man ändå säga att man ser en större 
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produktivitet i texter med högre betyg än de med lägre betyg. Man kan också se att de formella 

skrivuppgifterna kräver fler ord för att lösas än de informella skrivuppgifterna.  

4.3 Meningslängd 

Att skriva längre och mer komplexa meningar kan vara ett tecken på språkutveckling, så länge 

som meningsbyggnaden är begriplig. Ett högt värde kan också tyda på oförmåga att sätta punkt, 

till exempel satsradning. I figur 2 presenteras den genomsnittliga meningslängden (antal ord 

per mening) fördelad på betyg i mitt material och också fördelningen avseende textgenre. Ett 

medelvärde för alla texter finns också med. 

 

Figur 2 Genomsnittlig meningslängd fördelad på betyg och textgenre, SFI D. 

Här finns ingen tydlig progression, även om betyg E och F har lägre värden än de högre 

betygen, särskilt vad gäller de informella texterna. Det finns ingen annan undersökning av SFI-

texter att jämföra med men som en jämförelse nämner Hultman & Westman (1977:82) att deras 

IG-texter på gymnasiet har 18,6 ord per mening och G-texterna har 15,2 ord/mening. Östlund-

Stjärnegårdh (2002:82) finner i sin avhandling om det nationella provet i Svenska B 1997 att 

genomsnittlig meningslängd för texter med betyget IG är 18,6 och för betyget G 15,2. Längre 

meningar ger alltså inte bättre betyg i dessa två undersökningar. Nordenfors (2011:103) anger 

siffran 13,1 i genomsnittlig meningslängd för det nationella provet i årskurs 9 år 2007. Inga av 

de tre studier jag jämför med inkluderar texter skrivna av andraspråksinlärare. SFI-eleverna 
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som befinner sig i ett tidigt skede av sin språkutveckling kan ännu inte producera så långa 

meningar men man kan ändå ana att den syntaktiska komplexiteten ökar med högre betyg, 

särskilt om man jämför betyg F med alla de godkända betygsstegen, till skillnad från de tidigare 

nämnda studierna.  

För att lösa de formella skrivuppgifterna behövs längre meningar, vilket är tydligt i figur 2. 

Skillnaden mellan varje betygssteg är liten och inte entydigt progressiv, men skillnaden mellan 

F och A är ändå tydlig. 

4.4 Ordlängd 

Vanliga ord är ofta korta och ovanliga ord är längre (Palmér 2018:8). Enligt Magnusson & 

Johansson Kokkinakis (2009:54) studie av nationella prov i gymnasiet där svenska som 

andraspråk ingår är ordlängd det bästa textmåttet för att avgöra kvaliteten på en text. I figur 3 

visar jag den genomsnittliga ordlängden i mina elevtexter, fördelad på betyg och textgenre.  

 

Figur 3 Genomsnittlig ordlängd fördelad på betyg och textgenre, SFI D. 

Skillnaderna mellan ordlängd och betyg för det nationella slutprovet i SFI D är inte stora och 

kan inte sägas visa något samband med betyg i elevtexterna i min korpus. Det motsäger tidigare 

forskning som har visat ett positivt samband mellan hög ordlängd och höga betyg (se avsnitt 

3.2.3). Som en jämförelse ligger resultaten för ordlängd i Palmérs (2018:11) studie av 

4,55

4,63

4,52
4,55

4,66

4,57
4,6

4,38
4,32 4,33

4,4

4,48

4,29

4,36

4,66

4,9

4,68

4,82
4,79

4,84
4,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

F E D C B A Alla texter

SFI D Ordlängd inf. Ordlängd form.



25 

 

nationella prov i svenska som andraspråk 1 mellan 4,45 (betyg F) och 4,74 (betyg A). 

Resultaten för SFI D och Np1 ligger alltså inte alltför långt ifrån varandra. 

Värdena för de formella texterna är något högre än för de informella texterna i alla betygssteg, 

vilket kan betyda att de formella skrivuppgifterna kräver mer komplexa ord. Däremot kan man 

inte se någon större skillnad mellan texter med låga betyg och texter med höga betyg inom de 

olika textgenrerna. 

4.5 Nominalkvot 

En hög nominalkvot är generellt ett tecken på att en text är mer skriftspråklig än talspråklig. I 

figur 4 framgår mina resultat av analysen av SFI D. Medelvärde för alla de ingående texterna 

anges också. 

 

Figur 4 Genomsnittlig nominalkvot fördelad på betyg och textgenre, SFI D. 

Palmérs (2018) studie av nationella provet i svenska som andraspråk 1 anger värden mellan 

0,63 (betyg F) och 0,69 (betyg A).  Resultaten för min studie ligger nära nominalkvoten för 

Palmérs studie av betyg F, men inte för betyget A. Det behöver inte betyda så mycket då mitt 

material är begränsat och man måste dessutom ha i åtanke att kursen svenska som andraspråk 

1 ligger på en betydligt högre nivå kunskapsmässigt.  
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Den genomsnittliga nominalkvoten i de formella texterna är genomgående högre än i de 

informella texterna. Att skriva ett formellt brev kräver naturligtvis ett formellare språk och är 

med största säkerhet orsaken till de högre värdena för dessa texter. Värdet för formella texter 

med betyg F utmärker sig genom att det är det högsta värdet av alla i figur 4. Även om 

informationspackningen kanske är hög i dessa texter kan de vara obegripliga av andra skäl, till 

exempel bristande meningsbyggnad. 

4.6 Ordvariationsindex 

Ordvariationsindex, ovix, är ett mått på vokabulärens variation och textens innehållsrikedom. 

Hultman & Westman (1977:60) menar att ett högt ovix betyder att man tillför texten mer 

”stoff”, vilket kan tolkas som att den blir mer fyllig. I figur 5 finns värden för SFI-provet totalt 

och för de två olika texttyperna som analyseras. I denna analys använder jag mig av 

medianvärden i stället för medelvärden, i enlighet med tidigare forskning (Hultman & 

Westman 1977:56; Magnusson & Johansson Kokkinakis 2009:53; Palmér 2018:9). Här ingår 

också medianvärde för alla elevtexter. 

 

Figur 5 Medianvärde för ovix fördelat på betyg och textgenre, SFI D. 

Resultatet för SFI D uppvisar ganska stora variationer avseende betygen E-A och ger ingen 

tydlig bild av progression men för betyget F är värdena avsevärt lägre. Det kan tolkas som att 

innehållet i texterna som betygssatts med F är magert och brister i variation.  
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Analysen av ovix visar också varierande resultat om man jämför informella och formella texter. 

Anmärkningsvärt är resultatet för ovix för de formella texter som betygsatts med A, då det är 

det lägsta värdet med undantag för F-texterna. Man kan tänka sig att en formell skrivuppgift 

kräver större ordvariation än en informell skrivuppgift men det kan bara ses i texter med betyg 

C och D. Man får dock ha i åtanke att de värden som presenteras är medianvärden och att mitt 

material inte är så omfattande. 

Palmér (2018:13) anger medianvärden mellan 45,8 (betyg F) och 55,8 (betyg A) i sin studie av 

nationella provet i svenska som andraspråk 1. De värdena ligger inte så långt från de värden 

jag presenterar i figur 5, trots att de elever som läser på gymnasiet förmodligen har haft längre 

tid på sig att bredda sitt ordförråd. Gymnasieeleverna får också andra typer av skrivuppgifter 

som är mer varierade och komplexa, vilket borde ge en större skillnad i ovix. Man får kanske 

hänföra det till det faktum att materialet i min studie är begränsat. 

4.7 Ordklassfördelning 

Här presenteras figur 6 som visar ordklassfördelningen i mitt material. Jag har valt att enbart 

ta med de ordklasser som uppvisar ett värde högre än i genomsnitt 5 % för de olika 

betygsstegen. Värdena är avrundade till hela siffror. 

 

Figur 6 Ordklassfördelning i procent, SFI D. 
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Analysen av ordklassfördelning i SFI-texterna visar ingen tydlig koppling till betyg, med 

undantag för adverb där sambandet mellan en hög användning av adverb och höga betyg är 

tydlig. Vid en närmare analys av de mest frekventa adverben i hela materialet är resultatet att 

adverbet ”inte” är vanligast med 14 %, därefter kommer ”så” med 8 % och ”mycket” med 5 %. 

Adverbet ”inte” var det vanligaste adverbet i Hultman & Westmans (1977:69) undersökning, 

så även i Östlund-Stjärnegårdhs (2002:95) studie. Hultman & Westman (1977:169) visar att en 

hög användning av negationer är kopplad till låga betyg. Eftersom SFI-eleverna befinner sig i 

början av sin språkutveckling i svenska kan man anta att de har en mer talspråklig stil och en 

hög användning av adverb är enligt Hultman & Westman (1977:162) starkt kopplad till 

talspråket. 

4.8 Sammanfattning av den kvantitativa textanalysen 

I de kvantitativa textanalyser av slutproven i SFI D som jag har genomfört med analysverktyget 

Swegram finner jag att textlängd är det mått som främst uppvisar ett samband med betyg i min 

undersökning. Detta är särskilt tydligt när det gäller de formella texterna. Värdena för den 

genomsnittliga meningslängden visar en viss samvariation mellan längre meningar och högre 

betyg och meningarna är längre i formella texter än i informella texter. Detta gäller för alla 

betygssteg. Ordlängden skiljer inte mycket mellan betygen men man kan se att de formella 

texterna har något högre ordlängd i alla betygssteg än de informella texterna. I värdena för 

nominalkvot finns inget samband med betyg om man tittar på alla texter och betygssteg, men 

här är värdena avsevärt högre för de formella texterna. Analysen av ovix visar inget tydligt 

samband mellan betyg och ordvariation, med undantag för F-texterna som har betydligt lägre 

värden än de godkända texterna. Resultaten för ovix visar ingen tydlig skillnad mellan formella 

och informella texter. Det enda värde som visar ett samband med betyg i analysen av 

ordklassfördelning är adverben som enligt tidigare forskning tillhör en talspråklig stil. 

Sammanfattningsvis kan man säga att textlängd visar ett stort samband med betyg och 

meningslängd visar ett visst samband med betyg, medan ordlängd, nominalkvot och ovix (med 

undantag för F-texterna) inte visar något klart samband med betyg. Alla de nämnda textmåtten 

uppvisar dock högre värden för de formella texterna, med undantag för ovix. Den enda ordklass 

som visar samband med betyg är adverb. 
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5 Diskussion av resultat 

Min korpus består av 82 texter, det vill säga de texter som svarar mot de urvalskriterier jag 

ställde upp i kapitel tre. För en kvantitativ undersökning är det inte så mycket, men det var de 

texter jag hade tillgängliga. Det ska tilläggas att min ursprungliga tanke var att bara studera 

godkända texter och jag var därför inte konsekvent i urvalet av texter med betyget F. Jag ville 

studera hur skrivandet ser ut när man är godkänd i SFI kurs D, men insåg efter att korpusen var 

klar för analys att det också är intressant att studera hur de texter som har fått F i betyg ser ut i 

en kvantitativ textanalys. Därför bör korpusen byggas ut med fler F-texter om man vill göra en 

sådan studie.  

Min första frågeställning handlade om vilka skillnader mellan elevtexter i slutproven i SFI D 

man kan hitta vid en analys av sex textmått – textlängd, meningslängd, ordlängd, nominalkvot, 

ordvariationsindex och ordklassfördelning – och om dessa skillnader kan relateras till betyg 

och textgenre. Detta har jag redovisat i kapitel fyra, men det är också viktigt att relatera frågan 

till kunskapskraven. Beskrivningen av skriftlig färdighet för SFI kurs D anger att ”Eleven kan 

skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera både i 

informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.” (Skolverket 

2012b:40). Det är just enkla texter som SFI-eleverna skriver i slutproven, men eleverna måste 

ändå kunna tillämpa både informellt och formellt språk i sitt skrivande. De kunskapskrav som 

gällde för slutproven år 2012 och 2013, skriftlig färdighet betyg E, var följande (se också 

avsnitt 2.1): 

Eleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta 

ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd 

och meningsbyggnad. Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska 

strukturer i sina texter. Eleven för och sammanställer på ett i huvudsak fungerande sätt anteckningar 

för eget skrivande. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för 

skrivande. (Skolverket 2012b:40) 

Något krav på textlängd anges inte i ovanstående citat, inte heller krav på meningslängd eller 

ordlängd. Det vore ogörligt då det viktiga är att lösa uppgiften i ett skrivprov. Man kan 

emellertid tänka sig att texten behöver vara tillräckligt lång för att visa ”viss variation i 

ordförråd och meningsbyggnad” och för att fylla sitt kommunikativa syfte. Nominalkvot kan 

användas för att mäta ”mer avancerade strukturer” i en elevtext. I min undersökning var 

värdena för nominalkvot betydligt högre i formella än informella texter, vilket tyder på en mer 
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skriftspråklig stil i de formella texterna. Ovix kan användas för att mäta variation i ordförråd, 

även om analysen av detta textmått inte visade någon tydlig koppling till betyg i min 

undersökning. Det kan bero på att det material jag har haft till mitt förfogande är begränsat men 

det kan också bero på att de texter som eleverna skriver är så korta och ordförrådet så begränsat 

på den här nivån att ovix-analysen inte ger något utslag. Min slutsats är att detsamma gäller för 

ordklassfördelningen där endast adverb visade en koppling till betyg. Med en utökad korpus 

och ytterligare ordklassanalyser kan man förmodligen skönja ett tydligare mönster i 

användandet av olika ordklasser i SFI-texter.  

Tidigare kvantitativa textanalyser av nationella prov skrivna av högstadieelever (Nordenfors 

2011:100) och gymnasieelever (Hultman & Westman 1977:53; Östlund-Stjärnegårdh 2002:76) 

i ämnet svenska har visat att texter med högre betyg är längre än texter med lägre betyg. Palmér 

(2018:10-11) visar i sin studie av de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 

1 och 3 att det finns ett starkt samband mellan längre texter och höga betyg i Np1. Mina studier 

av textlängd i slutproven för SFI D visar samma resultat och är i min undersökning det textmått 

som visar det starkaste sambandet med betyg.  

Östlund-Stjärnegårdh (2002:82) kommer i sin undersökning av nationella prov i Svenska B 

fram till att den genomsnittliga meningslängden i elevtexter med ej godkända betyg är större 

än i godkända texter. Jag finner däremot i min studie att värdena för meningslängd är större i 

godkända elevtexter (betyg E-A) än i icke godkända elevtexter (betyg F). Detta resultat måste 

dock betraktas med försiktighet. Andersson (2002:76) nämner i sin studie av texter från skolår 

9 i svenska och svenska som andraspråk att en hög genomsnittlig meningslängd kan bero på 

god meningsbyggnad men också på brister i interpunktion och/eller meningsbyggnad.  

Magnusson & Johansson Kokkinakis (2009:54) finner i sin studie av nationella prov i svenska 

och svenska som andraspråk i gymnasiet att ordlängd är det textmått som bäst avgör kvaliteten 

på en text. Hultman & Westman (1977:77) finner också ett samband mellan längre ord och 

höga betyg, så också Nordenfors (2011:108). I Palmérs (2018:11) studie ser man att 

ordmedellängden är något högre för högre betyg än för lägre betyg. Jag har emellertid inte 

funnit något samband mellan ordlängd och betyg i min undersökning, men jag hittar ett 

samband med textgenre eftersom de formella texterna innehåller längre ord än de informella 

texterna. 

Hultman & Westman 1977:106) ser ett samband mellan hög nominalkvot och höga betyg i 

texter skrivna av pojkar men inte flickor på gymnasiet. Palmér (2018:14) visar ett svagt 
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samband mellan höga betyg och hög nominalkvot i sin studie av nationella prov i gymnasiet. 

Jag hittar inget samband mellan hög nominalkvot och höga betyg i min analys. Däremot finns 

en koppling till textgenre då de formella texterna har högre nominalkvot än de informella 

texterna. 

Hultman & Westman (1977:56) visar en koppling mellan höga medianvärden för ovix och höga 

betyg i gymnasietexter, så också Nordenfors (2011:114) i högstadietexter och Palmér 

(2018:13) i Np1. Däremot ser inte Östlund-Stjärnegårdh (2002:90) några sådana samband i sin 

studie av gymnasietexter. Inte heller i min studie finns tydliga samband mellan höga betyg och 

höga ovix-värden men F-texterna utmärker sig med låga värden jämfört med de godkända 

texterna. 

Ordklassanalysen uppvisade inga skillnader för de mest frekventa ordklasserna i mitt material. 

Verb, substantiv, pronomen, prepositioner och adjektiv var relativt lika fördelade över 

betygsstegen medan däremot en hög användning av adverb visade sig vara relaterad till betyg. 

Jag finner inget samband med de mönster som Hultman & Westman (1977) kommer fram till 

i sin undersökning med en koppling mellan å ena sidan en hög användning av substantiv, 

adjektiv och prepositioner och höga betyg och å andra sidan en koppling mellan en hög 

användning av pronomen, verb och adverb och låga betyg. Det är kanske även här är så att SFI-

texterna är för korta och ordförrådet hos SFI-eleverna för begränsat för att kunna hitta de 

samband som återfinns i elevtexter skrivna i högstadiet och på gymnasiet. En utökad korpus 

och vidare analyser skulle kunna ge svar på det. 

Min andra frågeställning var om bedömning av elevtexter kan underlättas med hjälp av 

verktyget Swegram. Man kan fråga sig om det är möjligt att tillämpa automatisk bedömning 

av texter skrivna av elever som gör slutprov i SFI kurs D, då dessa texter är så enkla och korta. 

Jag anser ändå att jag i min studie har fått en indikation på att man kan få ett visst stöd i sin 

bedömning av elevtexter i en analys av de sex textmått jag har studerat. Det är i alla fall tydligt 

att textgenren spelar roll i analyserna. Man kan också se att de texter som har fått F i betyg 

nästan genomgående har lägre värden i mina analyser av de sex textmåtten än de godkända 

texterna. Det kan möjligen vara så att gränsen mellan betygen F och E kan tydliggöras med 

hjälp av en automatisk textanalys. 
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6 Slutsatser 

Denna studie syftade till att undersöka om en automatisk analys av sex textmått med hjälp av 

analysverktyget Swegram kan påvisa ett samband mellan de värden som framkommit i 

analysen och de betyg som satts på de undersökta elevtexterna. Jag ville undersöka i vilken 

utsträckning en automatisk textanalys kan vara ett stöd till en bedömande lärare vid 

betygsättning av skrivna SFI-texter. I analyserna framkom att textlängd är det textmått som 

främst kan relateras till betyg, eftersom längre texter gav högre betyg i föreliggande studie. 

Däremot visade en analys av de övriga fem textmåtten endast i viss grad eller inte alls ett 

samband mellan de uppmätta värdena och betyg. Tydligt var dock att textgenre spelade en stor 

roll i de flesta analyserna, då formella texter gav högre analysvärden än informella texter. Min 

slutsats är att en automatisk textanalys kan ge ett visst stöd till en bedömande lärare men fler 

studier och ett större material behövs för att ta fram vilka textmått som i så fall ska analyseras. 

En enskild studie kan inte ge svar på detta, utan vidare forskning är av vikt för att kartlägga 

SFI-elevers skrivande och vilka kvaliteter i en elevtext som ger ett visst betyg.  

Det är viktigt att tillägga att bedömning av en elevtext är så mycket mer än en kvantitativ 

textanalys. En analys med verktyget Swegram kan inte säga något om den holistiska och 

analytiska bedömning av innehåll och språkdrag som lärare gör när de läser en text, vilken är 

komplicerad och involverar många processer. Därför skulle automatisk bedömning endast vara 

ett stöd till en lärare och inte ersätta den kvalificerade bedömning som en erfaren lärare gör av 

en text. 

Det finns många olika ämnen för vidare forskning. Ett exempel kunde vara att undersöka om 

elevernas modersmål har koppling till betyg, men detta skulle kräva en avsevärd utökning av 

korpusen. Det vore också intressant att studera vilka skiljetecken som används och i vilken 

utsträckning de används. Ett tredje exempel vore att närmare studera gränsen mellan godkända 

och icke godkända texter i ett större material och med mer omfattande kvantitativa analyser 

och fler textmått. Det fanns tyvärr inte utrymme för dessa analyser i min undersökning, men 

det finns ett stort behov av vidare forskning avseende de texter som SFI-elever producerar. 
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7 Avslutande kommentar 

Regeringen beslutade år 2015 att utreda en digitalisering av de nationella proven i grundskolan 

och gymnasieskolan. Betänkandet lades fram året efter (SOU 2016:25). SFI ingick inte i 

utredningsuppdraget (SOU:90), möjligtvis på grund av de negativa erfarenheterna man fick 

under en försöksverksamhet med digitalisering av SFI-prov under åren 2009-2012 (SOU:184). 

De lärdomar man drog av försöket var bland annat att tekniken ställde till problem. Tekniska 

lösningar har utvecklats sedan dess och tillgången på datorer i skolorna är större än den var vid 

tiden för försöken av digitalisering av SFI-proven. Kanske tiden är mogen att göra ett nytt 

försök. Då kanske man också kan pröva möjligheten att, som ett stöd till bedömande lärare, 

använda automatiska bedömningsverktyg. 
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