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Sammandrag 

 

Denna studie undersöker ifall det finns någon skillnad i andraspråkselevers språkliga 

behärskning beroende på om de studerat på gymnasiet eller komvux. Detta diskuteras i 

kombination med det varierande undervisningsupplägget mellan de två skolformerna. Fem i 

forskning vanligt förekommande kvantitativa textmått används för att mäta språklig 

behärskning: textlängd, ordlängd, ordvariationsindex, nominalkvot och felstavningar. Dessa 

textmått analyseras via det digitala språkanalysverktyget Swegram. Materialet består av 

elevtexter skrivna på nationella provet i kursen svenska som andraspråk 1 och samtliga av 

dessa elevtexter har fått ett E i betyg. Resultatet jämförs med benchmarktexter från nationella 

provet för att fastställa om elevtexterna uppnår den språkliga norm som finns inom nationella 

provet. Undersökningen kommer fram till att komvuxeleverna får högre värden än 

gymnasieeleverna i samtliga textmått förutom textlängd och i vissa av textmåtten överskrider 

komvuxtexterna de benchmarktexter som fått ett A i betyg vilket ger en indikation på att 

komvuxelevernas språk i detta avseende inte är vad som orsakar deras låga prestation i 

betygsstatistiken. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, nationella provet, likvärdig bedömning, gymnasiet, 

komvux, kvantitativa textmått, kön, textgenre 
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1 Inledning 

Ämnet svenska som andraspråk existerar som ett substitut till ämnet svenska för att tillgodose 

det språkliga behovet för elever som har ett annat modersmål än svenska. På gymnasial nivå 

går det att läsa ämnet via två skolformer, antingen via gymnasieskolan eller via komvux1. 

Oavsett vid vilken skola man läser samt vilken skolform man studerar via ska utbildningen 

anses likvärdig för alla elever. Med detta menas att alla elevers individuella behov ska 

tillgodoses för att optimera deras möjligheter att uppnå kursmålen. Detta medför en enorm 

utmaning för utbildningsväsendet och speciellt lärare som är primärt ansvariga för att denna 

värdegrund efterlevs (Lgy 20 2020a). Alla människor är olika och har olika förutsättningar för 

lärande. När det kommer till andraspråkselever skulle man kunna argumentera att lärare får en 

extra faktor att ta hänsyn till som inte behövs beaktas med förstaspråkselever, vilket är den 

språkliga behärskningen. Ämnet svenska som andraspråk (förkortas härefter sva) har som 

huvudsyfte att utveckla elevers behärskning av det svenska språket. På gymnasial nivå innebär 

det att eleven ska kunna förstå och analysera skrivna texter och muntligt tal i olika genrer, ha 

en uppfattning om språkets uppbyggnad och användning samt kunna visa detta på ett varierat 

sätt i tal och skrift (Lgy 20 2020b). Dessa kriterier måste eleven ha uppnått i slutet av sva-

kurserna som läses på gymnasienivå. Om eleven inte behärskar detta i början av kursen ska 

eleven ges möjlighet att lära sig det under kursens gång. Elever behöver olika mycket tid för att 

tillägna sig olika språkliga normer och strukturer och framför allt måste läraren ges tid till att 

hinna lära ut detta till eleverna. Problemet är att många lärare som jobbar via komvux uppger 

att de inte får tillräckligt med undervisningstimmar att göra detta (se Lärarförbundet 2017; 

Lärarnas riksförbund 2017). Det är inte heller ovanligt att sva-elever på komvux kommer direkt 

från sfi (svenska för invandrare) vilket sätter höga krav på deras språkliga behärskning väldigt 

tidigt i deras språkutveckling vilket betygsstatistiken visar att det inte är ett helt optimalt 

upplägg.  

  

                                                           
1 Komvux är en förkortning för kommunal vuxenutbildning. Vuxenutbildning bedrivs även i privat regi i Sverige 

men termen ”komvux” används i min egen uppfattning som en övergripande betäckning för all vuxenutbildning. 

Därför kommer komvux i detta arbete att syfta på både kommunal och privat vuxenutbildning. 
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Tabell 1. Procentuell fördelning över betyg i sva 1 uppdelat mellan gymnasiet och komvux år 2019. 

Betyg Gymnasiet Komvux 

F 1,5 % 18,4 % 

E 32,1 % 29,8 % 

D 24,8 % 24,0 % 

C 24,2 % 17,1 % 

B 11,8 % 7,9 % 

A 5,6 % 2,8 % 

(Skolverket 2019a; Skolverket 2019b)  

Som kan ses i tabell 1 var det en avsevärt större andel elever på komvux än på gymnasiet som 

fick ett underkänt betyg i den första sva-kursen på gymnasial nivå (sva 1). Ungefär lika stor 

andel får de lägre godkända betygen E och D men över dessa betyg ser vi att gymnasieeleverna 

får ett försprång. Är det för att komvuxeleverna inte har hunnit tillägna sig de språkliga 

kunskaper som krävs för att klara sva 1? Det är vad detta arbete ska försöka ge ett svar på.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka om det finns någon skillnad i sva-elevers skriftliga 

språkbehärskning i svenska beroende på om de studerat på gymnasiet eller på komvux. Den 

språkliga behärskningen kommer att analyseras med hjälp av kvantitativa textmått för att se om 

det finns några utmärkande skillnader mellan de två grupperna. De textmått som kommer att 

användas i denna undersökning är mycket vanliga inom kvantitativ textforskning och kommer 

därför att få diktera hur denna studie definierar språklig behärskning (se vidare avsnitt 2.3). 

Texterna som kommer att analyseras är elevtexter skrivna på nationella provet i sva 1. Kan en 

grupp anses generellt behärska det svenska språket bättre än den andra? Resultatet ska vidare 

diskuteras huruvida texterna kan anses likvärdigt bedömda eller ej. Sva 1 har samma kriterier 

och kursmål oavsett om du läser på gymnasiet eller komvux samtidigt som kursupplägget skiljer 

sig stort. En diskussion kring sva-ämnets olika upplägg på gymnasiet och komvux kommer att 

föras utefter vad resultatet visar. 

Frågeställningarna detta arbete ämnar att svara på lyder följande: 

- Kan man se någon skillnad i sva-elevers språkbehärskning beroende på om de läst på 

gymnasiet eller komvux?  

- Vilka aspekter inom språkbehärskningen visar utmärkande skillnader mellan de två 

elevgrupperna? 
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- Kan bedömningen anses likvärdig mellan gymnasiet och komvux baserat på denna 

studies resultat? 

 

2 Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att presentera det nationella provet i sva 1 och tidigare forskning 

rörande likvärdig bedömning. Det kommer ges en inblick i kursupplägget för sva 1 på 

gymnasiet och komvux följt av skillnader mellan de två elevgrupperna. Vidare kommer en 

redogörelse för hur språklig behärskning tidigare har undersökts genom kvantitativa textmått 

och avslutningsvis presenteras ett avsnitt om andraspråkstalare och de utmaningar som 

medföljer att skriva på ett andraspråk.  

 

2.1 Likvärdig bedömning  

Detta arbete kommer att jämföra elevtexter som fått samma betyg och är skrivna inom ramen 

för samma kurs men inom två olika skolformer. Med det kommer resultatet att ge en indikation 

om dessa texter har blivit likvärdigt bedömda eller ej. Alla elever som läser sva 1 skriver ett 

nationellt prov mot slutet av kursen. Eftersom nationella provet utfärdas på en nationell nivå 

dels för att säkerställa utbildningens kvalité samt fungera som ett stöd för lärare att sätta rätt 

betyg på sina elever är detta ett utmärkt material att använda om en önskar undersöka likvärdig 

bedömning.  

 

2.1.1 Nationella provet i svenska som andraspråk 1 

Nationella provet i svenska som andraspråk delas upp i tre delprov. A-delen fokuserar på 

muntlig produktion, B-delen testar elevens läsförståelse, och C-delen mäter skriftlig 

språkförmåga i form av att eleven får skriva en text. C-delen är den del som detta arbetes fokus 

kommer ligga på då målet är att undersöka sva-elevers språkbehärskning genom att titta på 

skriftlig produktion. Med nationella provet medföljer bedömningsmatriser och instruktioner för 

betygssättning inom de olika delproven vars syfte är att hjälpa lärarna i sitt arbete. 

Exempeltexter för de olika betygen medföljer också för att ge en fingervisning om vad lärarna 

ska titta på när de rättar sina egna elevtexter. Dessa exempeltexter kallas benchmarktexter och 

kommer att redogöras vidare för i avsnitt 2.3. Det är många olika aspekter som påverkar 
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betygsättningen. I grova drag ska läraren titta på innehåll, användning av källor, disposition, 

stil och språk. I och med att detta arbete endast kommer att undersöka kvantitativa textmått, 

alltså rent språkliga aspekter, kommer resultatet inte kunna uttala sig om vilken lärare som 

bedömt rätt eller inte då betyget baserar på så mycket mer än bara språket. Eftersom läraren ska 

göra en helhetsbedömning på varje elevtext skulle vissa aspekter kunna dra upp betyget även 

om språket i några avseenden är på en E-nivå. Självklart kan det även vara så att språket ligger 

på en högre nivå i betygsskalan medan de andra delarna är på en lägre nivå vilket då skulle dra 

ner betyget. För att få ett E-betyg eller högre måste däremot samtliga betygskriterier för E ha 

uppnåtts vilket ger oss ett minimikrav för den språkliga behärskningen. Nedan presenteras 

betygskriterierna som rör de rent språkliga aspekterna i delprov C. 

 E C A 

Språk och stil 

Skriftspråksnormer 

Variation 

Kommunikation –

ordförråd och 

grammatik (t.ex. 

ordföljd, nominal-

fraser, verbfraser) 

Situationsanpassning 

Läsaren kan förstå 

innehållet utan 

alltför stor 

ansträngning, även 

om språket på vissa 

ställen kan vara 

oklart. 

Eleven följer i 

huvudsak 

skriftspråkets normer 

för språkriktighet, 

t.ex. i fråga om 

meningsbyggnad, 

stavning och 

skiljetecken. 

Språket är så tydligt 

att innehållet 

framgår. 

Stilen är delvis 

anpassad till 

texttypen, t.ex. 

genom tydliga 

åsiktsuttryck, 

retoriska frågor eller 

andra retoriska 

stilmedel. 

Språket är varierat 

och sådant att 

kommunikationen 

fungerar väl genom 

att innehållet är lätt 

att ta till sig. 

Stilen är delvis 

anpassad till 

texttypen och 

mottagaren, t.ex. 

genom variation av 

meningstyper eller 

slagkraftiga och 

uttrycksfulla 

formuleringar. 

Figur 1. Betygskriterier för nationella provet i sva 1. (Institutionen för nordiska språk 2020a) 

Som vi ser så är kriterierna för ett godkänt språk väldigt vaga. Formuleringar som ”utan alltför 

stor ansträngning”, ”på vissa ställen” samt ”i huvudsak” lämnar ett stort tolkningsutrymme. 

Detta är nog medvetet gjort för att låta läraren själv göra en kvalitativ bedömning och att elevers 

betyg inte ska behöva falla på felaktigheter inom en viss grammatisk struktur. I och med det 

blir betygssättningen i någon mån subjektiv, även när det kommer till språket som en skulle 
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kunna argumentera för borde vara en relativt objektiv aspekt (Institutionen för nordiska språk 

2020b). Då är således frågan om lärarna bedömer texterna likvärdigt? I och med att endast en 

av aspekterna i delprovet kommer att undersökas, nämligen språket, blir det som sagt svårt att 

uttala sig om ”den läraren har gjort fel och den läraren har gjort rätt”. Däremot kommer 

resultatet kunna säga något om huruvida elever via en viss skolform besitter en högre språklig 

behärskning än elever som studerat via den andra skolformen.  

 

2.1.2 Tidigare forskning 

Det forskningen har övervägande visat är att likvärdig bedömning är extremt svårt att uppnå i 

skolan. Orsaken till detta är den enkla anledningen att bedömarna är människor som alla har 

olika värderingar och synpunkter kring vad som är viktigt. Betygskriterierna staplar upp en rad 

olika komponenter som krävs för att en elev ska få ett visst betyg och det är inget som stipulerar 

vilket som är det allra viktigaste. Kriterierna är även formulerade så att lärare ska kunna göra 

kvalitativa bedömningar och få sista ordet i betygssättningen (Borgström & Ledin 2014:133 

ff.). Flera studier har visat att det inte är ovanligt att lärare sätter olika betyg på samma text (se 

Borgström & Ledin 2014; Östlund-Stjärnegårdh 2002; Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005). 

En vanlig strategi inom bedömningsforskning är att man låter ett urval lärare rätta en och samma 

text. Med det brukar man se tendenser att dessa så kallade externa bedömare, alltså de som inte 

undervisar eleven som skrivit texten, är hårdare i sin bedömning och ger generellt ett lägre betyg 

än vad elevens lärare har gjort (Borgström & Ledin 2014:135). Östlund-Stjärnegårdh (2002) 

förklarar detta fenomen genom att påpeka att den undervisande läraren har en personlig relation 

med sina elever och om eleven i fråga ligger på gränsen mellan ett underkänt och godkänt betyg 

är det inte otänkbart att läraren försöker fokusera på det positiva i texten (2002:63). En vanlig 

strategi för att uppnå en likvärdig bedömning och som Skolverket (Skolverket 2017a:26 f.) 

uppmanar lärare till är sambedömning. Alltså att flera lärare på skolan bedömer samma text 

vilket syftar till att öka reliabiliteten för bedömning.  

Östlund-Stjärnegårdh (2002) undersökte i sin avhandling vad svensklärare anser är viktigast 

när de bedömer texter till nationella provet vilken genomfördes med hjälp av en 

enkätundersökning. Resultatet visade sju kriterier som lärarna kollektivt tyckte var de 

viktigaste: helhetsbedömning, funktion i den angivna situationen, relevant innehåll, hur eleven 

följt instruktionen, anpassning till situationen, röd tråd och meningsbyggnad (2002:52). 

Meningsbyggnaden är det enda kriteriet av dessa som är kopplat till språket vilket tyder på att 

det framför allt är innehållet som väger tyngst när lärarna rättar elevtexter. Denna undersökning 
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tillfrågade dock lärare i ämnet svenska och inte svenska som andraspråk. Det vore inte otänkbart 

om det hade det funnits ett större fokus på språket om sva-lärare tillfrågats då andraspråkselever 

behöver generellt utveckla sin språkliga behärskning i större grad än vad förstaspråkselever 

behöver. 

 

2.2 Två skolformer 

Sva 1 kan läsas som bekant både på gymnasiet och komvux. Innehållet är desamma med samma 

kursplan i grunden och samma betygskriterier ska uppfyllas. De två stora faktorerna som skiljer 

skolformerna åt är tidsplanen och elevgrupperna. Skolans huvudman är den som bestämmer 

tidsplanen för samtliga kurser på både gymnasiet och komvux. På grund av de krav på totalt 

antal undervisningstimmar och vilka kurser som ska ingå i ett högskoleförberedande eller 

yrkesförberedande program hör det till det normala att undervisningen på gymnasiet fördelas 

över ett läsår på 40 veckor. Det totala antalet undervisningstimmar för kurser på 100 

gymnasiepoäng (vilket sva 1 är) brukar övervägande landa på 91-100 timmar (Skolverket 

2015:37). Motsvarande statistik om komvux fanns inte att tillgå på Skolverkets hemsida, 

däremot har både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund sammanställt varsin rapport baserat 

på enkätundersökningar om komvuxlärares upplevda arbetssituation. På komvux varierar 

antalet undervisningstimmar stort mellan skolorna där vissa lärare har 1-5 timmar undervisning 

i veckan per kurs medan andra kan ha 15 timmar. I Lärarförbundets rapport berättas det att 40 

procent av komvuxlärare upplever att de har för lite undervisningstimmar inom sina ämnen och 

att det ”inte sällan förekommer att en 100-poängskurs kan motsvara färre än 50 timmar” 

(Lärarförbundet 2017; Lärarnas riksförbund 2017). Det fanns ingen statistik på specifika kurser 

men det finns inget som antyder på att sva 1 ska vara exkluderat från denna statistik. Alltså kan 

man anta att antal undervisningstimmar är i snitt färre på komvux än vad de är på gymnasiet. 

Eftersom vissa anger att de har 15 timmar undervisning i veckan i en och samma kurs tyder det 

också på att kurserna spänner över färre veckor än de 40 veckorna vilket är kutym på gymnasiet. 

Skillnaden mellan elevgrupperna på gymnasiet och komvux utgörs framför allt av elevernas 

ålder. Efter man har gått ut den obligatoriska grundskolan ansöker de flesta till gymnasiet vilket 

ger gymnasieelevgruppen en ålder mellan 15 och 19 år. Till komvux får man endast söka om 

man har ett examens- eller studiebevis från gymnasieskolan eller har fyllt 20 år. Alltså kan man 

göra en simpel uppdelning där ungdomar studerar på gymnasiet och vuxna på komvux. 

Eftersom texter skrivna av andraspråkstalare ska jämföras i detta arbete vore det fördelaktigt att 

veta så mycket som möjligt om skribenterna för att kunna dra slutsatser om resultatet. Åldern i 
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de två grupperna är en viktig faktor när det kommer till tillägnandet av ett andraspråk. Vad som 

även är viktigt att veta är vid vilken ålder individen började tillägna sig sitt andraspråk, i detta 

fall svenska (startålders betydelse för andraspråksinlärning redogörs vidare för i avsnitt 2.4). 

Jag har dock inte kunnat hitta statistik på just detta på varken Skolverkets eller SCB:s hemsidor. 

Däremot kan man anta att elevgruppen som läser sva 1 på komvux framför allt består av vuxna 

invandrare som påbörjat sin svenskinlärning i vuxen ålder genom den härledningen att de helt 

enkelt annars skulle läst kursen på gymnasiet om de invandrat vid en yngre ålder. 

Gymnasieungdomarna som läser sva 1 är däremot svårare att fastställa vid vilken ålder de 

påbörjat sin inlärning av svenska. Det kan variera allt ifrån att de är födda i Sverige till att de 

har kommit till landet i tonåren. Den närmsta statistik som gick att finna visar antalet elever 

som fått ett betyg i sva 1 uppdelat efter bakgrund. 

 

Tabell 2. Antal elever som slutfört sva 1 efter läsår och bakgrund.  

Läsår Elever med 

svensk 

bakgrund 

Elever med 

utländsk 

bakgrund 

Nyinvandrade 

elever 

Okänd Totalt 

16/17 98 4900 177 19 5017 

17/18 105 5709 252 6 5820 

18/19 143 6729 369 18 6890 

(Skolverket 2017b; Skolverket 2018; Skolverket 2019) 

 

Elever med svensk bakgrund är födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige. Elever 

med utländsk bakgrund är födda utomlands eller är födda i Sverige med två föräldrar födda 

utomlands. Nyinvandrade elever har invandrat till Sverige de senaste 4 åren vid läsårets slut.  

Som kan ses i tabell 2 utgörs den stora majoriteten i elevgruppen på gymnasiet av elever som 

är födda utomlands eller i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. I kolumnen ”Nyinvandrade 

elever” ser vi hur många utav eleverna med utländsk bakgrund som har påbörjat sin 

svenskinlärning senare än 4 år tillbaka. Om vi antar att eleverna börjar gymnasiet direkt efter 

grundskolan vilket är normen i Sverige gör de detta vid 15-16 års ålder. Detta betyder att den 

stora majoriteten av eleverna som läser sva 1 på gymnasiet har påbörjat sin svenskinlärning 

senast vid 11-12 års ålder.  
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2.3 Språklig behärskning 

Kvantitativa undersökningar där man undersöker skrivna elevtexter för att bedöma textens 

kvalité har inte gjorts i någon större utsträckning i Sverige sedan 2000-talets början (Palmér 

2018:2). Däremot startade man år 1970 i Lund projektet Skrivsyntax som hade i syfte att samla 

in en stor mängd data över språkbruk i skrivna texter för att kunna använda detta inom forskning 

om skrivträning i skolan och skolelevers språkbruk (Hultman & Westman 1977:5). Hultman 

och Westmans (1977) undersökning av detta material var en av de första i Sverige inom 

forskning kring kvantitativ elevtextbedömning. De undersökte gymnasieelevers språkbruk i 

skrivna elevtexter och jämförde det med språket i bruksprosa, som i deras undersökning 

representeras av språket i dagstidningar, broschyrer, läroböcker och debattexter. De första tre 

valdes för att samtliga är texter vars syfte är att förmedla mycket information så effektivt som 

möjligt vilket sätter höga krav på skribentens språkliga förmåga. Samtliga av elevtexterna i 

materialet var debattexter vilket var varför den genren även inkluderades i bruksprosan 

(Hultman och Westman 1977:32 ff.). De undersökte en mängd olika kvantitativa textmått: 

textlängd, ordvariation, antal ord som endast förekommer en gång, ordlängd, fördelning bland 

ordklasser, satsvariation och styckesindelning m.fl. När de jämförde dessa mått med vilket 

betyg elevtexten fått kunde de hitta samband mellan vilka skriftliga drag som kunde associeras 

med ett högre betyg och på så sätt kunna utgöra vad som skulle kunna ses som en högre nivå 

av språklig behärskning. De jämförde även elevtexterna med bruksprosan för att få en 

referenspunkt på vad eleverna strävar mot att uppnå.  

Hultman och Westmans studie (1977) utmärker sig tydligt som en grundbult inom 

kvantitativ textanalysforskning i Sverige då många undersökningar inom detta 

forskningsområde hänvisar till, samt jämför sina resultat med studiens resultat. I en relativt 

färsk studie av Anne Palmér (2018) utforskas möjligheterna för automatiska 

bedömningsmetoder för skrivna elevtexter med syfte att arbeta fram en metod som ska 

underlätta för lärare i deras bedömning. För att analysera texterna används analysverktyget 

Swegram som är framtaget på Uppsala universitet. Kort och gott kan detta verktyg analysera 

skrivna texter utifrån en rad olika kvantitativa textmått och sedan ge en statistisk 

sammanställning för samtliga texter vilket gör det optimalt för att analysera stora mängder data. 

Detta analysverktyg kommer att användas även i denna undersökning och redogörs vidare för i 

avsnitt 3.1. Palmérs (2018) studie tittar på fyra vanliga kvantitativa textmått i elevtexter skrivna 

på nationella provet i ämnena svenska (sve) och sva. Samma fyra textmått undersöktes i 

Hultman och Westmans (1977) studie och har även undersökts i många studier som publicerats 
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därefter (jfr. Östlund-Stjärnegårdh 2002; Nordenfors 2011; Magnusson & Johansson 

Kokkinakis 2009). Materialet i Palmérs studie (2018) bestod av så kallade ”benchmarktexter”. 

Dessa är texter som är skrivna av elever och rättade av en expertgrupp för att sedan användas 

som stöd för lärare när de rättar sina egna elevers texter. Då benchmarktexterna skickats ut 

tillsammans med lärarnas instruktioner inför nationella provet använde Palmér dessa texter som 

en slags norm för de olika betygen eftersom dessa texter fungerar som mallar vilka lärarna 

uppmanas förhålla sig till. En jämförelse gjordes mellan kurs 1 och kurs 3 på gymnasial nivå 

inom de båda ämnena för att se om textmåtten korrelerar med språklig behärskning. Textmåtten 

jämfördes med betyg inom varje kurs för att se om, och hur dessa korrelerar med varandra. De 

fyra textmåtten som undersöktes var textlängd, ordlängd, ordvariation och nominalkvot. Då 

Palmér undersökte vad som skulle kunna kallas för normen i sve- och sva-texter vore det 

intressant att jämföra materialet i denna undersökning med dessa normer för att få en 

referenspunkt till vad som provkonstruktörerna anser är en godkänd nivå av språklig 

behärskning. Därför kommer denna studie att undersöka samma fyra textmått som Palmér 

(2018) med ett tillägg. Då det är andraspråkstexter som kommer analyseras har jag även valt att 

inkludera felstavningar som ett femte textmått i denna undersökning. Dessa fem kommer 

presenteras härnäst under varsin rubrik.  

 

2.3.1 Textlängd 
Textlängd undersöker antalet ord i en text. Hultman och Westman kunde se en tydlig ökning av 

textlängd ju högre betyg en text fått. Från betyg 4 till 5 sjönk dock textlängden en aning men 

författarna fastslår att långa texter får högre betyg medan korta texter får lägre betyg. De hävdar 

att textlängd ska ses som ett mått på elevernas språkliga produktivitet som visar hur väl de kan 

ta sig an och lösa en uppgift de fått framför sig (1977:52 ff.). Eva Östlund-Stjärnegårdhs 

avhandling (2002) som också undersöker elevtexter utefter en rad olika kvantitativa textmått i 

kombination med lärarenkäter rörande bedömning ser också att textlängd ökar med betyg. 

Samma tendens kunde även ses när hon kontrollerade textlängd mot elevernas ålder vilket är 

en naturlig utveckling i skolan då ju högre klasser eleverna går i desto högre krav ställs på 

textinnehållet vilket i sin tur kräver att texterna blir längre. I lärarenkäten framgick det inte att 

textlängd är något lärarna fokuserar på vid bedömning men Östlund-Stjärnegårdh resonerar att 

textmåttet troligtvis påverkar bedömningen mer undermedvetet (2002:75 ff.). I Palmérs studie 

(2018) sågs en korrelation mellan ökad textlängd och högre betyg i kursprov 1 men inte i 

kursprov 3. Däremot i jämförelsen mellan kursprov 1 och kursprov 3 var det tydligt att kursprov 
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3 hade klart längre texter (2018:10). Att korrelationen försvinner när man växlar från kursprov 

1 till kursprov 3 menar Palmér att det kan bero på uppgiftens utformning i kursprov 3. 

Vanligtvis ska elever på en gymnasienivå resonera själva kring en fråga medan i kursprov 3 är 

uppgiften att sakligt utreda en fråga utifrån de källor som angivits. Alltså ska eleven i kursprov 

3 främst hänvisa och referera till källor och först i slutet resonera mer fritt kring ämnet 

(2018:19).  

Hultman och Westman (1977) samt Östlund-Stjärnegårdh (2002) tittar även på hur 

textmåtten korrelerar med vilket kön skribenten har. Könsfördelningen mellan de två 

elevgrupperna i mitt material är inte jämn vilket är varför även denna undersökning kommer att 

kontrollera varje textmått mot kön med syfte att utesluta att variabeln har någon påverkan på 

resultatet. Både Hultman och Westman (1977) och Östlund-Stjärnegårdh (2002) finner att 

männen skriver längre texter i de lägre betygsgrupperna, betygen 1 och 2 i Hultman och 

Westman (1977:53) samt betyget IG i Östlund-Stjärnegårdh (2002:78). I resterande 

betygsnivåer skriver kvinnor i snitt längre texter än vad män gör. En förklaring till varför det 

faller sig så ger ingen av undersökningarnas författare. Östlund-Stjärnegårdh undersöker även 

olika textgenrer vilket visar att utredande texter är i snitt längre än argumenterande texter. 

Utredande texter, menar Östlundh-Stjärnegårdh har som syfte att redogöra utförligt om ett ämne 

medan ett kvalitetsdrag i argumenterande texter är att kort och koncist kunna argumentera för 

sin sak, därav skillnaden i texternas längd (2002:80). Dessa två textgenrer är de som 

förekommer på nationella provet och eftersom Östlund-Stjärnegårdh (2002) och även Hultman 

och Westman (1977) i viss utsträckning undersöker textgenre som variabel vore det intressant 

att även göra det i denna undersökning för att se om det ger utslag på de olika textmåtten.  

 

2.3.2 Ordlängd 
Ordlängd mäts genom att räkna ut medelvärdet för antal bokstäver i varje ord i en text. Hultman 

och Westman skriver att detta mått fångar upp två aspekter hos elevernas språkliga behärskning: 

variation och specifikation. Variationen mäts i och med resonemanget att mer vanliga ord är 

korta och ovanligare ord tenderar att vara längre och i svenskan kan vi bilda nya ord med 

sammansättningar vilket i sin tur gör att språket blir mer specificerat (Hultman & Westman 

1977:76). Palmér (2018), Hultman och Westman (1977) och Östlund-Stjärnegårdh (2002) 

finner alla att längre ordmedellängd korrelerar med högre betyg. När ordlängd kontrolleras mot 

kön skiljer sig resultaten i de olika studierna där elevtexterna från 70-talet (Hultman & Westman 

1977:77) visade att män överlag skriver längre ord medan Östlund-Stjärnegårdhs (2002:86) 
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material visar tvärtom. Ingen av undersökningarna ger sig på en förklaring till varför det ser ut 

som det gör. Utredande texter har visat sig ha längre ord än argumenterande texter i både 

Hultman och Westmans (1977:77) samt Östlund-Stjärnegårdhs (2002:86) studier. Däremot ska 

det påpekas att samtliga utredande texter i Hultman och Westmans studie återfanns i 

bruksprosan då alla elevtexter var debattartiklar. De debattexter som fanns i bruksprosan hade 

däremot en ordmedellängd på 0,25 högre än gymnasieprosan (Hultman och Westman 1977:77). 

Om samma skillnad skulle setts om eleverna även skrivit utredande texter är oklart men 

eftersom man ser en tydlig trend genom hela undersökningen att bruksprosan får högre värden 

i textmåtten skulle det inte vara orimligt om så vore fallet.  

 

2.3.3 OVIX 
Nästa kvantitativa textmått är ordvariation vilket mäts genom att räkna antal olika ord i en text. 

Dessa delas sedan med totalt antal ord i texten vilket ger ett ordvariationsindex (OVIX). 

Hultman och Westman utvecklade OVIX-värdet i samband med sin studie för att mäta hur 

varierat textförfattarens språk är vilket i längden blir ett mått på hur väl hen behärskar språket 

(1977:56). Ett högre OVIX-värde har visat sig korrelera med ett högre betyg i elevtexter men 

intressanta skillnader går att finna i de olika studierna. I Hultman och Westmans studie 

presenterades medianen för OVIX-värdena på 65 och 67 där det förstnämnda är 

gymnasieelevernas värde och det andra är brukprosans (1977:56). Östlund-Stjärnegårdhs 

elevtexter har en något lägre median på 55 (2002:89). Palmérs (2018:13) resultat visar OVIX-

medianer som varierar mellan 45 och 62 över de olika betygen i både kursprov 1 och 3. Delas 

dessa upp efter svenska och svenska som andraspråk har eleverna i ämnet svenska något högre 

OVIX-värde vilket inte är förvånande. Sva-texterna har dock en större spridning. Dessa 

skillnader mellan studierna kan däremot bero på en rad olika faktorer och behöver 

nödvändigtvis inte betyda att gymnasieelever har blivit sämre i sitt språk de senaste 50 åren. En 

faktor som kan påverka varierande ordvariation mellan texter är vilken genre texten är skriven 

i (Östlund-Stjärnegårdh 2002:90). Mellan utredande och argumenterande texter var skillnaden 

dock inte jättestor men utredande texter hade i snitt något högre ordvariation i Östlund-

Stjärnegårdhs material (2002:90). Hultman och Westman (1977) gjorde inte samma jämförelse 

i gymnasieelevers texter då samtliga elevtexter var debattartiklar. I bruksprosatexterna kunde 

det dock ses att tidningstexter, lärobokstexter och broschyrer hade OVIX-värden på 68, 71 och 

61 respektive medan debattexterna hade ett värde på 69. De fastställer att broschyrtexterna fick 

sitt lägre värde på grund av texttypen då broschyrer tenderar att redogöra för ett specifikt ämne 
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på ett tydligt och enkelt sätt vilket inte bör uppmuntra till alltför stor språklig variation. De 

diskuterar inte skillnaderna i de andra texttyperna då det är gymnasietexterna som är i fokus i 

deras studie. Vi kan dock se att resterande tre ligger mycket nära varandra (1977:56).  

Kontrollerat utefter kön varierar resultatet. Kvinnor har större ordvariation i Östlund-

Stjärnegårdhs material där värdena visade 58 för kvinnor och 56 för män (2002:91) medan 

Hultman och Westman fick värden på 65 och 64 där männen fick högst (1977:56). Ingendera 

ger sig på förklaringar vilket troligtvis skulle kräva mer kvalitativa undersökningar.  

 

2.3.4 Nominalkvot 
Det fjärde kvantitativa textmåttet som ska undersökas i detta arbete är nominalkvot vilket mäter 

fördelning av ordklasser i en text och grundar sig i idén om att vissa ordklasser tenderar att vara 

mer frekventa i skriftspråk och andra ordklasser förekommer oftare i talspråk. Hultman och 

Westman (1977) var först ut med att använda detta mått för att undersöka till vilken grad texter 

är nominala alternativt verbala där den förstnämnda anses vara mer skriftspråklig då 

informationen fokuseras i nominalfrasen och där den andra är mer talspråklig då informationen 

i större utsträckning förmedlas via verb. Nominalkvoten räknas ut genom att dividera de 

ordklasser som har en högre frekvens i skriftspråk med de ordklasser som har en högre frekvens 

i talspråk. De ordklasser som anses skriftspråkliga är substantiv, prepositioner samt particip, 

och de ordklasser som konstateras vara mer talspråkliga är verb, pronomen och adverb (Palmér 

2018:8). Alltså ju fler ord från skriftspråksordklasser i en skriven text, desto högre är 

nominalkvoten och desto högre nivå kan ens språkliga behärskning anses vara. 

I Palmérs undersökning (2018) påvisades en övergripande korrelation mellan högre betyg 

och en högre nominalkvot. I de lägre betygen kunde dock en motsatt effekt ses där F-texterna 

hade i genomsnitt en högre nominalkvot än E-texterna. Korrelationen blev däremot tydligare ju 

högre upp i betygsskalan man tittade. Jämförs kursprov 1 med kursprov 3 är nominalkvoten 

markant högre i texterna skrivna på den mer avancerade nivån. Nominalkvoten varierar mellan 

0,54 och 0,76 i kursprov 1 samt 0,93 och 1,36 i kursprov 3 (2018:14). Hultman och Westmans 

(1977) material visade på att pojkar generellt hade en högre nominalkvot än flickor på 

gymnasiet samt att värdet ökar tillsammans med betyg där betyg 1 hade ett genomsnittligt värde 

på 0,61 och betyg 5 visade ett medelvärde på 0,92. Hultman och Westman gör ingen jämförelse 

mellan olika genrer men genom att titta på värdena för bruksprosatexterna visar resultatet att 

debattexterna, de som är av mer argumenterande karaktär, har fått en nominalkvot på 0,89 
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medan tidningstexter, lärobokstexter och broschyrer fick 1,08, 1,18 och 1,19 respektive 

(Hultman & Westman 1977:88 f.).  

 

2.3.5 Felstavningar 
Det femte och sista textmåttet som kommer att analyseras i detta arbete är antal felstavningar 

per text. Hultman och Westman (1977) undersöker felstavningar i sitt material men de är de 

enda vad jag har kunnat finna som gör det. Varför felstavningar kan vara bra att undersöka i 

denna studie är främst för att undersökningen är inriktad på andraspråkselever. Som 

presenterades i avsnitt 2.1.1 så behöver språket inte vara perfekt för att en text ska få ett godkänt 

betyg i svenska som andraspråk. Det står däremot att ”läsaren ska förstå språket utan alltför stor 

ansträngning” vilket lämnar utrymme för variation i rättningen beroende på vem den rättande 

läraren är. Självklart är det mycket i språket som kan anstränga läsaren och felstavningar är 

endast en av aspekterna som påverkar detta. Hultman och Westman kunde se i sitt material att 

lärare i större utsträckning fokuserade mer på enklare fel som stavfel och interpunktionsfel och 

mindre på ”allvarligare brister” i form av fel i meningskonstruktion, disposition eller 

missvisande ordval mm. (1977:228). Det är inte otänkbart att de simplaste felen är enklast för 

en lärare att ge respons på och enklast för eleven att förstå och rätta till. Därför vore det 

intressant att se i vilken utsträckning felstavningar accepteras i sva-texter och om det syns någon 

skillnad mellan gymnasie- och komvuxtexter.  

 

2.4 Andraspråksperspektiv 
Forskning om elevtexter samt de kvantitativa undersökningsmetoder som utvecklats inom 

området genom åren har utan tvekan gett nyttiga och gynnsamma insikter kring elevers 

skriftspråkliga utveckling och behärskning. De studier som diskuterats tidigare i detta arbete 

under 2.3 (Hultman & Westman 1977; Östlund-Stjärnegårdh 2002) har däremot haft ett 

förstaspråksperspektiv. Det vill säga att de framför allt har tittat på och undersökt texter skrivna 

av individer som har haft svenska som sitt förstaspråk (L1). Enstaka texter i deras korpusar har 

varit skrivna av personer som haft svenska som andraspråk (L2) men dessa har inte utgjort 

grunden för någon större diskussion. Palmér (2018) jämför ämnena svenska och svenska som 

andraspråk men beklagar sig över att tillgången av sva-texter i hennes material var begränsat 

och därför ska resultatet angående sva-texterna tolkas varsamt (2018:7). Att jämföra sva-texter 

med texter skrivna i ämnet svenska kan ha sina fördelar. Till exempel om man vill mäta till 

vilken grad L2-talare behärskar språket i fråga kan L1-talarna utgöra normen för vad som är en 
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önskvärd nivå av språklig behärskning. De L2-talare som är födda i Sverige eller som 

invandrade till landet tidigt i livet tenderar att uppnå en L1-talares nivå av språklig behärskning. 

Det blir generellt svårare och svårare att komma upp på en infödds nivå ju senare 

språkinlärningen påbörjas vilket gör att jämförelsen mellan L2- och L1-talare blir mer och mer 

komplicerad ju högre inlärningsålder hos L2-talaren är (Abrahamsson & Hyltenstam 2013:234–

239). Det optimala vore att jämföra L2-talares texter med andra L2-talares texter vilket då skulle 

ge en mer rättvis nivå av språklig behärskning att utgå ifrån som norm. Forskning på detta är 

begränsat men det förekommer (se Magnusson & Johansson Kokkinakis 2009).  

Beteckningen andraspråkstalare/L2-talare bör användas med försiktighet då det är en mycket 

heterogen grupp där faktorer som ankomstålder, föredraget språk i olika kontexter och språklig 

behärskning m.m. kan utgöra stora skillnader för individernas prestationsförmåga. Fraurud och 

Boyd (2006) undersöker distinktionen mellan L1- och L2-talare och finner utav 222 stycken 

L2-informanter 88 olika profiler när de tittat på faktorer som nämndes ovan (2006:63). 

Magnusson och Johansson Kokkinakis kommenterar detta och hävdar att L2-talare borde ses 

på ett kontinuerligt spektrum snarare än en homogen grupp i så väl tal som skrift (2008:45). 

Även om kvantitativ forskning kring svenska elevtexter skrivna av L2-talare är begränsad 

har däremot en hel del forskning gjorts på andraspråkstexter både i Sverige och internationellt 

vilket översiktligt redogörs för i Magnusson (2013). Man har lyckats identifiera en del 

utmärkande drag i texter skrivna av L2-skribenter. Ett framträdande drag i deras texter, framför 

allt de skrivna av vuxna skribenter är att innehållet kan vara ganska avancerat samtidigt som 

språkkvalitén brister. Man har även funnit att L2-skribenter tenderar att antingen vara mer 

risktagande genom att ge sig på mer komplexa strukturer i utbyte mot fler grammatiska fel eller 

att de håller sig till strukturer som de känner sig säkra på vilket gör att texten framstår som mer 

simpel (Magnusson 2013:639 ff.). Detta medför en intressant omständighet för sva-lärare att ha 

i åtanke vilket med största sannolikhet är varför just språket inte ska vara en alltför avgörande 

faktor vid betygssättningen. Jämfört med L1-talares texter tenderar L2-texter att vara mer 

talspråkliga samt ha en mindre ordvariation (Magnusson 2013:643 f.). Som sagt har man dock 

sett att ju tidigare i livet en individ påbörjar sin inlärning av ett andraspråk desto bättre kommer 

individen att behärska språket senare. En påbörjad inlärning innan 4 års ålder har visat att den 

slutliga nivån av språklig behärskning då tenderar att landa på samma nivå som en L1-talare. 

De fördelar med att påbörja en tidig inlärning börjar avta efter 12 års ålder vilket beror på att 

språket vid den åldern blir så pass avancerat. Man har även sett en korrelation mellan senare 

startålder för inlärning av ett andraspråk och en ökad mängd språkliga fel i skrivna texter 

(Magnusson 2013:647). Detta är något som bör kunna observeras i mitt material då 
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komvuxelever med största sannolikhet påbörjat sin svenskinlärning senare i livet jämfört med 

gymnasieelever. Som diskuterades i 2.2 så är det dock osäkert hur många av gymnasieeleverna 

som faktiskt börjat lära sig svenska i ung ålder och vilka som börjat senare i livet. Men baserat 

på statistiken presenterad i tabell 2 kunde det fastslås att den stora majoriteten av 

gymnasieeleverna påbörjat sin svenskinlärning innan 11-12 års ålder.  

 

3 Metod och material 

I detta avsnitt kommer metoden att redogöras för samt texturvalet att presenteras. 

Analysverktyget Swegram kommer att introduceras och förklaringar kommer att ges för hur 

analysen av texterna kommer att göras samt hur detta kommer mäta elevernas språkliga 

behärskning. 

 

3.1 Swegram 

Elevtexterna kommer att analyseras med hjälp av det digitala analysverktyget Swegram som är 

utvecklat och framtaget av Institutionen för lingvistik och filologi samt Institutionen för 

nordiska språk på Uppsala universitet. Verktyget finns tillgängligt för allmänheten via 

Institutionen för lingvistik och filologis hemsida. Texter kan laddas upp individuellt eller 

kollektivt i en så kallad textkorpus som sedan analyseras av verktyget och sammanställer 

statistik på olika textmått. Varje text tilldelas även en metatextrad som gör att Swegram kan 

sortera texterna utefter de variabler som önskas och visa separat statistik för dessa.  

 

3.2 Kvantitativ textanalys 

Den kvantitativa textanalysen kommer att utgöras av samma fyra textmått som Anne Palmér 

(2018) använder sig av i sin pilotstudie med tillägg av felstavningar som ett femte textmått. 

Samtliga textmått går att mäta via Swegram på ett smidigt och effektivt sätt vilket var en stor 

faktor till varför dessa fem mått valdes ut. 

Textlängd, som är kanske det textmått som är mest simpelt, tittar helt enkelt på hur många 

ord som totalt finns i varje text. Swegram gör detta genom att räkna graford, det vill säga en 

följd av bokstäver eller siffror med mellanrum i båda ändar. Textlängd är som tidigare nämnts 

ett vanligt mått när det kommer till att undersöka språklig behärskning. Hultman och Westman 
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hävdar att textlängd även är en indikation på elevens produktivitet och att detta bör ses som ett 

mått på hur språkbehärskningen används till att lösa en uppgift som givits (Hultman & Westman 

1977:55). Värt att nämna är att omfånget för texterna som eleverna i mitt material har skrivit 

ska enligt uppgiftsinstruktionerna vara mellan 300 och 700 ord (Institutionen för nordiska språk 

2020b).  

Ordlängd mäts genom att räkna ut medelvärdet av antal tecken i samtliga ord i en text. Detta 

ger en indikation på hur avancerat textförfattarens ordförråd är då enstaviga ord, alltså kortare 

ord, förekommer oftare i text. I det svenska språket kan vi även med lätthet bilda nya ord med 

sammansättningar. Detta bidrar till att de sammansatta orden blir längre och generellt mer 

specialiserade än sina grundord vilket då innebär ett mer avancerat språkbruk (Hultman & 

Westman 1977:76). 

Ordvariation (OVIX) räknas ut genom att dela antalet engångsord med det totala antalet ord 

i en text. Detta blir inte helt oproblematiskt då ju längre en text är, desto oftare kommer de 

vanligare orden att dyka upp vilket skulle göra att väldigt korta texter får en mycket högre 

ordvariation än längre texter utan att det nödvändigtvis höjer kvalitén. Swegram använder 

därför en specifik logaritm som motverkar detta. Denna formel arbetades fram i samband med 

forskningsprojektet Skrivsyntax och tar hänsyn till texters längd. Då jag kommer jämföra två 

textkorpusar så kommer jag att använda mig av medianen vilket är vad Hultman och Westman 

(1977:56) rekommenderar när man använder OVIX. 

 Nominalkvot är som tidigare nämnts i avsnitt 2.3 ett sätt att beräkna hur skriftspråklig 

alternativt talspråklig en text är genom att beräkna förekomsten av vissa ordklasser. Swegram 

räknar ut både enkel nominalkvot och full nominalkvot. Enkel nominalkvot räknas ut med 

substantiv och verb medan full nominalkvot, vilket är det mått denna undersökning kommer att 

använda baseras på antalet substantiv, prepositioner och particip delat med antalet verb, 

pronomen och adverb. 

Hur felstavningar räknas ut är inte mer komplicerat än att Swegram sammanställer ett 

medelvärde för hur många felstavningar verktyget kan hitta per text i vardera korpusen. Att en 

dator ska avgöra vad som är rättstavat och inte är dock inte helt oproblematiskt. Ett ord kan till 

exempel vara felstavat men felstavningen kan leda till att ordet ser ut som ett annat ord som är 

rättstavat men är uppenbart fel ordval i kontexten. Vid sådana tillfällen skulle datorn inte 

markera felet fast en lärare skulle på en gång kunna identifiera misstaget. Däremot finns det 

med detta ingen risk att datorn markerar fler fel än vad som faktiskt finns i texterna vilket 

garanterar att resultatet inte kommer överestimera felen.  
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3.3 Texturval 

Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet har i uppgift att varje år konstruera 

nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Efter varje prov samlas även ett urval 

av elevsvar in och arkiveras för forskningsändamål och dessa elevsvar är vad som utgör 

materialet för denna undersökning. Elevtexterna som ska analyseras är samtliga tagna från den 

skriftliga delen i nationella provet i sva 1 från 2017 och 2019. Texterna delas in i två 

korpusar/kategorier, de som är skriva av elever som läst sva 1 på gymnasiet och de som är 

författade av elever som läst sva 1 via komvux. I teorin kan flera tusen texter relativt enkelt 

analyseras och sammanställas i Swegram. Den stora nackdelen är att samtliga texter måste vara 

digitaliserade. Detta var inte fallet med texterna tagna från komvux utan har behövts 

digitaliseras vilket jag själv har gjort. Antal texter som kan analyseras begränsades då tidsramen 

för detta arbete inte är oändlig. En avvägning gjordes mot hur lång tid det skulle ta att 

digitalisera och mot att ändå ha ett tillräckligt stort urval för att ändå kunna dra slutsatser. Totalt 

kommer 64 texter att analyseras, 32 gymnasietexter och 32 komvuxtexter. Detta kan tyckas 

verka ett märkligt tal men 32 gymnasietexter var det jag fick efter att ha lagt en beställning på 

30 texter hos elevtextarkivet vilket då gjorde att jag även tog 32 stycken komvuxtexter. 

Samtliga texter har fått betyget E. Detta var av största vikt under insamlingsprocessen då 

likvärdig bedömning är centralt i detta arbete. Genom att samtliga texter har fått samma betyg 

så ska de alltså ha uppnått samma kriterier i kursmålen vilket gör att det enkelt går att jämföra. 

Hade underkända texter analyserats hade det varit svårt att avgöra om det var innehållet eller 

brister i språket som gav texten ett ej godkänt betyg. Genom att endast analysera godkända 

texter elimineras den osäkerheten. När samtliga texter är digitaliserade kan dessa laddas upp i 

Swegram som en enhet. Varje text har även en kod eller metadatarad som möjliggör för 

Swegram att kategorisera texterna utefter de olika variabler som ska undersökas. De variabler 

som är av relevans för denna undersökning är, som beskrivits i avsnitt 2.3 skolform (gymnasiet 

eller komvux), kön och textgenre. Målet under insamlingen var att försöka få variablerna i båda 

korpusarna att vara så lika som möjligt men det var knepigt då elevtextarkivet inte har oändligt 

många texter.  

Könsfördelningen i de två korpusarna blev inte lika jämnt fördelat som planerat. I 

gymnasiekorpusen blev fördelningen 25 män och 7 kvinnor då det var svårt att hitta texter som 

tillgodosåg alla mina behov. Jag försökte att efterlikna samma könsfördelning i komvuxtexterna 

men bland de texter jag fick välja mellan fanns det endast 14 manliga författare vilket 

resulterade i att fördelningen blev 14 män och 18 kvinnor.  
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Den sista variabeln som ska uppmärksammas är textgenre. Den skriftliga delen på det 

nationella provet på gymnasienivå brukar innefatta 4 deluppgifter där eleven får välja vilken av 

uppgifterna hen ska svara på. Uppgifterna innefattar alltid en av två möjliga textgenrer som ska 

försöka efterliknas i största möjliga mån av eleven, argumenterande eller utredande text. 

Självklart påverkar textgenre hur texten i fråga författas och det kan således också påverka 

kvantitativa textmått. Fördelningen mellan argumenterande och utredande texter blev inte heller 

optimal. I gymnasiekorpusen var 11 texter argumenterande samt 21 texter utredande och i 

komvuxkorpusen var det 22 argumenterande texter och 10 utredande texter. Fördelningen 

kunde som sagt varit bättre men i och med att både kön och genre kommer att analyseras var 

för sig i vardera korpusen så kommer eventuella påverkande faktorer att kunna identifieras. 

Slutligen kan jag säga lite kort om hur digitaliseringen av texterna gått till. Rent 

procedurmässigt är det inte vidare komplicerat. Jag har skrivit av texterna som de är skrivna in 

i ett dokument på datorn. Däremot har tolkningen av texterna varit lite av en utmaning. Eftersom 

det är språket i texterna som ska analyseras är det av största vikt att texterna skrivs in exakt som 

de är författade av eleverna. Detta var inte helt enkelt då mycket landar i att tolka en mängd 

olika handstilar. Oftast är det ganska lätt att lista ut vad som står om handstilen är slarvig då 

meningsbyggnad och kontext gör det lättare att förutspå. Men med tanke på att detta är 

andraspråkstexter måste man vara på vakt för eventuella stav- eller kongruensfel så att dessa 

inte korrigeras av misstag i digitaliseringsprocessen. Jag fann en effektiv och säker metod i att 

titta på språket och handstilen i hela texten. Genom det kunde det gå att identifiera hur eleven 

skriver specifika bokstäver samt vilka kongruens- och stavningsfel som var återkommande. 

Felstavningar är det textmått som kan påverkas rejält om digitaliseringen inte gått rätt till, därför 

har jag vid tillfällen av osäkerhet hellre friat än fällt för att vara så rättvis mot eleverna som 

möjligt. Flera texter var däremot datorskrivna vilket gjorde processen klart enklare.  

  



22 
 

4 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet för de fem textmåtten att presenteras. Varje textmått 

presenteras i tabellform var för sig och i tabellerna ställs data från gymnasiekorpusen och 

komvuxkorpusen bredvid varandra för enkel jämförelse. Resultat uppdelat efter variablerna kön 

och textgenre presenteras också. Varje tabell följs av en sammanfattning.  

 

4.1 Textlängd 

I tabell 3 presenteras medelvärdet för textlängd i antal ord med standardavvikelse i parentes. 

Värdena är fördelade efter skolform och kön samt textgenre.  

Tabell 3. Textlängd indelat efter skolform och variabler. 

Skolform Gymnasiet Komvux 

Kvinnor 548 (175,86) 440 (112,26) 

Män 429 (116,55) 413 (77,90) 

Argumenterande text 416 (110,12) 435 (104,81) 

Utredande text 476 (150,14) 414 (87,56) 

Totalt 

Extremvärden 

455 (140,63) 

275 – 801  

428 (99,67) 

273 – 724  

 

Gymnasietexterna är i snitt 36 ord längre än komvuxtexterna men standardavvikelsen visar att 

gymnasieeleverna samtidigt har en större spridning. Utredande texter är i snitt 60 ord längre än 

argumenterande texter i gymnasiekorpusen medan argumenterande texter är snäppet längre i 

komvuxkorpusen. Kvinnor skriver i snitt längre texter i båda korpusarna men skillnaden är 

avsevärt större i gymnasiekorpusen. Där ser vi att kvinnor i snitt skriver nästan 120 ord längre 

texter än män medan skillnaden ligger på ca 30 ord i komvuxkorpusen. 

 

4.2 Ordlängd 

I tabell 4 visas den genomsnittliga ordlängden i antal bokstäver, indelat efter skolform och 

variabler i form av kön och textgenre med standardavvikelse i parentes. 
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Tabell 4. Ordlängd indelat efter skolform och variabler. 

Skolform Gymnasiet Komvux 

Kvinnor 4,63 (0,27) 4,90 (0,18) 

Män 4,69 (0,23) 5,12 (0,27) 

Argumenterande text 4,71 (0,25) 5,04 (0,27) 

Utredande text 4,66 (0,23) 4,87 (0,20) 

Totalt 

Extremvärden 

4,67 (0,24) 

3,34 – 5,23 

4,99 (0,26) 

4,54 – 5,76 

 

Komvuxeleverna skriver i snitt längre ord än gymnasieeleverna. Detta resultat håller i sig även 

när man delar in efter de olika variablerna. I gymnasiekorpusen är medelvärdet för ordlängd 

tämligen lika mellan män och kvinnor medan skillnaden nästan är fyra gånger så stor i 

komvuxkorpusen. Män skriver dock i snitt längre ord i båda grupperna. Argumenterande texter 

innehåller generellt längre ord än utredande texter i båda grupperna, även här är skillnaden 

mellan de två textgenren något större i komvuxkorpusen.   

 

4.3 OVIX 

I tabell 5 visas medianen för ordvariationsindex efter skolform och variabler. 

Standardavvikelsen står som tidigare i parentes. 

Tabell 5. OVIX-median indelat efter skolform och variabler.   

Skolform Gymnasiet Komvux 

Kvinnor 46,48 (8,90) 53,18 (6,03) 

Män 50,20 (4,36) 52,10 (4,85) 

Argumenterande text 50,41 (6,37) 54,76 (5,05) 

Utredande text 49,79 (5,20) 50,45 (6,00) 

Totalt 

Extremvärden 

50,00 (5,67) 

37,06 – 62,21 

53,18 (5,55) 

41,29 – 63,03 

 

Resultatet visar att komvuxeleverna har större ordvariation i sina texter än gymnasieeleverna. I 

gymnasietexterna ser vi att männen har en större ordvariation än kvinnorna medan det är tvärt 



24 
 

om i komvuxkorpusen. Däremot är skillnaden mellan könen inte alls lika stor bland 

komvuxeleverna som bland gymnasieeleverna. Argumenterande texter har ett större värde i 

båda korpusarna men skillnaden mellan de två textgenrerna är märkbart högre i 

komvuxkorpusen. De kvinnliga gymnasieeleverna har även en dubbelt så stor spridning som 

männen vilket kan vara värt att nämna.  

 

4.4 Nominalkvot 

Nominalkvoten visar på texters nivå av nominalitet, vilket i förlängningen visar på hur 

skriftspråkliga de är. Tabell 6 visar medianen för nominalkvoten indelat efter skolform och 

variabler. Standardavvikelse står i parentes. 

Tabell 6. Nominalkvot indelat efter institution och undergrupper. 

Skolform Gymnasiet Komvux 

Kvinnor 0,69 (0,15) 0,81 (0,18) 

Män 0,68 (0,12) 0,96 (0,23) 

Argumenterande text 0,65 (0,27) 0,92 (0,24) 

Utredande text 0,69 (0,20) 0,90 (0,20) 

Totalt 

Extremvärden 

0,68 (0,13) 

0,50 – 0,95 

0,92 (0,22) 

0,53 – 1,45 

 

Nominalkvoten får ett avsevärt större värde i komvuxkorpusen än vad den får i 

gymnasiekorpusen. Däremot har komvuxtexterna även en större spridning med en högre 

standardavvikelse. Nominalkvoten visar på en minimal skillnad inom gymnasiekorpusen när vi 

kontrollerar efter variablerna där utredande texter har en något högre nominalkvot än 

argumenterande texter. I komvuxkorpusen ser vi en större skillnad mellan könen där männen i 

genomsnitt har en högre nominalitet i sina texter än vad kvinnorna har.   

 

4.5 Felstavningar 

I tabell 7 presenteras medelvärdet för antalet felstavningar i de två korpusarna. Indelat efter kön 

och textgenre med standardavvikelse i parentes. 
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Tabell 7. Felstavningar efter skolform och variabler. 

Skolform Gymnasiet Komvux 

Kvinnor 6,71 (5,85) 8,44 (5,77) 

Män 4,84 (6,83) 11,29 (7,99) 

Argumenterande text 7,82 (9,39) 11,33 (7,74) 

Utredande text 3,90 (4,05) 6,55 (3,50) 

Totalt 

Extremvärden 

5,25 (6,67) 

0 – 33  

9,69 (6,98) 

1 – 31  

 

Komvuxkorpusen påvisar i snitt nästan dubbelt så många felstavningar som gymnasiekorpusen. 

Genom att titta på extremvärdena och standardavvikelsen ser vi ändå att båda korpusarna har 

lika stor spridning inom gruppen. Kvinnor på gymnasiet har i snitt fler stavfel medan på komvux 

är det tvärt om. Vad som även är märkbart är att argumenterande texter i snitt har nästan dubbelt 

så mycket stavfel än vad utredande texter har i de båda textkorpusarna.  

 

5 Diskussion av resultat 

I följande avsnitt ska resultatet i denna undersökning diskuteras. Syftet är att besvara de frågor 

som detta arbete har som utgångspunkt. Frågorna formulerades som följande (s. 5-6): 

- Kan man se någon skillnad i sva-elevers språkbehärskning beroende på om de läst på 

gymnasiet eller komvux?  

- Vilka aspekter inom språkbehärskningen visar utmärkande skillnader mellan de två 

elevgrupperna? 

- Kan bedömningen anses likvärdig mellan gymnasiet och komvux baserat på denna 

studies resultat? 

Först kommer varje textmått att diskuteras för sig under varsin underrubrik där likheter och 

skillnader mellan de två grupperna kommer att reflekteras över. Sedan följer en diskussion kring 

vad som går att säga om likvärdig bedömning på gymnasiet och komvux och avsnittet avslutas 

med ett stycke om didaktiska implikationer följt av förslag på fortsatt forskning inom området. 

Än en gång vill jag påminna om att texturvalet är litet med 32 texter i vardera korpus vilket 
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såklart försvårar generalisering. Däremot kan det fortfarande ge en fingervisning om hur 

verkligheten ser ut.  

 

5.1 Textlängd 

Gymnasietexterna visade sig vara snäppet längre än komvuxtexterna. Med längre texter visade 

det sig också att de fick större spridning inom gruppen. Baserat på vad tidigare forskning visat, 

som redogörs för i avsnitt 2.3 (Hultman & Westman 1977; Östlund-Stjärnegårdh 2002; Palmér 

2018) kan det då konstateras att gymnasieelever tenderar att ha en starkare språklig behärskning 

i detta textmått. Med det sagt ska vi även komma ihåg att en längre text inte nödvändigtvis går 

att likställa med bättre, men längre texter tenderar att ha ett rikligare innehåll vilket i längden 

berikar texten. Hultman och Westman hävdar även att en längre text indikerar en högre språklig 

produktion (1977:52 ff.). Detta skulle då indikera att gymnasieeleverna har en större förmåga 

att producera texter på svenska. Möjligtvis på grund av att fler av gymnasieeleverna levt i 

Sverige under en längre tid och med det tillägnat sig en större vokabulär vilket gör att de kan 

skriva generellt längre texter än komvuxeleverna. 

En utmärkande skillnad mellan de två korpusarna var att utredande texter var genomsnittligt 

60 ord längre än argumenterande texter bland gymnasieeleverna medan argumenterande texter 

var något längre i komvuxkorpusen med en skillnad på 30 ord. Östlund-Stjärnegårdhs (2002) 

resultat visade på att utredande texter var snäppet längre än argumenterande texter vilket hon 

förklarade med att utredande texter har till syfte att utförligt redogöra för ett ämne medan 

argumenterande texter helst ska kort och koncist uttrycka sin åsikt (2002:80). Detta stämmer 

överens med gymnasietexterna men inte komvuxtexterna. En möjlig förklaring till detta skulle 

kunna vara att komvuxelever finner argumenterande texter lättare att skriva och att det är en 

genre som är enklare att förstå. Av de komvuxtexter jag kunde välja mellan när jag plockade ut 

mitt material fanns det totalt dubbelt så många argumenterande texter som utredande texter. 

Detta skulle kunna vara en indikation på att komvuxelever föredrar att skriva argumenterande 

texter vilket skulle även göra dem längre då de känner sig säkrare i sin språkliga produktion i 

den genren och inte den andra.  

När textlängd kontrollerades mot kön kunde vi se att kvinnor i snitt skriver längre texter än 

män vilket stämmer överens med både Hultman och Westmans (1977:52) och Östlund-

Stjärnegårds (2002:78) undersökningar. Skillnaden var däremot betydligt högre i 

gymnasiekorpusen där kvinnor skrev nästan 120 ord längre än män samtidigt som i 

komvuxkorpusen gav samma jämförelse en skillnad på ca 30 ord. Detta beror troligtvis på den 
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skeva fördelning mellan könen som uppstod i gymnasiekorpusen. Av 32 texter var endast sju 

stycken skrivna av kvinnor och två av dessa sju var de två längsta texterna i hela korpusen. Den 

längsta texten skriven av en kvinna var även 111 ord längre än den längsta manstexten. Dessa 

faktorer kan med största sannolikhet ha bidragit till att kvinnor på gymnasiet fick ett så högt 

värde och om könen hade varit mer jämnt fördelat skulle resultatet möjligtvis sjunka en aning.  

 

5.2 Ordlängd 

Ordmedellängden visade att komvuxeleverna skriver klart längre ord än gymnasieeleverna. 

Även när medellängden delas in efter kön och textgenre får komvuxtexterna ett högre värde. I 

enlighet med Hultman och Westmans resonemang (1977:76) om att längre ord gör texten mer 

specificerad eftersom vi kan bilda nya ord på svenska genom sammansättningar så skulle vi 

kunna konstatera att komvuxeleverna är bättre på att skriva sammansatta och mer specificerade 

ord i sina texter. 

Som diskuterades i 5.1 så var gymnasieelevernas texter längre. Hultman och Westman 

(1977:76) konstaterar att svenska språkets mest frekventa ord är enstaviga och korta. Således 

menar de att ju längre en text är, desto kortare borde ordmedellängden vara eftersom det 

förekommer fler enstaviga ord. Detta stämmer överens med mitt material då gymnasietexterna 

är längre än komvuxtexterna, men samtidigt har en kortare ordmedellängd. Men när 

ordmedellängden kontrolleras mot kön verkar skillnaden eskalera i komvuxkorpusen. Kvinnor 

i gymnasiekorpusen skrev som tidigare nämnt avsevärt längre texter än männen. Kvinnorna i 

komvuxkorpusen skrev även de längre texter men inte alls i lika stor utsträckning. Skillnaden i 

ordmedellängden mellan könen var dock nästan fyra gånger så stor i komvuxkorpusen än vad 

den var i gymnasiekorpusen. Om textlängden hade varit den främsta faktorn hade vi nog sett en 

starkare korrelation mellan dessa två textmått i de båda korpusarna. Däremot ska det nämnas 

att efter en snabb korrelationsuträkning i Excel kunde ett svagt negativt samband ses mellan 

textlängd och ordmedelängd. Det var något starkare i gymnasiekorpusen där korrelationsvärdet 

låg på -0,4 medan komvuxkorpusen hade ett värde på -0,2.2 Män skriver kortare texter och har 

en längre ordmedellängd i båda korpusarna vilket stämmer överens med Hultman och 

Westmans (1977) påstående men skiljer sig från Östlund-Stjärnegårdhs (2002) material där 

kvinnor hade längre ordmedellängd. Eftersom skillnaderna mellan könen är så pass olika från 

studie till studie borde kön inte vara någon avgörande faktor när det kommer till ordlängd.  

                                                           
2 Ett värde på -1 skulle visat på en 100 procentig korrelation och ett värde på 0 skulle indikerat att det inte fanns 

någon korrelation överhuvudtaget. 



28 
 

I båda korpusarna kan vi se att argumenterande texter innehåller generellt längre ord än 

utredande texter. Ännu en gång är skillnaden större i komvuxkorpusen. Detta skiljer sig från 

både Hultman och Westmans (1977) och Östlund-Stjärnegårdhs (2002) undersökningar som 

båda visar tvärt om. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara de olika ämnena som de 

olika uppgifterna handlar om i mitt material. De uppgifter där elever ska skriva en utredande 

text berör ämnen som vänskap, känslor och förändring vilket skulle kunna argumenteras vara 

ämnen ganska långt ifrån vetenskapen och närmare vardagen. Det skulle betyda att det inte 

används lika många tekniska och specifika termer som Hultman och Westman påstår tenderar 

vara längre (1977:76). I de argumenterande uppgifterna å andra sidan berördes ämnen som 

miljön, filmcensur och jämställdhet vilka är ämnen som visserligen kan ligga nära vardagen 

men samtidigt är det även ämnen som vi frekvent ser diskuteras i media och mer officiella 

sammanhang. Detta skulle då kunna bidra till att mer specifika termer används vilket skulle 

bidra till en längre ordmedellängd.  

 

5.3 OVIX 

När det kom till ordvariation visade det sig att komvuxtexterna hade ett högre värde än 

gymnasietexterna. Detta indikerar alltså att komvuxeleverna har ett mer varierat språk när de 

skriver. I jämförelse med tidigare studier ligger OVIX-värdet i mitt material avsevärt lägre än 

Hultman och Westmans (1977) OVIX-värden och något lägre än Östlund-Stjärnegårdhs 

(2002). En direkt jämförelse med dessa undersökningar är däremot orättvis med tanke på att 

de undersöker L1-talare medan denna undersökning analyserar L2-talares texter vilket 

Palmérs studie visar att det medför en fördel för L1-talare (2018). 

I gymnasiekorpusen hade männen ett mer varierat språk än vad kvinnorna hade medan det 

motsatta kunde ses i komvuxkorpusen. Hultman och Westman (1977) kunde se att pojkar i 

snitt hade ett högre OVIX-värde än flickor vilket stämmer överens med vad 

gymnasiekorpusen i denna studie visar. Östlund-Stjärnegårdhs (2002) undersökning visar att 

kvinnor hade ett högre OVIX-värde vilket i sin tur stämmer överens med denna studies 

komvuxkorpus. Detta visar inte på något entydigt mönster när man kontrollerar OVIX mot 

kön så skillnaden mellan könen i de olika studierna blir svår att uttala sig om. Varför det 

skiljer så pass mycket mellan män och kvinnor i gymnasiekorpusen är svårt att säga. Det 

skulle potentiellt kunna förklaras med att kvinnornas texter i gymnasiekorpusen har en 

dubbelt så stor spridning i OVIX-värdet som männens. Precis som med textlängden kan detta 

bero på det låga antalet kvinnliga texter. Medelvärdet för OVIX i gymnasiekorpusen låg på 50 
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och de två texterna med lägst OVIX-värde låg på 37 och 39, båda dessa var skrivna av 

kvinnor. Med tanke på att totalt sju av de 32 texterna var skrivna av kvinnor kan detta ha 

bidragit till kvinnornas mer extrema OVIX-värde. 

Argumenterande texter hade ett större OVIX-värde i komvuxkorpusen. Detta är tvärtom 

mot Östlund-Stjärnegårds (2002) studie som visade att utredande texter hade ett högre OVIX-

värde. Hultman och Westmans (1977) elevtexter bestod endast av argumenterande texter och 

trots att de hade flera olika texttyper i bruksprosan diskuterar de inte hur olika genrer påverkar 

OVIX-värdet. Med det blir det därför svårt att uttala sig om varför just komvuxtexterna i mitt 

material påvisar en märkbar skillnad. Som tidigare nämndes under 5.2 handlade de utredande 

texterna generellt mer om vardagsnära ämnen som vänskap, känslor och förändring medan de 

argumenterande texterna berörde mer vetenskapliga och samhälleliga frågor i form av miljön, 

filmcensur och jämställdhet. Ju mer komplext ämne man skriver om desto mer varierat torde 

ordförrådet i texten bli då man behöver använda mer ämnesspecifika ord. Att skillnaden 

mellan genrerna är större i komvuxkorpusen skulle kunna tyda på, om vi antar hypotesen om 

vardagsnära och vetenskapliga ämnen, att komvuxeleverna har en större fallenhet att kunna 

skriva mer vetenskapligt och därför ha en större ordvariation till de utredande texterna.  

 

5.4 Nominalkvot 

Nominalkvoten visade sig vara markant större i komvuxkorpusen. Både Hultman och Westman 

(1977) och Palmér (2018) kunde se korrelationer mellan högre betyg och högre nominalkvot. I 

den senare studien kunde även en markant höjning av nominalkvoten urskiljas när man övergick 

från kursprov 1 till kursprov 3 vilket tyder på att nominalkvoten även ökar med svårighetsgrad. 

Detta tyder på att komvuxeleverna skriver mer nominala (skriftspråkliga) texter och har därmed 

ett bättre anpassat språk för skrift än vad gymnasieleverna har. En relevant faktor att reflektera 

över varför det är så är elevernas ålder. Komvuxelever, som är äldre än gymnasieelever, har 

med största sannolikhet blivit mer utsatta för olika former av skrivna texter i form av litteratur, 

medietexter och offentliga handlingar. Detta skulle således leda till att vuxna komvuxelever i 

större utsträckning vet hur man anpassar sin text till att vara mer skriftspråklig och förmedla 

sin information i huvudsak genom nominalfraser istället för verbfraser vilket är det vanligare i 

talspråk. Hultman och Westmans (1977:89) undersökning visade på att pojkar skriver i snitt 

mer nominalt än flickor. Detta stämmer överens med komvuxkorpusen i denna undersökning 

men inte med gymnasiekorpusen. Det skiljer sig däremot endast 0,01 i värde mellan kvinnor 

och män på gymnasiet vilket är så pass litet att skillnaden kan bortses från. Hultman och 
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Westman (1977) kommenterar inte vad skillnaden mellan könen kan bero på vilket vidare gör 

det svårt för mig att uttala mig om saken.  

I jämförelsen mellan textgenrerna fanns det en minimal skillnad med ett värde på 0,02 i 

komvuxkorpusen till argumenterande texters fördel medan i gymnasiekorpusen var det 

utredande texter som var mer skriftspråkliga. Skillnaden i den senare korpusen var något större 

med en differens på 0,04. Då skillnaderna är så pass små mellan textgenrerna är det svårt att 

identifiera ett potentiellt samband. Om man jämför med bruksprosatexterna i Hultman och 

Westmans (1977) studie går det att se att debattexterna har en lägre nominalkvot än de texttyper 

som var av mer utredande karaktär. Däremot är skillnaden avsevärt större genrerna emellan i 

Hultman och Westmans studie än vad den är i denna studie (1977).  

 

5.5 Felstavningar 

När det kommer till felstavningar i de båda korpusarna var skillnaden markant. 

Komvuxkorpusen hade klart fler felstavningar. Intressant var dock att trots stora skillnader i 

medelvärdet mellan korpusarna så var både extremvärdena och standardavvikelsen relativt lika. 

Detta visar på att variationen inom de båda grupperna ser ganska lika ut, men att majoriteten av 

komvuxeleverna har generellt fler stavfel. Skillnaden skulle kunna bero på elevernas bakgrund 

samt total tid de spenderat i att lära sig svenska. Som diskuterats i avsnitt 2.2 finns det med 

största sannolikhet fler sva-elever på gymnasiet som är födda i Sverige eller har bott i landet 

sedan de var små medan elever som läser sva 1 på komvux i många fall gör det direkt efter att 

de genomgått sfi och sva-grund, det vill säga bara efter ett par år med det svenska språket vilket 

skulle kunna resultera i fler stavfel. Komvuxtexterna hade även en högre ordmedellängd vilket 

med stor sannolikhet gör att de löper större risk att innehålla stavfel eftersom det är fler 

bokstäver att hålla reda på. Detta i sin tur skulle tyda på att komvuxeleverna är mer benägna att 

ta risker i sitt skrivande vilket forskning om L2-skribenter pekat på brukar kombineras med fler 

språkliga fel (se Magnusson 2013:639 ff.). 

Uppdelat mellan könen kunde vi se att männen hade fler stavfel på komvux medan det var 

tvärt om på gymnasiet. Männen i komvuxkorpusen hade i snitt tre fler stavfel än kvinnorna. 

Jämför vi detta med ordlängden ser vi även där att männen i snitt skrev något längre ord. En 

möjlig förklaring skulle således kunna vara att män överlag ger sig på längre ord som de inte 

nödvändigtvis behärskar stavningen på. Alltså skulle män på komvux vara mer benägna att ta 

risker i den aspekten. Samma samband kan dock inte ses i gymnasiekorpusen där kvinnorna 
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hade fler stavfel men kortare ord, däremot hade kvinnorna jämförelsevis längre texter än 

männen vilket rent objektivt ökar risken för att stava fel. 

I jämförelsen mellan de två textgenrerna hade argumenterande texter klart fler stavfel i båda 

korpusarna. Detta skulle kunna förklaras med tidigare given hypotes om att de utredande 

texterna berörde ämnen som var mer vardagsnära vilket då skulle betyda att vokabulären i dessa 

texter ligger nära vardagsspråket. Med det skulle eleverna vara säkrare på stavningen i och med 

att de använder ord som de själva använder oftare. Vidare innebär det då att de argumenterande 

texterna, med sitt mer samhälleliga och vetenskapliga fokus skulle utmana eleverna mer 

ordförrådsmässigt och då leda till fler stavfel.  

 

 

5.6 Likvärdig bedömning 

Huruvida de texter som utgör materialet i denna studie är likvärdigt bedömda eller ej kommer 

jag inte kunna uttala mig om eftersom, som nämndes tidigare så utgör språket endast en av flera 

aspekter som bedöms i den skriftliga delen i nationella provet. I Palmérs studie (2018) 

analyserades så kallade benchmarktexter, det vill säga elevtexter som lärarna fått som mallar 

och stöd att jämföra med när de rättar texter. Palmér resonerade att eftersom dessa texter 

används som exempel för olika betygsgrupper så fick de fungera som en norm för hur en viss 

text för ett visst betyg ska se ut. Här nedan i tabell 8 har jag ställt upp resultatet från min studie 

bredvid vad benchmarktexterna säger hur språket ska vara i en text med betyget E i sva 1. 

Tabell 8. Snittet på samtliga textmått i de två korpusarna ställda mot benchmarktexter. 

 Gymnasiet Komvux Benchmarktexter, betyg E, Sva, NP 1 

Textlängd 455 428 406 

Ordlängd 4,67 4,99 4,46 

OVIX 50,00 53,18 48,60 

Nominalkvot 0,68 0,92 0,65 

Felstavningar 5,25 9,69 Undersöktes inte 
(Palmér 2018:10 ff.) 

Som vi ser ligger samtliga värden i både gymnasiekorpusen och komvuxkorpusen över 

benchmarkvärdena. Detta betyder att utefter de texter som utgör normen för ett E-betyg kan vi 

konstatera att båda korpusar är klart godkända utifrån ett rent språkligt perspektiv. I jämförelsen 

mellan de två korpusarna kan vi även se att komvuxtexterna får ett högre värde i samtliga 

textmått förutom textlängd. Framför allt i ordlängd och nominalkvot kan komvuxeleverna 

konstateras ligga på en avsevärt högre nivå än gymnasieeleverna. Jämförs dessa två textmått 
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med Palmérs resultat har komvuxkorpusen högre ordmedellängd och nominalkvot än de 

benchmarktexter som fått betyget A där ordmedellängden låg på 4,74 och nominalkvoten på 

0,71 (Palmér 2018:10 ff.). Denna undersökning ämnade att undersöka om sva-elevers språkliga 

behärskning kan anses bättre på gymnasiet eller komvux utefter kvantitativa textmått och vad 

som visas i tabell 8 är att komvuxeleverna kan konstateras behärska språket i skrift bättre när 

det kommer till att vara mer specificerade med längre ord, vara mer varierade i sin 

ordanvändning samt överlag ha en mer skriftspråklig stil vilket nominalkvoten visar. 

Gymnasieeleverna skriver däremot längre texter och är bättre på stavning baserat på denna 

undersöknings resultat. 

När det kommer till frågan huruvida de två textkorpusarna är likvärdigt bedömda får jag än 

en gång påminna om att det är mer än bara språket som vägs in när en lärare bedömer en 

elevtext. Med det sagt kan vi konstatera att Palmérs (2018) benchmarktexter visar att båda 

textkorpusar överstiger språknormen för ett E-betyg. I och med komvuxtexternas kraftiga 

övertag i vissa av textmåtten kan man fråga sig varför de inte fått ett högre betyg. Med största 

sannolikhet är det aspekter rörande innehållet som drar ner texterna. Som diskuteras i 2.1.2 

fastställde Östlund-Stjärnegårdh (2002) med hjälp av lärarenkäter att rena språkliga drag inte 

är högst upp på lärarens prioriteringslista när hen bedömer en elevtext. Däremot vore det 

intressant att se hur stor påverkan den höga andelen stavfel kan påverka bedömningen eftersom 

dessa var så pass många i komvuxkorpusen.  

En sista företeelse som jag lade märke till i jämförelsen mellan de två textgenrerna i mitt 

resultat var att argumenterande texter hade ett högre värde i samtliga textmått i 

komvuxkorpusen och i tre av fem textmått i gymnasiekorpusen. Undantagen var textlängd och 

nominalkvot. Både ordlängd, OVIX och felstavningar visar på något större skillnader 

textgenrerna emellan där argumenterande texter har det högre värdet. Dessa har förklarats 

genom diskussionen med hypotesen om de vardagsnära och vetenskapliga ämnena som de två 

olika genrerna berör men det är som sagt endast en hypotes och det skulle definitivt vara 

intressant att undersöka vidare. 

 

5.7 Didaktiska implikationer 
 

Trots att materialet i denna studie är begränsat och endast en aspekt av bedömning har 

undersökts har ändå slutsatser kunnat dras angående skillnader mellan gymnasie- och 

komvuxelevers språkbehärskning. De rapporter som de två fackliga förbunden (Lärarnas 

riksförbund 2017; Lärarförbundet 2017) sammanställt de senaste åren, vilka diskuteras i 2.2 
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indikerar att många lärare på komvux känner att de inte ges tillräckligt med undervisningstid i 

sina kurser. Statistiken i dessa rapporter jämfört med Skolverkets (Skolverket 2015:37) rapport 

indikerar att sva-elever på gymnasiet får många fler undervisningstimmar än eleverna på 

komvux. Komvuxeleverna är å andra sidan vuxna individer som inte läser lika många olika 

ämnen på samma gång som gymnasieelever gör. De behöver även oftast bli klara med sin 

utbildning snabbt för att komma ut på arbetsmarknaden. Tar man dessa aspekter i åtanke kan 

det vara bra med en mer tidskomprimerad kurs. Däremot går det inte att bortse från 

språkinlärningsaspekten. Det tar tid att lära sig ett andraspråk och med kursen sva 1 medföljer 

ökande krav på språklig variation och språklig anpassning till olika texttyper och situationer. 

Dessa krav är svåra att uppnå på bara några få veckors studier. Gymnasieeleverna ges som 

nämnts vanligen 90-100 undervisningstimmar utspritt över ett läsår på 40 veckor vilket är 

troligtvis en stor bidragande faktor till att en så pass större andel av elevgruppen klarar kursens 

mål, vilket kan ses i tabell 1, jämfört med deras motparter på komvux. Då denna studie har visat 

att flera språkliga aspekter i komvuxkorpusen överstiger benchmarktexterna med råge skulle 

möjligen studieresultaten förbättras om eleverna ges den tid som behövs för att kunna utveckla 

de aspekter i det svenska språket som verkar saknas.  

 

5.8 Vidare forskning 
 

Denna studie har byggt vidare på en forskningstradition som funnits i Sverige sedan 70-talet 

med Hultman och Westmans (1977) undersökning som startskott. Det visade sig finnas 

intressanta skillnader i de kvantitativa textmåtten mellan gymnasiekorpusen och 

komvuxkorpusen och med tanke på att urvalet var så pass litet så skulle det vara intressant att 

utföra denna undersökning på ett större urval för att med större precision kunna uttala sig om 

sva-elevers språkliga behärskning. De skillnader som utmärkte sig mellan argumenterande 

texter och utredande texter visade sig också mycket intressanta och det skulle vara högst 

spännande att utforska orsakerna till detta mer. Förekommer argumenterande texter mer 

frekvent i sva-undervisning eller upplever sva-elever att argumenterande texter är lättare att 

producera än utredande texter? Eller berodde resultatet på de ämnen som uppgifterna berörde? 

Innan detta undersöks behövs det även här genomföras undersökningar med ett större urval 

texter för att säkerställa att detta resultat inte var ett undantag.   
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