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Sammandrag 

Denna uppsats undersöker elevtexter från nationella provet i svenska som andraspråk före och 

efter skolreformen 2011. Syftet med studien är att kvantitativt undersöka fyra textmått som i 

tidigare forskning har tytt på textkvalitet i elevtexter, då textmåtten har korrelerat med högre 

betyg. Vidare ämnar undersökningen ta reda på om resultatet för textmåtten har förbättrats 

över tid. Detta har gjorts genom att studera elevtexter från två olika år, då två olika kursplaner 

var verksamma. Materialet i denna uppsats består av två textkorpusar med 30 elevtexter från 

2012 och 30 elevtexter från 2019. Analysverktyget Swegram har använts för att ta fram 

värden för nominalkvot, ordlängd, textlängd och ordvariation som vidare har analyserats. 

Resultatet visar att tre av fyra textmått korrelerar med betygsstegen i båda textkorpusarna. Det 

enda textmåttet som inte följer betygsstegen är textlängd. Vidare visar resultatet att värdena 

för samtliga textmått har stigit från 2012 till 2019. Min tolkning är att ökningen av värdena 

kan vara en följd av förändringarna i kursplanen från 2011.  

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, nationella prov, textmått, elevtexter, kursplaner 
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1 Inledning 

Sedan mitten av 1900-talet har Sverige under olika perioder haft migrationsvågor. Ur ett 

utbildningsperspektiv har detta påverkat till exempel läroplanernas utformning, hur det 

svenska språket ska läras ut och vad för slags svenska som ska undervisas i ett 

integrationssyfte. På 1960-talet bestod immigrationen till Sverige till största delen av vuxna 

arbetsmigranter från östeuropeiska länder (Lundh & Ohlsson, 1999). Detta reflekteras i 

läroplanen i svenska som främmande språk från 1971. Utöver undervisning i grundläggande 

svenska och att ge verktyg för att klara av vardagslivet i Sverige skulle eleverna även lära sig 

använda svenska i ett funktionellt syfte, till exempel på arbetsplatser (Rosén & Bagga-Gupta, 

2013:75). Nya läroplaner baseras på den utbildningskontext och de teorier som råder vid 

tillfället för utformningen. År 1994 instiftades en ny läroplan som till exempel var 

processbaserad, medan läroplanen från 2011 snarare var resultatstyrd.  

De nationella proven bygger på kursplanerna och utformas för att konkretisera innehållet i 

kursplanerna för ämnena. Ämnet svenska som andraspråk för gymnasiet fick en egen kursplan 

i och med läroplanen 1994 (lpo94) och fick ett eget utformat nationellt prov år 2000 som 

baserades på den kursplanen. De nationella proven efter 2011 är baserade på ämnesplanerna i 

läroplanen Gymnasieskola 2011 (lgy11).  

I denna studie kommer elevtexter från nationella prov som är baserade på två olika 

kursplaner från 1994 och 2011 i svenska som andraspråk att analyseras. Uppsatsen hanterar 

skriftliga färdigheter i form av språkliga drag som elever påvisar i nationella prov. När det 

kommer till skriftlig kommunikation finns det många aspekter som kan bedömas och 

analyseras. Denna uppsats utgår från fyra textmått som arbetades fram och presenterades i 

boken Gymnasistsvenska av Hultman & Westmans (1977). I deras omfattande studie 

undersökte författarna gymnasisters skrivande och om vissa textmått kunde tyda på språklig 

kvalitet i elevtexter. Sedan 1970-talet har många forskare haft Hultman & Westmans (1977) 

studie som utgångspunkt för sin egen forskning, vilket även är fallet i denna undersökning, 

men till skillnad från Hultman & Westman har analysen i denna uppsats utförts med ett 

automatiskt analyseringsverktyg (Megyesi, Palmér & Näsman 2019).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka utveckling av skrivfärdigheter över tid. Detta 

kommer göras genom att analysera elevtexter från nationella prov från två tidpunkter (2012 

och 2019) då två olika kursplaner var i verket. Elevtexterna som används i denna 

undersökning är från 2012 och 2019 och ska analyseras utifrån fyra textmått som i tidigare 

forskning har kopplats till textkvalitet. Genom att jämföra resultaten för textmåtten från 2012 

och 2019 är förhoppningen att kunna utläsa likheter och skillnader för att se om elevtexterna 

har förbättrats över tid.  Resultatet från textkorpusarna från de två provtillfällena kommer 

även att kopplas till kursplanerna, och deras eventuella utveckling och förändring. De 

frågeställningar som denna studie ska besvara är: 

 

- Vilket samband kan man se mellan textmåtten och betyg? 

- Vilka skillnader och likheter finns det mellan elevtexterna från 2012 och 2019, utifrån de 

fyra textmått som tyder på kvalitet i elevtexter? 

- Kan man se en förbättring i kvalitet hos elevtexter från nationella proven från kursen 

Svenska som andraspråk B till kursen Svenska som andraspråk 3?  

2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer bakgrundsinformation som sätter denna studie i kontext att 

presenteras. I 2.1 beskrivs läroplansutveckling i Sverige från 1990-tal till 2000-tal, vidare 

förklaras nationella provs utformning och utveckling i 2.2. För studien har jag sammanfattat 

två kursplaner i 2.3 och 2.4, för att sedan jämföra dessa i 2.5. Informationen som presenteras 

under dessa rubriker fokuserar på det som är relevant för denna uppsats.  

2.1 Läroplaner från 1990-tal och 2000-tal 

En viktig aspekt hos läroplaner är deras olika funktioner, något som det också har forskats på. 

Sundberg (2016) beskriver funktionerna som: ”läroplaner som text, läroplaner som program 

och läroplaner som idésystem.” (s. 78). Man kan ytterligare dela in läroplaner efter några 

grundläggande skillnader. Sundberg benämner dessa som “innehållsorienterade, 

processorienterade och resultatorienterade” (s. 79). Sedan 1950-talet har fokus i svenska 

läroplaner skiftat mellan dessa tre: från 1950-talets innehållsorienterande, till 90-talets 

processorienterade, till nutidens resultatorienterade. Läroplaner från 1990-talet (Lpo94, Lpf94 
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och Lpfö98) var präglade av processorienteringen (Sundberg 2016:87). Sundberg (2016:89–

90) skriver att i början av 2000-talet fick skolan fokus i både media och i politiken, vilket 

framförallt berörde skolans organisation och resultat. I dessa diskussioner lades argument 

fram om att läroplanerna borde vara målstyrda snarare än kompetenstyrda. År 2011 infördes 

en ny läroplan som grundades på tre bakomliggande motiv: “1. tydligare styrning (re-

centralisering med hjälp av Skolinspektionen), 2. tydligare resultatmedvetenhet och 

kunskapsbedömning, 3. ökad uppföljning, kontroll, spridning och användning av resultat.” (s. 

90). I en resultatorienterad läroplan hamnar fokus på elevers utveckling och vad eleverna har 

lärt sig snarare än på processen som leder dit. 

2.2 Nationella provet före och efter skolreformen 2011 

Nationella prov är centralt utformade prov som i ämnet svenska som andraspråk mäter elevers 

kunskap i olika färdigheter som skrivande, läsning och muntlig framställning.  

Lundahl (2017:18) skriver att under de senaste 30 åren har skolan, men även styrningen av 

skolan, gått igenom förändringar vilket har resulterat i nya läroplaner. På 1990-talet 

decentraliserades skolorna då ansvar för skolverksamheten lades på kommunerna (Skolverket 

1997:9–11). När de nationella proven konstruerades på 1990-talet var en av ambitionerna att 

det skulle skapas samhörighet på en nationell nivå. Detta innebar att lärare och skolor över 

hela landet skulle ha ett likvärdigt och enhetligt bedömningsunderlag inför exempelvis 

betygssättning av elever (Skolverket 1997:28). Lundahl (2017:8) skriver att de nationella 

proven därför skulle vara brett utformade för att exempelvis hjälpa läraren att individualisera 

utbildningen och att använda proven som ett objektivt stöd för elevernas betyg. Palmér (2013) 

förklarar att vid instiftandet av läroplanen 1994 skapades kursplaner för gymnasiekurserna 

svenska som andraspråk A och B (s. 23–24). Nationella prov i svenska som andraspråk B 

skapades år 2000 (s. 5). Palmér skriver att de skrivdidaktiska teorier som är framstående i 

utbildningskontexten vid olika tidpunkter påverkar utformningen av kursplaner och nationella 

prov. I läroplanen från 1994 var till exempel processdiskursen, och den sociala diskursen med 

det funktionella skrivandet, aktuell. Detta påverkade utformandet av de nationella proven då 

dessa diskurser är synliga. Skrivuppgifterna i de nationella proven för svenska som 

andraspråk B var brett utformade och skulle ha ett funktionellt syfte som skulle spegla 

verkliga situationer som eleverna kunde möta. Dessa skrivuppgifter kunde till exempel 

innefatta argumenterande texter eller berättande texter (s. 61–62). Före reformen 2011 var 

kravet att eleverna skulle använda minst en källa från texthäftet i till exempel de 
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argumenterande texterna (Skolverket 2011b). Palmér (2013) förklarar att i nationella provet i 

svenska skulle eleverna i den första uppgiften skriva om vad som ingick i läshäftet. I den 

andra uppgiften (B-delen) fanns det tio olika uppgifter som representerade olika texttyper, 

exempelvis kapitel till roman, brev och sammanställning av enkät. Den stora variationen av 

skrivuppgifter i B-delen gav eleverna mer valmöjligheter för ämne men även svårighetsgrad 

då uppgifterna var relaterade till olika betygsnivåer (s. 61–62). 

En rapport från Skolverket (2017) förklarar att ett av syftena med nationella provet på 

gymnasiet efter skolreformen 2011 är att stödja och främja likvärdig bedömning och betyg 

och att det sker på ett rättvist sätt. Ytterligare ett mål är att betygsättning av proven ska vara 

underlag för att kunskapskraven från ämnens kursplaner ska uppnås (Skolverket, 2017). 

Palmér (2013) menar att uppgifterna som eleverna möter ska vara “tydligt inramade, att 

ramarna för provets genomförande ska vara strikta och att kvaliteten på 

bedömningsunderlagen ska vara sådan att likvärdig svårighetsgrad över tid kan garanteras” (s. 

49–50). Palmér förklarar att genrepedagogiken och genrediskursen började ta plats i Sverige 

under 2000-talet. Även fast processdiskursen är synlig i kursplanen från 2011 är det 

genrediskursen som kanske är mest framstående i läroplanerna och kursplanerna i till exempel 

svenska som andraspråk. Detta har påverkat utformningen av nationella proven. 

Skrivuppgifterna i svenska som andraspråk är samma som i svenska, dock skiljer de sig åt i 

respektive bedömningsanvisningar (s. 61). I bedömningsunderlaget för det nationella provet 

efter reformen 2011 är till exempel ett krav att eleverna ska använda minst två källor i sina 

texter (Skolverket 2011b). Palmér (2013) framhäver att alla skrivuppgifter i kursprov 3 ska 

skrivas utifrån samma kommunikativa situation, vilket alltid är en studiesituation, men det 

kan däremot skilja sig mellan uppgifterna vad gäller ämne och vad som ska diskuteras i 

texten. Palmér skriver att skrivuppgifter som fokuserar på en studiesituation främjar ett mer 

akademiskt skrivande. I kursplanen för svenska som andraspråk ska elevernas texter bedömas 

utifrån hur väl de anpassas till situationen som beskrivs i instruktionen (s. 51–54).  

2.3 Skrivfärdigheter och bedömningskriterier i kursplanen 

svenska som andraspråk B från 1994 

I kursplanen svenska som andraspråk B (SVAS B) från 1994 beskrivs de mål som ska ha 

uppnåtts av eleverna när kursen är avslutad. De mål som specifikt kopplas till skrivfärdigheter 

som ordförråd och stil är:  
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”Eleven skall  

ha ett rikt och varierat ordförråd 

kunna uttrycka sig i tal och skrift på ett nyanserat och idiomatiskt språk för olika syften och 

mottagare samt kunna presentera klara och tydliga skriftliga och muntliga framställningar för 

olika målgrupper ” (Skolverket 2000) 

 

Eleven ska även skriftligt kunna producera och förmedla sina egna och andras tankar genom 

att göra “sammanställningar och utredningar” (Skolverket 2000). Eleven ska då kunna “dra 

slutsatser och föra fram argument så att innehåll och budskap blir tydliga”. Ett övergripande 

mål för det som ska uppnås i skrivförmågan är att kunna använda den i ett framtida arbetsliv 

(Skolverket 2000). 

I kursplanen för SVAS B finns betygskriterier för Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl 

godkänt. För att få ett godkänt betyg ska eleven ha ett ”rikt och varierat ordförråd” samt 

använda ett tydligt språk när de uttrycker sig i skrift. Språket ska även vara anpassat efter 

mottagare och syfte. Dessa betygskrav gäller även för högre betyg, men det står inte specifikt 

hur och vad de kan utveckla för att nå de högre betygen i de aspekterna.  

När det kommer till skrivna texters innehåll ska eleven kunna sammanfatta, granska 

kritiskt och reflektera över texten i både skrift och tal för att uppnå betyget Godkänd. När 

material och information till innehållet samlas in kan det ske med hjälp av handledning av till 

exempel läraren. För de högre betygen ska eleven samla information på självständigt sätt, det 

vill säga med mindre handledning av läraren. För godkänt betyg ska eleven även kunna skriva 

om texters innehåll och bärande tankar. I de högre betygen ska eleven kunna beskriva innehåll 

och tankar, samt argument som ligger bakom dessa och kunna förklara dessa på ett ”intressant 

och övertygande” sätt (Skolverket 2000). 

2.4 Skrivfärdigheter och bedömningskriterier i kursplanen 

svenska som andraspråk 3 från 2011 

Kursplanen i svenska som andraspråk 3 (SVAS 3) är skapad för årskurs 3 på gymnasiet och 

innehåller mål, såväl som vilket centralt innehåll som ska ingå i undervisningen och 

kunskapskrav för vad eleverna ska uppnå för betygen E–A. I det centrala innehållet finns 

beskrivningar om vad som ska ingå i undervisningen i muntlig framställning, skriftlig 

framställning och läsning.  

När det kommer till den skriftliga framställningen står det att eleverna ska få undervisning 

i hur man framförallt skriver i två texttyper: utredande- och argumenterande texter. Detta ska 

göras i en mer formell och vetenskaplig stil. I det centrala innehållet framhålls även att 
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eleverna ska få arbeta genom en skrivprocess där de får möjlighet att bearbeta sina texter, med 

hjälp av till exempel digitala verktyg, men också ge och få respons på sina texter (Skolverket, 

2011:8). Eleverna ska genom undervisning få möjlighet att skriva olika texter som är 

”anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare” (Skolverket 2011:8). Utveckling av 

ordförråd och hur språket byggs upp beroende på kommunikationskontext och situationer ska 

även ingå i undervisningen. När det kommer till textens struktur ska eleverna lära sig om 

”textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag” (Skolverket 2011:8) i olika texttyper. I det 

centrala innehållet står det även att elever ska få kunskap om hur källor hanteras samt 

refererat- och citatteknik.  

I kunskapskraven finns det beskrivningar för betygen E, C och A. I skriftlig framställning 

för alla betygssteg ska eleverna kunna återge och förklara det huvudsakliga innehållet i 

vetenskapliga texter, men för de högre betyg ska även detaljer som hur texten är strukturerad 

och vilka underförstådda tankar som anses viktiga i texten kunna uttryckas. När det kommer 

till att producera texter för betyget E ska eleven kunna skriva texter som är ”bekanta för 

honom eller henne” (Skolverket 2011:9). Texterna som skrivs i detta syfte ska till viss del 

kunna anpassas efter texttypen och mottagare. För de högre betygen ska mer varierade texter 

kunna produceras och inte bara de som är bekanta för eleverna. För högre betyg ska de mer 

omfattande och abstrakta texterna anpassas efter mottagare och texttyp (Skolverket 2011:9–

12).  

2.5 Likheter och skillnader mellan kursplanerna  

Till att börja med skiljer sig kursplanernas utformning då SVAS B endast innehåller mål som 

eleverna ska uppnå efter att kursen har avslutats och betygskriterier som beskriver hur man 

uppnår dessa mål. I SVAS 3 finns det mål, men även centralt innehåll som beskriver vad 

eleverna ska undervisas i och betygskriterier. I och med reformen 2011 fick skolan ett nytt 

betygssystem med sex betygssteg A–F (icke godkänt inkluderat), vilket skiljer sig från 

betygssystemet som användes innan med fyra betygssteg MVG-IG (icke godkänt inkluderat). 

I kursplanen från 2011 finns det kriterier för A, C och E där de mellanliggande betygsstegen 

B och D uppnås om samtliga kriterier från betyget innan har uppnåtts och majoriteten av 

kriterierna från det nästkommande betyget har uppnåtts.  

När det kommer till ordförråd beskriver målen för SVAS B att eleverna ska ha ett “rikt och 

varierat ordförråd”. I det centrala innehållet i kursplanen för SVAS 3 står det att eleverna ska 
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få utveckla ett ordförråd som kan kopplas till olika kommunikationssyften samt hur språket 

byggs upp i olika slags texter.  

I SVAS B ska eleverna kunna “uttrycka sig nyanserat och idiomatiskt” utifrån vilket syfte 

och vilken mottagare texten är menad för. Skriftliga framställningar ska kunna göras till olika 

målgrupper. Detta mål finns även i kursplanen för SVAS 3. Det har dock lagts till 

beskrivningar om att “textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag” ska användas i texter 

utifrån olika situationer, vilket betyder att kunskap om detta ska läras ut. 

I kursplanen från SVAS B står det att eleverna ska kunna föra fram egna och andras tankar 

genom “sammanställningar och utredningar” och kunna förmedla detta genom att presentera 

argument så att innehåll och budskap blir tydligt. I kursplanen för SVAS 3 står det att 

eleverna ska få möjlighet att skriva framförallt argumenterande och utredande texter med en 

mer vetenskaplig och formell stil. I kursplanen från SVAS 3 står det även att eleverna ska 

kunna hantera källkritik.  

Sammanfattningsvis är en av de största skillnaderna mellan kursplanerna att det finns ett 

centralt innehåll i kursplanen för SVAS 3 som tydligt beskriver vad eleverna ska uppnå, vilket 

inte är fallet i kursplanen för SVAS B. I kursplanen för SVAS 3 står det uttryckligen att 

eleverna till exempel ska tränas i att skriva argumenterande eller utredande texter, medan i 

kursplanen från SVAS B står det snarare beskrivet att eleven ska kunna argumentera och 

presentera tankar genom utredningar. Kunskapskraven i SVAS 3 är även mer detaljerade än 

betygskriterierna för SVAS B. 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning som berör de textmått som analyseras i denna 

uppsats att presenteras i 3.1. I kapitlet kommer även en rubrik (3.2) att hantera 

skrivutveckling i ett andraspråksperspektiv. 

3.1 Textmått – språkliga drag i elevtexter  

I sin omfattande studie har Hultman & Westman (1977:11–12) undersökt olika textmått som 

finns i texter och om dessa språkliga drag tyder på textkvalitet i elevtexter. Deras studie utgår 

från kommentarerna till läroplanen för gymnasieskolan från 1970 (lgy70) där det främsta 

målet var att eleverna skulle skrivträna. Denna skrivträning skulle resultera i att eleverna på 

ett bättre sätt behärskade struktur och format för bruksprosa. Hultman & Westmans (1977) 
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studie har som huvudsyfte att ta reda på om detta mål har uppnåtts. Detta har gjorts genom att 

jämföra gymnasieelevers skrivna texter med vuxna författares texter. Gymnasielevernas texter 

har även jämförts mellan varandra utifrån till exempel kön och betyg. Materialet består av 151 

uppsatser skrivna av elever i årskurs 3 på gymnasiet. Texterna från de vuxna författarna är 

hämtade från olika genrer inom bruksprosan: broschyrer, tidningsartiklar, läroböcker och 

debattartiklar. Hultman & Westmans studie från 1970-talet har använts som grund för ett stort 

antal efterkommande studier om elevers skrivande och skrivutveckling. Utifrån deras studie 

har fyra textmått tagits ut för att användas i denna undersökning. Dessa kommer beskrivas här 

nedan. 

3.1.1 Ordvariationsindex (ovix) 

Hultman & Westman (1977:56–59) skapade ordvariationsindex (ovix) för att kunna jämföra 

texters ordvariation oberoende av textlängden. Ovix mäter alla olika ord i texten jämfört med 

det totala antalet ord. Finns det större variation av olika ord i relation till det totala antalet ord 

resulterar det i ett högre ovix-värde. Av alla textmått som Hultman & Westman undersökte 

var ovix det textmått som hade störst korrelation med betyg. De konstaterade att 

ordvariationen är större ju högre upp på betygsstegen texterna hamnar, då det var stor skillnad 

mellan betyget 1 och 5. Författarna förklarar att ordvariationen kan skilja beroende på vilken 

texttyp texten skrivs i. De konstaterade att vissa texter inom bruksprosan (broschyrer) hade 

lägre ordvariation, vilket kunde förklaras med att mer upprepade strukturer används för att nå 

texttypens syfte. De andra texttyperna i bruksprosans material har en mer berättande stil, 

vilket oftast leder till högre ordvariation.  

Nyström (2000) undersökte gymnasieelevers skrivande i sin avhandling med avsikt att se 

vilka slags texter elever skriver och vilken form och struktur som texterna har (s. 15). Hennes 

material består av elevtexter från två olika delar. A-delen består av texter från nationella 

provet i svenska (inskickat av lärare), och B-delen består av texter som eleverna har skrivit 

och självmant skickat in (s. 40–41). Nyströms resultat visade att ordvariationen var högre i de 

A-texter där eleverna skulle öva på att skriva sina prov utifrån citat från provhäftets olika 

texter. Nyström menar att vid sammanställningen och citatanvändningen i textuppgiften 

skapas byten av ämnen vilket i sin tur resulterade i ett mer varierat ordförråd. Användningen 

av citat kan även bidra till ordvariationen eftersom det inte endast är en författares tankar och 

idéer som presenteras (s. 177–179). 
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Nordenfors (2011:48–50) undersökte skrivutveckling på högstadiet i sin avhandling. Han 

har till exempel undersökt olika texttyper som har skrivits i varierande testsituationer från 

olika årskurser och testar dessa utifrån hypoteser som behandlar betyg och ålder. I hans 

material har nationella prov undersökts, men även texter som har skrivits under en längre tid 

på lektioner. I sitt resultat kunde han se att ovix ökade ju högre upp i årskurser man kom, samt 

att det korrelerade med betyg.  

Magnusson & Johansson Kokkinakis (2009:54) undersökte textmått i nationella prov i 

svenska och svenska som andraspråk. Deras material bestod av 200 nationella prov i svenska 

som andraspråk. De fann i sin studie att värdena från deras studie var lägre än Hultman & 

Westmans (1977) resultat. De kunde även se att till exempel ovix-värdet var lägre i texterna 

som skrevs i svenska som andraspråk än i svenska.  

3.1.2 Ordlängd 

Hultman & Westman (1977:76–78) skriver att ordlängd som textmått visar på språkliga 

egenskaper som variation och specifikation i ordförrådet. Författarna till Gymnasistsvenska 

(1977) förklarar att ordlängd som textegenskap i det svenska språket till exempel kan 

förklaras av att de vanligaste orden är enstaviga och de mer ovanliga orden är flerstaviga. I 

det svenska språket är ett särdrag att sätta samman ord, speciellt substantiv. Ord kan även 

byggas på och sättas samman genom avledning av ord där enheter läggs till och ordet får en 

ny ordklass. Detta gör att de nya orden blir längre än grundorden och språket blir mer 

specialiserat vilket kan tyda på en djupare kunskap hos eleven. Hultman & Westmans studie 

hade gymnasisternas texter kortare ordmedellängd per ord (5,07 bokstäver/ord) än vad som 

kunde hittas i bruksprosans texter (6,12 bokstäver/ord). Författarna kunde se att 

ordmedellängden till störst del följer betygsstegen. Betyget 2 har lite längre ordmedellängd än 

betyget 3, sedan kan man se ett litet större hopp mellan de två högsta betygen (4 och 5). De 

skriver att det inte nödvändigtvis är bra att en text har många långa ord eftersom texten kan 

bli mer svårläst. De vill understryka att ordlängd i sig inte har något värde, men det kan bli 

betydelsefullt för texten eftersom det tyder på att mer variation av ord finns samt att orden är 

mer innehållsrika. I texter med kortare ord kan det snarare bli enformigt och innehållslöst. 

Författarna menar vidare att vissa texttyper kan gynnas av kortare ord beroende på vilket syfte 

de skrivs utifrån.  

Östlund-Stjärnegårdh (2002) har i sin avhandling undersökt bedömning och betyg av 

elevtexter. Hennes material består av 60 inskickade elevtexter från nationella provet i Svenska 
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B från 1997 som har betygen G eller IG (s. 33–35). Proven jämförs med ett urval med statistik 

från hela landet. Varje text bedöms av tre olika bedömare, och sammanlagt har 21 bedömare 

deltagit vilka till störst del är lärare. Bedömarna har även svarat på tillhörande enkäter om 

bedömning (s. 43). Hon jämför resultatet för ordmedellängden i sin studie med resultatet från 

Gymnasistsvenska (1977). I hennes material kunde hon se att de korta och högfrekventa orden 

förekommer mest och att de längre och mer specialiserade orden används i mindre 

utsträckning. Östlund-Stjärnegård menar att högre ordmedellängd kan bidra till textens 

innehållsliga komplexitet. Hon kunde även observera att ordmedellängden skiljer sig mellan 

olika uppgiftstyper. De argumenterade texterna hade i snitt lite högre ordmedellängd än de 

skönlitterära uppgifterna (s. 85–87).  

I Nordenfors (2011:92) avhandling nämner han som bakgrund till ordmedellängd 

Björnssons (1986) undersökningar av läsbarhetsindex (LIX). Detta betyder att till exempel 

texter blir svårare (mer komplexa) för läsbarheten när längre ord används. Om texten är mer 

komplex och kräver mer av läsaren kan detta innebära att även textens författare skriver med 

ett mer utvecklat språk. Han menar, och exemplifierar med olika studier, att längre ord 

förekommer och finns till större utsträckning i texter ju högre upp i ålder man är och ju högre 

betyg texten får. 

3.1.3 Textlängd 

Hultman & Westman (1977:54–55) skriver att ett textmått som textlängd kan påverka 

betygsättningen. I sin studie kunde de se att texter med fler antal ord fick högre betyg än 

texter med lägre antal ord. De nämner däremot att sambandet inte finns på alla betygssteg. 

Sambandet finns från betygen 1–3, men när det kommer till de två högsta betygen är 

skillnaden inte signifikant. Larsson (1984:192–193) nämner att produktiviteten, det vill säga 

textlängden, är viktigare under de tidigare stadierna av skrivutvecklingen.  

Nordenfors (2011) konstaterar i sin studie att texter som skrivs under en längre tid 

generellt får högre betyg. När det kommer till nationella prov, som är situationsbaserade till 

ett provtillfälle, visades det att textlängden generellt inte ger högre betyg. I hans material 

kunde han inte finna mönster mellan högre betyg och längre texter. I sin studie jämför 

Nordenfors nationella prov från årskurs 5 och årskurs 9, där skrivtiden är 40 minuter jämfört 

med 160 minuter. Med den ökade skrivtiden verkade produktiviteten öka (s. 97–98). I 

nationella prov menar Nordenfors även att textlängden kan påverkas av den texttyp som väljs. 
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I årskurs 9 hade en text med betyget MVG i en berättande texttyp skrev 1517 ord, jämfört 

med en MVG-text i en argumenterande texttyp som hade 349 ord (s. 100–102).  

I Östlund-Stjärnegårdhs (2002:80–81) studie har hon jämfört hur olika texttyper generar 

olika långa texter. De berättande texterna är längst, följt av utredande och argumenterande 

texter. De utredande texterna är i snitt 569 ord och de argumenterande är i snitt 455 ord. 

Östlund-Stjärnegårdh skriver att det kan anses som kvalitetsdag i argumenterande texter att 

skriva kort och koncist medan utredande texter kan tänkas bli längre eftersom man ”ska 

presentera och utreda ett problem” (s. 80). I hennes studie samvarierar textlängden för 

argumenterande och utredande texter med betygsstegen. Hon förklarar även att lärarna som 

bedömer texterna inte tänker på textlängd när de betygssätter proven. 

3.1.4 Nominalkvot 

Nominalkvot som textmått kan man finna i Hultman och Westmans (1977:85–86) 

undersökning genom deras resultat av ordklassfördelning. I sitt material kunde de se att 

proportionerna i ordklassfördelningen skilde sig åt och kunde genom detta utläsa generella 

drag i språkanvändningen. Utifrån sin undersökning i Skrivsyntax, och en parallell 

undersökning om Talsyntax där samma metoder har använts, kunde de finna skillnader i 

ordklassfördelningen mellan tal- och skriftspråk. Deras resultat visar att substantiv hade högst 

andel i både bruksprosan och gymnasisternas texter, vilket följdes av verb och pronomen. På 

grund av ordklassfördelningen i bruksprosan kunde de dra slutsatsen att texter med mer 

utvecklade nominalfraser hade fler substantiv och sammanhängande ordklasser. Talspråket 

hade däremot högst andel av verb och adverb och substantiv hamnade på fjärde plats. När 

ordklassfördelningen i de två grupperna med skriftligt material och gruppen med muntligt 

material jämfördes hamnade gymnasisternas texter mellan de vuxna författarnas texter och 

talspråket, vilket enligt Hultman & Westman visar på att gymnasisterna skriver mer 

’talspråkligt’ än de vuxna författarna.  

Palmér (2018:15–17) undersökte kvantiteter, språkliga drag, i nationella provs 

exempeltexter för olika betyg. Hon visar i sin studie att man utifrån tidigare forskning kan 

anta att nominalkvot i elevtexter ökar med stigande ålder hos eleverna, vilket visade sig vara 

sant i hennes studie av nationella provet i SVAS 1 och 3. Ytterligare något som påverkar 

nominalkvoten är textuppgifternas genre. Utredande texter tenderar att ha ett mer formellt 

språk, vilket var genren för NP 3, där det till exempel finns mer nominal- och skriftspråklig 

stil. Palmér fann i sin studie att nominalkvoten följde betygsstegen relativt bra i SVAS 3. Hon 
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kunde se en dipp i betyget B, men skriver att det inte ska ges för stor betydelse på grund av 

hennes begränsade antal texter med betyget.  

Magnusson & Johansson Kokkinakis (2009:54) kunde i sitt resultat se att texter från det 

nationella provet i svenska som andraspråk hade lägre värde av nominalkvot än nationella 

prov skrivna i svenska. Detta skriver författarna kan bero på att elever som skriver i sitt första 

språk använder mer nominal stil i sina texter. 

3.2 Andraspråksperspektiv på skrivutveckling 

I Greppa Språket (Skolverket 2012:118–119) nämns det att många faktorer kan påverka 

skrivutvecklingen i ett andraspråk. Till dessa faktorer hör tidigare skolgång och undervisning 

samt i vilken utsträckning eleverna får utveckla det nya språket. Språkinlärning och 

tillägnande av ett nytt språk kan variera i svårighetsgrad beroende på hur lika första- och 

andraspråket är. I svenskan finns det särdrag som kan vara speciellt svåra att ta till sig som till 

exempel sammansättningar av ord och hur objekt placeras i satser. Det är däremot inte endast 

det språkliga som kan skilja sig mellan olika språk, utan även hur man strukturerar och skriver 

i olika texttyper. En skillnad kan bero på skrivregler som är specifika till olika kulturer vad 

gäller exempelvis utredande och argumenterande texter. Ett exempel som tas upp i Greppa 

Språket (Skolverket 2012) är en elev som studerade svenska som andraspråk och fick sin 

argumenterande text underkänd till en början eftersom hen skrev en historisk överblick av 

ämnet snarare än att argumentera för sin åsikt. Eleven hade skrivit utifrån hur hen tidigare 

hade lärt sig att man ska skriva texter för att visa sig bildad snarare än att argumentera för sin 

sak, vilket lärs ut i Sverige.  

Lindberg (2017) skriver i en rapport för Skolverket att man behöver ha ett ordförråd på ca 

5000–6000 av de mest frekventa orden för att förstå 90 % av en text (s. 2). Om större delen av 

texten består av högfrekventa ord kan texterna upplevas som “vardagliga, talspråkliga och i 

värsta fall torftiga” (s. 5). När man undersöker till exempel elevtexter är det inte bara 

högfrekventa och formella register som bör undersökas, utan även till exempel lexikal 

variation. De texter som man finner i skolan, som läroböcker, har ofta hög lexikal täthet som 

indikerar att texterna har relativt få ord men de är istället innehållsrika. Skoltexternas lexikala 

täthet är resultat av en nominal stil genom nominaliseringar, långa nominalgrupper och 

sammansättningar. Vardagsspråket innehåller istället fler funktionsord exempelvis pronomen 

och adverb och att de används flera gånger. I skriftlig produktion är det mer uppskattat att 

använda sig av ett mer varierat ordförråd över till exempel upprepningar av funktionsord. En 
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förutsättning för att använda ett varierat lexikalt ordförråd, för att upprepning av ord inte ska 

ske, är att det finns kunskap, förståelse och tillgång till synonymer av ord och relaterande ord 

(s. 15).  

Sahlée (2017:42–43) undersöker svenska som andraspråk ur ett provsituationsperspektiv, 

hur elever blir förberedda för dessa och hur proven senare bedöms. Hon skriver att det finns 

skillnader och likheter mellan detta i ämnena svenska och svenska som andraspråk. De texter 

som inte uppnår godkänt i respektive ämne har flera likheter när det kommer till orsaker 

bakom att de blev underkända, exempelvis hur väl texten svarar på provfrågan. Sahlée belyser 

att det inte endast är viktigt vad eleverna ska svara utan att provkonstruktörer måste ta i 

beaktande hur frågorna ställs, och läraren måste bedöma om eleven har svarat på de frågor 

som eftersöks för texten. I provets bedömningsunderlag finns det bästa (prefererade) 

tillvägagångssättet för hur man ska besvara uppgiften beskrivet både i svenska och svenska 

som andraspråk. Sahlée konstaterar att de prov som blev underkända, men även de som fick 

högsta betyg, inte använde det tillvägagångssättet som ansågs bäst.  

4 Metod och material 

I 4.1 kommer materialet som har använts, samt förklaringar till varför just detta material har 

använts, att presenteras. Vidare kommer metodval och hur materialet har analyserats och 

bearbetats beskrivas i 4.2.  

4.1 Material 

Materialet till denna uppsats består av två textkorpusar från nationella provet i svenska som 

andraspråk från två olika år. Texterna som används i studien kommer från nationella 

provgruppens arkiv på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och från 

Uppsala elevkorpus (Megyesi, Näsman & Palmér 2016).  

En av textkorpusarna i denna uppsats består av 30 elevtexter från nationella provet i SVAS 

B från vårterminen 2012. Vid provtillfället hade eleverna fem timmar på sig att skriva sin text 

och skrivuppgifterna utgick från ett texthäfte. Elevtexterna från 2012 som används i denna 

undersökning har rubrikerna: Ett steg fram, Latoxar och arbetsmyror och Hälsotrend eller 

hälsohets? I en slutrapport av Östlundh-Stjärnegårdh (2014:5) står det att eleverna oftast 

väljer skrivuppgift utifrån ämne och inte genre. Eleverna hade möjlighet att välja utifrån 8–10 

ämnen. På vårterminen 2012 valdes ämnet Latoxar och arbetsmyror av 36 % av eleverna, 
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som enligt författaren är ett ovanligt högt antal för ett ämne. Elevtexterna som har samlats in 

från 2012 var både handskrivna och datorskrivna och insamlade i pappersform. För att kunna 

analysera dessa elevtexter via ett digitalt analysverktyg (se 4.2) har samtliga texter 

digitaliserats och kodats. Dessa koder är till för att skapa metadata med information som kön, 

årskurs, genre och betyg.   

Den andra textkorpusen består av 30 elevtexter från nationella provet i svenska som 

andraspråk 3 (SVAS 3) från 2019. I och med provets utgivningsår är texterna skyddade av 

provsekretess.  Detta innebär att de kan komma att användas i ett nationellt prov, och texterna 

eller skrivuppgifterna får inte publiceras. Skrivtiden på provtillfället var fyra timmar. En 

vecka innan provtillfället får läraren och eleverna texthäftet som skrivuppgifterna utgår från. 

Eleverna får ta hem texthäftet och får förbereda sig på egen hand, men instruktionerna till 

skrivuppgifterna ges inte förrän vid provtillfället (Palmér 2013:51). Det skriftliga provet är i 

den utredande genren. De ämnen man finner i materialet är: Teaterns dragningskraft och 

Maskeringens funktion i öst och väst. Elevtexterna är hämtade från Uppsala elevtextkorpus 

från 2019 och var redan digitaliserade och anonymiserade genom koder.  

4.1.1 Urval av texter 

Urvalet av texterna i denna undersökning baserades på kriterier och gjordes för att 

elevtexterna skulle kunna jämföras inom årsgruppen och med den andra gruppen.  

Texttyper kan generera olika långa texter, till exempel att berättande texter oftast är längre än 

utredande- och argumenterande texter. Av den anledningen var det viktigt att elevtexterna till 

undersökningen var skrivna inom samma texttyp, vilket i fallet för denna studie blev de 

argumenterande- eller utredande texttypen eftersom de är vanligast för kursprovet i årskurs 3. 

Elevtexterna är till största delen skrivna i den utredande genren, men nio argumenterande 

texter finns i korpusen från 2012.  

Elevtexterna är från kurserna SVAS B och SVAS 3, vilket beror på att dessa studeras i 

gymnasieskolans tredje år eller på komvux. Även fast kurserna är från två olika kursplaner 

ges de ut i samma syfte, vilket är att användas i den sista obligatoriska kursen i svenska som 

andraspråk innan man möter till exempel högre studier eller ska ut i arbetslivet.  Urvalet har 

även tagit betygsaspekten i beaktande då endast texter med godkänt betyg eller högre har valts 

ut.  

Betygen på elevtexterna från 2019 har en relativt jämn spridning mellan de fem olika 

betygsstegen. På grund av ett begränsat utbud av elevtexter från 2012 finns det i den 
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textkorpusen en sämre spridning mellan de tre betygsstegen (se tabell 4.1). Den ojämna 

spridningen kommer att tas i beaktande under analysens gång. Eftersom en aspekt av denna 

undersökning är att jämföra elevtexterna utifrån textmått mellan 2012 och 2019 har de fem 

betygsstegen från 2019 slagits ihop till tre kategorier. De betygssteg som har slagits ihop 

utgår från hur bedömningen för de fem betygsstegen går till. För att få betyget C måste 

kriterierna för betyget D samt majoriteten av kriterierna för betyget C uppnås. Dessa två betyg 

har därmed slagits ihop. På motsvarande sätt har betygsstegen A och B blivit kategorin AB. 

Anledningen till att de icke godkända texterna inte används är att de inte har uppnått de 

kriterier som finns i bedömningsmatrisen. I Palmér (2013:60) står det att 

bedömningsmatriserna speglar de mål och innehåll som finns i kursplanerna. Tabell 4.1 

sammanfattar materialet fördelat efter betygsindelningen.  

 

Tabell 4.1 Elevtexter i två textkorpusar fördelade efter betyg.  

Betyg 2012/2019 MVG/AB VG/DC G/E Totalt 

Korpus från 2012 2 8 20  30 

Korpus från 2019 11 12 7 30 

Totalt 13 20 27 60 

4.2 Metod 

Elevtexterna har analyserats genom en kvantitativ innehållsanalys. Genom att utföra en 

innehållsanalys kan man på en ytlig nivå till exempel analysera vilket språk som används i 

texten genom att ta ut mindre enheter som ord.  Om man analyserar enstaka ord kan man 

exempelvis undersöka hur många gånger dessa förekommer i texten och vad orden har för 

betydelse för texten. De enheter som väljs ut för analysen av data kan kvantifieras 

(Densecomb 2018:401). I Densecomb (2018:401–403) förklaras det att ett fokus när man 

utför en innehållsanalys är att mäta fenomen och att därmed skapa kvantitativa mått. När man 

gör en sådan analys skriver Bryman (2013:283) att man bör göra urval av vad man vill 

undersöka i sitt material. Det övergripande temat i denna undersökning är skrivfärdigheter 

och skrivutveckling hos elever som har skrivit nationella provet i svenska som andraspråk. 

Eftersom det finns många aspekter som kan analyseras relaterat till skrivutveckling har 

urvalet av vad som ska undersökas begränsats. I denna undersökning har innehållsanalysen 

fokuserat på textmått som bygger på enstaka ord och dessa kommer sammanställas, 

kvantifieras, i form av statistik från elevtexterna.  
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4.2.1 Analys av material 

Crossley (2020:417) skriver att när forskning om språkliga drag och textkvalitet påbörjades på 

1970-talet gjordes dessa uträkningar manuellt genom skrivnoteringar och oftast på ett mindre 

material. Under årens gång har tekniken och datorprogram utvecklats som kan utföra dessa 

uträkningar automatiskt på ett digitaliserat material. De beräkningar som Westman och 

Hultman arbetade fram på 1970-talet har automatiserats och kan användas på digitaliserade 

texter. I verktyget Swegram kan man ladda upp dokument med digitaliserade texter där de 

annoteras. Swegram utvecklades genom ett samarbete mellan Institutionen för lingvistik och 

filologi och Institutionen för nordiska språk på Uppsala Universitet. På hemsidan kan man 

ladda upp texter för att automatiskt analysera dessa utifrån olika lingvistiska och 

textrelaterade drag (Megyesi, Palmér & Näsman 2019:3). Resultatet i denna uppsats bygger 

på Swegrams annotering och analys där materialet har undersökts utifrån textlängd, OVIX, 

ordlängd och nominalkvot.  

 

Ovix 

Ovix mäter förekomst av ord en gång i texten i relation till texten längd 

(Hultman & Westman 1977:56). Megyesi, Palmér & Näsman (2019:29) skriver att i Swegram 

beräknas detta mått genom att mäta antalet lexem (lexord), det vill säga att ord räknas endast 

en gång, i relation till antal ord som finns i texten (löpord). Vidare kontrollerar måttet 

skillnader i textlängd. I Swegram får man fram för medianvärde och totalvärde. När jag 

resultatet presenteras kommer medianvärdet användas, liksom i tidigare studier (Palmér 

2018:9, Östlund-Stjärnegårdh 2002:85). 

 

Ordlängd 

När man beräknar ordlängd förklarar Hultman & Westman (1977:76–78) att man mäter antal 

bokstäver per ord i texter. När man undersöker ordlängd i Swegram får man resultat för 

ordens medellängd och median (Megyesi, Palmér & Näsman 2019:24–25). Palmér (2018:9) 

och Nordenfors (2011:96) har i sina studier använt medellängden i sina resultat, vilket även 

har använts i denna studie. 

 

Textlängd 

Textlängden har undersökts eftersom längre texter, som Hultman & Westman (1977:46) 

skriver, tyder på produktivitet. I Swegram tas antal ord ut och utifrån dessa beräknas 

medellängden av texter (Megyesi, Palmér & Näsman 2019:24–25). I denna studie har 
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texternas medellängd använts för analys, vilket har använts i till exempel Palmér (2018:9–11) 

och Nordenfors (2011:105). 

Nominalkvot  

Hultman och Westman (1977:88–89) har delat in varje ord i deras material efter ordklass och 

utifrån detta räknat ut nominalkvot (se 3.1.4). Megyesi, Palmér & Näsman (2019:30) gör i 

Swegram skillnad på full nominalkvot och enkel nominalkvot. I denna studie har full 

nominalkvot använts. Full nominalkvot jämför förhållandet mellan substantiv (nn), 

prepositioner (pp) och particip (pc) med verb (vb), adverb (ab) och pronomen (pn). Full 

nominalkvot beräknas genom en algoritm i Swegram. I Palmér (2018:9) har totalvärde 

använts för att analysera nominalkvot, vilket även har gjorts i denna undersökning.  

5 Resultat 

Detta kapitel är disponerat efter de fyra textmått som har undersökts. Efter varje underrubrik 

kommer resultatet från båda textkorpusar att presenteras i samma tabell. Resultatet innehåller 

medelvärde, median eller totalvärde för alla betygsgrupper, samt spridningen i grupperna 

genom max- och min-värden och standardavvikelse. 

5.1 Ordvariationsindex (ovix) 

I tabell 5.1 presenteras resultatet för ordvariationen från korpustexterna från 2012 och 2019 

fördelat efter betygsstegen från respektive år. Tabellen innehåller information om medianen 

som betygsgrupperna fick. De två högsta grupperna från respektive år presenteras först och 

sedan följer betygsgrupperna efter. 

 

Tabell 5.1 Ordvariation för betygsgrupper från 2012 och 2019. Medianvärde, standardavvikelse (S) 

samt min- och maxvärden 
 

MVG (N=2) 

/AB (N=11) 

 
VG (N=8) 

/CD(N=12) 

 
G (N=20) 

/E (N=7) 

 

 
Median(S) Max.- 

Min. 

Median(S) Max.- 

Min. 

Median(S) Max.- 

Min 

Korpus 

2012 

 

54,54 (4,99) 

 

59,53–49,55 

 

53,50 (6,9) 

 

71,97–41,51 

 

50,46 (5,66) 

 

59,36–40,59 

Korpus 

2019 

 

60,85 (5,59) 

 

67,36–51,79 

 

57,94 (7,53) 

 

71,97–46,76 

 

55,36 (3,69) 

 

62,31–50,53 
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I texterna från 2012 visar resultatet att medianen för ovix följer betygsstegen. Medianen ökar 

från 50,46 i G-gruppen (N=20), till 53,50 i VG-gruppen (N=8) och till 54,54 i MVG-gruppen 

(N=2). Utifrån siffrorna kan man utläsa att skillnaden mellan betygen G och VG är större än 

skillnaden mellan betygen VG och MVG. Det som ska noteras är att antalet texter i dessa två 

grupper är färre än i G-gruppen. När det kommer till spridningen tillhör den text som har fått 

högst max-värde VG-gruppen. Det är även VG-gruppen som har störst spridning mellan 

extremvärdena. 

Vidare visar tabell 5.1 att även ovix-värdena från betygsgrupperna från 2019 följer 

betygsstegen. Resultatet för detta textmått visar att betygsgruppen AB (N=11) varierar 

ordförrådet mest, följt av CD-gruppen (N=12) och de som varierar ordförrådet minst är 

betygsgruppen E (N=7). Spridningen i betygsgrupperna visar att den text som har högst max-

värde av ovix är en text från CD-gruppen, tätt följt av en text från betygsgruppen AB. I min-

värdet är det även där en text från CD-gruppen som har lägst värde, vilket också gör att den 

gruppen har störst spridning inom gruppen. Den minsta spridningen finns i gruppen AB. 

Texterna från textkorpusarna från 2012 och 2019 följer båda mönstret där ordvariationen 

är större ju högre betygsgruppen är, vilket betyder att de texter som återfinns i de högre 

betygsgrupperna har större ordvariation i sitt skriftspråk. En skillnad mellan korpusarna är 

däremot att värdena från betygsstegen från 2019 är högre i samtliga betygsgrupper i 

jämförelse med 2012.  

5.2 Ordlängd 

I tabell 5.2 presenteras ordmedellängden i textkorpusarna från 2012 och 2019 fördelat efter 

betygsgrupperna.  
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Tabell 5.2 Ordmedellängden från betygsgrupperna från 2012 och 2019, disponerad från de högsta 

betygen till de lägsta, standardavvikelse (S) samt min- och max-värden. 
 MVG(N=2) 

/AB (N=11) 

 VG(N=8) 

CD/(N=12) 

 G(N=20) 

/E(N=7) 

 

 Medelvärde (S) Max.- 

Min 

Medelvärde (S) Max.- 

Min 

Medellängd (S) Max.- 

Min 

Korpus 

2012 

 

4,85 (0,38) 

 

5,23–4,47 

 

4,77 (0,29) 

 

5,47–4,41 

 

4,71 (0,22) 

 

5,14–4,30 

Korpus 

2019 

 

5,55 (0,30) 

 

6,03–5,01 

 

5,33 (0,41) 

 

6,08–4,83 

 

5,16 (0,13) 

 

5,37–5,00 

 

I elevkorpusen från 2012 ökar den genomsnittliga ordlängden för varje betygssteg. För 

betygsgrupperna från 2012 har MVG-gruppen (N=2) högst ordmedellängd med 4,85 

bokstäver/ord och G-gruppen (N=20), som har kortast ordmedellängd, har 4,71 bokstäver/ord. 

Det gemensamma för alla tre betygsgrupper är att medianvärdet för grupperna är 4. 

Spridningen i MVG-gruppen (N=2) har nästan samma värden som i G-gruppen (N=20), även 

fast antalet texter skiljer sig åt. Baserat på extremvärdena tillhör den enskilda text som har 

högst ordlängd av samtliga texter VG-gruppen (N=8). Det är även VG-gruppen som har den 

största spridningen. 

I elevkorpusen från 2019 följer medelvärdet för ordlängden betygsstegen, det vill säga ju 

högre betygssteg desto längre ord. Resultatet visade att AB-gruppen (N=11) har högst 

genomsnittlig ordlängd med 5,55 bokstäver/ord, medan E-gruppen (N=7) skriver kortast ord 

med 5,16 bokstäver/ord. Medelvärdet för CD-gruppen (5,33 bokstäver/ord) är närmare E-

gruppen än AB-gruppen, men skillnaden är inte stor. Medianen för de två högsta betygsstegen 

är 5 och för E-gruppen är medianen 4. Spridningen mellan de enskilda texterna i varje grupp 

är störst i CD gruppen (N=12), då den gruppen har de texter med längst och kortast 

ordmedellängd. Den grupp som har minst spridning är E-gruppen, däremot visar resultatet att 

den texten med lägst ordmedellängd i E-gruppen är högre än den med lägst ordmedellängd i 

CD-gruppen. 

Det som kan utläsas i tabell 5.1 är att värdena från betygsgrupperna från 2019 är högre än 

värdena från 2012. Tendensen i resultatet visar att den genomsnittliga ordlängden är högst i 

de högsta betygsgrupperna AB och MVG, följt av CD och VG och att de grupper som 

genomsnittligt skriver kortast ord G och E. När det kommer till medianen har alla 

betygsgrupper från 2012 en median på 4, medan endast E-gruppen från 2019 har medianen 4. 

AB- och CD-grupperna från 2019 har båda en median på 5. Spridningen mellan 

textkorpusarna visar att E-gruppens min-värde för ordmedellängd är nära max-värdet i G-
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gruppen. De två texter som har högst ordmedellängd från respektive elevkorpus tillhör VG- 

och CD-grupperna, vilka även är de grupper som har störst spridning. När det kommer till 

antal texter i betygsgrupper är dessa två mest lika i antalet (se tabell 4.1).  

5.3 Textlängd 

I tabell 5.3 presenteras medellängden för antalet ord per text.  

 

Tabell 5.3 Textlängden från betygsgrupperna från 2012 och 2019, disponerade från de respektive 

högsta betygen till de lägsta, standardavvikelse (S) samt min- och max-värden. 

 MVG(N=2) 

/AB(N=11) 

 VG(N=8) 

/CD(N=12) 

 G(N=20) 

/E(N=7) 

 

 Medelvärde 

(S) 

Max.- 

Min. 

Medelvärde 

(S) 

Max.- 

Min. 

Medelvärde 

(S) 

Max.- 

Min 

Korpus 

2012 

 

687 (145) 

 

831–542 

 

801 (197) 

 

996–533 

 

526 (218) 

 

983–271 

Korpus 

2019 

 

715 (91) 

 

899–588 

 

685 (77) 

 

816–589 

 

700 (122) 

 

861–534 

 

I textkorpusen från 2012 är textlängd det enda textmåttet som inte följer betygsstegen, det vill 

säga att värdet inte stiger med de högre betygsgrupperna. Resultatet visar istället att den 

betygsgrupp som genomsnittligen skriver längst texter är VG-gruppen (N=8). VG-gruppen 

skriver genomsnittligen 200 ord mer än nästkommande grupp (MVG-gruppen), och cirka 300 

ord mer än G-gruppen (N=20) som skriver kortast texter. När det kommer till de enskilda 

texterna i varje grupp har G-gruppen störst spridning där det skiljer cirka 700 ord mellan max-

värdet och min-värdet sett till antal ord. Den grupp som har lägst spridning är MVG-gruppen 

(N=2) där det skiljer cirka 300 ord. Inom G-gruppen är max-värdet nästan lika högt som max-

värdet i VG-gruppen. G-gruppens totala medelvärde är dock närmare gruppens min-värde och 

VG-gruppens totala medelvärde är närmare gruppens max-värde. I G-gruppen finns det fler 

antal texter och resultatet visar att det är fler texter som är närmare det lägsta värdet än det 

högsta värdet. 

Vidare visar tabell 5.3 att den genomsnittliga medellängden för betygsgrupperna från 2019 

inte följer betygsstegen. Den grupp som genomsnittligen skriver längst texter är den högsta 

betygsgruppen (N=11) med 715 ord, därefter kommer E-gruppen (N=7) som skriver cirka 10 

ord mer än CD-gruppen (N=12). När det kommer till spridningen i de olika betygsgrupperna 
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är max- och min-värde relativt lika. Det minsta gapet mellan max- och min-värde finns i CD-

gruppen. 

I båda textkorpusarna är textlängd det enda textmåttet som inte följer betygsstegen. I detta 

textmått kan man även se att värdena för betygsstegen från 2019 inte är högre än betygsstegen 

från 2012. I resultatet för textlängd från textkorpusen 2012 var det VG-gruppen som hade 

högst genomsnittlig textlängd och G-gruppen hade lägst medellängd sett till antal ord. I 

textkorpusen från 2019 hade AB-texterna högst genomsnittlig textlängd följt av E-gruppen. 

Mellan E- och CD-gruppen skiljde den genomsnittliga längden endast med cirka tio ord. 

Mellan de två korpusarna visar resultatet från min-värdet att den kortaste texten från de flesta 

betygsgrupper omfattar ca. 500 ord, förutom G-gruppen kortaste text som är 271 ord lång. I 

max-värdet är det VG- och G-texterna som har längst texter och de andra är relativt jämna. 

5.4 Nominalkvot  

I tabell 5.4 presenteras den totala nominalkvoten för betygsgrupperna från textkorpusarna från 

2012 och 2019. 

 

Tabell 5.4 Nominalkvot för betygsgrupperna från 2012 och 2019, disponerad efter de respektive 

högsta betygen till de lägsta, standardavvikelse (S) samt min- och max-värden. 

 MVG(N=2) 

/AB(N=11) 

 VG(N=8) 

/CD(N=12) 

 G(N=20) 

/E(N=7) 

 

 Totalvärde 

(S) 

Max.- 

Min. 

Totalvärde 

(S) 

Max.- 

Min 

Totalvärde 

(S) 

Max.- 

Min 

Korpus 

2012 

 

0,86 (0,23) 

 

1,01–0,56 

 

0,72 (0,25) 

 

1,26–0,49 

 

0,55 (0,10) 

 

0,82–0,44 

Korpus 

2019 

 

1,41 (0,34) 

 

2,07–0,98 

 

1,34 (0,35) 

 

2,17–1,05 

 

1,15 (0,19) 

 

1,67–1,03 

 

I textkorpusen från 2012 följer nominalkvoten de tre betygsstegen. Ju högre nominalkvoten är 

desto mer skriftspråklig stil har texterna, vilket innebär att betygsgruppen MVG (N=2) har 

mest skriftspråklig stil. Spridningen i betygsgrupperna visar att den text som har högst max-

värde är en text från VG-gruppen (N=8), vilket även är den grupp som har största spridningen 

mellan max-och min-värde. Den minsta spridningen kan ses i G-gruppen (N=20) då både 

max-och min-värde är under 1, och de andra betygsgruppernas max-värde är över 1. 
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Vidare visar tabell 5.4 att nominalkvoten även följer betygsstegen i textkorpusen från 

2019, vilket visar att ju högre betyg som texterna har fått, desto högre är nominalkvoten. 

Utifrån dessa betygsindelningar kan man också utläsa att ju högre betyg desto mer 

skriftspråklig stil finns i texterna. I betygsgruppernas spridning har en text från CD-gruppen 

högst max-värde, men är tätt följt av en text från AB-gruppen, där båda texternas totalvärde är 

över 2. Den grupp som har störst spridning är AB-gruppen då den gruppen även har en text 

med ett värde under 1 som min-värde. Minst spridning kan ses i E-gruppen då båda ligger 

inom spannet 1–2. 

Textmåttet nominalkvot indikerar hur skriftspråklig stil en text har. I tabell 5.4 kan man se 

att alla betygsgrupper från 2019 har ett totalvärde över 1 och alla betygsgrupper från 2012 har 

ett totalvärde under 1. Det som även kan noteras är att den text från 2019 som har lägst max-

värde är högre än det max-värde som är högst från 2012. I denna undersökning visar resultatet 

från båda textkorpusarna att ju högre betygsgrupp texterna befinner sig i, desto högre blir 

värdet. De två grupper som hade lägst nominalkvot var grupperna E och G och det är dessa 

två grupper som använder mest talspråklig stil. I båda textkorpusarna stod mellangrupperna 

(VG och CD) för de texter som hade störst spridning från 2019. 

6 Diskussion av resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från denna uppsats att diskuteras i relation till uppsatsens 

forskningsfrågor och tidigare forskning (6.1, 6.2, 6.3). Den tidigare forskningen har till största 

delen genomförts på material bestående av texter skrivna av elever som har svenska som 

modersmål, vilket har tagits i beaktande i diskussionen. I 6.4 kommer textmått som 

kvalitetsdrag att diskuteras, följt av en diskussion om studiens metod i 6.5. Uppsatsens 

didaktiska perspektiv kommer diskuteras i 6.6, och kapitlet kommer avslutas med hur man 

kan bygga vidare på denna studie i framtiden (6.7). 

6.1 Samband mellan textmått och betyg 

En av de övergripande frågeställningarna för denna studie var om det i materialet kan utläsas 

ett samband mellan textmått och betyg. I resultatet från denna uppsats följde ovix-värdet 

betygsstegen i båda textkorpusar. Detta överensstämmer med resultatet i studierna gjorda av 

bland annat Hultman & Westman (1977), Nordenfors (2011) och Palmér (2018). 
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I resultatet från denna uppsats kan man även se ett samband mellan betyg och 

ordmedellängd, vilket stämmer överens med resultatet från till exempel Nordenfors (2011). 

Som visats i tidigare studier och i denna studie är ordlängd ett textmått som tyder på en högre 

språklig kvalitet eftersom längre ord oftast är mer informationstäta och tyder på kunskap inom 

ämnesspecifika områden. Detta innebär att det finns mer förståelse för ordens betydelse och 

att förkunskaper finns för ordens användning. Texter som till exempel innehåller 

sammansättningar visar att det även finns en funktionell kunskap om särdrag i det svenska 

språket. I Greppa Språket (Skolverket 2012) beskrivs kunskap om till exempel särdrag i det 

svenska språket som ett viktigt steg i skrivutvecklingen. I Hultman & Westman (1977) följer 

ordlängden till största delen de olika betygsstegen, med undantag för ordmedellängden mellan 

betygssteg 2 och 3. Detta visar dock att ordlängden har betydelse för de lägsta betygen samt 

de högsta betygen.  

I resultatet från denna studie kan man se att nominalkvoten ökar med varje betygsgrupp i 

båda textkorpusarna, vilket stämmer överens med tidigare forskning (se Palmér 2018, 

Nordenfors 2011, Johansson och Kokkinakis 2018). En skillnad mellan textkorpusarna i 

denna studie är att alla betygsgrupper från 2019 har ett värde över 1 och alla betygsgrupper 

från 2012 har ett värde under 1. Hultman & Westman (1977:85–86) kunde genom sin studie i 

Skrivsyntax och den parallella studien i Talsyntax jämföra ordklassfördelningen och 

konstatera att ju högre nominal stil, desto mer skriftspråklig blir texten. I deras studie kunde 

de se att gymnasisterna skriver med mindre skriftspråklig stil än de vuxna författarna, vilket 

kan bero på skrivvana och ålder. I denna uppsats kan skrivvana och skrivträning vara en 

faktor som påverkat det högre resultatet från 2019, vilket diskuteras mer i 6.3. 

I denna studie var textlängden det enda textmåttet som inte följde betygsstegen. Detta 

gällde för betygsgrupperna i båda textkorpusarna. Däremot skiljde det sig var i betygsstegen 

som värdena avvek från mönstret. För betygsstegen från 2012 hade VG-gruppen i genomsnitt 

längst texter och i betygsstegen från 2019 var det däremot mellangruppen (CD) som hade 

genomsnittligen kortast texter. Nordenfors (2011:97–98) resultat visade att textlängden på 

nationella prov generellt inte gav högre betyg, då han hade ett lågt antal MVG-texter med hög 

textlängd, vilket även visas i resultatet i denna uppsats. Hultman & Westman (1977:54) kunde 

se en korrelation mellan högre betyg och högre produktivitet, men de kunde konstatera att 

sambandet var starkare för de tre första betygsstegen och inte hade samma betydelse för de 

två högsta betygen. Detta skulle kunna bero på skrivutveckling under de olika 

betygsstadierna. Larsson (1984:192–193) skriver att produktiviteten i texter är viktigare under 

de tidigare utvecklingsstadierna för skrivande. Det kan innebära att förmågan att producera 
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textmängd har en större betydelse och syns mer i form av textlängd i de tidigare 

utvecklingsstadierna och de lägre betygsstegen. I denna uppsats följer inte textlängden samma 

mönster som Larsson (1984) eller Hultman & Westman (1977). Förvisso har dessa två studier 

undersökt spridning mellan flera betygssteg än i denna studie, där spridning över endast tre 

betygsgrupper har undersökts, och där medellängden från dessa grupper har beräknats. Hade 

man separerat på grupperna från 2019 skulle resultatet eventuellt ha sett annorlunda ut, lika så 

om fördelningen av texterna var jämnare i grupperna från 2012. Detta är dock förutsättningar 

som påverkar alla textmått som studerats i denna studie.  

När det kommer de olika textmåtten kan man se att mellangrupperna VG och CD oftast 

står för den största spridningen mellan min- och maxvärde. I det nationella provet är det inte 

endast språkliga aspekter som bedöms, utan även innehåll och texten som helhet. Det finns 

därmed flera anledningar till att texterna har fått olika betyg. Den stora spridningen i 

mellangrupperna är ett resultat som sticker ut i undersökningen och är intressant sett till betyg 

och textmått. Förklaringarna till att just dessa grupper sticker ut kan däremot ligga i 

betygssättningen sett till texternas helhet. 

Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att det finns samband mellan 

betygsstegen och högre värden i tre av textmåtten. Detta har även påvisats i tidigare 

forskning. Det enda textmåttet som inte följde betygsstegen var textlängd, vilket även 

Nordenfors (2011) fann i sin studie. Den tidigare forskningen på textmått har oftast gjorts 

baserat på nationella prov innan skolreformen 2011. Studien för denna uppsats visar dock att 

även elevtexterna från 2019 följer betygsstegen. Detta är ett samband som till exempel Palmér 

(2018) kunde konstatera i sin undersökning.  

6.2 Elevtexter från 2012 jämfört med texter från 2019 

En frågeställning i denna uppsats är om det finns likheter och skillnader sett till textmåtten 

mellan elevtexterna från 2012 och elevtexterna från 2019. Två likheter mellan textkorpusarna 

är att ovix, ordlängd och nominalkvot följer betygsstegen, och att textlängd är det enda måttet 

som inte följer betygsstegen. Den största skillnaden mellan textkorpusarna är att värdena är 

högre i alla betygsgrupper från 2019 än 2012. Orsakerna till de skillnader som finns mellan 

korpusarna kan vara flera.  

Olika texttyper kan vara till fördel för vissa textmått, till exempel de fyra som har 

undersökts till denna uppsats. I denna studie är texterna skrivna i den argumenterande och 

utredande texttypen, där samtliga elevtexter från 2019 är utredande och 21 texter är utredande 
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från 2012. Hultman & Westman (1977:57) kunde till exempel märka skillnader i ordvariation 

när det kommer till olika texttyper. Östlund-Stjärnegårdh (2002:85–87) kunde konstatera att 

olika texttyper även påverkar ordlängden i texter, till exempel eftersom ett språkligt drag för 

argumenterande texter är att använda längre och mer ämnesspecifika ord. Detta hade kunnat 

tala för att elevtexterna från 2012 skulle ha en högre ordmedellängd på grund av delen av 

argumenterande texter som finns i textkorpusen. I den interna jämförelsen mellan texttyperna 

i denna grupp visar det att det är en knapp skillnad mellan texttyperna då ordmedellängden för 

de argumenterande texterna är 4,75 medan de utredande texterna hade 4,72. Detta innebär att 

fördelningen mellan argumenterande och utredande texttyper egentligen inte har stor 

betydelse för resultatet i denna studie när det kommer till ordlängd. Fördelningen av texttyper 

är dock en faktor som kan ha påverkat skillnaderna mellan textlängden i textkorpusarna. 

Texterna i båda textkorpusarna är övervägande i den utredande texttypen men i korpusen från 

2012 finns det däremot en del (9 stycken) argumenterande texter. Östlundh-Stjärnegårdh 

(2002:80–81), som hade utredande och argumenterande texter i sitt material, konstaterade att 

medellängden för argumenterande texter är kortare än i de utredande texterna. Hon menar att 

ett karaktärsdrag för argumenterande texter är att kunna skriva koncist och sakenligt, medan 

utredande texter blir längre då problem ska utredas och tar större plats. Detta kan betyda att 

den mer koncisa formen av argumenterande texter har påverkat de lägre värdena av textlängd 

i elevkorpusen från 2012.  

I det nationella provets skrivuppgifter för den utredande texttypen är ett kriterium att 

använda citat och källor och bygga sina texter kring dessa. Sahlée (2017:42–43) menar att det 

finns tillvägagångssätt som föredras framför andra kring hur elever bäst utför skrivuppgiften 

och att många lärare bedömer texterna efter detta. Det medför att elever har större chans att få 

godkänt eller högre betyg om det föredragna tillvägagångssättet används. I denna uppsats kan 

man se att tre textmått följer betygsstegen i båda textkorpusarna. Nyström (2000:177–179) 

skriver att användningen av citat och källor i texter bidrar till ett mer varierat ordförråd. I och 

med att man citerar och använder källor presenterar man inte bara sina egna tankar och idéer 

utan man har tillgång till andras tankar. I samband med citatanvändning blir eleverna 

exponerade för nya ord och hur författarna använder språket för att presentera tankarna. 

Användningen av källor och citat gör att det kan bli ett ämnesbyte i texten för att få fram olika 

åsikter, vilket Nyström (2000:177–179) även menar bidrar till ordvariationen. Eftersom ovix 

följer betygsstegen i båda textkorpusarna betyder detta att de texter som har fått högre betyg 

även har högre ordvariation. Det högre betyget och den högre ordvariationen kan tyda på att 

källanvändningen har utförts på ett föredraget sätt och att det bidrar till ordvariationen. Citat 
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och källhänvisning kan även påverka till exempel ordlängden, vilket kan vara en anledning till 

att värdena i textkorpusarna i denna studie skiljer sig åt, även fast båda textkorpusarna följer 

betygsstegen. Skrivuppgifterna från de två provtillfällena i studien skiljer sig när det kommer 

till ordlängden i titlarna, vilket kan ha påverkat gruppernas olika värden för ordlängd. De titlar 

som skulle användas vid provtillfället 2012 var: Ett steg fram, Latoxar och arbetsmyror och 

Hälsotrend eller hälsohets? och 2019 var det Från Öst till Väst och Teaterns dragningskraft. 

I titlarna från 2012 finns det sammansatta ord som har två olika betydelser och ger 

information om två motsatta aspekter av hälsa. Eleverna kan då ta till sig orden och använda 

det i texten, vilket kan bidra till att texten innehåller längre ord. I rubrikerna från 2019 finns 

det däremot färre antal sammansatta ord. Detta kunde ha gjort att texterna från 2012 

automatiskt fått fler längre ord, men så är inte fallet om man utgår från resultatet i denna 

undersökning. Östlund-Stjärnegårdh (2002:87) kan i sin studie se att mer lågfrekventa ord 

används i mindre utsträckning, vilket hon menar tyder på att texterna har högre innehållslig 

komplexitet.  

En likhet mellan textkorpusarna är att textlängden inte följer betygsstegen. Faktorer som 

kan påverka produktiviteten är till exempel hur mycket tid som författarna har haft på sig att 

skriva texterna. Nationella prov är situationsbaserade och produceras vid ett skrivtillfälle. En 

skillnad som kan finnas mellan de två tidpunkterna för texterna i de två olika textkorpusarna i 

denna studie är att provtiden skiljer sig med en timme. År 2012 hade eleverna fem timmar på 

sig och 2019 hade eleverna fyra timmar på sig att svara på skrivuppgiften. Det hade kunnat 

resultera i att elevtexterna från 2012 blivit längre. Nordenfors (2011:97–98) kunde i sin studie 

konstatera att produktiviteten ökade ju längre tid som eleverna hade på sig. Eleverna som 

skrev nationella provet i årskurs 5 skrev provet under 40 minuter och hade lägre produktivitet, 

det vill säga kortare textlängd, än eleverna som skrev provet i årskurs 9 som hade 160 minuter 

på sig. Sett till provtiden för respektive år för textkorpusarna borde texterna, utifrån denna 

teori, från 2012 vara längre än de från 2019, men det är inte fallet utom för betygsgruppen 

VG/CD.  

Sammanfattningsvis finns det förutsättningar och orsaker som kan ha påverkat resultaten 

för textmåtten, vilket kan ha bidragit med skillnader och likheter av textmåtten i 

textkorpusarnas. De texttyper som texterna har skrivits efter och hur de representeras i 

materialet kan ha påverkat hur värdena ser ut, samt att provtiden för de två provtillfällena kan 

ha påverkat att värdena skiljer sig åt. Däremot visar resultatet i denna studie att dessa 

förutsättningar inte har någon anmärkningsvärd påverkan på värdena mellan de två 

textkorpusarna. Källanvändning kan vara en bidragande faktor till att de flesta textmåtten 
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följer betygsstegen i båda textkorpusar eftersom till exempel tidigare forskning tyder på att 

detta kan vara en bidragande faktor till ökad ordlängd, ordvariation och nominalkvot. 

6.3 Förbättrade texter med 2011 års läroplan? 

Den tredje forskningsfrågan för denna uppsats är om man kan se förbättringar i textkvalitet 

över tid. För att uppnå detta kommer resultatet från textkorpusarna att diskuteras i relation till 

kursplanerna som användes vid provtillfällena. Kursplanerna som är relevanta för uppsatsen 

har jag sammanfattat och beskrivit i kapitel 2. 

Resultatet i denna uppsats visar att i stort sett alla värden för samtliga textmått i de olika 

betygsstegen är högre 2019 jämfört med 2012, vilket kan ha sina förklaringar i kursplanerna. I 

de två kursplanerna som är relevanta för denna uppsats kan man finna likheter då de båda 

hanterar samma teman som till exempel texttyp, ordförråd och hantering av texter. De största 

skillnaderna mellan kursplanerna är enligt mig att tydligheten och specificeringen av vad som 

ska uppnås och vad eleverna ska ha tillgång till i sin undervisning enligt kursplanen från 

2011.  

Ordförråd är kopplat till samtliga textmått i denna undersökning. När det kommer till 

ordförråd och användning av ordförråd står det i kursplanen från 1994 att eleverna ska kunna 

använda ett rikt och varierat ordförråd för olika situationer och målgrupper (Skolverket 2000). 

I kursplanen från 2011 står det uttryckligen att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt 

ordförråd och hur ordförråd används i olika situationer, till exempel språkbruk i 

argumenterande och utredande texter (Skolverket 2011:8). Eftersom kursplanen efter lgy 11 

har beskrivningar där det förväntas att eleverna ska få mer träning i specifika ordförråd kan 

detta ha påverkat undervisningen och skrivandet för eleverna, vilket även kan ha resulterat i 

att det används i högre grad i texterna från textkorpusen 2019. Detta kan vara en förklaring till 

att textmåtten är högre i resultatet från 2019 jämfört med 2012. 

I de utredande texterna på det nationella provet är ett krav att eleverna ska använda källor 

och citat och bygga sina texter kring detta. Vikten av källhantering har även utvecklats i de 

nationella proven efter 2011. I det nationella provet före reformen 2011 var kravet att 

eleverna skulle använda minst en källa, medan efter reformen är kravet att använda minst två 

källor (Skolverket 2011b).  Detta kan ha resulterat i att användandet av till exempel källor har 

gynnat resultatet för textmåtten i elevtexterna från 2019, eftersom textmåttens värden är högre 

än från 2012. I det nationella provet i SVAS B och SVAS 3 skrivs de flesta texter enligt den 

utredande texttypen. I denna studie är texterna skrivna i den argumenterande och utredande 
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texttypen, där samtliga elevtexter från 2019 är utredande och 21 texter är utredande från 2012. 

På 2000-talet växte genrediskursen fram och blev mer synlig i undervisningen. I kursplanen 

från 1994 finns det indikationer som tyder på vilken texttyp eleverna ska skriva efter 

(Skolverket 2000), däremot inte hur dessa texter ska skrivas för att uppnå detta. I och med 

genrepedagogiken och det större utrymme som den får i kursplanen från 2011 står det 

uttryckligen att eleverna ska tränas i att skriva i argumenterande och utredande texttyper 

(Skolverket 2011:8). Utrymmet för genrepedagogik innebär att eleverna i högre grad 

förväntas tränas att skriva och kommunicera i genrer. Detta har i sin tur förbättrat 

förutsättningarna och förmågan att skriva enligt dessa i provsammanhanget. I nationella 

provets skrivuppgifter i svenska som andraspråk 3 finns det även ett större fokus på 

akademiskt och vetenskapligt skrivande i och med genrediskursen (Palmér 2013:54), vilket 

kan betyda att textmått främjas av den mer akademiska stilen som eleverna förväntas skriva 

efter. I den argumenterande och utredande genren krävs det att man refererar och hanterar 

källor. Källhantering som mål beskrivs explicit och tydliggörs i lgy 11 (Skolverket, 2011:8), 

vilket inte är fallet i kursplanen för SVAS B. På grund av specificering och mer explicita 

beskrivningar om källhantering, övning i skrivande i texttyper och användning av ett mer 

akademiskt språk i den senare kursplanen bör det innebära att skribenterna till materialet från 

2019 i denna studie har tränats inom dessa områden av skrivande. I resultatet från studien 

finns en ökning av värdena för i princip alla textmått från 2012 till 2019. 

När det kommer till nominalkvot kan man utifrån mitt resultat se att texterna från 2012 har 

mer talspråklig stil. Detta indikerar att den skriftspråkliga stilen har blivit mer framträdande 

med åren utifrån det material som finns i denna studie. I kursplanerna i SVAS B och SVAS 3 

finns det mål som hanterar språklig stil och språkligt bruk (Skolverket 2000, Skolverket 

2011:8), vilket även Palmér (2013:54) klargör. 

Sammanfattningsvis ämnar denna diskussion att se om förklaringar till de förbättrade 

värdena i elevtexterna från 2019 kan bero på kursplanerna och vidare de nationella provens 

utformning. Det som kan konstateras är att de skrivfärdigheter som beskrivs i kursplanerna, 

och som kan kopplas till denna studie, har konkretiserats i lgy11 och förväntningar att 

eleverna uppnår dessa kriterier är högre. De beskrivningar kring skrivfärdigheter som finns i 

kursplanerna rekommenderar att eleverna skrivtränas efter dessa och därmed förväntas uppnå 

detta i skrivuppgifter som det nationella provet. Min tolkning är att det förbättrade resultatet 

från 2019 till stor del har sina förklaringar i att kursplanens utveckling och konkretisering när 

det kommer till skrivande.   
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6.4 Textmått som kvalitetsdrag 

Textmåtten som undersökts för denna studie visar ett samband mellan högre värden och högre 

betyg, vilket även har varit fallet i tidigare forskning för samma textmått. Detta indikerar att 

det finns ett samband mellan texter som bedöms högre och högre värden av textmåtten, vilket 

kan tyda på textkvalitet. I denna studie används texter som har bedömts i den sista kursen i 

svenska som andraspråk på gymnasiet. Enligt skrivuppgifterna från det nationella provet efter 

reformen 2011 ska eleverna skriva texter utifrån en studiesituation, vilket innebär att ett mer 

akademiskt språk med fördel kan användas. Båda kursplanerna, även fast fokus och 

beskrivningen är tydligare i SVAS 3, nämner att eleverna ska kunna skriva vetenskapligt och 

akademiskt. Detta är tydligare i kursplanen från SVAS 3 då det centrala innehållet 

specificerar akademiskt skrivande, och det enbart nämns i betygskriterierna i SVAS B. 

Akademiska texter kan gynnas av att det finns högre värden av de textmått som undersökts i 

denna uppsats. Ett högre nominalkvotsvärde innebär att texten blir mer skriftspråklig, medan 

längre ord oftast innebär att texten är mer informationstät och ordvariationen visar att det 

finns ett stort ordförråd och kunskap om hur orden används. När det kommer till textlängd, 

det värde i denna uppsats som inte följde betygsstegen, kan man diskutera om ett högre 

textlängdsvärde anses som högre textkvalitet. Texttyperna som materialet har skrivits efter i 

denna uppsats är utredande och argumenterande. I tidigare studier har textlängd korrelerat 

med betyg, vilket kan tyda på textkvalitet. Materialet i tidigare studier har däremot varierat 

och inkluderat olika texttyper i materialet. Som diskuterats tidigare i uppsatsen kan olika 

texttyper generera olika långa texter till exempel tenderar berättande texter att bli längre än 

argumenterande. I den argumenterande texttypen kan det istället vara ett kvalitetsdag att 

skriva korta och koncisa texter genom att använda innehållstäta ord. I denna studie har 

textlängd som textmått ansetts som ett kvalitetsdag på grund av att den i tidigare forskning har 

korrelerat med betyg, samt att textlängd är en indikator på elevers produktivitet. 

6.5 Metoddiskussion 

Validitet i undersökningar har att göra med om mätningen mäter det den är avsedd för 

(Bryman 2013:163). Crossley (2020:416–417) skriver att kvantitativa undersökningar av 

språkliga drag i texter har gjorts under lång tid och på en internationell nivå, vilket innebär att 

det finns mycket tidigare forskning som denna uppsats kan koppla tillbaka till. Textmåtten 

som har undersökts i denna studie har visat samband med textkvalitet i tidigare studier. 

Materialet i denna uppsats består dock av 60 elevtexter. Utifrån detta begränsade material kan 
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inte resultatet och slutsatserna generaliseras, utan bara sättas i relation till tidigare forskning. 

Slutsatserna av resultatet från denna uppsats baseras därmed på materialets omfattning. 

Reliabilitet handlar om ”mätningarnas pålitlighet och följdriktighet.” (Bryman, 2013:161), 

det vill säga om studien kan göras av en annan och få samma resultat. I och med att denna 

studie har gjorts med ett digitalt verktyg på ett urval av texter som finns arkiverade och att 

analysens alla steg är noggrant beskrivna i uppsatsen skulle detta uppnås. Elevkorpusen från 

2012 har digitaliserats för denna undersökning och båda korpusarna ingår nu i Uppsala 

elevkorpus. 

 En del av texterna var datorskrivna och en del var handskrivna. Digitaliseringen gjordes 

på ett sätt som skulle vara så lik originaltexterna som möjligt och därmed har till exempel 

felstavningar och särskrivningar från originaltexterna även behållits i den digitaliserade 

versionen. I de handskrivna texterna var det vid vissa tillfällen svårt att till exempel utläsa ord 

eller om en stor eller liten bokstav har använts. Vid de tillfällen då det var svårt att avgöra vad 

som skulle digitaliseras har jag övervägt alternativen som finns och valt att använda det som 

verkade mer sannolikt. Detta har därmed gjorts utifrån en subjektiv bedömning av mig. Om 

någon annan skulle digitalisera dessa texter kanske övervägandet skulle se annorlunda ut, 

vilket vidare kan påverka materialet och resultatet.  

6.6 Didaktiska implikationer 

I kursplanerna i svenska som andraspråk B och 3 kan man se en tydlig utveckling av vad 

eleverna förväntas prestera (se 2.3, 2,4, 2.5). Sundberg (2016:89) samt Palmér (2013:61–62) 

förklarar att förändringar och utvecklande av kursplaner påverkas av det utbildningsklimat 

och utbildningsteorier som finns vid dessa tillfällen. I undervisningen i svenska har 

skrivutveckling varit ett inslag under en lång tid, om man till exempel tar syftet till Hultman 

& Westmans studie (se 3.1). Däremot finns det mindre forskning när det kommer till svenska 

som andraspråk. Automatiska verktyg som Swegram underlättar om man vill undersöka 

språkliga aspekter i till exempel elevtexter. I undervisningen kan analysverktyg användas för 

att följa upp hur elevgrupper hanterar språkliga aspekter i skrivandet och om dessa förbättras.  

När man vidare undersöker språklig utveckling över tid kan man få viktiga insikter om hur 

elever generellt presterar och om resultaten från till exempel nationella prov förbättras. 

Eftersom läroplanen från 2011 är målstyrd (Sundberg 2016:89), och eftersom de nationella 

proven har anpassats för säkrare kunskapsmätningar för det syftet, borde de nationella proven 

spegla hur innehållet i kursplanerna hanteras (Palmér 2013:61–62). Genom att använda 
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Swegram för att undersöka texter mer kvalitativt kan man till exempel undersöka enskilda 

meningar för att via nominalkvot analysera meningens grad av skriftspråklig stil. Detta kan 

även användas för att demonstrera för eleverna hur mer skriftspråklig och talspråklig stil kan 

se ut i praktiken. I exempel (1) visas ett textutdrag från materialet som hade hög nominalkvot: 

  

(1) Han lyfter fram musikens funktion samt musikens angelägenhet i 

teaterföreställningarna ”Melodierna har betydelsebärande funktioner för handlingen /… 

/” och anses ha det med anledningen av att melodierna verkar som en sats i teaterns 

symbolsystem. 

 

I exempel (1) visualiseras hur textförfattaren har byggt ut nominal- och prepositionsfraser och 

därmed skapade en nominal stil. I utdraget har substantiv, particip och prepositioner 

markerats med fet stil, medan pronomen och verb markerats med understrykning. I exempel 

(2) visas ett textutdrag som istället har låg nominalkvot. Verb, pronomen och adverb har 

markerats med understrykning medan substantiv och prepositioner markerats i fet stil: 

  

(2) Jag tittar på situationen på ett positivt sätt utan jag skulle helst vilja ha kvar mina barn i 

Sverige, och skulle själv vilja att Sverige gjort det Norge gör, ska man klaga på att ungdomar 

är lat eller ska man klaga på att det inte finns jobb.  

  

I exempel (2) visas ett textutdrag som snarare har mer talspråklig stil när nominalkvoten har 

beräknats. Meningen innehåller många verb, pronomen och adverb. Lindberg (2017:15) 

menar att lärobokstexter har ett varierat ordförråd och en mer nominal stil vilket innebär att 

elever möter texter med nominal och mer skriftspråklig stil i undervisningen. Detta bör pekas 

ut i undervisningen, vilket kan ske genom att läraren illustrerar hög och låg nominalkvot på 

ett sätt som visas i exempel 1 och 2.  

6.7 Vidare forskning 

Denna studie är begränsad och med tanke på detta är det svårt att dra slutsatser. När det 

kommer till textmått har många studier gjorts, speciellt när det kommer till de fyra textmått 

som har analyserats för denna undersökning. Genom att koppla och relatera den mer 

begränsade studien till mer omfattande studier går det att se samband som både liknar och 

skiljer sig från varandra. Den tidigare forskning som har utförts om språkliga drag är oftast 
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gjorda på material från ämnet svenska. Det finns mindre forskning om språkliga drag som 

berör ämnet svenska som andraspråk. I ett relativt nytt ämne som svenska som andraspråk är 

det viktigt att få bättre insikter om hur till exempel språket används och hur utvecklingen ser 

ut. Resultat från sådana studier kan hjälpa ämnet att utvecklas; förbättringar och förtydligande 

kan vara nödvändiga för eleverna som studerar ämnet och kommer att studera ämnet i 

framtiden. För att bygga vidare på studien som har utförts i denna uppsats skulle man kunna 

undersöka nationella prov före och efter reformen 2011 fast i lägre årskurser. Det skulle vara 

intressant att se om den förändring som syns i gymnasieskolans sista kurs, som undersökts för 

denna studie, även kan ses i lägre årskurser.  

7 Avslutning 

Syftet med denna undersökning var att studera om jag kunde se förbättringar i elevgruppers 

texter från två olika provtillfällen. Med fokus på fyra textmått kan jag utifrån de två 

textkorpusarna se en korrelation mellan textmåtten och betyg. Det enda textmått som inte 

följde betygsstegen var textlängd. Resultatet i min undersökning stämmer också med tidigare 

forskning som utförts med samma metoder. När det kommer till förbättring över tid kan man 

utifrån denna undersökning konstatera att samtliga betygssteg från 2019 har högre värde i 

textmåtten än betygsstegen från 2012. Detta indikerar att det finns en förbättring i kvalitet 

utifrån det material som har använts i denna studie. Förbättringen kan bero på olika faktorer 

som till exempel förutsättningar för hur väl eleverna känner till olika texttyper, hur väl källor 

används i texter, men även strukturella faktorer som olika provtid, eller efterfrågad texttyp i 

skrivuppgiften. Även fast dessa faktorer kan ha påverkat elevernas skrivande och texterna i 

denna undersökning är min tolkning att det är mer strukturella faktorer som ny kursplan och 

undervisning som ligger bakom förbättringen. Förklaringarna till detta kan ha att göra med att 

skrivfärdigheter enligt genrer och konkretiseringen av vad eleverna ska uppnå i kursplanerna 

har lett till att elever har fått mer skrivträning och därmed kan skriva förbättrade texter på 

nationella provet. Målet med denna undersökning var att ta reda på om man konkret kan se en 

förbättrad skrivfärdighet i elevtexter eftersom utvecklingen av kursplanerna indikerar att det 

bör förbättras. Resultatet från min studie visar att det är fallet. 
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Lindberg, Inger, 2017. Det skolrelaterade ordförrådet ur ett utvecklingsperspektiv. För 

Skolverket. https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Förskoleklass/029-

vardagssprakamnessprak/del_05/Material/Flik/Del_05_X_Fördjupning/Artiklar/M29_05X

_01_utvecklingsperspektiv.pdf (Hämtad 201217) 

Lpo 94. 2006, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Skolverket 2006. 

Lundh, Christer. & Ohlsson, Rolf. 1999, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 2 

uppl., Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle). 

Lundahl, Christian. 2017, Tema: Perspektiv på nationella prov. Ur: Utbildning & Demokrati, 

vol. 26, nr. 2, s. 5–20. 

https://oru.divaportal.org/smash/get/diva2:1158269/FULLTEXT01.pdf 

Magnusson, Ulrika. & Johansson Kokkinakis, Sofie. 2009, Quantitative measures on student 
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