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Sammanfattning 

Syfte med studien var att undersöka om ett urval av berättande elevtexter från årskurs 3 i det 

nationella provet i svenska från VT 2016, uppvisar andra språkliga kompetenser än de som det 

nationella provets bedömningsmaterial bedömer. Utifrån studiens syfte formulerades tre 

frågeställningar; hur kan texterna beskrivas med utgångspunkt från de fem analysingångarna 

ordvariation, ordlängd, tematisk bindning, referensbindning samt logisk bindning i samtliga 112 

elevtexter, vilken skillnad finns mellan pojkars och flickors texter med avseende på de fem 

analysingångar samt vad utmärker de texter som nått respektive inte nått kravnivån med 

utgångspunkt från de fem analysingångarna? Studien tar sin utgångspunkt i systemisk funktionell 

lingvistik (SFL), med fokus på funktionell grammatik. Analysmetoden som användes var mixed 

methods, bestående av kvantitativ textanalys som grundas i kvalitativa bedömningar, där empirin 

bestod av 112 elevsvar från det nationella provet i svenska, berättande texter, för årskurs 3 VT 

2016. Empirin inhämtades från arkivet vid Institutionen för nordiska språk på Engelska Parken i 

Uppsala. Resultatet visade att eleverna uppvisade språklig kompetens i elevtexterna utifrån de fem 

analysingångarna i studien, men i olika grad. I vissa elevtexter saknades en analysingång eller delar 

av analysingångarna, men de få texter som saknade vissa analysingångar uppvisade dock språklig 

kompetens utifrån de andra analysingångarna. Exempelvis saknade samtliga elevtexter 

utvecklingskonnektiver, 13 elevtexter saknade specificeringskonnektiver, 95 elevtexter saknade 

överlånga ord och 3 elevtexter saknade helt tematisk bindning. Generellt uppvisade texterna 

skrivna av flickor en högre språklig kompetens än texterna skrivna av pojkar, dock uppvisade 

texterna skrivna av pojkar utifrån vissa analysingångar en högre språklig kompetens. Generellt 

uppvisade de elevtexter som har nått kravnivån en högre språklig kompetens än de elevtexter 

som ej nått kravnivån. Det visade sig att studiens fem analysingångar till viss del sammanfaller 

med vad det nationella provet bedömer, men att bedömningsmaterialet är mer övergripande 

medan analysingångarna är mer detaljerade. Slutsatsen är att elevtexterna å ena sidan uppvisade 

andra språkliga kompetenser än vad bedömningsmaterialet för det nationella provet bedömer, 

men å andra sidan uppvisade samma kompetenser, dock på en mer övergripande nivå. Studien 

ger avslutningsvis förslaget att lärare kan använda flera av studiens fem analysingångar i det 

kontinuerliga arbetet i klassrummet, för att konkretisera det övergripande innehållet i 

bedömningsmaterialet. Detta kan vara särskilt viktigt för att stärka pojkarnas språkliga 

kompetens. 
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1. Inledning 

Är det så att elever uppvisar andra språkliga kompentenser än de som bedöms i det nationella 

provet i svenska för årskurs 3? Är det kanske till och med så att de elever som ej når kravnivån 

uppvisar andra språkliga kompetenser som är viktiga för språkinlärning och språkhantering, men 

som inte bedöms? Är det som lärare lätt att missa språklig kompetens hos eleverna? Bedömning 

är en central aspekt när det kommer till skolväsendet och lärarens uppdrag. Men vad bedöms 

eleverna egentligen på när det gäller de berättande texterna, utifrån bedömningsmatrisen, i det 

nationella provet i svenska? En bedömningsmatris innebär alltid ett avvägande mellan att å ena 

sidan få med alla kunskapsaspekter som eleverna ska uppvisa och att å andra sidan avgränsa 

kunskapskraven till en sammanfattande matris. Trots att kravnivån i bedömningsmatrisen är 

kopplad till läroplanen för 2011 kan man fundera över om dessa avgränsningar gör att lärare 

riskerar att missa andra språkliga kompetenser som eleverna visar. Möjliggör bedömningskraven 

en god inblick i elevernas språkliga kompetenser som de ska ha utvecklat inom svenskämnet? Vi 

har haft många frågor och funderingar kring detta samtidigt som sociala medier, tidningar och 

webbsidor överöses med debatter kring de nationella proven. Därmed väcktes intresset hos oss 

att genomföra denna studie. Resan har varit spännande, lärorik men har också krävt en hel del 

arbete. Denna studie riktar sig till alla inom skolans verksamhet och övriga intressenter. 

 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Maria Westman och universitetet! 

 

 

 

 

 



 

 7 

2. Bakgrund 

Enligt Caroline Liberg (2007, s. 25) baseras det svenska skriftspråket på ett alfabetiskt 

skriftsystem bestående av bokstäver, vilka i sin tur bildar ord, fraser, satser, meningar och texter. 

De skriftspråkliga aktiviteterna, att läsa och skriva, skiljer sig från de talspråkliga aktiviteterna 

genom att skriftspråkliga aktiviteter ofta är mer självbärande, informationstäta och har en mer 

komplex språklig uppbyggnad. De talspråkliga aktiviteterna är å andra sidan mer bekanta för 

yngre elever, eftersom barn exponeras för talspråk i tidigare ålder än skriftspråk (Liberg, 2007, s. 

25). Nedan presenteras berättande texters uppbyggnad i korthet, kopplat till språklig kompetens 

och Lgr11. Därefter presenteras i det nationella provet i korthet samt de delprov som är aktuella 

för denna studie. 

2.1 Den berättande textens form och funktion samt språklig kompetens  

Den berättande texten är enligt Gibbons (2013, s. 97) en av de mest komplexa textgenrerna, då 

den kräver tydlig struktur och strikta språkliga drag; händelser bör berättas i kronologisk ordning 

och i preteritum. Gällande den tydliga strukturen i en berättande text menar Gibbons (ibid.) att 

den ska bestå av ett antal delar, vilka är bakgrund där karaktärer och omgivning presenteras, ett 

antal händelser som leder fram till en komplikation och som slutligen reds ut i en upplösning. 

Dessutom ska berättelsen innehålla många ‘handlingsverb’ som beskriver karaktärernas 

handlingar, exempelvis: mötte, vaknade, sprang och försvann (ibid.). Denna samlade komplexitet 

menar Gibbons (ibid.) att yngre elever kan ha svårigheter med, då de ofta har problem med att 

hålla ihop tankarna och alternerar händelseordning, tempus och berättarperspektiv genom texten. 

Gibbons (2013, ss. 93-94) menar vidare att mindre skickliga skribenter ofta saknar en 

övergripande blick över sin text och att de även skriver kortare texter.  

Enligt Ivaniĉ (2004, s. 227) krävs många språkliga kompetenser när man lär sig att skriva. I 

skrivundervisningen i skolan, menar Ivaniĉ (ibid.), ligger fokus ofta på språkliga kompetenser 

som handstil, stavning, interpunktion samt meningsbyggnad. Detta ligger i linje med vad 

kommentarmaterialet för kursplanen i svenska lyfter upp gällande förståelsen av språkets form 

som en viktig del i elevers möjligheter att utveckla sin kommunikation, ett rikt och varierat språk 

och att möjliggöra språkliga val (Skolverket, 2017a, s. 7). Men Ivaniĉ (2004, s. 227) menar också 

att kohesion skapas genom syntaktiska mönster, som i sin tur skapar välformulerade meningar 

och en välutvecklad text. Enligt Thorsten (2018, ss. 8, 12) förutsätter skrivande flera förmågor, 

däribland både berättande och hantering av skriftspråk, vilket i sin tur innebär hantering av 

inkodning, struktur och sammanhang. I denna studie definieras språklig kompetens som hur väl 

skribenter uttrycker sig i skrift utifrån ordvariation, ordlängd, tematisk bindning, referensbindning 

och logisk bindning. I Lärarnas tidning presenteras forskaren Birgitta Norberg Brorsson (2007) 
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som i sin avhandling har följt två klasser i tre terminer från årskurs 7 för att förstå villkoren för 

skrivundervisningen. Norberg Brorsson (2007) påpekar i artikeln att det i undervisningen ofta 

saknas ett sammanhang gällande hur eleverna ska använda sig av den kunskap de tillägnats i 

undervisningen för att själva producera texter, då exempelvis språkliga kompetenser som 

ordförråd och grammatik presenteras som isolerade företeelser. Norberg Brorsson (2007) menar 

att detta framkommer tydligt i provsammanhang när elever ska producera text då “duktiga” 

elever lyckas skapa sammanhanget själva, men att långt ifrån alla elever klarar av det. Catarina 

Schmidt och Veronica Grönte (2015) lyfter å andra sidan det sociala användandet av berättande 

texters funktion i klassrummet. Schmidt och Grönte (2015, ss. 1-2) menar att berättande texter 

bör användas, undersökas och gestaltas tillsammans i en gemenskap för att eleverna i detta möte 

med texten, lär sig hur berättande texter är uppbyggda och hur denna typ av texter skrivs. 

Schmidt och Grönte (2015, s. 2) menar även att de berättande texter som läses och samtalas om 

tillsammans i klassrummet fungerar som modelltexter för när eleverna senare ska skriva egna 

berättande texter. Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska understryker att det är upp till 

läraren hur undervisningen utformas gällande grammatik och stavning, men att alla elever i 

grundskolan måste få undervisning i grammatik och stavning för att behärska det svenska 

språket, känna språklig trygghet och få lust att uttrycka sig (Skolverket, 2017a, s. 12). 

2.1.1 Svenskämnet och berättande texter i Lgr 11 

Ur kursplanen i ämnet svenska framgår att elever ska få möjlighet att utveckla sitt skriftspråk i 

syfte att kunna uttrycka sig i olika typer av sammanhang (Skolverket, 2019a, s. 257). Ett av dessa 

sammanhang är berättande texter, där det vidare står i det centrala innehållet under ”Tala, lyssna 

och samtala” att berättande texter ska behandlas (Skolverket, 2019a, s. 258). Gällande elevers 

egenproducerade berättande texter, står det i kunskapskraven för årskurs 3 i svenska att “De 

berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning” (Skolverket, 2019a, 

s. 263). 

2.2 Nationella prov och kunskapskraven 

Det nationella provet utförs av Skolverket på uppdrag från regeringen. Provet utvecklas i 

samarbete med universitet och högskolor där provet i svenska och svenska som andraspråk 

konstrueras vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet (u.å.a). Syftet med de 

nationella proven är att ge underlag för i vilken utsträckning kunskapskraven nås på skolnivå, 

huvudmannanivå samt nationell nivå. Vidare ska de nationella proven stödja en likvärdig och 

rättvis bedömning och betygssättning av elevers prestationer. De nationella proven ska även bidra 

till att konkretisera kursplanernas mål och betygskriterier för att skapa en ökad måluppfyllelse för 

eleverna (Uppsala Universitet, u.å.a). I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 samt 

9. I årskurs 3 genomförs nationella prov i matematik och i svenska (Skolverket, 2019b). I varje 

ämnesprov finns ett antal delprov. Delproven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 
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omfattar först en självbedömning följt av delprov A: muntlig gruppuppgift, B: läsa - berättande 

text, C: Läsa - faktatext, D: Enskild högläsning, E: Enskilt textsamtal, F: Skriva- berättande text, 

G: Skriva - stavning och interpunktion samt H: Skriva – faktatext (Skolverket, 2019c). 

2.2.1 Delprov F och G i det nationella provet i svenska för årskurs 3 

För varje delprov finns en tillhörande bedömningsmatris. Bedömningsmatrisen är kopplad till 

kunskapskraven i Lgr11, där den lägsta godtagbara kravnivån för delprov F, skriva – berättande 

texter, är: “Eleven kan skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning” 

(Uppsala Universitet, u.å.b). För delprov G, skriva – stavning och interpunktion, är lägsta 

godtagbara kravnivå: “Eleven kan stava ett antal formord och minst tio olika innehållsord. Eleven 

kan på minst tre ställen i en text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller 

frågetecken.” (ibid.). Nordiska institutionen beskriver och förtydligar bedömningsanvisningar 

gällande delprov F och G, där de beskriver formord som exempelvis: “han, hon, jag (pronomen), 

en, ett, två (räkneord), i, med, på (prepositioner), att, som (bisatsinledare), sen, inte (adverb)” 

medan innehållsord är “ord som betyder något i sig och som kan sägas vara välbekanta för den 

enskilda eleven. Det är ord som hör till ordklasserna substantiv, adjektiv och verb samt vissa 

adverb.” (ibid.). Både delprov F och G görs samtidigt. Om en elev når kravnivån på ett delprov 

markeras det med ”N”, och om eleven ej når kravnivån markeras det med ”EN”. 

Gustav Karlsson (2012) påpekar på hemsidan Skolvärlden att pojkar presterar sämre än flickor 

i det nationella provet i svenska i årskurs 3, både på delprov F och G. Anna Sjögren (2017) 

redogör även i SNS Analys att skillnaderna i resultat på det nationella provet i svenska mellan 

pojkar och flickor ökar ju högre upp i årskurserna man kommer. 
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3. Forskningsöversikt 

Nedan följer en presentation över tidigare forskning utifrån studiens analysingångar: textens 

innehåll; ordvariation och ordlängd samt textens mikrostruktur; tematisk bindning, referensbindning och 

logisk bindning. 

3.1 Textens innehåll  

Enligt Wiksten Folkeryd (2016, s. 149) är ordförrådet den enskilt viktigaste faktorn för att förstå 

en text, och ordförrådet ingår i den språkliga dimensionen textens innehåll. I denna dimension 

ingår även ordpackning, ordlängd samt innehållsliga makro- och mikroteman som tillsammans 

bildar ett sammanhang. Då studiens syfte gällande textens innehåll utgår från ordvariation och 

ordlängd, presenteras forskningsfältet kring detta nedan. 

3.1.1 Ordvariation 

Ordvariationsindex, förkortat OVIX, är konstruerat av Hultman och Westman (1977) och är ett 

mått för att räkna ut ordvariationen i en text. Ordvariationsindex används för att kunna jämföra 

kvaliteten på olika texter med olika längd (Hultman & Westman, 1977, s. 56). Indexvärdet tar 

hänsyn till andelen unika ord i förhållande till textens totala längd, och ett högt påvisat 

indexvärde, över 70, anger att texten har en hög grad av ordvariation och alltså har många unika 

ord i förhållande till textens längd (Hultman & Westman, 1997, s. 56; Heimann Mühlenbock 

2013, s. 36). Vidare anses ett lågt OVIX-värde, under 60, tyda på en låg grad av ordvariation 

(Heimann Mühlenbock, 2013, s. 36). De unika ord som ingår i uträkningen av ordvariationsindex 

kallas även “lemman” eller “ordfamiljer” (Brezina & Gablasova, 2013, s. 4). Enligt Brezina och 

Gablasova (2013, s. 4) innebär “lemma” grupper av ord med samma lexikala former, som tillhör 

samma ordklass och stam. Huvudverbet “utveckla” kan exempelvis innehålla följande böjningar: 

utvecklade, utvecklar, vilka då tillhör samma lemma (Brezina & Gablasova, 2013, s. 4). Östlund-

Stjärnegårdh (2002, s. 92) menar däremot att OVIX är ett omdiskuterat mått, även av dess 

grundare Tor Hultman, då det inte blev en så stor sensation som han tänkt när det arbetades 

fram. Det gick inte heller att använda måttet som grund för betygssättning (Östlund-Stjärnegårdh, 

2002, s. 92). Östlund-Sjärnegårdh (2002, s. 93) menar vidare att OVIX inte är särskilt användbart 

när det gäller äldre och mer skrivvana elever, där makrostrukturens hierarkier och samband är 

viktigare. Däremot framgår det i Hultman och Westmans (1977, ss. 57-59) metastudie gällande 

analyserade gymnasietexter, att ordvariationsindex varierade i stor grad mellan olika betygsgrader, 

där större ordvariation korrelerade med högre betyg. Tydliga skillnader framkom mellan 

gymnasietexterna som fått lägsta betyget respektive högsta betyget (Hultman & Westman, 1977, 

s. 59).  
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3.1.2 Ordlängd 

Normalt sett är enstaviga, korta ord språkets vanligaste ord medan flerstaviga ord ofta är 

lågfrekventa (Hultman & Westman, 1997, s. 76; Östlund-Stjärnegårdh, 2002, ss. 85, 87). I det 

svenska språket kan vi lätt bilda nya ord genom sammansättning, vilket skapar längre ord än 

grundordet (Hultman & Westman, 1997, s. 76). Enligt Hultman och Westman (1997, s. 78) är 

många långa ord å ena sidan ett tecken på en varierad och innehållsrik text men å andra sidan 

något som kan skapa en tung och svårläst text. Används däremot bara korta ord skapas en 

enformig och innehållslös text (Hultman & Westman, 1997, s. 78). Myhill (2009, s. 408) nämner i 

sin studie av elevtexter skrivna av engelska elever, att duktiga skribenter oftare använder sig av 

längre ord. Detta beror dock på att de längre engelska orden ofta har latinskt ursprung, medan de 

kortare engelska orden har anglosaxiskt ursprung. Myhill (2009, s. 408) menar vidare att de 

latinska orden är typiska för skriftspråket och de anglosaxiska orden är typiska för talspråket. 

Detta innebär enligt Myhill (2009, s. 408) att användandet av skriftspråkliga ord tyder på ett mer 

utvecklat skrivande. 

3.2 Textens mikrostruktur  

Enligt Wiksten Folkeryd (2016, s. 152) tyder en väl utvecklad mikrostruktur i en text på att satser 

och meningar samspelar med varandra; att texten är koherent och sammanhängande, där ämnen i 

texten inte dyker upp plötsligt. Då studiens syfte gällande mikrostruktur utgår från textbindning; 

tematisk bindning, referensbindning och logisk bindning, presenteras forskningsfältet kring detta 

nedan. 

3.2.1 Textbindning - koherens och kohesion 

Nyström (2001, s. 11) menar att textbindning består av två aspekter; koherens och kohesion, där 

koherens innebär att innehållssamband skapar en sammanhållen text medan kohesion innebär 

lokala sambandsmarkörer som uttrycker samband på textytan. Christie och Derewianka (2008, s. 

24) menar att koherens är en viktig faktor i skrivutvecklingen från tidig ålder till ungdomsåren. 

Att skapa koherens är dock en utmaning för barn i de yngre åldrarna på grund av att man då 

mestadels har vistats i muntliga miljöer där skriftkonsten är ett relativt nytt verktyg att hantera 

(Christie & Derewianka, 2008, s. 23). Gällande sammanhanget i en text skriver Thorsten (2018, s. 

12) att detta existerar dels på den globala nivån, där ett övergripande tema är närvarande i hela 

texten och dels på den lokala nivån där enskilda ord, satser och meningar kopplas samman. En 

kombination av dessa båda nivåer menar Thorsten (2018, s. 12) är svårt för många elever att 

uppnå. Thorsten (2018, ss. 12-13) hänvisar till en studie gjord av Berninger, Fuller och Whitaker 

från 1996, där 900 elevberättelser från årskurserna 1-9 analyserats. Där framkom att de texter 

som ansågs ha en lägre nivå saknade samband mellan den lokala och globala nivån. De texter som 

hade dessa samband byggde på associationer mellan meningar och de texter som ansågs ha en 
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hög nivå innehöll fördjupningar av vissa delar som även kopplades samman med den globala 

nivån (Thorsten, 2018, ss. 12-13). 

3.2.2 Tematisk bindning  

Gällande tematisk bindning menar Michael Halliday och Jonathan J. Webster (2014, s. 185) att 

det budskap man vill framföra måste vara tydbart för läsaren, vilket åstadkoms genom 

användandet av ett tema. Valet av tema beror på vad man vill förmedla (Halliday & Webster, 

2014, s. 185). Nyström (2001, s. 86) kallar temat för yttrandets startpunkt där temat står som ett 

fundament, vilket oftast består av ett subjekt, och ska förmedla något redan känt. Christie och 

Derewianka (2008, s. 20) påpekar att vid muntligt tal behövs inte samma struktur av tematisk 

bindning som i skriftspråket, då man i talet stöds av situationen och sammanhanget vilket inte 

existerar i skriftspråket, där det är upp till skribenten själv att konstruera situationen och förmedla 

budskapet. Skriven texten måste därmed kunna stå för sig själv utan att vara kontextbunden 

(Christie & Derewianka, 2008, s. 22). Enligt Nyström (2001, s. 12) och Wiksten Folkeryd (2016, s. 

153) innehåller en väl fungerande text en bra balans mellan redan känd och ny information vilket 

sker på sats- och meningsnivå i en text, där redan känd information benämns tema och ny 

information benämns rema. Enligt Nyström (2001, s. 12) är växlingen mellan tema och rema 

central för en texts kvalitet, eftersom om ingen ny information anges i texten, upplevs den 

ointressant. Wiksten Folkeryd (2016, s. 153) menar att en växling där remat i slutet av en mening 

tar temats position i början av nästa mening kallas för temaprogression. Genom att använda sig 

av temaprogression skapas koherens i en text, vilket gör att läsaren förstår innehållet (Christie & 

Derewianka, 2008, s. 23). Ett annat sätt att säkerställa att läsaren följer med i det skribenten vill 

förmedla är att börja varje mening med samma tema, vilket kallas för temaupprepning (Nyström, 

2001, s. 12; Wiksten Folkeryd, 2016, s. 153). Om man vill skapa en utvecklad text, menar 

Nyström (2001, ss. 12-13, 90) att täta temaupprepning inte fungerar i längden, då det skapar en 

statisk text. Däremot medför användandet av temaprogression en mer utvecklad och dynamisk 

text (Nyström, 2001, ss. 12-13, 90).  

Seyed Foad Ebrahimi och Mohsen Khedri (2012) menar att lärare bör lyfta blicken från det 

traditionella sättet att undervisa satsgrammatik, och hjälpa elever att sammankoppla meningar för 

att skapa koherens och sammanhang i texten. De menar vidare att för att göra detta kan arbetet 

med tema och rema i klassrummet hjälpa elever att förbättra sitt skrivande (Ebrahimi & Khedri, 

2012). Ebrahimi och Khedri (2012) går så långt som att säga att arbetet med tema-rema-

strukturer är avgörande och ger omedelbart resultat för skrivandet. 

3.2.3 Referensbindning 

Nyström (2001, s. 88) menar att temaupprepning och referensbindning hänger nära samman, 

genom att båda skapar koherens. Referensbindning binder ihop texten genom referenter som 

består av begrepp som syftar till varandra (Nyström, 2001, s. 11). Enligt Nyström (2001, s. 35) 
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anses referensbindning vara den viktigaste aspekten av textbindning i en text. Nyström (2001, s. 

35) menar att ingen text klarar sig utan referensbindning då referenterna är betydelsebärande 

delar av textens innehåll, som bidrar till textens koherens och kohesion. Variationen av dessa 

referenter i referensbindningen påverkar inte textbindningen, så länge referenterna syftar till 

varandra (Nyström, 2001, s. 12). En text som är sammanhållen av ämnet anses ha en utvecklad 

referensbindningsstruktur (Nyström, 2001, s. 35). Wiksten Folkeryd (2016, s. 153) menar att 

dessa referenter tillsammans bildar en ledfamilj. Ledfamiljerna i referensbindning kräver vissa 

ledfamiljsstrukturer för att texten ska upplevas som sammanhållen (Nyström, 2001, s. 62). 

Ledfamiljer upplevs sammanhållna om de sträcker sig igenom texten, vilket skapar koherens 

(Wiksten Folkeryd, 2016, s. 153). Nyström (2001, s. 67) menar att det inte är möjligt att sätta upp 

ett mekaniskt mått för hur långt en referensbindning kan sträcka sig i en text, utan att det är de 

kvalitativa egenskaperna hos texten och den enskilda bindningen som avgör räckvidden för 

referensbindningen. Därmed finns inga definitiva riktlinjer till hur en ledfamilj avgränsas. I 

berättande texter är ofta personer centrala referenter (Nyström, 2001, s. 63; Östlund-Stjärnegårdh 

2002, s. 113). 

Forskning av Hanna Sofia Öberg (1997, s. 85) har visat att de texter som fått högre betyg, i 

högre grad innehöll varierade referenter i ledfamiljerna i form av pronomenväxlingar och 

synonymer samt att alla de analyserade texterna innehöll en ledfamilj bestående av textens 

huvudperson. Östlund-Stjärnegårdh (2002, s. 109) menar att referensbindning är ett sätt att 

uttrycka en röd tråd i texten. Östlund-Stjärnegårdh (2002, ss. 109-110) nämner vidare att en röd 

tråd är vanligt att lärare vill åt gällande textstrukturer i elevtexterna, och att det är ett viktigt 

kriterium för att texten ska anses vara godkänd, men vad en röd tråd innebär är diffust. 

Avslutningsvis påpekar dock Östlund-Stjärnegårdh (2002, s. 109) att referensbindningsanalys är 

ett tidsödande arbete. 

3.2.4 Logisk bindning - konnektivbindning 

Konnektiver utgör kohesion i en text och är av betydelse för att skapa sammanhang genom att de 

markerar hur satser relaterar till varandra (Nyström, 2001, s. 11). Ett konnektiv anger vilket 

samband som råder mellan satserna (Nyström, 2001, s. 100). Konnektivet och är vanligt 

förekommande (Nyström, 2001, s. 101). Då och så är två konnektiver som kan ha växlande 

betydelser, vilket innebär att det inte enbart räcker att identifiera själva konnektivet i en text utan 

att det även bör undersökas vilket sammanhang konnektiven står i (Nyström, 2001, s. 108). Per 

Ledin (1998, s. 22) har i en studie undersökt låg- och mellanstadieelevers användande av 

konnektiverna om, då, sen och när, och kom då fram till att lågstadieeleverna i större utsträckning 

använde konnektiver än de äldre eleverna. Ledin (1998, s. 22) menade att detta var förvånande då 

det förväntade resultatet var att äldre och mer skrivvana elever skulle använda fler konnektiv.  
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3.3 Skrivkompetenser hos pojkar respektive flickor 

Katharina Andersson (2014) har forskat om skrivkompetens hos pojkar som skriver nationella 

provet i svenska i årskurs 3. I Anderssons avhandling (2014, s. 179) påpekas att pojkar besitter 

god textrörlighet i berättande texter skrivna under det nationella provet i svenska år 2009, bland 

annat genom användandet av intertextualitet och metaforer. Dock visar forskning gjord på 116 

elever i åldrarna 5-7 år i sex skolor i Storbritannien att pojkarna tenderade att skriva kortare texter 

med färre rättstavade ord, vilket därmed ansågs vara av lägre kvalitet än texterna skrivna av 

flickorna (Adams & Simmons, 2018, s. 235). Däremot var ordförrådet och den fonologiska 

kunskapen jämlik mellan könen (Adams & Simmons, 2018, s. 235). Vidare redovisar Hultman 

och Westman (1997, s. 72) skillnader mellan kön i sin studie, där flickorna i gymnasiet oftare 

använder ordet “och” i sina uppsatser än vad pojkar gör. I Östlund-Stjärnegårdhs (2002, s. 62) 

avhandling där 60 st. gymnasieelevers texter har analyserats, visas att flickor når högre betyg än 

pojkar, där fler pojkar är representerade i betyget icke-godkänt. Vidare framgår att flickorna 

skriver fler långa ord än pojkarna (Östlund-Stjärnegårdh, 2002, s. 88). Avslutningsvis menar 

Maryam Bijami, Seyyed Hosein Kashef och Matha Khaksari (2013, s. 10) att mer fokus bör läggas 

på att förbättra pojkars skrivande. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Då studiens syfte är att undersöka om ett urval av berättande elevtexter från årskurs 3 i det 

nationella provet i svenska från VT 2016, uppvisar andra språkliga kompetenser än de som det 

nationella provets bedömningsmaterial bedömer, utgår studien från systemisk funktionell 

lingvistik (SFL). SFL är en allmän språkteori som används för att reflektera över språk som ett 

semiotiskt system. Nedan presenteras SFL som teori utifrån Hallidays teorier (Halliday, 2009; 

Halliday & Webster, 2014; Halliday, 2004), samt Per Holmbergs (Holmberg & Karlsson, 2006; 

Holmberg, Grahn & Magnusson, 2014) samlade teori om funktionell grammatik, som är 

anpassad till den svenska grammatiken och har sin utgångspunkt i SFL. 

4.1 Systemisk funktionell lingvistik (SFL) 

Systemisk funktionell lingvistik (SFL), är en allmän språkteori utvecklad av lingvisten Michael 

Halliday (Halliday, 2009, ss. 59, 60; Matthiessen, 2009, s. 12). SFL-teorin utvecklades för ca 50 år 

sedan, men fick inte genomslag i Sverige förrän för ca 15 år sedan (Holmberg, Grahn & 

Magnusson, 2014, s. 11). SFL är en dynamisk språkteori som präglas av den omgivande miljön 

och används för att bland annat reflektera över språk som ett semiotiskt system, vilket innebär att 

språk inte enbart ses som ett kommunikationsmedel utan att det innehar en djupare komplexitet 

(Webster, 2009, s. 12; Matthiessen, 2009, s. 12). Inom SFL ses språk vara baserat på grammatik, 

genom att grammatiken är ett system som skapar mening via organisation och funktion (Webster, 

2009, s. 5; Halliday & Webster, 2014, s. 5). Holmberg och Karlsson (2006, s. 10) menar att den 

funktionella grammatiken, som är mer anpassad för det svenska språket, i korthet innebär att 

språkets betydelse och funktion är utgångspunkten – inte formen, att språkbruk och kontext är 

grunden för hela grammatiken – inte en förklaringsmodell för avvikelser, samt att grammatiken 

både skapar och ger uttryck för betydelse. 

4.1.1 Språkets skikt 

Enligt SFL ses språkets betydelse som något som sker i olika dimensioner, där 

betydelseskapandet är skiktat, metafunktionellt, systemiskt samt potentiellt (Holmberg, 

Grahn & Magnusson, 2014, s. 12). I och med att betydelseskapandet är skiktat innebär det att 

språkandet innehar olika beskrivningsnivåer; att det är stratifierat efter kontexten, semantiken, 

lexikogrammatiken samt fonologin/ortografin. Kontexten avgör vilka semiotiska, 

lexikogrammatiska och fonologiska val man gör samt hur dessa realiseras mellan varandra 

(Halliday, 2004, s. 26; Halliday, 2009, s. 62; Holmberg, Grahn & Magnusson, 2014, s. 12). På 

grund av att språket är skiktat, möjliggörs att kunna förklara språket (Halliday, 2004, s. 26). När 

det gäller att betydelseskapandet är metafunktionellt, innefattas tre metafunktioner: det ideationella 
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– hur erfarenheter görs meningsfulla i sociala sammanhang, det interpersonella – hur vi positionerar 

oss i relation till andra samt det textuella – hur sammanhang skapas i och genom text och samtal 

(Halliday, 2009, s. 62; Halliday & Webster, 2014, ss. 8-9; Holmberg, Grahn & Magnusson, 2014, 

ss. 13, 25-26). Alla tre metafunktioner ses som integrerade i varandra, då vi använder alla tre när 

vi uttrycker oss. Att betydelseskapandet är systemiskt innebär att olika system (språkets 

underliggande potential) synliggör vilka kontraster inom skikten och metafunktioner som sker 

samtidigt (Halliday, 2004, s. 26; Holmberg, Grahn & Magnusson, 2014, s. 14). Att 

betydelseskapandet är potentiellt, innebär att språket är en potential för texter och texter en 

potential för språket (Halliday, 2004, s. 26; Holmberg, Grahn & Magnusson, 2014, s. 17). Nedan 

visas en figur som visar en överblick över språkets dimensioner (se bild 1).  

 

Bild 1. Figur över språkets dimensioner (Halliday, 2004, s. 21) 

4.1.2 Funktionell grammatik och lexikogrammatik 

Holmberg och Karlsson (2006, s. 24) menar att ”Lexikogrammatiken är det skikt som ger 

språkliga uttryck åt betydelserna”. Lexikogrammatiken är strukturerad i satser, grupper av ord och 

ord, som är hierarkiskt ordnade där satser är den överordnade nivån (Holmberg & Karlsson, 

2006, s. 24¸ Halliday, 2004, ss. 9-10). Gällande ord menar Holmberg och Karlsson (2006, ss. 121- 

122) att det finns tre typer av bindeord: tillägg, specificering och utveckling som kan användas för att 

utvidga en text, exempelvis: och, men, som, utan, fast, för, så, om, det vill säga. Gällande satser 

menar Holmberg och Karlsson (2006, s. 143) att grammatik kan användas för att binda ihop 

betydelser mellan satser genom textbindning. Huvudkomponenterna i textbindning är tema, det 

som står först i satsen och rema, som är ”det övriga” (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 143). 

Halliday (2004, s. 66) menar att rema är det som står sist i en mening och beskriver något nytt. I 

både text och tal kan tema återanvändas från sats till sats, men rema i första satsen kan även bli 

tema i nästa sats (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 144). Lexikogrammatik innefattar även 

referensbindning, vilket Halliday (2004, s. 534) menar binder ihop delar i texten. Halliday (2004, s. 

535) ger ett exempel som behandlar en middag, där orden ”the fish – it…; the pan – the pan – 

the pan – it” tillsammans skapar referenskedjor som då de inom kedjorna syftar tillbaka till 

samma företeelse. En pedagogik som ger alla tillgång till de specialiserade språkliga resurser som i 

ett samhälle värderas högt, bidrar enligt Halliday till att man också får tillgång till detta samhälle. 
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Att hantera detta specialiserade språket innebär att man kan hantera det i skrift (Holberg och 

Karlsson, 2006, s. 203). När man således analyserar en text, menar Halliday (2004, s. 24) att man 

synliggör den funktionella organisationen av struktur med de betydelsefulla val skribenten har 

gjort. 

Denna studie fokuserar på lexikogrammatik och den textuella metafunktionen. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i tidigare forskning är syftet med studien att undersöka om ett urval av 

berättande elevtexter från årskurs 3 i det nationella provet i svenska från VT 2016, uppvisar andra 

språkliga kompetenser än de som det nationella provets bedömningsmaterial bedömer. Språklig 

kompetens kopplas i denna studie till de fem analysingångarna nedan. 

Utifrån studiens syfte har följande tre frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur kan texterna beskrivas med utgångspunkt från de fem analysingångarna ordvariation, 

ordlängd, tematisk bindning, referensbindning samt logisk bindning i 112 berättande 

elevtexter, från årskurs 3 i det nationella provet i svenska från VT 2016? 

 

2. Vilken skillnad finns mellan pojkars och flickors texter med avseende på de analysingångar som 

använts under forskningsfråga 1? 

 

3. Vad utmärker de texter som nått respektive inte nått kravnivån med utgångspunkt från de 

analysingångar som använts under forskningsfråga 1? 
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6. Metod 

Utifrån studiens syfte, som baseras på systemisk funktionell lingvistik och tidigare forskning, har 

en mixed methods-analys gjorts, bestående av kvantitativa textanalyser som grundas i kvalitativa 

bedömningar. Nedan presenteras studiens datainsamlingsmetod, beskrivning av materialet, 

analysmetod, bearbetning samt analys av material, metoddiskussion samt etiska aspekter. 

6.1 Datainsamlingsmetod  

Då studiens syfte är att undersöka elevtexter från det berättande delprovet i det nationella provet 

i svenska för årskurs 3, samlades dessa elevtexter in från arkivet vid nordiska institutionen på 

Engelska Parken i Uppsala. Ansvarig arkivarie på Engelska Parken gav tillgång till ett urval av 

dessa elevtexter. Ett sekretessavtal undertecknades av studiens två författare samt arkivarien, 

innehållande anonymitetskrav för samtliga deltagande elever. I avtalet ingick även en 

överenskommelse om att ej publicera elevtexterna i sin helhet. Däremot är publicering av delar av 

elevtexterna i studien tillåtet. Från arkivarien tilldelades även en sammanställd lista över elevsvar 

från ett urval av deltagande elever i delprov F och G från det nationella provet i årskurs 3 från 

VT 2016. Urvalet gällde elevsvar från elever födda vissa datum på året. På listan representerades 

varje elev av en anonymkod. Vidare var det även noterat om eleven var en flicka (F) eller en 

pojke (P), vilken skola samt kommun som eleven gick i och om elevtexten nått (N) eller ej nått 

(EN) kravnivån. Listan upplevdes vara slumpmässigt ordnad och alltså inte indelad efter 

geografiskt område - varken för skola eller kommun. Utifrån den givna listan valdes totalt 112 

elevtexter ut, för att få ett stort underlag som ändå var hanterbart för arbetets tidsomfattning. Det 

första urvalet från listan gällde 100 elevtexter som nått kravnivån (N). Av dessa 100 elevtexter 

valdes de 50 första elevtexterna från listan som var skrivna av pojkar samt de 50 första 

elevtexterna från listan som var skrivna av flickor, där samtliga nått kravnivån på både delprov F 

och G. Det andra urvalet gällde de 12 elevtexter som ej nått kravnivån. Av dessa 12 elevtexter 

valdes de första 6 elevtexterna i listan skrivna av pojkar som ej nått kravnivån (EN) på båda 

delproven och de 6 första elevtexterna skrivna av flickor som ej nått kravnivån (EN) på båda 

delproven. Gällande de elevtexter som ej nått kravnivån och var skrivna av flickor hade endast 3 

st. fått EN på båda delproven. Då gjordes valet att komplettera dessa 3 elevtexter med 3 

elevtexter som fått EN på enbart delprov F. När urvalen var klara kopierades samtliga 112 

elevtexter. Enligt Larsen (2009, s. 40) finns alltid en felmarginal i urvalet gällande sannolikheten 

över hur representativt urvalet speglar en jämförelse av hela populationen. För att minimera 

denna felmarginal har studiens urval av den procentuella fördelning mellan de som har nått och 

de som ej nått kravnivån likställts med den procentuella fördelning av elevtexter som har nått 

respektive ej nått kravnivån, som finns i landet i stort; 90 % respektive 10 % (Skolverket, 2017). 
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Då antalet elevtexter som har analyserats i denna studie är relativt få, 112 st. totalt, varav endast 

12 st. ej nått kravnivån, kan resultatet i denna studie inte generaliseras för samtliga elever i årskurs 

3 i landet. 

6.2 Material  

Materialet består av totalt 112 st. elevskrivna berättande texter från delprov F och G i det 

nationella provet i svenska för årskurs 3, från VT 2016. 50 st. av texterna är skrivna av pojkar och 

har nått kravnivån (N), 50 st. av texterna är skrivna av flickor och har nått kravnivån (N), 6 st. av 

texterna är skrivna av pojkar och har ej nått kravnivån (EN) och 6 st. av texterna är skrivna av 

flickor och har ej nått kravnivån (EN). Materialet består av 4 datorskrivna elevtexter och 108 

handskrivna elevtexter. Elevtexternas längd varierar mellan 31 och 500 ord, där det 

genomsnittliga antalet ord per elevtext är 146,72 ord. Det geografiska urvalet är utspritt över hela 

landet. Varje elevtext hänvisas till genom en anonymkod, kön samt om texten nått kravnivån (N) 

eller ej nått kravnivån (EN), exempelvis “Elevtext 71, flicka, N”. 

6.3 Analysmetod  

Studiens analysmetod är mixed methods, vilket innebär en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ analys (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007, s. 123). Kvantitativa analyser är 

passande när man vill finna en struktur i data och kunna förmedla komplex information i olika 

typer texter, exempelvis gällande uträkning av förekomsten av vissa ord, begrepp, teman eller 

formuleringar (Johannessen & Tufte, 2003, ss. 71-72; Eggeby & Söderberg, 1999, s. 20). Då 

studiens syfte är att analysera om ett urval av berättande elevtexter från de nationella proven i 

svenska för årskurs 3 uppvisar andra språkliga kompetenser än de som bedöms, med fokus på 

SFLs lexikogrammatik, används dels kvalitativ analys, dels kvantitativ analys. Den kvalitativa 

analysen gjordes för att identifiera orden som kopplades till de aktuella analysingångarna, vilka 

därefter analyserades kvantitativt.  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes Wiksten Folkeryds analysmodell, som 

baseras på systemisk funktionell lingvistik. Jenny Wiksten Folkeryd (2016, s. 147) beskriver 

följande språkliga dimensioner vid textanalys: textens innehåll, textens makrostruktur, textens 

mikrostruktur och textens deltagaraktivitet. Textens innehåll behandlar bland annat ordförråd, 

ordvariation, ordpackning genom sammansättningar, nominaliseringar och korta (1-6 bokstäver), 

långa (7-13 bokstäver) och överlånga ord (fler än 13 bokstäver) samt bildspråk (Wiksten 

Folkeryd, 2016, s. 149). Textens makrostruktur behandlar textens genre (berättande, beskrivande, 

förklarande, instruerande eller argumenterande text) (Wiksten Folkeryd, 2016, ss. 151-152). 

Textens mikrostruktur behandlar textbindning, vilket innebär hur satser och meningar samspelar 

med varandra genom tematisk bindning, referensbindning och logisk bindning (Wiksten 

Folkeryd, 2016, ss. 152-153). Tematisk bindning behandlar tema-rema; relationen mellan det 



 

 21 

redan kända i början av en mening (tema) och det nya i slutet av en mening (rema). När rema 

intar temaposition i en mening görs en temaprogression. Upprepas däremot samma tema görs en 

temaupprepning (Wiksten Folkeryd, 2016, s. 153). Referensbindning synliggörs genom hur 

referenter (ord eller fraser) länkas samman i ledfamiljer (kategorier) genom olika typer av 

referensbindningar, vilket håller samman en text (Nyström, 2001, ss. 38-39). Dessa 

referensbindningar kan bestå av identitetsbindningar (en identisk referent återkommer), semantiskt 

släktskap (referenterna har en semantisk relation) eller inferens (gemensam erfarenhet av att 

referenterna hör samman) (Nyström, 2001, s. 39). Ledfamiljer kan vidare analyseras utifrån 

huruvida de sträcker sig igenom hela texten eller ej. Ytterligare en textbindning är logisk bindning. 

Analys av logisk bindning, visar hur explicita sambandsmarkörer binder samman texten. Det 

finns många olika ord som agerar som sambandsmarkörer, vilka dessutom kan delas in i olika 

kategorier. Hellspong och Ledin (1997, s. 89) å ena sidan, använder sig av fyra stora kategorier av 

konnektivbindning; additiv (exempelvis och, eller, där), temporal (exempelvis när, då), adversativ 

(exempelvis men, trots att) samt kausal (exempelvis eftersom, därför). Nyström (2001, ss. 101-102) å 

andra sidan, använder sig av, förutom additiv (t.ex. och, samt, dessutom), temporal (t.ex. sedan, innan, 

medan) samt kausal konnektivbindning (t.ex. eftersom, därför att, om), även komparativ 

konnektivbindning (som, än, men). Wiksten Folkeryd (2016, s. 153) delar avslutningsvis upp 

sambandsmarkörer på ett tredje sätt i följande tre kategorier. Dessa kategorier är: tillägg (t.ex. och, 

men, utan, fast, som), specificering (t.ex. för, eftersom, så, då, när, om) samt utveckling (t.ex. till exempel, 

alltså) (Wiksten Folkeryd, 2016, s. 153). Då studien utgår från Wiksten Folkeryds analysmodell, 

utgår även analysmetoden i denna studie från Wiksten Folkeryds tre kategorier ovan, och 

avgränsas till de sambandsmarkörer i varje kategori som Wiksten Folkeryd exemplifierar. Textens 

mikrostruktur innebär vidare att analys av fraser och satsers komplexitet i form av framförställda 

och efterställda bestämningar till huvudorden, vilket skapar mer komplexa nominalfraser. 

Slutligen behandlar textens deltagaraktivitet hur texten drar in läsaren genom tilltal, omtal, 

värderande ord och röster (Wiksten Folkeryd, 2016, s. 155).  

Denna studie är avgränsad till att behandla följande analysingångar ur Wiksten Folkeryds 

(2016, ss. 149, 153) analysmodell: textens innehåll; ordförråd-ordvariation och ordlängd samt textens 

mikrostruktur; tematisk bindning, referensbindning och logisk bindning. Anledningen till avgränsningen 

av antalet analysingångar är tidsbegränsningen av arbetet (10 veckor). Orsaken till urvalet av dessa 

fem analysingångar är att ordvariation är ett relativt mått som tar hänsyn till textens längd, vilket 

möjliggör jämförelse av texter med olika längder (Hultman & Westman, 1977, s. 56). Ordlängd 

(långa/överlånga ord) visar på textens svårighetsgrad, vilket kan spegla graden av 

språkligkompetens hos skribenten (Wiksten Folkeryd, 2016, s. 149) och tematisk bindning, 

referensbindning och logisk bindning visar på textens sammanhållning, vilket också speglar 

graden av språklig kompetens hos skribenten (Nyström, 2001, s. 11). Dessa fem analysingångar 

kan sammanlagt påvisa olika grad av språklig kompetens i elevtexter, kombinerat med en 

avgränsning på grund av tidsbegränsning av arbetet. 
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6.4 Bearbetning av material 

Varje elevtext digitaliserades genom att skrivas in i ett ordbehandlingsprogram. Vid 

digitaliseringen behölls originalutformningen i så stor utsträckning som möjligt, gällande 

exempelvis sär- och hopskrivning, stor bokstav och interpunktion. 

6.5 Analys av material  

Nedan följer en redovisning av hur studiens empiri har analyserats. All data från analysen har 

sammanställts i Excel (se exempel i bilaga 1) för att därefter sammanställas i tabeller, 

cirkeldiagram samt stapeldiagram för att lättare jämföra och visa resultaten (Larsen, 2009, ss. 60-

61). Vidare har varje analysingång sammanfattats med att presentera totalen, ett genomsnittligt 

medelvärde samt det lägsta respektive högsta värdet. Resultaten har sammanställts utifrån 

följande grupperingar av texter: 

• Alla elevtexter 

• Elevtexter som har nått kravnivån (N) 

• Elevtexter som ej nått kravnivån (EN) 

• Elevtexter skrivna av pojkar 

• Elevtexter skrivna av flickor 

 

Nedan presenteras en översikt av analysingångarna (bild 2). 

 

Bild 2. Översikt av studiens analysingångar baserad på Wiksten Folkeryds (2016) analysmodell. 

6.5.1 Ordvariation 

Gällande elevtexternas innehåll räknades först ordvariationen ut i elevtexterna genom att använda 

webbsidan LIX (http://www.lix.se/). Den digitaliserade elevtexten kopierades in i LIX som 

sammanställde textens ordvariationsindex (OVIX). Dock sammanställdes detta 

ordvariationsindex inte utifrån textens unika lemman, vilket behövdes till denna studie. För att ta 

reda på antalet unika lemman i elevtexterna användes LIX sammanställda ordfrekvenslista. De 

ord som i ordfrekvenslistan noterades som olika ord, men som delar samma lemman, adderades 

och därmed skapades en ny ordfrekvenslista med enbart unika lemman. Detta antal unika 

http://www.lix.se/
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lemman låg sedan till grund för uträkningen av det ordvariationsindex som används i denna 

studie (se bild 3). 

 
Bild 3. Algoritm för att räkna ut ordvariationsindex (OVIX). Wn= antal totala ord, UWn= antalet unika lemman (Heimann 
Mühlenbock, 2013, s. 36). 

6.5.2 Ordlängd 

Vidare gällande elevtexternas innehåll och ordlängd användes återigen webbsidan LIX 

(http://www.lix.se/) för att räkna antalet långa respektive överlånga ord. Där sammanställdes 

elevtextens totala antal ord samt antal långa ord. Antalet långa ord som sammanställdes av LIX 

inkluderade även de ord som i denna studie räknas som överlånga ord. För att särskilja antalet 

överlånga ord från antalet långa ord, analyserades elevtexterna ytterligare en gång, för att räkna 

antalet ord vars bokstäver överskred 13 st. 

6.5.3 Tematisk bindning  

Gällande elevtexternas mikrostruktur och textbindning, analyserades först tematisk bindning 

utifrån temaupprepning. Detta skedde genom att markera de teman i början av meningar som 

refererade till samma referent, antingen genom att det var samma ord (exempelvis Kalle..., 

Kalle...) eller ett annat ord men som ändå refererade till samma person eller företeelse 

(exempelvis Kalle..., Han...). Temaupprepning noterades oavsett om de grafiska meningarna, 

innehållande temaupprepning, följde direkt på varandra eller inte. Det som analyserades var alltså 

huruvida elevtexterna innehöll fler än en grafisk mening som började med samma tema. Vid de 

tillfällen då korta funktionsord stod före temat i en grafisk mening räknades dessa som delar av 

temat. Exempelvis “Han…”, “Men han…”. 

 

Exempel på temaupprepning: 

“[...]Anders är 11 år. Han är väldigt bra på att simma. [...]” 

(Elevtext 21, pojke, N) 

 

“[...]Vi åkte längre ut på sjön. Mortårn har slut på bänsin pappa rodde till en ö det var en hus där vi knackade på då öppnade ingen vi 

öppnade ingen bodde där. det var olåst. Vi kunde såva över natten. [...]” 

(Elevtext 31, pojke, N) 

 

Gällande tematisk bindning och temaprogression analyserades elevtexterna ytterligare en gång 

genom att notera huruvida remat i en grafisk mening intog temaposition i nästkommande grafiska 

mening.  

 

 

http://www.lix.se/
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Exempel på temaprogression:  

“[...] en elak tant. Tanten [...]”  

(Elevtext 2, pojke, N) 

 

“[...] min storebror. Han [...]” 

(Elevtext 3, pojke, N).  

 

Vidare noterades huruvida varje elevtext innehöll enbart temaupprepning, enbart 

temaprogression, både temaupprepning och temaprogression, eller varken temaupprepning eller 

temaprogression. 

6.5.4 Referensbindning 

Vidare analyserades referensbindning, som en del av textbindning, i elevtexterna. De 

referensbindningar som noterades var referenter som bestod av substantiv och/eller pronomen. 

Detta på grund av att berättande texter kännetecknas av att vara personcentrerade (Nyström, 

2001, s. 63). Referensbindning innebär enligt Nyström (2001, s. 38) att ord eller fraser länkas 

samman genom att dessa betecknas med samma eller besläktade referenter (ord eller fras), och att 

detta i sin tur skapar ett sammanhang i texten. De sätt på vilket referenter länkats samman till 

ledfamiljer i denna studie utgår från de 17 typer av referensbindning som Nyström (2001, s. 39) 

tar upp. De valda referensbindningarna i denna studie är dock följande tre: identitet, 

pronominalisering samt inferens (Nyström, 2001, s. 39). Identitet innebär att två ord eller fraser som 

länkas samman i en ledfamiljen är identiskt lika varandra (exempelvis han-han), detta gäller både 

bestämd och obestämd form samt subjekts- eller objektsform på pronomen (Nyström, 2001, ss. 

40-41). Pronominalisering innebär att huvudordet ersätts av ett pronomen (Nyström, 2001, ss. 

42-43), vilket i denna studie innebär att växlingar sker mellan substantiv och pronomen vilka 

refererar till varandra och därmed skapar en ledfamilj (exempelvis Lisa-hon). Slutligen innebär 

inferens att referenterna länkas samman genom vår gemensamma erfarenhet (exempelvis 

brinnande tjärved-röken) (Nyström, 2001, s. 48). De semantiskt sammanhållna referenterna i 

elevtexterna bildade ledfamiljer utifrån ett tema, till exempel ’karaktärer’ eller ’räddningstjänst’. 

Inom ledfamiljen kunde referenter länkas samman genom enbart en eller en kombination av två 

eller samtliga tre typer av referensbindningar som nämns ovan. Vidare analyserades huruvida 

ledfamiljerna sträckte sig igenom hela elevtexten eller om de endast fanns isolerat i delar av 

texterna. De ledfamiljer som sträckte sig igenom hela elevtexten definieras i denna studie som 

genomgående. Ledfamiljerna i elevtexterna analyserades därmed utifrån följande kategorier; inga 

genomgående, enbart genomgående, någon eller några genomgående. Därutöver analyserades 

variationen av referenter inom varje ledfamilj; huruvida exakt samma ord upprepades i 

ledfamiljen, om det alltså var fråga om enbart referenstypen identitet, eller om orden i ledfamiljen 
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varierade, alltså om enbart pronominalisering respektive inferens förekom i ledfamiljen, eller om 

en kombination av de tre typerna av referensbindningar förekom inom samma ledfamilj.  

 

Exempel ledfamilj ’karaktärer’ med upprepade referenter: 

[...] dom-dom-dom-dom-dom [...]  

(Elevtext 1, pojke N)  

 

Exempel ledfamilj ’räddningstjänst’ med varierade referenter:  

[...] sjukhuset-doktorerna-doktorn-doktorn-han-läkaren  

(Elev 90, flicka, N). 

 

Vidare räknades antal ledfamiljer per elevtext, och hur många ord varje ledfamilj bestod av. 

6.5.5 Logisk bindning 

Vidare analyserades logisk bindning, som en del av textbindning, i elevtexterna. Gällande 

tilläggskonnektiver analyserades huruvida elevtexterna innehöll orden, och, men, utan, fast, som, eller 

om tilläggskonnektiv saknades. Gällande specificeringskonnektiver analyserades huruvida 

elevtexterna innehöll orden för, eftersom, så, då, när, om, eller om specificeringskonnektiver 

saknades. Därefter noterades det antal elevtexter som innehöll tilläggs- respektive 

specificeringskonnektiver. Därefter analyserades om elevtexterna innehöll få (1-9 st.) 

tillägg/specificeringar av en typ av konnektiv, få (1-9 st.) tillägg/specificeringar av flera olika typer 

av konnektiver, många (10 eller fler) tillägg/specificeringar av en typ av konnektiv och slutligen 

många (10 eller fler) tillägg/specificeringar av flera olika typer av konnektiver, där minst ett 

konnektiv förekom fler än 10 gånger. Denna distinktion mellan få (1-9 st.) samt många (10 eller 

fler) gjordes för att undersöka extremvärden gällande antalet konnektiver i elevtexterna, för att få 

syn på eventuell överanvändning av konnektiver. Avslutningsvis analyserades 

utvecklingskonnektiverna genom att räkna förekomsterna av orden till exempel samt alltså. Då 

dessa utvecklingskonnektiver inte förekom i de 112 elevtexterna kunde detta inte analyseras 

närmare. 

6.6 Metoddiskussion  

Först och främst vill författarna till studien redogöra att samtliga analysingångar i studien även 

har analyserats utifrån fler variabler än vad som redovisas. Dessa aspekter har på grund av 

begränsningar i uppsatsens omfång inte presenterats, men innefattar de fyra variablerna: texter 

skriva av pojkar som har nått kravnivån, texter skrivna av flickor som har nått kravnivån, texter 

skrivna av pojkar och som ej nått kravnivån samt texter skrivna av flickor som ej nått kravnivån.  

På grund av tidsbegränsning (ca 10 veckor) har ett urval av Wiksten Folkeryds analysingångar 

gjorts. Som tidigare nämnts har Wiksten Folkeryds (2016) analysmodell sin utgångspunkt i 
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systemisk funktionell lingvistik. Studiens författare är dock medvetna om att de forskare som 

refereras till i studien inte har sin grund i SFL. Däremot behandlar forskarna som refereras till i 

studien, och SFL som teori, samma lexikogrammatiska aspekter vilket gör att dessa kan behandlas 

gemensamt.  

Innan analysen genomfördes bestämdes vilka avgränsningar som skulle gälla analysingångarna. 

Detta på grund av att resultatet påverkas bland annat om ett ord är felstavat eller särskrivet. Om 

eleven har stavat fel genom att skriva för få eller för många bokstäver i ordet påverkas vilken 

kategori som ordet räknas till; långa ord eller överlånga ord. Östlund-Stjärnegårdh (2002, s. 47) 

har exempelvis i sin avhandling valt att korrigera felaktiga särskrivningar och sammansättningar 

samt korrigerat stavfel men inte formfel. I denna studie har ord som särskrivits slagits samman i 

digitaliseringen för att kunna kategoriseras som ett långt respektive överlångt ord. Däremot har 

stavfel ej korrigerats i analysen, utan ordet har analyserats utifrån stavningen som eleven använt. 

Gällande reliabilitet kan alltså andra resultat återfinnas om forskare väljer att ta hänsyn till 

felstavade ord eller särskrivningar på ett annat sätt än i denna studie. Vid analysen av rema-tema 

uppkom svårigheten att avgöra om eleven själv hade skrivit en punkt eller om empirin påverkats 

vid kopieringen av texterna. I de enstaka fall där detta varit oklart, har författarna analyserat detta 

tillsammans och kommit överens om hur det ska tolkas, genom att undersöka hur elevtexten såg 

ut i sin helhet – hur eleven hanterat interpunktion generellt i texten. Ett alternativ hade kunnat 

vara att istället utgå från de finita satserna vid tema-rema-analys. Vidare innehöll många elevtexter 

dialoger, vilka valdes att hanteras som grafiska meningar. Referenterna i ledfamiljerna har 

avgränsats till att enbart bestå av substantiv och pronomen. Några av de 17 referensbindningar 

som Nyström (2001, s. 39) tar upp kan uppfattas som att de delvis går in i varandra, vilket var en 

anledning till att endast tre typer av referensbindning valdes, där inferens kompletterar de två 

andra valda typerna av referensbindning. Beroende på hur forskaren definierar en ledfamilj 

utifrån typ av referensbindning som länkar samman referenterna, exempelvis identitet, 

pronominalisering eller inferens, eller ytterligare typer av referensbindningar, kan dessa 

ledfamiljer bli olika långa. Detta kan även påverka antalet referenter i en ledfamilj, alltså längden 

på en ledfamilj, samt uppdelningen i antal ledfamiljer, alltså i en större kategori eller i flera 

mindre. Ett genomsnittligt medelvärde har använts för att presentera datan (Johannessen & 

Tufte, 2003, ss. 166-167). En risk med detta är att vissa extremvärden kan dra upp 

genomsnittsvärdet och därför skulle ett medianvärde istället kunna användas (Johannessen & 

Tufte, 2003, s. 167). Gällande studiens validitet och de resultat och slutsatser som dras, kan dessa 

inte generaliseras på grund av det relativt lilla urvalet av elevtexterna samt typen av urval 

(Johannessen & Tufte, 2003, s. 249). 

6.7 Etiska aspekter  

I studien har elevtexterna anonymiserats genom en anonymiseringskod, för att inga 

personuppgifter ska publiceras, exempelvis ”Elevtext 2, pojke, N”. Enligt Vetenskapsrådet (2017, 



 

 27 

ss. 40-41) innebär konfidentialitet att inte sprida uppgifter som tilldelats i förtroende, till 

obehöriga. Då materialet är avidentifierat och ej spridits till obehöriga har fullständiga etiska 

aspekter tagits hänsyn till. 

6.8 Fördelning av arbetet  

Av samtliga 112 st. elevtexter har studiens författare analyserat 56 st. elevtexter var. I övrigt har 

studien utförts och författats gemensamt. 
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7. Analys och resultat 

Nedan presenteras studiens resultat utifrån de fem analysingångarna ordvariation, ordlängd, tematisk 

bindning, referensbindning samt logisk bindning. Dessa analysingångar presenteras för samtliga 112 

elevtexter i studien vilka betecknas “Alla”, för elevtexter skrivna av pojkar respektive flickor samt 

uppdelat på elevtexter som nått kravnivån, vilka betecknas “N” respektive de elevtexter som ej 

nått kravnivån, vilka betecknas “EN”. Resultaten är sammanställda i tabellformat, cirkeldiagram 

samt stapeldiagram. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

7.1 Textens innehåll  

Textens innehåll består i denna studie av ordvariation, bestående av textlängd, unika ord och 

ordvariationsindex samt ordlängd, bestående av långa respektive överlånga ord. 

7.1.1 Textlängd och unika ord 

För samtliga 112 elevtexter är den genomsnittliga textlängden 146,72 ord per text och det 

genomsnittliga antalet unika ord är 73,32 st. Det genomsnittliga textlängden för de elevtexter som 

har nått kravnivån är 152,78 ord per text och det genomsnittliga antalet unika ord är 76,65 st. 

Gällande de elevtexter som ej nått kravnivån är den genomsnittliga textlängden 96,25 ord per text 

och det genomsnittliga antalet unika ord är 45,58 st. Gällande de elevtexter som är skrivna av 

pojkar är den genomsnittliga textlängden 113,29 antal ord per text och det genomsnittliga antalet 

unika ord är 61,48 st. Gällande de elevtexter skrivna av flickor är den genomsnittliga textlängden 

180,16 antal ord per text och det genomsnittliga antalet unika ord är 85,16 st. Detta gäller både de 

texter som uppnått och de som ej uppnått kravnivån. 

7.1.2 Ordvariationsindex 

Tabell 1. Ordvariationsindex för 112 elevtexter från nationella provet i svenska för årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga 
elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej nått kravnivån (EN) samt kön. 
             Analysingång 
Elevtext 

Mått på Ordvariationsindex 
(OVIX) Genomsnitt 

Mått på Ordvariationsindex 
(OVIX) Lägsta noterat 

Mått på Ordvariationsindex 
(OVIX) Högsta noterade 

Alla (112 st.) 40,68 25,08 81,84 
Alla N (100 st.) 41,19 27,50 81,84 
Alla EN (12 st.) 36,40 25,08 45,81 
Pojkar (56 st.) 40,11 25,08 81,84 
Flickor (56 st.) 41,25 28,09 76,42 

 

Ordvariationsindex (OVIX) för samtliga 112 elevtexter i studien är i genomsnitt 40,68. Det lägsta 

förekommande ordvariationsindexet för en elevtext är 25,08 och det högsta för en elevtext är 

81,84 (se tabell 1). Vid en jämförelse mellan pojkar respektive flickor är ordvariationsindex i 

genomsnitt marginellt högre i elevtexterna skrivna av flickor än i elevtexterna skrivna av pojkar 

(41,25 mot 40,11). De högsta respektive lägsta OVIX-värdena återfinns i elevtexter skrivna av 
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pojkar (81,84 respektive 25,08). I elevtexter skrivna av flickor ligger är det en mindre skillnad 

mellan det högsta respektive lägsta OVIX-värdena; 76,42 respektive 28,09 (se tabell 1). 

Ordvariationsindex är i genomsnitt högre i de elevtexter som nått kravnivån än i de elevtexter 

som ej nått kravnivån (41,19 mot 36,40). Det högsta noterade ordvariationsindexet (81,84) 

återfinns i en elevtext som har nått kravnivån. Det lägsta noterade ordvariationsindexet (25,08) 

återfinns i en elevtext som ej nått kravnivån (se tabell 1). 

7.1.3 Långa ord 

Tabell 2. Antal långa ord för 112 elevtexter från nationella provet i svenska för årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, 
om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej nått kravnivån (EN) samt kön. 
          Analysingång 
Elevtext 

Antal långa ord (st.) 
Genomsnitt 

Antal långa ord (st.) 
Lägsta noterade 

Antal långa ord (st.) 
Högsta noterade 

Alla (112 st.) 14,54 1 56 
Alla N (100 st.) 15,41 3 56 
Alla EN (12 st.) 7,25 1 33 
Pojkar (56 st.) 12,04 1 36 
Flickor (56 st.) 17,04 3 56 

 

Totalt återfinns långa ord i samtliga 112 elevtexter. Gällande långa ord skriver eleverna i 

genomsnitt 14,54 antal långa ord i sina texter. Det lägsta antalet långa ord i elevtexterna är 1 och 

det högsta antalet långa ord i elevtexterna är 56. Exempel på långa ord är “trampolin” (9 

bokstäver), “badhuset” (8 bokstäver) och “jete varmt” (felstavat och särskrivet med 9 bokstäver). I 

resultatet framgår att flickorna i genomsnitt använder fler långa ord än pojkar (17,04 st. mot 12,04 

st.). Det högsta antalet långa ord i en text skriven av en flicka är högre än det högsta antalet långa 

ord i en text skriven av en pojke (56 mot 36). Det lägsta antalet långa ord i en text skriven av en 

flicka är 3 och det lägsta antalet långa ord i en text skriven av en pojke är 1 (se tabell 

2). Elevtexter som har nått kravnivån innehåller i genomsnitt fler långa ord än elevtexter som ej 

nått kravnivån (15,41 st. mot 7,25 st.). Det högsta antalet långa ord som finns i en elevtext som 

nått kravnivån är 56 st. och det högsta antalet långa ord som finns i en elevtext som ej nått 

kravnivån är 33 st. Det lägsta antalet långa ord som finns i en elevtext som har nått kravnivån är 3 

st. och det lägsta antalet långa ord som finns i en elevtext som ej nått kravnivån är 1 st. (se tabell 

2). 

7.1.4 Överlånga ord 

Tabell 3. Antal överlånga ord för 112 elevtexter från nationella provet i svenska för årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga 
elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej nått kravnivån (EN) samt kön. 
           Analysingång 
Elevtext 

Antal elevtexter som innehåller 
överlånga ord 

Antal överlånga ord (st.) 
Genomsnitt 

Antal överlånga ord 
(st.) Lägsta noterade 

Antal överlånga ord (st.) 
Högsta noterade 

Alla (112 st.) 17 1,06 1 2 
Alla N (100 st.) 17 1,06 1 2 
Alla EN (12 st.) 0 0 0 0 
Pojkar (56 st.) 8 1,00 1 1 
Flickor (56 st.) 9 1,11 1 2 

 

Totalt återfinns överlånga ord i 17 av de 112 elevtexterna. I genomsnitt innehåller dessa 17 

elevtexter 1,06 överlånga ord. Det lägsta antalet överlånga ord i elevtexterna är 1 och det högsta 

antalet överlånga ord i elevtexterna är 2 (se tabell 3). Exempel på överlånga ord är “kattastråf 
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badet” (felstavat och särskrivet med 15 bokstäver), “omklädningsrummet” (17 bokstäver) samt 

“rednigskensten” (14 bokstäver). Av dessa 17 elevtexter är 9 st. skrivna av flickor och 8 st. skrivna 

av pojkar. Elevtexterna skrivna av flickor innehåller i genomsnitt marginellt fler överlånga ord än 

elevtexterna skrivna av pojkar (1,11 mot 1,00). Det högsta antalet överlånga ord (2 st.) återfinns i 

en elevtext skriven av en flicka. Det lägsta antalet överlånga ord (1 st.) återfinns både i elevtexter 

skrivna av flickor och pojkar. Av de 17 elevtexter som innehåller överlånga ord återfinns samtliga 

överlånga ord i elevtexter som har nått kravnivån. Inga av de elevtexter som ej nått kravnivån 

innehåller överlånga ord. 

7.2 Textens mikrostruktur  

Textens mikrostruktur består i denna studie av textbindning. Textbindningen förgrenar sig i tre 

typer av bindning; tematisk, referens- samt logisk bindning. Tematisk bindning består av 

temaupprepning och temaprogression, referensbindning består av ledfamiljer, och logisk 

bindning består av tilläggs-, specificerings- och utvecklingskonnektiver.  

7.2.1 Tematisk bindning 

Tabell 4. Antal elevtexter som innehåller olika tematisk bindning av totalt 112 elevtexter från nationella provet i svenska årskurs 3 
år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej nått kravnivån (EN) samt kön. 
        Analysingång 
 
Elevtext 

Antal elevtexter med 
endast temaupprepning 

Antal elevtexter med 
endast temaprogression 

Antal elevtexter med både tema- 
upprepning och tema- 

progression 

Antal elevtexter med 
varken temaupprepning 

eller temaprogression 

Alla (112 st.) 37 4 68 3 
Alla N (100 st.) 32 1 66 1 
Alla EN (12 st.) 5 3 2 2 
Pojkar (56 st.) 24 2 29 1 
Flickor (56 st.) 13 2 39 2 

 

 
Cirkeldiagram 1. Andel (i procent) av 
samtliga 112 elevtexter i studien som 
innehåller textbindning, från elevtexter i det 
nationella provet i svenska årskurs 3, VT 
2016. 

 

 
Cirkeldiagram 2. Andel (i procent) av de 
100 elevtexter i studien som har nått kravnivån 
(N), som innehåller textbindning, från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 3. Andel (i procent) av de 
12 elevtexter i studien som ej nått kravnivån 
(EN), som innehåller textbindning, från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 
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Stapeldiagram 1. Antal texter skrivna av pojkar respektive 
flickor, som innehåller olika typer av textbindning; temaupprepning 
(TU) samt temaprogression (TP), från 112 elevtexter i det nationella 
provet i svenska årskurs 3, VT 2016. 

Av de 112 elevtexterna innehåller 37 texter enbart temaupprepning (33 %), 4 texter enbart 

temaprogression (3 %) och 68 texter både temaupprepning och temaprogression (61 %). 3 texter 

innehåller varken temaupprepning eller temaprogression (3 %) (se tabell 4, cirkeldiagram 1). Av 

de 37 elevtexter som endast innehåller temaupprepning, är 24 elevtexter skrivna av pojkar och 13 

elevtexter skrivna av flickor. Av de 4 elevtexter som endast innehåller temaprogression är 2 

elevtexter skrivna av pojkar och 2 elevtexter skrivna av flickor. Av de 68 elevtexter som 

innehåller både temaupprepning och temaprogression är 29 elevtexter skrivna av pojkar och 39 

elevtexter skrivna av flickor. Av de 3 elevtexter som varken innehåller temaupprepning eller 

temaprogression är 1 elevtext skriven av en pojke och 2 elevtexter skrivna av flickor (se tabell 4, 

stapeldiagram 1). Exempel på temaupprepning från elevtexterna: 

 

“Kattungen var väldigt hungrig men han nåde inte ner till vattnet. han ramlade i vattnet. kattungen kunde inte simma. 

kattungen jamade efter hjälp.” 

(Elevtext 81, flicka) 

 

“Han hette Linus. Han var 10 år gammal. [...] Han gillade att kolla på Scooby doo.” 

(Elevtext 28, pojke) 

 

Av de 37 elevtexter som endast innehåller temaupprepning återfinns 32 elevtexter bland de 

elevtexter som har nått kravnivån och 5 återfinns bland de elevtexter som ej nått kravnivån. Av 

de 4 elevtexter som endast innehåller temaprogression har 1 elevtext nått kravnivån och 3 

elevtexter ej nått kravnivån. Av de 68 elevtexter som innehåller både temaupprepning och 

temaprogression har 66 elevtexter nått kravnivån och 2 ej nått kravnivån. Av de 3 elevtexter som 

varken innehåller temaupprepning eller temaprogression har 1 elevtext nått kravnivån och 2 ej 

nått kravnivån (se tabell 4, cirkeldiagram 2 & 3).  Exempel på temaprogression från elevtexterna: 

 

“Det var en gång en hästtjej som hette Jenny. Hon skulle på uteritt på stranden.” 

(Elevtext 88, N) 
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“Det var en gång en pojke som hette hugo. Han var med sin familj och badade.” 

(Elevtext 105, EN) 

7.2.2 Referensbindning 

Tabell 5. Antal elevtexter som innehåller ledfamiljer samt antal högsta respektive lägsta ord som finns i en ledfamilj av totalt 112 
elevtexter från nationella provet i svenska årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej 
nått kravnivån (EN) samt kön. 
           Analysingång 
 
Elevtext 

Antal 
ledfamiljer i 
genomsnitt 

Antal ledfamiljer 
som lägst i en 

elevtext 

Antal ledfamiljer 
som högst i en 

elevtext 

Antal ord i en 
ledfamilj som 

lägst i en elevtext 

Antal ord i en 
ledfamilj som högst 

i en elevtext 

Alla (112 st.) 3,06 1 7 2 85 
Alla N (100 st.) 3,16 1 7 2 77 
Alla EN (12 st.) 2,25 1 4 2 85 
Pojkar (56 st.) 2,64 1 6 2 46 
Flickor (56 st.) 3,46 1 7 2 85 

 

Det genomsnittliga antalet ledfamiljer per elevtext är 3,06 st. (se tabell 5). Det lägsta antalet 

ledfamiljer som noterats i en elevtext är 1 st. och det högsta antalet är 7 st. Det lägsta antalet ord 

som noterats i en ledfamilj i elevtexterna är 2 st. och det högsta antalet ord som noterats i en 

ledfamilj i elevtexterna är 85 st. Det vanligaste innehållet som ledfamiljerna behandlar är 

huvudpersonerna i de berättande texterna. Exempelvis: 

Ledfamilj Huvudperson: vi-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-min mamma-vi 

(Elevtext 36) 

 

Det genomsnittliga antalet ledfamiljer i elevtexterna som är skrivna av pojkar är 2,64 st. Det 

genomsnittliga antalet ledfamiljer i elevtexterna som är skrivna av flickor är 3,46 st. Det lägsta 

antalet ledfamiljer som noterats i elevtexterna (1 st.) återfinns både i texter skrivna av pojkar och 

flickor, och det högsta antalet ledfamiljer som noterats i elevtexterna (7 st.) återfinns i texter 

skrivna av flickor. Det högsta antalet ledfamiljer i elevtexter skrivna av pojkar är 6 st. De 

ledfamiljer som har lägst antal ord (2 st.) återfinns både i texter skrivna av pojkar och flickor. De 

elevtexter som är skrivna av pojkar har som högst 46 st. ord i en ledfamilj. De elevtexter som är 

skrivna av flickor har som högst 85 st. ord i en ledfamilj (se tabell 5). Av de 100 elevtexter som 

har nått kravnivån är antalet ledfamiljer i genomsnitt 3,16 st. Av de 12 elevtexter som ej nått 

kravnivån är antalet ledfamiljer i genomsnitt 2,25 st. Av de 100 elevtexter som har nått kravnivån 

är antalet ledfamiljer som lägst 1 st. och som högst 7 st. Av de 12 elevtexter som ej nått kravnivån 

är antalet ledfamiljer som lägst 1 st. och som högst 4 st. Både de elevtexter som har nått 

kravnivån och de elevtexter som ej nått kravnivån har som lägst 2 st. ord i en ledfamilj. 

Exempelvis: 

Ledfamilj väder: vädret-sol 

(Elevtext 1, pojke, N) 

 



 

 33 

Det högsta antalet ord i en ledfamilj i elevtexter som har nått kravnivån är 77 st. Den elevtext 

som innehåller högst antal ord i en ledfamilj (85 st.) återfinns i en elevtext som ej nått kravnivån. 

Av tabellen går det att utläsa att denna elevtext är skriven av en flicka (se tabell 5 samt exemplet 

nedan). 

 

Ledfamilj Personer: kille-Junior-Han-Junior-han-han-han-Junior-Junior-junior-Han-Juniors mamma-Hon-Louis-hon-hon-Junior-

juniors mamma-Junior-du-dina-du-dig-Junior-mamma-han-hon-sig-han-han-han-han-Junior-han-en tjej-han-Junior-han-Han-han-

mamma-han-Junior-hans nya kompis-Charlotte-Junior-Charlotte-dom-Junior-dom-dom-Juniors mamma-Juniors-dom-Charlotte-du-jag-

Junior-han-han-Charlotte-Junior-Junior-vi-du-jag-Junior-Charlotte-dom-Mamma-Junior-jag-jag-Junior-juniors mamma Louis-jag-din 

fröken-hon-klassen-Junior-Charlotte-alla-han-alla 

(Elevtext 109, flicka, EN) 

 
Tabell 6. Antal elevtexter som innehåller respektive 1-7 ledfamiljer av totalt 112 elevtexter från nationella provet i svenska årskurs 3 
år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej nått kravnivån (EN) samt kön. 
    Analysingång 
 
Elevtext 

Antal texter 
som har 1 
ledfamilj 

Antal texter 
som har 2 
ledfamiljer 

Antal texter 
som har 3 
ledfamiljer 

Antal texter 
som har 4 
ledfamiljer 

Antal texter 
som har 5 
ledfamiljer 

Antal texter 
som har 6 
ledfamiljer 

Antal texter 
som har 7 
ledfamiljer 

Alla (112 st.) 5 35 36 25 8 1 2 
Alla N (100 st.) 3 29 33 24 8 1 2 
Alla EN (12 st.) 2 6 3 1 0 0 0 
Pojkar (56 st.) 4 24 18 8 1 1 0 
Flickor (56 st.) 1 11 18 17 7 0 2 

 

 
Cirkeldiagram 4. Andel elevtexter (i 
procent) som har respektive 1-7 ledfamiljer, för 
samtliga 112 elevtexter i studien, från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 5. Andel elevtexter (i 
procent) som har respektive 1-7 ledfamiljer, för 
de 100 elevtexter i studien som har nått 
kravnivån (N), från elevtexter i det nationella 
provet i svenska årskurs 3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 6. Andel elevtexter (i 
procent) som har respektive 1-7 ledfamiljer, för 
de 12 elevtexter i studien som ej nått 
kravnivån (EN), från elevtexter i det 
nationella provet i svenska årskurs 3, VT 
2016. 

 

 
Stapeldiagram 2. Antal elevtexter skrivna av pojkar respektive 
flickor, som har respektive 1-7 ledfamiljer, från 112 elevtexter från 
det nationella provet i svenska årskurs 3, VT 2016. 
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Andelen elevtexter som har endast 1 ledfamilj är 5 av 112 elevtexter (5 %) och andelen elevtexter 

som har 7 ledfamiljer är 2 av 112 elevtexter (2 %). Av samtliga 112 elevtexter är det mest 

förekommande antalet ledfamiljer i en elevtext 2 st. (31 %) och 3 st. (32 %) ledfamiljer (se tabell 6 

samt cirkeldiagram 4). Fler elevtexter skrivna av pojkar än elevtexter skrivna av flickor innehåller 

1 eller 2 ledfamiljer. Fler elevtexter skrivna av flickor än elevtexter skrivna av pojkar innehåller 4-

7 ledfamiljer. Gällande elevtexter som innehåller 3 ledfamiljer är detta lika vanligt i elevtexter 

skrivna av pojkar (18 st.) som i elevtexter skrivna av flickor (18 st.) (se tabell 6, stapeldiagram 2). 

Av de 100 elevtexter som har nått kravnivån är det mest förekommande antalet ledfamiljer 3 st., 

vilka återfinns i 33 st. av dessa elevtexter (33 %). Det minst förekommande antalet ledfamiljer är 

6 st. ledfamiljer, vilka återfinns i 1 st. av dessa elevtexter (1 %) (se tabell 6, stapeldiagram 2). Av 

de 12 elevtexter som ej nått kravnivån är det mest förekommande antalet ledfamiljer 2 st. 

ledfamiljer, som återfinns i 6 st. av dessa elevtexter (50 %). Det minsta förekommande antalet 

ledfamiljer är 4 st. ledfamiljer, vilka återfinns i 1 st. av dessa texter (ca 8 %). Inga av de 12 

elevtexter som ej nått kravnivån innehåller 5, 6 eller 7 ledfamiljer (se tabell 6, cirkeldiagram 6). 

Exempel från två av de fyra elevtexterna som endast innehåller 1 ledfamilj: 

 

Ledfamilj Personer: pojke-Viktor-han-en-kompis-Kal-Viktor-han-Viktor-Kal-Viktor-Kal-han-Kal-jag-dom-Kal-dom-dom-

Viktor-han-Kal-han-han-han-han-Viktor 

(Elevtext 22, pojke, N) 

 

Ledfamilj Personer: killen-en kille-han-Han-han-kompisar-Hans bästa kompis-Julius-de 

(Elevtext 103, pojke, EN) 

 

Exempel från en av de två elevtexter som innehåller 7 ledfamiljer: 

1. Ledfamilj Vatten: isvak-hål-isen-badklädder-vattnet-vattnet-vattnet-isen-vattnet 

2. Ledfamilj Räddningstjänst: ambulans-en av dom vittklädda gubbarna-ambulans-sjukhuset-männen- ambulansen 

3. Ledfamilj Sjukhuset: sjuksäng-vitt rum-sjuksköterska-hon-mask-hink-ärr-sjukhuset-en vecka-dom 

4. Ledfamilj Mobbad elev: skoldag-en sexåring-sexåringen-hon-sej-sexåringen 

5. Ledfamilj Matilda: Matilda- min lillasyster Felisia- mej-jag-mej-vi-jag-dej-jag-mej-mina-jag-jag-mej-jag-vi-vi-vi-vi-oss-Matilda-jag-

mej-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-mitt-jag-du-jag-jag-jag-du-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-mej-jag-jag-jag-jag-jag-jag-mej-dej-

jag.jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag 

6. Ledfamilj Felisia: lillasyster Felisia- Felisia-hon-vi-vi-vi-vi-oss-Felisia-hon- 

7. Ledfamilj Mamma: mamma-mamma-mamma-hon-hon-mamma-mamma-mamma-dom-dom 

(Elevtext 94, flicka, N) 
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7.2.3 Ledfamiljernas upprepade respektive varierade innehåll 

Tabell 7. Antal elevtexter som innehåller upprepade respektive varierade referenter av totalt 112 elevtexter från nationella provet i 
svenska årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej nått kravnivån (EN) samt kön.  
            Analysingång 
Elevtext  

Antal elevtexter som har 
upprepade referenter i 

ledfamiljerna 

Antal elevtexter som har 
varierade referenter i 

ledfamiljerna 

Alla (112 st.) 27 85 
Alla N (100 st.) 24 76 
Alla EN (12 st.) 3 9 
Pojkar (56 st.) 9 47 
Flickor (56 st.) 18 38 

 

 
Cirkeldiagram 7. Andel elevtexter (i 
procent) som har varierade eller upprepade 
referenter i ledfamiljerna, för samtliga 112 
elevtexter i studien, från elevtexter i det 
nationella provet i svenska årskurs 3, VT 
2016. 

 
Cirkeldiagram 8. Andel elevtexter (i 
procent) som har varierade eller upprepade 
referenter i ledfamiljerna, för de 100 elevtexter i 
studien som har nått kravnivån (N), från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 9. Andel elevtexter (i 
procent) som har varierade eller upprepade 
referenter i ledfamiljerna, för de 12 elevtexter i 
studien som ej nått kravnivån (EN), från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 

 
Stapeldiagram 3. Antal elevtexter, skrivna av pojkar respektive 
flickor, som har varierade respektive upprepade referenter i 
ledfamiljerna, från 112 elevtexter från det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 

Av analysen framgår att 27 elevtexter av 112 st. (24 %) har ledfamiljer som innehåller upprepade 

referenter (se tabell 7, cirkeldiagram 7). Exempel på upprepade referenter där ordet ’jag’ upprepas 

16 gånger och där ordet ’de’ upprepas 27 gånger:  

 

Ledfamilj huvudperson: vi-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-jag-min mamma-vi 

(Elevtext 36) 

 

Ledfamilj huvudpersonerna: de tre kusinerna- Kalle-Tommy-Lasse-de-de-de-de-de-de-deras-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-

de-dem-de-de-de-vi-de-de-de-de-sig 

(Elevtext 41) 
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Av analysen framgår även att 85 elevtexter av 112 st. (76 %) har ledfamiljer som innehåller 

varierade referenter (se tabell 7, cirkeldiagram 7). Exempel på en varierade referenter: 

 

Ledfamilj vatten: gädda-brax-lax-fjällröding-fisk-botten napp-drag-drag-fisk-gäddor-braxar-laxar-fjällrödingar-fiskar-fiskar 

(Elevtext 11) 

 

Av de 27 elevtexter som har upprepade referenter i ledfamiljerna är 18 elevtexter skrivna av 

flickor och 9 elevtexter skrivna av pojkar. Av de 85 elevtexter som har varierade referenter i 

ledfamiljerna är 38 elevtexter skrivna av flickor och 47 elevtexter skrivna av pojkar (se tabell 7, 

stapeldiagram 3). Av de 100 elevtexter som har nått kravnivån innehåller 24 st. upprepade 

referenter (24 %) och 76 st. varierade referenter (76 %). Av de 12 elevtexter som ej nått 

kravnivån innehåller 3 st. upprepade referenter (25 %) och 9 st. varierade referenter (75 %) (se 

tabell 7, cirkeldiagram 8 & 9). 

7.2.4 Ledfamiljernas fördelningar genom elevtexterna 

Tabell 8. Antal elevtexter där inga, någon eller några respektive samtliga ledfamiljer är genomgående i elevtexterna, av totalt 112 
elevtexter från nationella provet i svenska årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej 
nått kravnivån (EN) samt kön.  

 
                       Analysingång 
 
Elevtext 

Antal elevtexter där inga 
ledfamiljer är genomgående 

i elevtexterna 

Antal elevtexter där någon eller 
några ledfamiljer är 

genomgående i elevtexterna 

Antal elevtexter där samtliga 
ledfamiljer är genomgående i 

elevtexten 

Alla (112 st.) 2 80 30 
Alla N (100 st.) 1 73 26 
Alla EN (12 st.) 1 7 4 
Pojkar (56 st.) 2 37 17 
Flickor (56 st.) 0 43 13 

 

 
Cirkeldiagram 10. Andel elevtexter  
(i procent) som har respektive inte har 
genomgående ledfamiljer, för samtliga 112 
elevtexter i studien, från elevtexter i det 
nationella provet i svenska årskurs 3, VT 
2016. 

 
Cirkeldiagram 11. Andel elevtexter  
(i procent) som har respektive inte har 
genomgående ledfamiljer, för de 100 elevtexter i 
studien som har nått kravnivån (N), från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 12. Andel elevtexter  
(i procent) som har respektive inte har 
genomgående ledfamiljer, för de 12 elevtexter i 
studien som ej nått kravnivån (EN), från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 
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Stapeldiagram 4. Antal elevtexter, skrivna av pojkar respektive flickor, 
som har respektive inte har genomgående ledfamiljer, från 112 elevtexter från 
det nationella provet i svenska årskurs 3, VT 2016. 

Gällande de 112 elevtexterna i studien har 80 st. (ca 71 %) elevtexter endast någon eller några 

ledfamiljer som är genomgående. 30 st. (ca 27 %) elevtexter har ledfamiljer där samtliga är 

genomgående, och 2 st. (ca 2 %) elevtexter har inga genomgående ledfamiljer (se tabell 8). Av de 

30 elevtexter där samtliga ledfamiljer är genomgående är 13 st. skrivna av flickor och 17 st. 

skrivna av pojkar. Av de 80 elevtexter där någon eller några ledfamiljer är genomgående är 43 st. 

skrivna av flickor och 37 st. skrivna av pojkar. Av de 2 elevtexter där inga ledfamiljer är 

genomgående är 0 skrivna av flickor och 2 skrivna av pojkar (se tabell 8, stapeldiagram 4). Av de 

100 elevtexter som har nått kravnivån är det 26 st. elevtexter som har ledfamiljer där samtliga är 

genomgående (26 %). 73 st. elevtexter har någon eller några ledfamiljer som är genomgående (73 

%) och 1 elevtext har inga genomgående ledfamiljer (1 %) (se tabell 8, cirkeldiagram 11). Av de 

12 elevtexter som ej nått kravnivån är det 4 st. elevtexter som har ledfamiljer där samtliga är 

genomgående (33 %). 7 st. elevtexter har någon eller några ledfamiljer som är genomgående (ca 

59 %) och 1 elevtext har inga genomgående ledfamiljer (ca 8 %) (se tabell 8, cirkeldiagram 12). 

7.2.5 Logisk bindning 

Tabell 9. Antal elevtexter som innehåller logisk bindning - tillägg, logiskt bindning - specificering samt logisk bindning - utveckling, av 
totalt 112 elevtexter från nationella provet i svenska årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter. 

 
                      Analysingång 

Elevtext 
Innehåller logisk 

bindning - tillägg 
Innehåller logisk 

bindning – specificering 
Innehåller logisk 

bindning - utveckling 

Alla (112 st.) 112 99 0 

 

Av studiens 112 elevtexter innehåller samtliga elevtexter tillägg, 99 elevtexter innehåller 

specificering och 0 elevtexter innehåller utveckling (se tabell 9). 
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7.2.5.1 Logisk bindning - tillägg 

Tabell 10. Antal elevtexter som innehåller logisk bindning - tillägg, samt förekomsten av respektive tillägg, av totalt 112 elevtexter 
från nationella provet i svenska årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej nått 
kravnivån (EN) samt kön. 
       Analysingång 
 
Elevtext 

Antal texter som 
innehåller logisk 
bindning - tillägg 

Antal 
förekomster av 

ordet ‘och’ 

Antal 
förekomster av 

ordet ‘men’ 

Antal 
förekomster av 

ordet ‘utan’ 

Antal 
förekomster 

av ordet ‘fast’ 

Antal 
förekomster av 

ordet ‘som’ 

Alla (112 st.) 112 717 177 1 9 199 
Alla N (100 st.) 100 677 159 1 9 184 
Alla EN (12 st.) 12 40 18 0 0 15 
Pojkar (56 st.) 56 266 68 1 5 67 
Flickor (56 st.) 56 451 109 0 4 132 

 

 
Cirkeldiagram 13. Andelen (i procent) av 
respektive tilläggskonnektiv i samtliga 112 
elevtexter i studien, från elevtexter i det 
nationella provet i svenska årskurs 3, VT 
2016. 

 
Cirkeldiagram 14. Andelen (i procent) av 
respektive tilläggskonnektiv i de 100 elevtexter 
i studien som har nått kravnivån (N), från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 15. Andelen (i procent) av 
respektive tilläggskonnektiv i de 12 elevtexter i 
studien som ej nått kravnivån (EN), från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 

 
Stapeldiagram 5. Antal av respektive tilläggskonnektiv i texter 
skrivna av pojkar respektive flickor, från 112 elevtexter från det 

nationella provet i svenska årskurs 3, VT 2016. 

Av de 112 elevtexterna i studien innehåller samtliga logisk bindning i form av tillägg. Det 

tilläggskonnektivet som är mest förekommande är ‘och’ (717 st., 65 %). Det tilläggskonnektivet 

som är minst förekommande är ‘utan’ (1 st., 0,1 %) (se tabell 10, cirkeldiagram 13). Det mest 

förekommande tilläggskonnektivet, både i elevtexterna skrivna av flickor respektive pojkar är 

ordet ‘och’. ‘Och’ förekommer 451 gånger i elevtexterna skrivna av flickor och 266 gånger i 

elevtexterna skrivna av pojkar, vilket innebär att ‘och’ används nästan dubbelt så många gånger i 

texterna skrivna av flickor. Även tilläggskonnektiven ‘som’ och ‘men’ används nästan dubbelt så 

många gånger i elevtexterna skrivna av flickor som i elevtexterna skrivna av pojkar. Den enda 

förekomsten av tilläggskonnektivet ‘utan’ återfinns i en text skriven av en pojke (se tabell 10, 

stapeldiagram 5). Av de 100 st. elevtexter som har nått kravnivån är det mest förekommande 

tilläggskonnektivet ‘och’ (677 st., 65,7 %). Det näst mest förekommande tilläggskonnektivet är 

ordet ‘som’ (184 st., 17,9 %) (se tabell 10, cirkeldiagram 14). Av de 12 st. elevtexter som ej nått 

kravnivån är det mest förekommande tilläggskonnektivet ‘och’ (40 st., 54,8 %). Det näst mest 
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förekommande tilläggskonnektivet är ordet ‘men’ (18 st., 24,7 %). Tilläggskonnektiven ‘utan’ samt 

‘fast’ används inte i de elevtexter som ej nått kravnivån (se tabell 10, cirkeldiagram 15).  

 
Tabell 11. Antal elevtexter som innehåller få eller många tilläggskonnektiver, av totalt 112 elevtexter från nationella provet i svenska 
årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej nått kravnivån (EN) samt kön. 
             Analysingång 
 
 
 
Elevtext  

Antal texter 
som 

innehåller 
logisk 

bindning - 
tillägg 

Antal texter som 
innehåller få 

förekomster (1-9) av en 
tilläggs-konnektiv 

Antal texter som 
innehåller få 

förekomster (1-9) 
av flera olika 

tilläggs-
konnektiver 

Antal texter som 
innehåller många 

förekomster (10+) av 
en tilläggskonnektiv 

Antal texter som innehåller 
många förekomster av 

flera olika 
tilläggskonnektiver 

(minst 1 typ förekommer 10+ 
gånger) 

Alla (112 st.) 112 16 72 4 20 
Alla N (100 st.) 100 12 65 4 19 
Alla EN (12 st.) 12 4 7 0 1 
Pojkar (56 st.) 56 13 38 0 5 
Flickor (56 st.) 56 3 34 4 15 

 

 
Cirkeldiagram 16. Andelen elevtexter (i 
procent) som har få respektive många 
tilläggskonnektiver i samtliga 112 elevtexter i 
studien, från elevtexter i det nationella provet i 
svenska årskurs 3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 17. Andelen elevtexter (i 
procent) som har få respektive många 
tilläggskonnektiver i de 100 elevtexter i studien 
som har nått kravnivån (N), från elevtexter i det 
nationella provet i svenska årskurs 3, VT 
2016. 

 
Cirkeldiagram 18. Andelen elevtexter (i 
procent) som har få respektive många 
tilläggskonnektiver i de 12 elevtexter i studien 
som ej nått kravnivån (EN), från elevtexter i 
det nationella provet i svenska årskurs 3, VT 
2016. 

 
Stapeldiagram 6. Antal elevtexter skrivna av pojkar respektive 
flickor som har få respektive många tilläggskonnektiver, från 112 
elevtexter från det nationella provet i svenska årskurs 3, VT 2016. 

Av samtliga 112 elevtexter är det mest förekommande att elevtexterna innehåller få förekomster 

av flera olika tilläggskonnektiver (64,3 %). Detta syns exempelvis i elevtext 12, som använder ‘och’ 

6 gånger samt ‘som’ 1 gång. Det minst förekommande i de 112 elevtexterna är många förekomster 

av en tilläggskonnektiv (3,6 %) (se tabell 10, cirkeldiagram 16), exempelvis ’och’ 19 gånger i 

elevtext 68. Både i elevtexterna skrivna av flickor och pojkar är få förekomster av flera olika 

tilläggskonnektiver det mest förekommande (34 st. respektive 38 st.) (se tabell 10, stapeldiagram 

6). Det näst mest förekommande i texter skrivna av flickor är många förekomster av olika 

tilläggskonnektiver (15 st.), exempelvis ’och’ 18 gånger, ’men’ 10 gånger och ’som’ 6 gånger i elevtext 

66, flicka. I texter skrivna av pojkar är det näst mest förekommande få förekomster av en 

tilläggskonnektiv (13 st.). Inga texter skrivna av pojkar innehåller många förekomster av en 
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tilläggskonnektiv, och av tabellen framgår att dessa texter ej nått kravnivån (se tabell 11, 

stapeldiagram 6). Både i elevtexterna som har nått kravnivån och de som ej nått kravnivån är få 

förekomster av flera olika tilläggskonnektiver det mest förekommande (65 st., 65 % respektive 7 

st., 58,3 %). Det näst mest förekommande i de elevtexter som har nått kravnivån är många 

förekomster av flera olika tilläggskonnektiver (19 st., 19 %) och i de elevtexter som ej nått 

kravnivån är det få förekomster av en tilläggskonnektiv (4 st., 8,3 %) (se tabell 11, cirkeldiagram 

17 och 18). 

7.2.5.2 Logisk bindning - specificering 

Tabell 12. Antal elevtexter som innehåller logisk bindning - specificering, samt förekomsten av respektive specificering, av totalt 112 
elevtexter från nationella provet i svenska årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej 
nått kravnivån (EN) samt kön. 
   Analysingång 
 
Elevtext  

Antal texter som 
innehåller logisk 

bindning - 
specificering 

Antal 
förekomster 
av ordet ‘för’ 

Antal 
förekomster 

av ordet 
‘eftersom’ 

Antal 
förekomster 

av ordet 
‘då’ 

Antal 
förekomster 

av ordet 
‘när’ 

Antal 
förekomster 

av ordet 
‘om’ 

Antal 
förekomster 

av ordet 
‘så’ 

Alla (112 st.) 101 56 1 96 133 29 177 
Alla N (100 st.) 94 52 1 80 126 23 166 
Alla EN (12 st.) 7 4 0 16 7 6 11 
Pojkar (56 st.) 47 18 0 31 55 4 75 
Flickor (56 st.) 54 38 1 65 78 25 102 

 

 

 
Cirkeldiagram 19. Andelen av respektive 
specificeringskonnektiver i samtliga 112 
elevtexter i studien, från elevtexter i det 
nationella provet i svenska årskurs 3, VT 
2016. 

 
Cirkeldiagram 20. Andelen av respektive 
specificeringskonnektiver i de 100 elevtexter i 
studien som har nått kravnivån (N), från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 
årskurs 3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 21. Andelen av respektive 
specificeringskonnektiver i de 12 elevtexter i 
studien som ej nått kravnivån (EN), från 
elevtexter i det nationella provet i svenska 

årskurs 3, VT 2016. 

 
Stapeldiagram 7. Antal av respektive specificeringskonnektiver i 
texterna skrivna av pojkar respektive flickor, från 112 elevtexter 
från det nationella provet i svenska årskurs 3, VT 2016. 

Av de 112 elevtexterna är det mest förekommande specificeringskonnektivet ‘så’ (177 st., 36 %). 

Det minst förekommande specificeringskonnektivet är ‘eftersom’ (1 st., 0,2 %) (se tabell 12, 

cirkeldiagram 19). Det mest förekommande specificeringskonnektivet, både i elevtexterna skrivna 

av flickor och pojkar är ‘så’ (102 respektive 75 st.). Det minst förekommande 
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specificeringskonnektivet ‘eftersom’ återfinns i en text skriven av en 

flicka. Specificeringskonnektiverna ‘för’ och ‘då’ förekommer ungefär dubbelt så många gånger i 

elevtexterna skrivna av flickor som i elevtexterna skrivna av pojkar (38 mot 18 gällande ‘för’ och 

65 mot 31 gällande ‘då’). Specificeringskonnektivet ‘om’ används drygt 6 gånger mer i texter 

skrivna av flickor än i texter skrivna av pojkar (se tabell 12, stapeldiagram, 7). Av de 100 st. 

elevtexter som har nått kravnivån är det mest förekommande specificeringskonnektivet ‘så’ (166 

st., 37,1 %) och de 12 elevtexter som ej nått kravnivån är det ’då’ (16 st., 36,4 %). Det näst mest 

förekommande specificeringskonnektivet i de elevtexter som har nått kravnivån är ‘när’ (126 st., 

28,1 %) och i de elevtexter som ej nått kravnivån är det ’så’ (11 st., 25 %) (se tabell 12, 

cirkeldiagram 20 & 21).  

 
Tabell 13. Antal elevtexter som innehåller få eller många specificeringskonnektiver, av totalt 112 elevtexter från nationella provet i 
svenska årskurs 3 år 2016. Fördelat på samtliga elevtexter, om elevtexten nått kravnivån (N) eller ej nått kravnivån (EN) samt kön. 
        Analysingång 
 
 
 
Elevtext 

Antal texter som 
innehåller logisk 

bindning - 
specificering 

Antal texter som 
innehåller få 

förekomster (1-9) 
av ett 

specificeringskon
nektiv 

Antal texter som 
innehåller få 

förekomster (1-9) 
av flera olika 

specificeringskon
nektiver 

Antal texter som 
innehåller 

många före-
komster (10+) av 

ett 
specificerings-

konnektiv 

Antal texter som 
innehåller många 

förekomster av olika 
specificerings-

konnektiver 
(minst 1 typ förekommer 

10+ gånger) 

Alla (112 st.) 101 17 82 0 2 
Alla N (100 st.) 94 15 78 0 1 
Alla EN (12 st.) 7 2 4 0 1 
Pojkar (56 st.) 47 13 34 0 0 
Flickor (56 st.) 54 4 48 0 2 

 

 
Cirkeldiagram 22. Andel elevtexter som har få respektive många 
specificeringskonnektiver i samtliga 112 elevtexter i studien, från 
elevtexter i det nationella provet i svenska årskurs 3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 23. Andel elevtexter som har få respektive många 
specificeringskonnektiver i de 100 elevtexter i studien som har nått 
kravnivån (N), från elevtexter i det nationella provet i svenska årskurs 
3, VT 2016. 

 
Cirkeldiagram 24. Andel elevtexter som har få respektive många 
specificeringskonnektiver i de 12 elevtexter i studien som ej nått 
kravnivån (N), från elevtexter i det nationella provet i svenska årskurs 
3, VT 2016. 

 
Stapeldiagram 8. Antal elevtexter skrivna av pojkar respektive 
flickor som har få respektive många specificeringskonnektiver av 
respektive specificeringskonnektiv, från 112 elevtexter från det nationella 
provet i svenska årskurs 3, VT 2016. 

 

Av samtliga 112 elevtexter är det mest förekommande att elevtexterna innehåller få 

förekomster av flera olika specificeringskonnektiver (81,2 %), till exempel elevtext 94 som har 5 

st. ‘när’, 2 st. ‘för’, 1 st. ’om’ och 3 st. ‘så’. Det minst förekommande är många förekomster av en 
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typ av specificeringskonnektiv, vilket förekommer 0 gånger (se tabell 13, cirkeldiagram 22). Få 

förekomster av flera olika specificeringskonnektiver är mest förekommande både i elevtexterna 

skrivna av flickor och av pojkar (48 st. respektive 34 st.) (se tabell 13, stapeldiagram 8). Det mest 

förekommande, både i elevtexterna som har nått och ej nått kravnivån är att de innehåller få 

förekomster av flera olika specificeringskonnektiver (78 st., 83 % respektive 4 st., 57,1 %) (se 

tabell 13, cirkeldiagram 23 & 24). 

7.3 Sammanfattning av analys och resultat  

Nedan presenteras studiens analys och resultat sammanfattningsvis i korthet. 

7.3.1 Språklig kompetens i samtliga elevtexter 

De flesta elevtexter uppvisar språklig kompetens utifrån de fem analysingångar som har 

undersökts i denna studie. Dock saknas en analysingång eller delar av analysingångar i vissa 

texter, men samtliga texter uppvisar språklig kompetens utifrån några analysingångar. Gällande 

ordvariationsindex är det genomsnittliga värdet 40,68 för samtliga 112 elevtexter. Det lägsta 

respektive högsta förekommande ordvariationsindexet är 25,08 respektive 81,84. Långa ord 

återfinns i samtliga 112 elevtexter. I genomsnitt innehåller elevtexterna 14,54 långa ord. Det lägsta 

respektive högsta antalet långa ord i en elevtext är 1 respektive 56. Överlånga ord återfinns i 17 av 

de 112 elevtexterna. I genomsnitt innehåller dessa 17 elevtexter 1,06 överlånga ord. Det lägsta 

respektive högsta antalet överlånga ord är 1 respektive 2. Endast 1 elevtext innehåller 2 överlånga 

ord. Gällande tematisk bindning är det mest förekommande att elevtexterna innehåller både 

temaupprepning och temaprogression. Det minst förekommande är att elevtexterna innehåller 

endast temaprogression eller varken temaupprepning eller temaprogression. Gällande 

referensbindning är det mest förekommande att elevtexter innehåller 2-3 ledfamiljer, där det 

lägsta respektive högsta noterade antalet ledfamiljer är 1 respektive 7. Det lägsta respektive högsta 

noterade antalet ord i en enstaka ledfamilj är 2 st. respektive 85 st. Det mest förekommande är att 

elevtexterna innehåller varierade referenter. Det mest förekommande är att elevtexterna 

innehåller någon eller några genomgående ledfamiljer. Det är väldigt låg förekomst av elevtexter 

där inga ledfamiljer är genomgående - detta återfinns endast i 2 elevtexter. Gällande logisk 

bindning innehåller samtliga 112 elevtexter tilläggskonnektiver, 99 elevtexter innehåller 

specificeringskonnektiver och inga elevtexter innehåller utvecklingskonnektiver. Gällande 

tilläggskonnektiver är det mest förekommande ordet i elevtexterna ‘och’, gällande 

specificeringskonnektiver är det ’så’. De minst förekommande tilläggskonnektiven är ‘utan’ och 

‘fast’, gällande specificeringskonnektiver är det ’eftersom’. Det mest förekommande i elevtexterna är 

att de innehåller få förekomster av flera olika tilläggskonnektiver samt specificeringskonnektiver. 

Inga elevtexter innehåller många förekomster av en specificeringskonnektiv. Inga elevtexter 

innehåller utvecklingskonnektiver. 



 

 43 

7.3.2 Språklig kompetens i elevtexterna gällande kön 

Gällande ordvariationsindex har elevtexterna skrivna av flickor i genomsnitt marginellt högre 

ordvariationsindex än elevtexterna skrivna av pojkar. De högsta respektive lägsta OVIX-värdena 

återfinns i texter skrivna av pojkar. Elevtexter skrivna av flickor innehåller i genomsnitt fler långa 

ord än elevtexter skrivna av pojkar. Den text som innehåller högst respektive minst antal långa 

ord är skrivna av en flicka respektive pojke. 17 elevtexter innehåller överlånga ord, där 9 st. är 

skrivna av flickor och 8 st. är skrivna av pojkar. Endast 1 elevtext innehåller 2 överlånga ord, och 

är skriven av en flicka, och de övriga 16 innehåller 1. Gällande tematisk bindning är det nästan 

dubbelt så många texter som är skrivna av pojkar som endast innehåller temaupprepning jämfört 

med texterna skrivna av flickor. Fler elevtexter skrivna av flickor än av pojkar innehåller både 

temaupprepning och temaprogression. Av de 3 elevtexter som varken innehåller temaupprepning 

eller temaprogression är 2 skrivna av flickor. Gällande referensbindning är det mest 

förekommande att elevtexter skrivna av pojkar innehåller 2-3 ledfamiljer och att elevtexter 

skrivna av flickor innehåller 3-4 ledfamiljer. Högst antal ledfamiljer i texterna skrivna av flickor är 

7 och är i texterna skrivna av pojkar 6. Högst antal ord i en ledfamilj i texterna skrivna av flickor 

är 85 och är i texterna skrivna av pojkar 46. Elevtexterna skrivna av flickor innehåller fler 

upprepade referenter än texterna skrivna av pojkar. Bland de elevtexter där samtliga ledfamiljer är 

genomgående, är fler elevtexter skrivna av pojkar än flickor. Gällande logisk bindning innehåller 

samtliga elevtexter skrivna av både flickor och pojkar tilläggskonnektiver. Tilläggskonnektiverna 

‘och’, ‘men’ och ‘som’ är mer förekommande i texter skrivna av flickor än i texter skrivna av pojkar. 

Tilläggskonnektiverna ‘utan’ och ‘fast’ förekommer minst i elevtexterna men återfinns mest i 

texterna skrivna av pojkar. Inga av texterna skrivna av pojkar innehåller många förekomster av en 

tilläggskonnektiv, medan detta återfinns i texterna skrivna av flickor. Det är mer förekommande i 

texterna skrivna av flickor att de innehåller många förekomster av flera olika tilläggskonnektiver. 

Gällande specificering är det något större förekomst av specificeringskonnektiver i texterna 

skrivna av flickor än i texterna skrivna av pojkar. Specificeringskonnektiverna ‘för’ och ‘då’ 

används ungefär dubbelt så många gånger i texterna skrivna av flickor som i texterna skrivna av 

pojkar, och ordet ‘om’ används drygt 6 gånger så ofta i texterna skrivna av flickor. Det mest 

förekommande, både i texterna skrivna av flickor och pojkar, är att de innehåller få förekomster 

av flera olika specificeringskonnektiver. Inga av texterna skrivna av pojkar innehåller många 

förekomster av flera olika specificeringskonnektiver, medan 2 texter skrivna av flickor innehåller 

detta. Det är drygt tre gånger så vanligt att texterna skrivna av pojkar innehåller få förekomster av 

en specificeringskonnektiv, än texterna skrivna av flickor. 

7.3.3 Språklig kompetens i elevtexterna gällande uppnådd kravnivå eller ej 

Gällande ordvariationsindex har de elevtexter som har nått kravnivån i genomsnitt högre 

ordvariationsindex än de elevtexter som ej nått kravnivån. Både det lägsta och det högsta OVIX-

värdet är högre i de elevtexter som har nått kravnivån. De elevtexterna som har nått kravnivån 
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innehåller i genomsnitt nästan dubbelt så många långa ord som de elevtexter som ej nått 

kravnivån. Samtliga överlånga ord återfinns i elevtexter som har nått kravnivån. Gällande 

tematisk bindning är det mest förekommande att de texter som har nått kravnivån innehåller 

både temaupprepning och temaprogression. Gällande de elevtexter som ej nått kravnivån är det 

mest förekommande att de endast innehåller temaupprepningar. Dock är det mer förekommande 

med enbart temaprogression i de elevtexter som ej nått kravnivån, jämfört med de elevtexter som 

har nått kravnivån. Gällande referensbindning är det mest förekommande att elevtexter som har 

nått kravnivån innehåller 3 ledfamiljer och att elevtexter som ej nått kravnivån innehåller 2 

ledfamiljer. Högst antal ledfamiljer i de elevtexter som har nått kravnivån är 7 st. och i de 

elevtexter som ej nått kravnivån är 4 st. Högst antal ord i en enstaka ledfamilj är 85 st. och 

återfinns i en text som ej nått kravnivån, och som är skriven av en flicka. Upprepade referenter är 

mer förekommande i elevtexter som har nått kravnivån. Elevtexter där samtliga ledfamiljer är 

genomgående och där någon eller några ledfamiljer är genomgående är mest förekommande, 

både i elevtexter som har nått kravnivån och i de som ej nått kravnivån. Gällande logisk bindning 

är det mest förekommande tilläggskonnektivet ‘och’, både i de elevtexter som har nått kravnivån 

och ej nått kravnivån. Det näst mest förekommande tilläggskonnektivet i elevtexterna som har 

nått kravnivån är ’som’, och i elevtexterna som ej nått kravnivån ’men’. Tilläggskonnektiven ‘utan’ 

och ‘fast’ återfinns inte i någon text som ej nått kravnivån, medan ett fåtal återfinns i texterna som 

har nått kravnivån. Det mest förekommande, både i texterna som har nått kravnivån och texterna 

som ej nått kravnivån, är att de innehåller få förekomster av flera olika tilläggskonnektiver. Det 

näst mest förekommande i texterna som har nått kravnivån är att de innehåller många 

förekomster av flera olika tilläggskonnektiver, medan det i texterna som ej nått kravnivån är att 

de innehåller få förekomster av en tilläggskonnektiv. Det mest förekommande i elevtexterna som 

har nått kravnivån är specificeringskonnektivet ‘så’, och i elevtexterna som ej nått kravnivån ‘då’. 

Det näst mest vanliga specificeringskonnektivet i texterna som nått kravnivån är ‘när’, och i 

texterna som ej nått kravnivån är det ‘så’. Det mest förekommande, både i texterna som har nått 

och ej nått kravnivån, är få förekomster av flera olika specificeringskonnektiver. En större andel 

av de texter som ej nått kravnivån, än de som har nått kravnivån, saknar specificering. 
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8 Diskussion 

Syftet med denna studie är undersöka huruvida ett urval av berättande elevtexter från årskurs 3 i 

det nationella provet i svenska från VT 2016, uppvisar andra språkliga kompetenser än de som 

det nationella provets bedömningsmaterial bedömer. Detta har undersökts utifrån studiens tre 

forskningsfrågor (se Syfte s. 17), som tillsammans med analysen och resultatet utgör grunden för 

diskussionen. 

8.1 Spannet av språklig kompetens i elevtexterna  

Samtliga 112 elevtexter som analyserats i studien har utifrån det nationella provets 

bedömningsmaterial bedömts som antingen nått kravnivån (N) eller ej nått kravnivån (EN). 

Gällande uppvisade språkliga kompetenser utifrån de fem analysingångarna uppvisas skillnader 

mellan elevtexterna. Generellt uppvisar de texter som ej nått kravnivån en lägre språklig 

kompetens utifrån de fem analysingångar. Dock uppvisar texterna som ej nått kravnivån endast 

en något lägre språklig kompetens gällande vissa analysingångar, än med de texter som har nått 

kravnivån. Detta gäller exempelvis för ordvariationsindex, där det lägsta noterade värdet för de 

elevtexter som ej nått kravnivån endast ligger något lägre (25,08) än det lägsta noterade värdet för 

de elevtexter som har nått kravnivån (27,50). Detta kan dock påverkas av att ordvariationsindex 

tar hänsyn till textens totala antal ord och antalet unika ord i texten (Hultman & Westman, 1977, 

s. 56). Trots att antalet ord i de texter som ej nått kravnivån i genomsnitt är färre än i de texter 

som har nått kravnivån, är andelen unika ord inte särskilt mycket lägre i de texter som ej nått 

kravnivån. Detta gör i slutändan att skillnaden i ordvariationsindex mellan texter som har nått 

kravnivån och ej nått kravnivån inte blir särskilt stor. Detta visar på att det inte nödvändigtvis är 

stor skillnad i språklig kompetens mellan de texter som har nått kravnivån och de som ej nått 

kravnivån utifrån ordvariationsindex. Dock visar båda genomsnittliga OVIX-värdena på låg 

ordvariation (Heimann Mühlenbock, 2013, s. 36). Även gällande varierade och upprepade 

referenter uppvisas inga större skillnader i språklig kompetens gällande de elevtexter som har nått 

respektive ej nått kravnivån, då varierade och upprepade referenter används i lika stor 

utsträckning. Gällande tilläggskonnektiver, framgår det av analysen att dessa återfinns i samtliga 

112 elevtexter, oavsett om texten nått kravnivån eller ej. Detta tyder på att det inte är någon 

större skillnad i språklig kompetens mellan de texter som ej nått kravnivån och de texter som har 

nått kravnivån, gällande dessa aspekter.  

Däremot uppvisas skillnader i språklig kompetens gällande tematisk bindning, då det av 

studiens analys framgår att 25 % av de texter som ej nått kravnivån endast innehåller 

temaprogression, medan enbart 1 % av de texter som har nått kravnivån enbart innehåller 

temaprogression. Enligt Christie & Derewianka (2008, s. 23) och Nyström (2001, ss. 12, 90) 
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skapar användandet av temaprogression koherens, förhöjer kvaliteten samt förstärker dynamiken 

i en text, vilket tyder på att språklig kompetens i dessa aspekter påvisas i högre grad i texter som 

ej nått kravnivån, än i de texter som har nått kravnivån. Detta tyder på att de elevtexter som har 

bedömts ej nått kravnivån (EN) ändå visar på språklig kompetens, som ej bedöms utifrån det 

nationella provets bedömningsmaterial. 

Trots att de elevtexter som ej nått kravnivån i vissa analysingångar påvisar högre språklig 

kompetens, är det ändå de elevtexter som har nått kravnivån som generellt påvisar en högre grad 

av språklig kompetens. Detta utmärks exempelvis genom och att elevtexter som har nått 

kravnivån i högre grad innehåller specificeringskonnektiver och att överlånga ord enbart återfinns 

i dessa elevtexter. Även gällande långa ord återfinns dessa i högre grad i de elevtexter som har 

nått kravnivån. Enligt Hultman och Westman (1997, s. 78) anses många långa ord i en text å ena 

sidan vara ett tecken på en varierad och innehållsrik text, men kan å andra sidan skapa en tung 

och svårläst text. Dock kan det diskuteras huruvida elevtexterna i studien, skrivna av elever i 

årskurs 3, påvisar tecken på att vara tunga och svårlästa på grund av långa och överlånga ord.  

Däremot uppvisas ett spann av språklig kompetens gällande de texter som har nått kravnivån. 

Det lägsta antalet långa ord är nästa lika få i de texter som har nått kravnivån som de som ej nått 

kravnivån, och detsamma gäller det lägsta antalet ledfamiljer samt antal ord i en ledfamilj. 

Däremot är det de elevtexter som har nått kravnivån som innehåller högst antal långa ord, antal 

ledfamiljer och antal ord i en ledfamilj. Antalet ord i en ledfamilj påverkas antagligen av antalet 

typer av referensbindningar inom samma ledfamilj; ledfamiljer som innehåller flera typer av 

referensbindningar blir med större sannolikhet längre.   

8.2 Lärares möjligheter att undervisa för att främja språklig kompetens? 

De språkliga kompetenser som har analyserats i studien utifrån de fem analysingångarna har visat 

sig påminna om de existerande bedömningskriterierna för det nationella provet i svenska för 

årskurs 3 gällande delprov F och G, berättande texter. Delprov F bedömer om elevtexten 

innehåller tydlig inledning, handling och avslutning. En parallell till denna bedömning finns i 

kunskapskraven svenska för årskurs 3 i Lgr11: "De berättande texter eleven skriver har tydlig 

inledning, handling och avslutning." (Skolverket 2019a, s. 263). Elever som läser svenska som 

andraspråk skriver samma nationella prov, där bedömningskriterierna för svenska som 

andraspråk beskriver att: ”De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i 

huvudsak fungerande handling.” (Skolverket, 2019a, s. 275). Dessa bedömningskriterier är inte 

underlaget för studien, utan studien har istället fokuserat på lexikogrammatiken i elevtexterna, 

men däremot kan denna ”röda tråd” samt tydlig inledning, handling och avslutning liknas vid vad 

lexikogrammatiken menar med att texten ska var sammanhängande och koherent. I 

undervisningssammanhang har det dock visat sig att lärares användning av begreppet ”röd tråd” 

som en beskrivning av textens struktur, kan upplevas som diffus (Östlund-Stjärnegårdh, 2002, ss. 

109-110). Ett konkret sätt för lärare att hjälpa eleverna att skapa “en röd tråd” i sina elevtexter 
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kan vara att arbeta med tematisk bindning, genom temaprogression och temaupprepning för att 

skapa koherens i texterna, vilket kan underlätta för skapande av tydlig inledning, handling och 

avslutning. Detta då tidigare forskning menar att koherens i en text skapas genom exempelvis 

temaprogression (Christie & Derewianka, 2008, s. 23; Ebrahimi & Khedri, 2012). Halliday och 

Webster (2014, s. 185) menar också att textens budskap tydliggörs genom ett tydligt användande 

av tema. Dock menar Thorsten (2018, s. 12) att elever ofta har svårigheter med att skapa 

koherens och sammanhang i sina texter, vilket tyder på att konkret arbete i klassrummet med 

tematisk bindning kan hjälpa elever med koherens. Ytterligare en språklig kompetens som kan 

skapa koherens, och som samtliga elevtexter i studien har uppvisat, är referensbindningar. Dessa 

referensbindningar, menar Nyström (2001, s. 35), bidrar till textens sammanhållning. Även 

Wiksten Folkeryd (2016, ss. 152-153) menar att en text som har sammanhängande och 

genomgående ledfamiljer bidrar starkare till en röd tråd och koherens, då nya ämnen inte plötsligt 

dyker upp. Denna studie har funnit att ledfamiljerna i elevtexterna har varierat i antal, längd och 

dessutom i antal ord per ledfamilj, samt att ledfamiljerna i elevtexterna har varierat mellan att vara 

genomgående i texten eller ej. Detta resultat pekar på att även arbete med ledfamiljer är något 

lärare kan använda sig av i undervisningen i svenska, för att hjälpa elever att skapa en koherent 

text. Utöver detta kan analysingången logisk bindning kopplas till det nationella provets 

bedömningskrav F; inledning, handling och avslutning, då konnektiver anger samband mellan 

satserna vilket skapar koherens (Nyström, 2001, ss. 11, 100). Studien visar att samtliga elevtexter 

innehåller tilläggskonnektiver; ‘och, men, utan, fast, som’, där ‘och’ är överrepresenterat, vilket ligger i 

linje med vad Nyström (2001, s. 101) säger om att ’och’ är ett vanligt ord. De flesta elevtexter 

innehåller också specificerings-konnektiver; ‘för, eftersom, då, när, om, så‘, medan inga elevtexter 

innehåller utvecklingskonnektiver; ´till exempel, alltså’. I och med att vissa konnektiver 

överanvänds, medan vissa inte används alls, tyder detta på att lärare i klassrummet kan arbeta mer 

med att synliggöra för elever vilka olika typer av konnektiver som finns tillgängliga, och hur dessa 

kan användas för att skapa ”en röd tråd” eller inledning, handling och avslutning. Dessa 

konnektiver kan även kopplas till kravnivån i delprov G, där elevtexten bland annat bedöms 

utifrån om den innehåller ett antal formord, vilket de ovanstående konnektiverna bland annat kan 

anses motsvara. En högre användning av konnektiver kan både hjälpa elever att utveckla texten 

och att skriva en längre text, vilket skulle skapa ett större underlag för lärare att bedöma. Detta 

kan vara särskilt hjälpsamt då en del elevtexter i det nationella provet i svenska för årskurs 3 är 

mycket korta och därmed svårbedömda av den anledningen. 

Östlund-Stjärnegårdh (2002, ss. 92, 109) menar att det i praktiken inte är möjligt för lärare att 

utföra en detaljerad analys av elevtexterna, som exempelvis ordvariationsindex och 

referensbindning, på grund av att det skulle ta för mycket tid i anspråk. Detta kan särskilt vara 

svårt att hinna med vid rättning av de nationella proven. Däremot pekar resultaten av analysen i 

denna studie på att den språklig kompetens som finns i elevtexterna kan tas tillvara av lärare och 

arbetas vidare med, genom att arbeta med dem i klassrummet. Berättande texter är en komplex 
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genre (Gibbons, 2013, s. 97) som kan bidra till elevers språkliga kompetens, om de får chans att 

på djupet och på ett konkret sätt arbeta med textbindning av olika slag, som exempelvis tematisk 

bindning, textbindning och logisk bindning. Ebrahimi och Khedri (2012) menar att lärarna bör 

lyfta blicken från det traditionella sättet att undervisa satsgrammatik, vilket ligger i linje med 

lexikogrammatiken, som är det skikt som ger betydelserna ett språkligt uttryck inom den 

funktionella grammatiken (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 24). Å ena sidan uppvisar elevtexterna 

i studien andra språkliga kompetenser är vad det nationella provets bedömningsmaterial 

bedömer, exempelvis genom att de fem analysingångarna går in på detaljnivå som mer specifikt 

analyserar en viss språklig kompetens, medan bedömningsmaterialet är mer generellt och brett i 

sin bedömning. Men å andra sidan uppvisas många likheter mellan studiens fem analysingångar 

och det nationella provets bedömningsmaterial, då de behandlar samma områden, men då flera 

analysingångar behöver sammanvägas för att motsvara det nationella provets 

bedömningsmaterial. 

8.3 Språklig kompetens gällande pojkars och flickors texter  

Elevtexterna i studien skrivna av flickor visar i högre grad på språklig kompetens än elevtexterna 

skrivna av pojkar. Detta ligger i linje med vad Gustav Karlsson (2012) på hemsidan 

Skolvärlden.se skriver om att pojkar presterar sämre än flickor i de nationella provet i svenska i 

årskurs 3. Vidare menar Anna Sjögren (2017) i SNS Analys att flickors resultat inte bara är högre 

än pojkarnas, utan att även denna skillnad blir större högre upp i årskurserna. Denna skillnad är 

även synlig i forskning gjord av Adams och Simmons (2018, s. 235) på 116 elever i 

Storbritannien, där pojkarna tenderade att skriva kortare texter flickorna. Detta tyder på att 

arbetet med pojkars skriv- och språkliga kompetenser bör arbetas med redan i de lägre klasserna, 

för att minska denna skillnad. Även Maryam Bijami, Seyyed Hosein Kashef och Mahta Khaksari 

(2013, s. 10) menar att lärare bör fokusera mer på pojkars skrivande, då flickor skriver mer 

detaljerat än pojkar, och att detta kan ske genom att fokusera på konkreta processer. Det 

konkreta arbetet kan förslagsvis ske genom att lyfta upp de analysingångar som undersökts i 

denna studie i form av tema-rema, referensbindningar och logiska bindningar, som noterats ovan. 

Katharina Andersson menar å andra sidan i sin avhandling baserad på det nationella provet i 

svenska år 2009, att pojkar besitter god textrörlighet i berättande texter genom användandet av 

intertextualitet och metaforer. Detta visar på att pojkar i de lägre årskurserna besitter god språklig 

kompetens. Adams och Simmons (2018, s. 235) visade även i sin studie att ordförrådet var jämlikt 

mellan könen. Även i resultaten i denna studie påvisas i vissa fall högre språklig kompetens i 

elevtexter skrivna av pojkar, exempelvis då fler texter skrivna av pojkar i högre grad innehåller 

varierade referenter, där referenterna varieras istället för att upprepas, samt att texterna av pojkar 

i högre grad har ledfamiljer där samtliga är genomgående i elevtexten. 
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8.4 Framtida forskning  

En fundering som har uppstått under processen och som ännu kvarstår är hur det kommer sig att 

pojkar generellt tenderar att uppvisa lägre språklig kompetens än flickor? Förutom att detta 

uppvisas i elevers skrivförmåga, uppvisas samma resultat gällande pojkars läsförmåga i PIRLS 

2016 (Skolverket, 2017b, ss. 30, 38, 40). En framtida forskningsaspekt som skulle vara intressant 

att undersöka är om det finns ett samband mellan elevers läsförmåga eller läserfarenhet och 

skrivkompetens, och vad är det som gör att pojkar tenderar att uppvisa lägre språklig förmåga än 

flickor. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Analysexempel av en elevtext i Excel 

Analysingång Elevtext 1 (0068) P-N 

Textens innehåll  

Totalt antal ord (tokens) 67 

Antal korta ord (1-6 bokstäver) 61 

Antal långa ord (7-13) 5 

--> Vilka ord? 
felstavade ord,  
gällande antal bokstäver, i fetstil 

ÄLSKADE, burjade, andrats, packade, behovde 

Antal överlånga ord (14 & uppåt) 1 

---Texter som innehåller överlånga ord 1 

--> Vilka ord? 
 
felstavade ord,  
gällande antal bokstäver, i fetstil 

kattastråf badet (särskrivet) (15) 

Ordvariationsindex från LIX (OVIX) 55,09 

Ordvariationsindex (OVIX) EGEN formel 
 
log(tokens)/log (2-(log(types)/log(tokens)) 
tokens= antal totala ord  
types= antalet unika ord 

51.94 

- Antal unika ord (lemma) (types) 47 

- De 5 mest frekventa lemman 
(frekvens - om samma; alfabetisk ordning) 
innehållsord i fet stil 

dom (5) 
och (4) 

åka/åkte (3) 
bada (3) 

då (3) 

Textens mikrostruktur  

Temaupprepning 
Tema: nominalfras, adverbialfras, prepositionsfras 

Och, Och 

Bara TemaUpprepning  

Temaprogression 
rema. Tema 

Al. Och han 

Bara TemaProgression  

Både TU & TP 1 

VARKEN TU eller TP  

Referensbindning 
(substantiv, pronomen) 1. vatten: kattastråf badet-dit 

2. karaktärer: en kille-Al-han-Al-dom-dom-dom-
dom-dom 

3. väder: vädret-sol 
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Antal ledfamiljer 3 

ledfamilj 1 (antal ord) 2 

ledfamilj 2 (antal ord) 9 

ledfamilj 3 (antal ord) 2 

ledfamilj 4 (antal ord)  

ledfamilj 5 (antal ord)  

ledfamilj 6 (antal ord)  

ledfamilj 7 (antal ord)  

TOTALT antal ord i en ledfamilj  

Har 1 ledfamilj  

Har 2 ledfamiljer  

Har 3 ledfamiljer 1 

Har 4 ledfamiljer 
 

Har 5 ledfamiljer  

Har 6 ledfamiljer  

Har 7 ledfamiljer  

- upprepade referenter  

Enbart genomgående ref-bind.  

- Finns Varierade referenter? 1 

INGA genomgående ref-bind.  

BLANDAT - NÅN/NÅGRA genomgående ref-bind. 1 

Hur ser fördelningen av ledfamiljer ut i texten? 1. endast i början av texten 
2. genom hela texten 
3. endast vid slutet 

Logisk bindning - tillägg 
(och, men, utan, fast, som) 

och - 4 st 
men - 1 st 
som - 1 st 

Har tillägg 1 

FÅ tillägg 1-9 förekomster (en konnektiv)  

FÅ tillägg 1-9 förekomster (flera olika konnektiver) 1 

MÅNGA tillägg 10+ förekomster (en konnektiv)  

MÅNGA tillägg minst 1 är 10+ (flera olika konnektiver)  

och 4 

men 1 

utan 0 

fast 0 
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som 1 

Logisk bindning - specificering 
(för, eftersom, så, då, när, om) 

då - 3 st 
när - 1 st 
för - 1 st 

Har specificering 1 

Har INTE specificering  

FÅ specificeringar 1-9 förekomster (en konnektiv)  

FÅ specificeringar 1-9 förekomster (flera olika konnektiv) 1 

MÅNGA specificeringar 10+ förekomster (en konnektiv)  

MÅNGA specificeringar minst 1 är 10+ (flera olika 
konnektiver) 

 

för 1 

eftersom 0 

då 3 

när 1 

om 0 

så 0 

Logisk bindning - utveckling 
(till exempel, alltså) 

- 

 

 

 


