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Sammandrag 

Den här undersökningen analyserar syntaktiska skillnader mellan elevtexter i ämnen svenska 

och svenska som andraspråk i årskurs 9. Syftet med studien är att undersöka om det finns skill-

nader mellan elevtexter i de olika ämnena gällande fundamentsvariation, bisatser och no-

minalfraser. Materialet, som analyseras med kvantitativ metod, är hämtat ur arkivet för 

nationella prov vid Uppsala universitet och består av 16 elevtexter varav hälften i ämnet svenska 

och hälften i ämnet svenska som andraspråk. Samtliga 16 elevtexter har fått betyget C. Re-

sultatet visade att det inte finns några större skillnader i syntaxen mellan ämnena svenska och 

svenska som andraspråk i årskurs 9, vilket tyder på att andraspråkseleverna ligger på en 

liknande nivå som förstaspråkseleverna vad beträffar syntaxen, åtminstone inom ramen för 

aktuell betygsnivå. 

 

Nyckelord: fundament, nominalfraser, bisatser, nationella prov, svenska som andraspråk. 
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1 Inledning 

Grammatik är en viktig del av språket och i skolvärlden spelar den en central roll i alla ämnen. 

Tillsammans med lexikon används grammatiken för att förmedla information i både skriftlig 

och muntlig kommunikation. I ämnena svenska som andraspråk och svenska är grammatiken 

en del av bedömningen och kan därmed påverka elevernas betyg. Enligt läroplanen för grund-

skolan (Lgr11) ska eleverna efter grundskolan kunna ”använda det svenska språket i tal och 

skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Lgr11 2011 s. 7). För att språket ska vara rikt och nyanserat 

krävs även variation i grammatiken. I denna uppsats kommer syntaktisk variation i elevtexter 

att undersökas och jämföras mellan ämnena svenska som andraspråk och svenska. 

De elever som läser svenska som andraspråk tänks ofta ha som mål att utveckla sina svenska 

kunskaper till en nivå av förstaspråkstalare. Dock är inte språkutvecklingen eller inlärningen 

likadana för förstaspråks- och andraspråksinlärare. Resultat från tidigare nationella prov har 

visat att förstaspråkseleverna har nått högre resultat än andraspråkseleverna i den skriftliga 

delen där en större andel andraspråkselever har blivit underkända (Skolverket 2011–2012). 

Därmed blir det intressant att undersöka om det verkligen finns skillnader i elevers skriftliga 

produktion och i så fall i vilken utsträckning. Genom att undersöka språkliga skillnader mellan 

texter skrivna av första- och andraspråkselever i årskurs 9 vill jag bidra med ny kunskap om 

just den åldersgruppen och visa hur elever från de olika kursplanerna producerar skriftlig text. 

För lärare i svenska som andraspråk är det viktigt att känna till skillnaderna i första- och 

andraspråksinlärning. Även skolorna har en viktig uppgift när de placerar eleverna i de olika 

svenskämnena samtidigt som urvalsprinciperna för att läsa svenska som andraspråk är otydliga 

för vissa lärare när det gäller bland annat elever som är födda i Sverige men har ett annat 

modersmål (se Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2019). På flera olika sätt blir det 

alltså intressant att undersöka om syntaktiska skillnader utmärker texter i ämnena svenska och 

svenska som andraspråk. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsens övergripande syfte är att belysa om det finns syntaktiska skillnader mellan 

elevtexter i ämnen svenska och svenska som andraspråk i nationella prov. De syntaktiska 

variabler som undersöks är fundamentsvariation, bisatser och nominalfraser. Enligt tidigare 

resultat av nationella prov i ämnen svenska och svenska som andraspråk har det sistnämnda 

presterat på en lägre nivå (Skolverket 2011–2012). Därmed utgår den här uppsatsen från en 



6 
 

förväntan att de elever som läser ämnet svenska ska ha en mer avancerad och varierad syntax 

än elever som läser svenska som andraspråk. Denna förväntan ska antingen visa sig vara riktig 

eller oriktig. Uppsatsen kommer att besvara följande frågeställningar:  

- Finns det skillnader mellan ämnena gällande fundamentslängd och satsdelsvariation i 

fundament? Hur stora är eventuella skillnader? 

- Finns det skillnader mellan ämnena gällande frekvensen och längden av nominalfraser 

samt fördelningen av attributen i dem? Hur stora är eventuella skillnader? 

- Finns det skillnader mellan ämnena gällande frekvensen av bisatser och bisatstyper? 

Hur stora är eventuella skillnader? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Den här uppsatsen innehåller 6 avsnitt. I avsnitt 2 presenterar jag bakgrund och tidigare forsk-

ning om undersökningens syntaktiska mönster. Avsnitt 3 berör metod, material, metod-

diskussion och etiska överväganden. I avsnitt 4 presenteras undersökningens övergripande 

resultat, och i avsnitt 5 diskuteras resultaten. Avsnitt 6 är en avslutning. 

 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras för denna undersökning relevant bakgrundsinformation och 

tidigare forskning om undersöknings syntaktiska mönster. Först kommer jag i avsnitt 2.1 att 

presentera vilka skillnader och likheter ämnena svenska och svenska som andraspråk har och i 

avsnitt 2.2 skriver jag om hur elever i ämnena har presterat i tidigare nationella prov. Därefter 

i avsnitt 2.3 behandlar jag andraspråksinlärning som fenomen och i avsnitt 2.4 presenterar jag 

några analysmodeller som är avsedda för att fånga fenomenet. Slutligen i avsnitt 2.5 presenterar 

jag tidigare forskning om fundamentsvariation, nominalfraser och bisatser. 

 

2.1 Ämnena svenska och svenska som andraspråk 

I grundskolan får eleverna undervisning i antingen svenska eller svenska som andraspråk 

utifrån sina behov och det är rektorn som tar beslutet om vilket ämne eleven ska undervisas i 

(Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2020). Ämnena följer olika kursplaner men det 

finns inga avgörande skillnader mellan dem. Inte heller bedömningskriterierna vad avser 

skrivandet uppvisar särskilt stora skillnader mellan ämnena. När det gäller språklig variation, 
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textbindning och anpassning står följande kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 i 

båda kursplanerna: ”Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig vari-

ation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga 

normer och strukturer” (Skolverket u.å.a & u.å.b, fetstil i original). Det går förstås att fråga sig 

varför ämnena har nästintill samma kursplan när förutsättningarna kan skilja sig åt så mycket 

mellan eleverna. 

Enligt 5 kap. 14 § av Skolförordningen (SFS 2011:185) har följande tre elevkategorier 

möjlighet att få undervisning i svenska som andraspråk vid behov: (i) elever som har ett annat 

språk än svenska som modersmål, (ii) elever som har svenska som modersmål och som har 

tagits in från skolor i utlandet och (iii) invandrarelever som har svenska som huvudsakligt um-

gängesspråk med en vårdnadshavare. Dessa urvalsprinciper är enligt Sahlée (2017) prob-

lematiska och otydliga, som i sin avhandling undersökt språket och skolämnet svenska som 

andraspråk. Hon har undersökt språket hos elever som är födda i Sverige men deltar i under-

visning i ämnet svenska som andraspråk och jämfört deras språk med de elever som läser ämnet 

svenska. Resultaten visar att det finns några avvikelser i elevernas språk men att det inte skiljer 

sig mycket från de elever som läser ämnet svenska (Sahlée 2017 s. 41). Enligt resultaten finns 

det inget tydligt behov för dessa elever att läsa ämnet svenska som andraspråk. Sahlée (2017 s. 

43) problematiserar ämnet svenska som andraspråks anpassning till de olika eleverna varav 

vissa är nyanlända och andra födda i Sverige. Det är uppenbart varför de förstnämnda läser 

svenska som andraspråk, men oklart varför de sistnämnda följer denna kursplan. Hon ifråga-

sätter vad det är i de elevernas svenska språk som gör att de behöver läsa ämnet svenska som 

andraspråk och inte ämnet svenska. 

 

2.2 Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 

De nationella proven används som bedömningsstöd och är avsedda att bidra till en rättvis 

betygsättning (Skolverket u.å.c). För ämnena svenska och svenska som andraspråk är det 

nationella provet gemensamt (Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 2021). 

Provet för årskurs 9 består av tre delar: skriftlig framställning, läsförståelse och muntlig fram-

ställning. För det skriftliga delprovet som används som material i denna undersökning har 

eleverna 200 minuter på sig att skriva en text, och de väljer mellan tre olika skrivuppgifter 

(Skolverket 2021). 

Resultat från tidigare nationella prov har visat att förstaspråkseleverna har nått högre resultat 

än andraspråkseleverna; en större del av förstaspråkseleverna når kunskapskraven och blir god-



8 
 

kända än andraspråkseleverna. Till exempel visar resultaten av ämnesprovet för svenska och 

svenska som andraspråk under våren 2012 att 6,2 procent av de som läser svenska inte hade 

nått målen i delprov C, som prövar den skriftliga förmågan, medan av de som läser svenska 

som andraspråk hade 22,6 procent inte nått målen (Skolverket 2012).   

 

2.3 Andraspråksinlärning 

Skillnaden mellan ett förstaspråk (L1) och ett andraspråk (L2) är att L1 syftar till det språk man 

exponeras för först i livet genom vårdnadshavare medan L2 innefattar det språk man tillägnar 

sig efter etableringen av det första språket (Abrahamsson 2009 s. 13). I forskningssammanhang 

kan ett förstaspråk även kallas för modersmål. Begreppen förstaspråk och andraspråk handlar 

alltså inte om på vilken nivå en individ behärskar språken utan i vilken ordning man exponeras 

för dem. Ett andraspråk syftar till ett språk som en individ lär sig i samma miljö som språket 

brukas i och där andraspråket är ett majoritetsspråk. Detta gäller invandrade individer som lär 

sig svenska som andraspråk i Sverige (Abrahamsson 2009 s. 14).  

Att lära sig ett andraspråk är olika svårt för varje individ. Framgången beror bland annat på 

inlärningsålder, social bakgrund, motivation och begåvning inom språk. Många anser att den 

främsta faktorn för andraspråksinlärningen är i vilken stadie av livet man lär sig det andra 

språket. Barn har nämligen lättare för sig att tillägna sig ett andraspråk än vuxna som oavsett 

stor ansträngning inte når samma nivå som unga andraspråksinlärare (Abrahamsson 2009 s. 

12). Andraspråksinlärningen kan ske både formellt och informellt – formell inlärning sker i 

skolan med undervisning medan informell inlärning sker utanför skolan genom interaktion och 

språkligt inflöde (Abrahamsson 2009 s. 16). 

  

2.4 Olika analysmodeller för andraspråksutveckling 

En del av den här undersökningen kan kopplas till Pienemanns processbarhetsteori av 

grammatiska utvecklingsstadier hos andraspråksinlärare. Teorin är i sin tur baserad på Levelts 

talproduktionsmodell (Levelt 1989 se Abrahamsson 2009 s. 123). Processbarhetsteorin går ut 

på att undersöka andraspråksinlärares morfo-syntaktiska utveckling utifrån fem utvecklings-

nivåer. Nivåerna uppnås i tur och ordning; när en nivå är processbar kan nästa nivå börja 

processas hos inläraren (Abrahamsson 2009 s. 124). Enligt de syntaktiska utvecklingsstadierna 

lärs topikalisering utan inversion in i den tredje nivån och topikalisering med inversion lärs in 

i den näst sista, fjärde, nivån. När topikalisering sker betyder det att någon annan satsdel än 

subjekt står i fundamentsposition, och att ordföljden i L1-svenska alltså ska bli omvänd i 
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enlighet med V2-egenskapen. Detta betyder att det finita verbet står före subjektet när 

ordföljden är omvänd. Ett exempel på en mening med omvänd ordföljd är Sedan reste jag mig 

där adverbialet sedan står i fundamentspositionen och det finita verbet reste står på andra plats 

före subjektet jag. För att kunna analysera variation i fundament behöver topikaliseringen ha 

processats av inlärarna. 

Flyman Mattson och Håkansson (2010) har skapat en analysmodell för nivåbedömning av 

svenska som andraspråk som är baserad på processbarhetsteorin. Den består av tre delar: A-

processning, B-automatisering och C-variation (Flyman Mattson & Håkansson 2010 s. 63). 

Analysen av fundamentsvariation i denna undersökning är baserad på C-delen av analys-

modellen som behandlar fundaments-, ordklass- och ordvariation. Enligt Flyman Mattson och 

Håkansson (2010 s. 71) är en viss variation i satskonstruktion nödvändig för en välformulerad 

text. De menar att man genom att analysera hur stor andel av fundamenten som består av sub-

jekt, adverbial och objekt får en överskådlig bild av variationen.  

Delar av den här undersökningen kan också kopplas till performansanalysen som är en mall 

förankrad i interimspråksteorin (Abrahamsson & Bergman 2012 s. 35). Interimspråksteorin 

beskriver inlärarspråket och de språkkonstruktioner som inläraren själv skapar under in-

lärningsprocessen. Syftet är att dessa målspråksavvikande konstruktioner till slut ska utvecklas 

till att bli målspråksenliga (Abrahamsson & Bergman 2012 s. 20). Performansanalysen är till 

för att undersöka elevens språkliga kompetens genom att analysera elevens texter. Den fo-

kuserar främst på vad eleven kan snarare än vad den gör fel. Eftersom performansanalysen 

undersöker varje del av språket får man en grundlig helhetsbild av inlärares aktuella språk-

förmåga. Analysen består av fyra språkliga aspekter: kommunikativ kvalitet, innehållslig 

kvalitet, språklig kvalitet och kommunikationsstrategier som ger ett underlag för utvecklings-

samtal (Abrahamsson & Bergman 2012 s. 36–37).  

I den del som behandlar språklig kvalitet analyseras bland annat nominalfraser och 

meningsbyggnad, vilket gör den relevant för denna undersökning. I början av den språkliga 

utvecklingen hos andraspråksinlärare är nominalfraserna enkla och består främst av basord, till 

exempel ögon, jag, bilar. När utveckling sker blir nominalfraserna mer utbyggda och består av 

både framför-och efterställda attribut (Abrahamsson & Bergman 2012 s. 38), exempelvis ett 

par mörkt blåa ögon som blinkar några gånger.  

När det gäller meningsbyggnad i de tidiga utvecklingsstadierna består den mestadels av 

huvudsatser med rak ordföljd, till exempel Han var verkligen ledsen. I de senare 

utvecklingsstadierna förekommer variation i meningsbyggnad i form av fler bisatser och 
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topikaliseringar (Abrahamsson & Bergman 2012 s. 38–40), exempelvis När dess kant slog i 

marmorgolvet blev det en reva i glaset som slet spegeln i bitar. 

 

2.5 Syntaktiska mönster i undersökningen 

I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning om de syntaktiska mönster som är huvudfokus 

i uppsatsens empiriska undersökning. Först presenteras tidigare forskning om fundamentslängd 

och satsdelar i fundament. Därefter redovisas forskning om utbyggda nominalfraser och deras 

längd. Slutligen presenteras tidigare forskning om frekvensen av bisatser och fördelningen av 

bisatstyper i olika texter. 

 

2.5.1 Fundament 

Enligt Flyman Mattson och Håkansson (2010 s. 31) är subjekt den mest förekommande 

satsdelen i fundamentet i en påståendesats. När subjektet står i fundamentspositionen blir 

ordföljden rak i svenska som är ett språk med grundordföljden SVO (subjekt-predikatsverb-

objekt). Som det nämnts tidigare (se avsnitt 2.4) krävs det en inverterad ordföljd när en annan 

satsdel står i fundamentspositionen. Satsdelsvariation i fundament korrelerar alltså med vari-

ation i ordföljden. Hos vuxna förstaspråkstalare av svenska är andelen omvänd ordföljd 40 

procent vilket betyder att subjektet utgör 60 procent av fundamenten (Flyman Mattson & 

Håkansson 2010 s. 71). När det gäller fundamentslängd är inte ett kort subjekt i början av varje 

mening kännetecknande för en skicklig skribent, utan en satsdelsvariation i fundamenten är att 

föredra (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015 s. 28).  

Westman (1974) har i sin avhandling undersökt bruksprosa genom en funktionell stilanalys 

med kvantitativ metod. Syftet med undersökningen var att kartlägga språket i fyra olika 

texttyper (broschyrtexter, tidningstexter, lärobokstexter och debattexter) och klargöra några 

funktionella stilskillnader de fyra texttyperna emellan (Westman 1974 s. 11). Studien under-

sökte bland annat textbindning, ordklasser och syntaxen i texterna. Det som är av intresse för 

denna undersökning är resultaten av den syntaktiska delen gällande typ av fundament, funda-

mentslängd och andelen bisatser. 

Genomsnittet för antalet ord i fundament var i Westmans (1974) undersökning 3,1 ord med 

liten variation mellan de olika texttyperna. Tidningstexterna hade i genomsnitt minst antal ord 

i fundament (2,8 ord) medan debattexternas genomsnittliga fundamentslängd var högst (3,4 

ord). Vad gäller satsleden i fundament utgjorde subjektet den största andelen med 64 procent i 

genomsnitt. 30,8 procent av fundamenten var adverbial medan både objekt och predikatsfyllnad 
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utgjorde 2,3 procent var. De övriga satsleden hade en andel på 0,6 procent (Westman 1974 s. 

155). Eftersom texterna i min studie är av berättande texttyp och skrivna av skolelever är inte 

resultaten helt jämförbara men intressanta att ta upp i resultatdiskussion. 

Bohnacker och Lindgren (2014) har i sin studie undersökt fundament, formellt subjekt och 

ordföljd i svenska och nederländska samt hos vuxna nederländska inlärare av svenska. Infor-

manterna för studien var 17 förhållandevis avancerande inlärare av svenska som andraspråk 

med nederländska som förstaspråk mellan 18 och 25 år, och 17 förstaspråkstalare av svenska i 

åldrar mellan 20 och 25 år. Materialet för undersökningen bestod av både muntliga och skrift-

liga data som insamlades på inlärarnas förstaspråk nederländska, deras andraspråk svenska och 

på svenska av förstaspråkstalare (Bohnacker & Lindgren 2014 s. 38–40). 

Av resultaten i Bohnacker och Lindgrens studie (2014 s. 42) framgår att andelen subjekt i 

fundamenten i det muntliga materialet var högst hos både L1-talare (64,4 procent) och L2-talare 

(69,0 procent). Den näst största satsdelen var adverbialen som utgjorde 33,8 procent av fun-

damenten hos modersmålstalare och 30,1 procent av fundamenten hos andraspråkstalare. De 

resterande procenten utgjordes av objekt (1,6 procent hos L1 och 0,9 procent hos L2) och predi-

kativ som endast förekom hos L1-talare med 0,3 procent.  

Om resultatet av det muntliga materialet jämförs med resultatet av det skriftliga materialet 

uppträder det en liten ökning av subjekt i fundamentet hos modersmålstalare (67,0 procent) 

men en minskning av subjekt i fundamentsposition hos andraspråkstalare (66,3 procent) 

(Bohnacker & Lindgren 2014 s. 47). Därmed utgör adverbialen 31,4 procent av fundamenten 

hos L1-talare och 32,3 procent av fundamenten hos L2-talare. Andelen objekt i fundament var 

1,3 procent hos modersmålstalare och 0,7 procent hos andraspråkstalare medan andelen predi-

kativ i fundament låg på 0,3 procent hos de förstnämnda och 0,7 procent hos de sistnämnda. 

Sammanfattningsvis skiljde sig alltså inte resultaten grupperna emellan eller mellan muntligt 

och skriftligt material på något tydligt sätt. Subjekten utgjorde ca. två tredjedelar av funda-

menten och andelen adverbial var ca. en tredjedel. 

 

2.5.2 Nominalfraser 

Förmågan att kunna använda utbyggda nominalfraser bidrar enligt Palmér och Östlund-

Stjärnegårdh (2015 s. 28) till en mer varierad och omväxlande text. På en tidig inlärningsnivå 

är nominalfraserna ofta korta, enkla substantiv medan de är mer komplexa och innehåller både 

framförställda och efterställda attribut på en mer avancerad nivå (Abrahamsson & Bergman 

2012 s. 38) 
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Nordin (2014) har i sitt examensarbete undersökt grammatiska skillnader mellan olika betyg i 

svenska elevers texter på gymnasienivå. Undersökningsmaterialet bestod av tjugo elevtexter ur 

nationella prov i svenska 1. Genren för texterna var debattinlägg (Nordin 2014 s. 13). Fokus för 

studien var på syntaxen och behandlade bland annat utbyggda nominalfraser. Som utbyggda 

nominalfraser räknades alla nominalfraser som bestod av minst två ord. Dock har alla 

obestämda artiklar uteslutits från inräkningen (Nordin 2014 s. 18). Av resultaten framgår att det 

genomsnittliga antalet utbyggda nominalfraser per 100 ord hos elevtexter med högre betyg var 

7,6, medan elevtexter med lägre betyg hade ett något lägre genomsnitt (6,4). Det genomsnittliga 

antalet ord i de utbyggda nominalfraserna var 4,8 hos texter med högre betyg respektive 4,6 hos 

texter med lägre betyg. Nordin har visserligen inte undersökt elevtexter i svenska som andra-

språk och texterna är skrivna av ett år äldre elever, men detta är ändå ett bra jämförelsematerial 

för min undersökning. 

 

2.5.3 Bisatser 

Enligt Flyman Mattson och Håkansson (2010 s. 66) brukar antalet bisatser öka i takt med språk-

utvecklingen, vilket även ökar komplexiteten i språket till en början. Däremot minskar antalet 

bisatser när inläraren når en ännu mer avancerad nivå i språkutvecklingen och informationen 

som förmedlas blir mer kompakt (Hultman & Westman 1977 se Flyman Mattson & Håkansson 

2010 s. 66). 

Viberg (1990) har i sin studie undersökt bisatser i inlärarperspektiv. Undersökningen ingick 

som en delstudie i projektet Språkutveckling och undervisningsmodeller (SUM) vars syfte var 

att påvisa inlärningsgångar i svenska som andraspråk. Inom projektet har inlärningsgångar av 

bl. a. omvänd ordföljd och negationsplacering undersökts, men Vibergs undersökning studerar 

inlärningsgången vid tillägnandet av bisatser hos vuxna andraspråksinlärare av svenska (Viberg 

1990 s. 338). Materialet för studien bestod av individuella muntliga intervjuer av 30 inlärare 

som fick intensiv undervisning 33 timmar per vecka under 18 veckors tid. Intervjuerna gjordes 

vid två olika tillfällen. Informanterna hade olika förstaspråk (spanska, polska och finska) och 

låg i olika nivåer gällande förkunskaper i början av undervisningen. De placerades efter deras 

kunskapsnivå i två grupper: låg och hög nivå (Viberg 1990 s. 339–340). 

Vibergs (1990) studie visade att antalet bisatser var större på hög nivå vid båda intervjuerna. 

Enligt Viberg tyder därmed förekomsten av bisatser på utveckling. Den bisatstyp som var den 

oftast förekommande på såväl låg som hög nivå var adverbiella bisatser som utgjorde mellan 

38 och 57 procent av bisatserna. Skillnader gällande bisatser som inleds av att (att-bisatser) 

respektive frågebisatser var inte stora mellan låg och hög nivå. Att-bisatserna utgjorde mellan 
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27 och 32 procent av bisatserna på den höga nivån och mellan 30 och 36 procent på den låga 

nivån. Indirekta frågor utgjorde 10 procent av bisatserna på hög nivå och mellan 7 och 15 

procent på låg nivå. Däremot visade sig relativbisatserna vara betydligt mer frekventa på den 

höga nivån då de utgjorde ca. 20 procent av bisatserna där men endast 6 procent på den låga 

nivån. Resultatet jämförs även med den procentuella andelen av olika bisatstyper i talspråket 

hos infödda talare där relativbisatserna utgjorde 28 procent, adverbiella bisatser 27 procent, att-

bisatser 37 procent och indirekta frågor 9 procent av alla bisatser (Jörgensen 1978 se Viberg 

1990 s. 343).  Med undersökningen kunde en inlärningsgång för bisatstyper fastställas. De 

bisatser som uppträder sist i andraspråksutvecklingen är relativbisatser medan inlärnings-

ordningen mellan adverbiella bisatser och att-bisatser inte är lika tydlig. Dock är adverbiella 

bisatser betydligt mer frekventa än att-bisatser vilket indikerar att de är lättare att tillägna sig i 

ett tidigt stadie (Viberg 1990 s. 344). Hos förstaspråkstalare är det däremot relativbisatser som 

uppträder först i utvecklingen (Håkansson 1999 s. 70 se Abrahamsson 2009 s. 65). 

I den tidigare nämnda undersökningen (se avsnitt 2.5.1) av Westman (1974) studerades även 

frekvensen och funktioner av olika typer av underordnade satser. Frekvensen av bisatser i de 

olika texttyperna räknades både per 100 makrosyntagmer och per 1000 ord. Enligt Westmans 

(1974 s. 134) undersökning hade alla texter 40,07 bisatser per 1000 ord i genomsnitt men det 

varierade något mellan texttyperna. Lärobokstexterna hade det minsta antalet bisatser (34,67) 

per 1000 ord medan antalet var högst i debattexterna (48,87). Följaktligen har texttypen en 

betydande roll i hur många bisatser som förekommer i en text. 

 

3 Material och metod 

Detta avsnitt handlar om undersökningens metod och material. I avsnitt 3.1 presenterar jag 

materialet för undersökningen. Därefter i avsnitt 3.2 beskriver jag den metod som använts för 

denna studie samt hur materialet bearbetats. Avsnitt 3.3 är en metoddiskussion där jag disku-

terar material- och metodvalet. Slutligen tar jag upp etiska överväganden i avsnitt 3.4. 

 

3.1 Material  

Som material för undersökningen används elevtexter ur den skriftliga delen av nationella prov 

i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Texterna är skrivna av elever i årskurs 9 från 

olika delar av Sverige. Materialet består av 16 texter varav hälften i ämnet svenska och hälften 

i ämnet svenska som andraspråk. Eftersom kön inte är väsentligt för denna studie är de valda 
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texterna blandat skrivna av både kvinnliga och manliga elever. Proven samlades in från arkivet 

för nationella prov på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Proven är från 

år 2013 då dessa prov var de senaste som fanns tillgängliga. Alla texter som undersöks har fått 

betyget C. Anledning till att jag valde betyget C var att det är ett medelbetyg och att det finns 

flera texter tillgängliga än till exempel texter med betyget A. Valet att hämta materialet från 

årskurs 9 beror bland annat på att det är lättare att hitta flera texter utifrån samma skrivuppgift, 

vilket gör att analysen blir mer tillförlitlig. Det är även intressant att studera hur långt ifrån 

varandra de olika ämnesgrupperna ligger i nivå av syntaxen precis innan de ska börja på 

gymnasiet. 

Som tidigare nämnts är det nationella provet gemensamt för svenska och svenska som 

andraspråk. I årskurs 9 är provet obligatoriskt och består av tre delar: tala, läsa och skriva 

(Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 2021). Den skriftliga del som undersöks 

i denna studie har tre olika skrivuppgifter varav eleverna väljer en. Alla texter i materialet är 

skrivna i en berättande texttyp och uppgiften var att skriva en början på en novell.  

Att undersöka elevtexter ur det nationella provet är rättvist på så sätt att alla elever i själva 

situationen har identiska förutsättningar. Alla har lika mycket tid på sig, de får samma 

instruktioner och skriver under liknande fysiska omständigheter. Dock kan den skriftliga pro-

duktionen förstås påverkas av exempelvis tidspress, dålig dag eller nervositet. Elevtexterna är 

numrerade enligt vilken kursplan de följer och kommer att skrivas med SVE eller SVA följd 

med ett nummer. Därmed innebär SVE1 text nummer ett av elever som läser svenska medan 

SVA8 innebär text nummer åtta av elever som läser svenska som andraspråk. 

 

3.2 Metod 

Den metod som har använts för denna undersökning är en kvantitativ analys av texternas 

grammatik. Analysen har alltså fokus på syntaxen och tar fast på variation i fundamentet, 

variation av huvudsats och bisats samt nominalfraser. Genom att analysera satsdel i fun-

damentet ser man hur ordföljden varierar. Om en text innehåller flera bisatser av olika typer är 

den mer varierad och avancerad. Genom att analysera nominalfraser går det att se om det finns 

framför- eller efterställda attribut och hur långa de är. 

Fundamenten analyseras manuellt enligt Flyman Mattson och Håkanssons (2010 s. 71) 

analysmodell genom att hitta det finita verbet i varje huvudsats och markera vad som står på 

den vänstra sidan om det. De satsdelar som räknas med i analysen är subjekt, TSRO-adverbial, 

direkt objekt, prepositionsobjekt och satsadverbial. När jag räknar fundament räknar jag endast 
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de huvudsatser som har V2-ordföljd och är påståenden. Konjunktioner räknas inte med i 

fundamentet. Samordnade satser som har samma subjekt räknas ha ett gemensamt fundament 

eftersom båda finita verben syftar på samma satsdel. Repliker som följs med ett finit verb och 

ett subjekt räknas inte med som fundament. I exempel (1a-e) nedan visar jag exempel från 

elevtexterna på satser som räknas eller inte räknas ha ett fundament; exemplen kommer nu 

också att kommenteras.  

(1)      a.   Jag räddade ett liv. (SVA2) 

b. Är det sant? (SVE3) 

c. Jag böjer mig ner och plockar de största bitarna. (SVE1) 

d. Den var ovärdelig för mig skrek Sven. (SVE1) 

e. Men allt suddades bort. (SVA5) 

Meningen i (1a) är ett exempel på en huvudsats som är ett påstående och har V2-ordföljd, vilket 

krävs för att räkna fundamentet. Exempel (1b) är däremot en sats som inte har något fundament 

eftersom verbet inte står på andra plats. Mening (1c) är ett exempel på två samordnade satser 

som delar subjekt och därmed även fundament. Mening (1d) representerar ett exempel på den 

typ av replik som inte räknas som fundament och mening (1e) exemplifierar en sats som börjar 

med en konjunktion som inte räknas som fundament. 

Nominalfraserna analyseras också manuellt genom markering av alla substantiv och 

pronomen. Därefter analyseras vilka bestämningar de innehåller och hur långa bestämningarna 

är vad gäller antal ord. Det ska finnas minst en bestämning för att räknas som nominalfras i 

denna studie, det vill säga nominalfrasen ska bestå av minst två ord. Nominalfraserna räknas 

endast på primär nivå vilket innebär att inga inbäddade nominalfraser räknas för sig utan de 

inkluderas i en längre nominalfras. Se exemplen i (2a-c) nedan.  

(2)       a.  en trafikljusstolpe i stora korsningen i stan (SVE1) 

b.  catwalken där alla viktiga människor skulle sitta och kolla på (SVA2) 

c.  en spådam som kunde bryta den såkallade förbannelsen (SVA4) 

Fraser (2a-c) har alltså var och en räknats som en nominalfras, trots att alla innehåller ytterligare 

en inbäddad nominalfras. Dessa nominalfraser går alltså att bryta ner i kortare nominalfraser. 

Till exempel innehåller fras (2b) nominalfrasen alla viktiga människor som i sin tur består av 

nominalfrasen människor och attributen alla och viktiga men dessa inkluderas alltså inte i min 

undersökning. 



16 
 

Även bisatserna analyseras manuellt genom en beräkning av hur många sådana det finns, hur 

stor andel de utgör av en text och vilka typer av bisatser de är. Enligt Svenska Akademiens 

Grammatik (1999 IV:484) delas bisatserna in i tre grupper enligt deras syntaktiska funktioner: 

attributiva bisatser (relativa), nominala bisatser (bl. a. narrativa, interrogativa) och adverbiella 

bisatser (bl. a. temporala). Kriteriet som måste uppfyllas för att en sats ska räknas som en bisats 

är att den har en satsdelsfunktion. Bisatsinledare och biff-regeln har använts som hjälp för att 

hitta bisatser men de är inte utslagsgivande. I (3a-b) visar jag två exempel som alltså kategori-

seras som bisatser, trots att de saknar en inledare. 

(3)     a.  Det är inte min egen spegelbild jag ser. (SVE7) 

    b.  Första gången jag tog sönder en spegel var för exakt en vecka sedan. (SVA7) 

Antalet bisatser räknas per 100 ord för att kunna jämföra texterna. De markerade bisatserna 

delas in i ovan nämnda kategorier. När analysen för samtliga variabler har gjorts kommer jag 

att jämföra resultaten mellan de olika ämnesgrupperna. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Som jag nämnt tidigare, att analysera elevtexter ur nationella prov är rättvist då alla elever 

skriver under samma omständigheter men eftersom det är ett provtillfälle kan olika faktorer, till 

exempel tidspress och nervositet, påverka elevernas prestation. Texten produceras inte helt 

naturligt utan eleverna blir tvingade att använda sin kreativitet och fantasi för att skriva en 

berättande texttyp. Vad gäller andraspråkselever är det kanske tänkbart att de undviker att 

använda mer avancerad grammatik för att inte skriva fel och att de således inte visar sin verkliga 

skrivförmåga vid ett provtillfälle. 

Viktigt att poängtera är att det krävs en variation av olika texttyper för att få en helhetsbild 

av hur olika strukturer används (Flyman Mattson & Håkansson 2010 s. 64). Hade en annan 

texttyp valts som material till undersökningen är det möjligt att resultatet blivit annorlunda. 

Något annat som kan ha påverkat resultatet i den här undersökningen är textlängd. Eftersom 

elevtexternas längd i ord varierade mellan ca. 300 och 3000 ord var resultaten möjligtvis inte 

lika jämförbara som de varit om alla texter hade varit ungefär lika långa. Jag har dessvärre ingen 

information om hur instruktionerna för skrivuppgiften såg ut eller om det fanns något max antal 

ord för texten. På grund av att det är tidskrävande att analysera text för hand kunde endast 16 

elevtexter väljas som material till denna undersökning, vilket gör att resultaten inte 

nödvändigtvis blir generaliserbara. Hade fler elevtexter undersökts hade resultaten blivit mer 
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omfattande och kanske annorlunda – som vi kommer att se i resultatpresentationen är vari-

ationen inom ämnesgrupperna stora. 

Att undersöka betyget C var ett medvetet val. Att endast undersöka texter ur en betygsgrupp 

ger ingen bild av hur variationen mellan betygen skulle se ut, men för en rättvis jämförelse var 

det viktigt att materialet ur båda ämnesgrupperna skulle erhålla samma betyg. Hade texter med 

det högsta betyget undersökts hade resultaten möjligtvis blivit mer målspråksenliga och 

skillnaderna mellan ämnesgrupperna hade sannolikt varit små. Hade man däremot undersökt 

det lägsta betyget hade jämförelsen gällande syntaxen varit svår, då det finns flera anledningar 

till att en text blir underkänd.  

Enligt Eliasson (2013 s. 21) passar en kvantitativ metod bra om syftet är att göra 

generaliseringar utifrån en liten grupp. En svaghet med metodvalet är att man inte får en djupare 

och mer heltäckande bild av elevernas skriftspråksanvändning, vilket en kvalitativ ansats 

kunnat bidra till (se Eliasson 2013 s. 21). Den typ av kvantitativ metod som använts i denna 

undersökning tar främst hänsyn till antal och andelen olika syntaktiska strukturer. Metoden 

berättar ingenting om exempelvis upprepningar, ordvariation eller följsamhet i förhållande till 

allmänna språknormer. Däremot ska undersökningen inte vara förknippad med några större 

validitets- eller reliabilitetsproblem, givet att undersökningen mäter användningen av några 

tydligt avgränsade syntaktiska mönster i nationella prov i årskurs 9.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Vid uthämtning av elevlösningar ur nationella prov skrev jag på ett sekretessdokument som 

förbinder mig till att avidentifiera elevtexterna och skribenterna. Materialet får endast användas 

för studiens syfte och inga hela texter får publiceras. Undersökningen uppfyller nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002).  
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas de övergripande resultaten från uppsatsens empiriska undersökning. 

Först i avsnitt 4.1 presenteras resultaten från undersökningen av fundamentslängd i ord och 

satsdelsfördelningen i fundament. I avsnitt 4.2 redovisas resultaten av frekvensen och längden 

av utbyggda nominalfraser samt fördelningen av attributen. I avsnitt 4.3 presenteras slutligen 

resultaten från undersökningen av frekvensen av bisatser och bisatstyper.  Resultaten illustreras 

i form av tabeller och skriftliga förklaringar i anslutning till detta.  

 

4.1 Fundament 

Tabell 1 visar antalet fundament i varje elevtext och ett genomsnitt i båda ämnena, svenska 

(SVE) och svenska som andraspråk (SVA). Nummer för elevtext står på den första raden.  

Tabell 1. Antal fundament per elevtext. 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 Genomsnitt  

SVE 83             43 116 60 100 56 142 228   103,5  

SVA 54           48 41 30 94 38 95 39  54,9  

 

Av tabellen framgår att antalet varierar mycket mellan ämnesgrupperna men även inom dem. 

Förklaringen till detta är emellertid inte så komplicerad – texterna är av olika längd. I ämnet 

svenska finns i genomsnitt 103,5 fundament och för ämnet svenska som andraspråk ligger 

motsvarande siffra på 54,9. Elevtexterna i ämnet svenska som andraspråk har alltså totalt ca. 

hälften så många fundament som elevtexterna i ämnet svenska. Texterna skrivna av andra-

språkselever var alltså kortare i genomsnitt och därmed har de även färre fundament. 

I tabell 2 redovisas den genomsnittliga längden av fundament per elevtext i antal ord. 

Tabell 2. Antal ord i fundament i genomsnitt. 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 Genomsnitt  

SVE 1,7             1,5 1,6 2,0 1,5 1,6 1,8 2,1      1,7  

SVA 1,8           1,7 2,0 1,7 1,4 1,5 1,9 1,8  1,7  

 

Enligt tabellen verkar det knappast finnas några större skillnader mellan ämnesgrupperna då 

genomsnittet 1,7 ord är densamma för båda ämnena. Variationen inom ämnesgrupperna är inte 

heller stor då antalet ord i fundament ligger mellan 1,5 och 2,1 för förstaspråkseleverna och 

mellan 1,4 och 2 för andraspråkseleverna.  

Tabell 3 redovisar en procentuell uträkning av satsdelsfördelningen i fundament i elev-

texterna. De satsdelar som hittats i fundamentspositionen är subjekt, TSRO-adverbial, direkt 
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objekt, prepositionsobjekt och satsadverbial och visas högst upp i tabellen. På vänster sida av 

tabellen står namnen på elevtexterna. Alla siffror under satsdelarna står i procent. Totalt antal 

innebär totalt antal fundament i absoluta tal. Genomsnitten beräknas enligt procentandelarna. 

 

Tabell 3. Satsdelsfördelning i fundament i procent. 

Elevtext    % Subjekt   % TSRO-adv   % Direkt obj.  % Prep. obj.  % Satsadv.   Totalt antal 

SVE1               68,7              26,5                   4,9                  -                   -                     83 

SVE2               81,4              11,6                   7,0                  -                   -                     43 

SVE3               77,7              20,7                   1,7                  -                   -                   116 

SVE4               80,0              16,7                   1,7                  1,7               -                     60 

SVE5               71,0              27,0                   2,0                  -                   -                   100 

SVE6               83,9              16,1                    -                     -                   -                     56 

SVE7               71,8              25,4                   1,4                  -                   1,4                142 

SVE8               76,3              21,9                   0,5                  -                   1,3                228 

Genomsnitt      76,4              20,7                   2,4                  0,2               0,3                  - 

SVA1               77,8              22,2                    -                     -                   -                    54 

SVA2               81,3              12,5                   6,3                  -                   -                     48 

SVA3               78,1              21,9                    -                     -                   -                     41 

SVA4               83,4              13,3                   3,3                  -                   -                     30 

SVA5               89,4              10,6                    -                     -                   -                     94 

SVA6               84,2              10,5                   5,3                  -                   -                     38 

SVA7               71,6              28,4                    -                     -                   -                     95 

SVA8               69,2              28,2                   2,6                  -                   -                     39 

Genomsnitt      79,4              18,4                   2,2                  0                  0                      - 

 

Som framgår av tabellen finns det inga större skillnader enligt tabellen mellan ämnena men i 

SVE-texter finns något mer variation. Den mest frekventa satsdelen i fundamentet för båda 

ämnena är subjekt som utgör 76,4 procent av fundamenten i ämnet svenska och 79,4 procent 

av fundamenten i svenska som andraspråk. TSRO-adverbial är den näst mest frekventa 

satsdelen i båda ämnena och utgör 20,7 procent av fundamenten i svenska-texterna och 18,4 

procent i svenska som andraspråk-texterna. De andra satsdelarna som kunde hittas i fun-

damentspositionen var direkt objekt, prepositionsobjekt och satsadverbial. Direkt objekt utgör 

2,4 procent av fundamenten i svenska-texterna och 2,2 procent av fundamenten i svenska som 

andraspråk-texterna. Alla förutom en av förstaspråkstexterna hade minst ett direkt objekt i 

fundamentet medan direkt objekt i fundamentsposition fanns i endast fyra av andra-

språkstexterna. De resterande två satsdelar som kunde hittas fanns endast i elevtexterna i 

svenska där en text hade ett prepositionsobjekt i fundamentsposition och två texter hade 

satsadverbial som fundament.  
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4.2 Nominalfraser 

I tabell 4 redovisas antalet utbyggda nominalfraser per elevtext.  

Tabell 4. Antal utbyggda nominalfraser per elevtext. 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 Genomsnitt  

SVE 46             33 85 54 65 51 114 251     87,3  

SVA 58           30 32 22 54 26 78 43 42,9  

 

Tabellen visar att genomsnittet i elevtexter skrivna av elever som läser kursplanen i svenska är 

87,3 medan det är 42,9 i elevtexter i svenska som andraspråk. Således finns det dubbelt så 

många utbyggda nominalfraser i elevtexterna i svenska. Det finns även stor variation inom 

ämnesgrupperna, i synnerhet i svenska där antalet utbyggda nominalfraser varierar mellan 33 

och 251, vilket beror på textlängden och syns även i den följande tabellen. 

I tabell 5 presenteras antalet utbyggda nominalfraser räknat per 100 ord i varje elevtext och 

genomsnittet i båda ämnena. 

Tabell 5. Antal utbyggda nominalfraser per 100 ord. 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 Genomsnitt  

SVE 5,4             8,0 6,6 7,5 7,4 9,6 7,6 9,1     7,7  

SVA 11,4           6,8 8,2 7,7 6,4 7,7 7,5 9,3 8,1  

 

Tabellen visar att genomsnittet mellan ämnesgrupperna inte skiljer sig enormt – det finns i 

genomsnitt 7,7 utbyggda nominalfraser per 100 ord i texter skrivna av elever som läser 

kursplanen i svenska och 8,1 utbyggda nominalfraser per 100 ord i SVA-texterna. Således har 

andraspråkstexterna knappt en halv utbyggd nominalfras fler per 100 ord än första-

språkstexterna. Däremot finns det relativt stora skillnader inom ämnesgrupperna. Texterna i 

svenska varierar mellan 5,4 och 9,6 utbyggda nominalfraser per 100 ord och texterna i svenska 

som andraspråk varierar mellan 6,4 och 11,4 utbyggda nominalfraser per 100 ord. 

Tabell 6 visar det genomsnittliga antalet ord i de utbyggda nominalfraserna per elevtext och 

genomsnittet i båda ämnena.  

Tabell 6. Antal ord i utbyggda nominalfraser i genomsnitt. 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 Genomsnitt  

SVE 3,2             2,7 2,8 3,4 3,0 3,2 3,3 3,9     3,2  

SVA 2,6           3,4 3,3 3,4 3,5 4,1 3,3 3,0     3,3  

 

Av tabellen framgår att resultaten ämnena emellan är liknande då genomsnittet för ämnet 

svenska är 3,2 ord och 3,3 ord för ämnet svenska som andraspråk. Variationen inom ämnes-
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grupperna är relativt likartad. I texterna i svenska skiljer sig antalet på drygt ett ord och i 

texterna i svenska som andraspråk på 1,5 ord.   

I tabell 7 redovisas den procentuella andelen framförställda och efterställda attribut i 

nominalfraserna per elevtext och i genomsnitt. Både och innebär sådana nominalfraser som 

innehåller både framför- och efterställda attribut. Alla siffror under attributen står i procent. I 

den högra kolumnen visas totalt antal utbyggda nominalfraser per elevtext i absoluta tal. 

Genomsnitten beräknas enligt procentandelarna. 

Tabell 7. Andelen framförställda och efterställda attribut i nominalfraser i procent. 

Elevtext      % Framförställda         % Efterställda              % Både och                 Totalt antal 

SVE1                     58,7                            19,6                            21,7                               46 

SVE2                     75,8                            18,2                              6,0                               33 

SVE3                     81,2                            12,9                              5,9                               85 

SVE4                     68,5                            13,0                            18,5                               54 

SVE5                     75,4                              9,2                            15,4                               65 

SVE6                     64,7                            15,7                            19,6                               51 

SVE7                     67,5                            14,9                            17,6                             114 

SVE8                     68,1                            11,6                            20,3                             251 

Genomsnitt            70,0                            14,4                            15,6                                -  

SVA1                     84,5                              8,6                              6,9                               58 

SVA2                     56,7                            23,3                            20,0                               30 

SVA3                     68,8                            15,6                            15,6                               32 

SVA4                     72,7                            13,6                            13,6                               22 

SVA5                     64,8                            16,7                            18,5                               54 

SVA6                     57,7                            30,8                            11,5                               26 

SVA7                     64,1                            16,7                            19,2                               78 

SVA8                     67,4                            20,9                            11,6                               43 

Genomsnitt            67,1                            18,3                            14,6                                - 

 

Genomsnitten i tabellen visar att attributen är relativt jämnt fördelade mellan ämnesgrupperna. 

De flesta attributen i nominalfraserna är framförställda då de utgör runt 70 procent av attributen 

i båda ämnesgrupperna i genomsnitt. De efterställda attributen utgör 14,4 procent i svenska och 

18,3 procent i svenska som andraspråk i genomsnitt, vilket innebär en skillnad på ca. fyra 

procentenheter. De nominalfraser som innehåller både framförställda och efterställda attribut 

utgör exakt en procentenhet större genomsnittliga andel i elevtexterna i svenska än i 

elevtexterna i svenska som andraspråk. Inom ämnesgrupperna finns stora skillnader, till 

exempel varierar andelen efterställda attribut mellan 8,6 procent och 30,8 procent i ämnet 

svenska som andraspråk. Även andelen nominalfraser som har både framför- och efterställda 

attribut varierar mellan 5,9 procent och 21,7 procent i ämnet svenska. 

 



22 
 

4.3 Bisatser 

I tabell 8 presenterar jag antalet bisatser per elevtext och genomsnitten i ämnena.  

Tabell 8. Antal bisatser per elevtext. 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 Genomsnitt  

SVE 46             15 55 37 37 34 66 146     54,5  

SVA 19           30 19 18 32 18 69 29 29,3  

 

Av tabellen framgår att förstaspråkstexterna har ca. 25 fler bisatser i genomsnitt än andraspråks-

texterna. Antalet bisatser korrelerar med textlängden, vilket till exempel betyder att de längsta 

texterna har flest bisatser. I ämnet svenska varierar antalet bisatser mellan 15 och 146 medan i 

ämnet svenska som andraspråk är antalet mellan 18 och 69.  

I tabell 9. presenteras antalet bisatser per 100 ord i varje elevtext och genomsnitten i ämnena. 

 

Tabell 9. Antal bisatser per 100 ord. 

Elevtext 1 2 3 4 5 6 7 8 Genomsnitt  

SVE 5,4             3,6 4,3 5,1 4,2 6,4 4,4 5,3      4,8  

SVA 3,7           6,8 4,9 6,3 3,8 5,3 6,6 6,3  5,5  

 

Tabell 9. visar att genomsnittet är nästan ett ord högre i texter av andraspråkselever (5,5) än i 

texter av förstaspråkselever (4,8). Variationen inom båda ämnesgrupperna är ca. tre bisatser då 

det varierar mellan 3,6 och 6,4 hos förstaspråkseleverna och mellan 3,7 och 6,8 hos andra-

språkseleverna. Det verkar således som om variationen är större inom ämnesgrupperna än 

mellan dem.  

I tabell 10. redovisas den procentuella fördelningen av de olika typer av bisatser som finns i 

elevtexterna. De olika bisatstyperna står på den första raden och siffrorna står i procent. Totalt 

antal innebär totalt antal bisatser i absoluta tal. Genomsnitten beräknas enligt procentandelarna 
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Tabell 10. Andelen bisatstyper per elevtext i procent. 

Elevtext    % Nominala bisatser  % Adverbiella bisatser  % Attributiva bisatser    Totalt antal 

SVE1                     50,0                            30,4                            19,6                               46 

SVE2                     26,7                            53,3                            20,0                               15 

SVE3                     41,8                            32,7                            25,5                               55 

SVE4                     43,3                            29,7                            27,0                               37 

SVE5                     29,7                            32,4                            37,9                               37 

SVE6                     52,9                            17,7                            29,4                               34 

SVE7                     24,2                            30,3                            45,5                               66 

SVE8                     34,3                            26,7                            39,0                             146 

Genomsnitt            37,9                            31,6                            30,5                                -  

SVA1                     57,9                            26,3                            15,8                               19 

SVA2                     23,4                            13,3                            63,3                               30 

SVA3                     15,8                            36,8                            47,4                               19 

SVA4                     61,1                              5,6                            33,3                               18 

SVA5                     31,2                            34,4                            34,4                               32 

SVA6                     11,1                            38,9                            50,0                               18 

SVA7                     40,6                            33,3                            26,1                               69 

SVA8                     34,5                            34,5                            31,0                               29 

Genomsnitt            34,4                            27,9                            37,7                                - 

 

Av genomsnittet ser vi att nominala bisatser är den största bisatstypen i texter i svenska medan 

attributiva bisatser utgör den största andelen i texter i svenska som andraspråk. De utgör nästan 

38 procent av bisatserna var. Adverbiella och attributiva bisatser förekommer nästan lika ofta i 

texterna av förstaspåkselever, då båda utgör omkring 31 procent av bisatserna. Den genom-

snittliga fördelningen av bisatstyperna är således väldigt jämn i texterna i svenska. Den minsta 

gruppen i texterna i svenska som andraspråk är adverbiella bisatser som utgör nästan 28 procent 

av bisatserna. De nominala bisatserna utgör drygt 34 procent av bisatserna. 

Som man kan se i tabellen är variationen inom ämnesgrupperna stor i alla bisatstyper. De 

avvikande texterna gällande nominala bisatser i ämnet svenska är SVE1 och SVE6 som har 

över 50 procent nominala bisatser. Även text SVE7 avviker något med endast strax under 25 

procent nominala bisatser medan de resterande texterna har en andel mellan ca. 26 och 43 

procent. I texterna i svenska som andraspråk är andelen nominala bisatser mycket varierande. 

Elevtexterna SVA1 och SVA4 har väldigt höga andelar nominala bisatser då de utgör runt 60 

procent av alla bisatser i båda texterna. SVA3 och SVA6 har däremot mycket låga andelar 

nominala bisatser.  

Texterna SVE2 och SVE6 avviker från resterande texter i svenska gällande adverbiella 

bisatser då den förstnämnda har en mycket högre andel och den sistnämnda en mycket lägre 

andel än resten av texterna. Texterna SVA2 och SVA4 avviker från de andra texterna i svenska 

som andraspråk eftersom de har mycket lägre andelar adverbiella bisatser. När det gäller 
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attributiva bisatser finns även där avvikelser. SVE7 har en avvikande hög andel på över 45 

procent jämfört med de andra texterna i svenska. Texterna SVA2, SVA3 och SVA6 har en 

högre andel attributiva bisatser än de resterande texterna i svenska som andraspråk medan 

SVA1 har en mycket lägre andel än de andra texterna. Sammanfattningsvis finns det många 

avvikande siffror inom ämnesgrupperna men den största skillnaden mellan ämnena är att 

nominala och adverbiella bisatser är vanligare i förstaspråkstexter och attributiva bisatser är 

mer frekventa i andraspråkstexter. 

 

5 Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten att diskuteras utifrån undersökningens syfte och fråge-

ställningar. Resultaten av de olika ämnesgrupperna kommer att jämföras med varandra och med 

tidigare forskning. Dispositionen följer samma mönster som när undersökningen presenterades. 

Först i avsnitt 5.1 diskuteras fundamentsvariationen, därefter i avsnitt 5.2 kommer nominal-

fraserna behandlas och slutligen i avsnitt 5.3 kommer en diskussion om bisatser. Avsnittet 

avslutas också med en liten diskussion (avsnitt 5.4) om urvalsprinciperna för ämnet svenska 

som andraspråk och en sammanfattning av resultaten (avsnitt 5.5). 

 

5.1 Fundamentsvariation 

Undersökningen av fundamenten handlade för det första om antalet ord i fundament. Till 

skillnad från resultaten av Westmans (1974) studie där det genomsnittliga antalet ord i 

fundament i alla undersökta texter var runt 3, visar denna studies resultat ett klart lägre antal 

ord i fundament i genomsnitt. Båda ämnesgrupperna hade ett genomsnittligt antal ord på 1,7 i 

fundament och ingen av elevtexterna var ens nära ett genomsnitt på 3 ord, då det högsta antalet 

ord i fundament för en text var 2,1. Resultatet av denna studie visar således att fundamenten 

består av nästan 1,5 färre ord än i Westmans (1974) undersökning. Enligt Westman var tid-

ningstexterna den texttyp som hade minst antal ord i fundament, men även i tidningstexter var 

antalet i genomsnitt mer än 1 ord högre än i texterna i min undersökning. Dock undersökte 

Westman texter skrivna av vuxna förstaspråkstalare. Möjligen är det alltså inte förvånande att 

eleverna i årskurs 9 använder kortare fundament – rimligen utvecklas de fortfarande i sitt 

skrivande, kanske speciellt de elever som läser svenska som andraspråk. Resultatet av antal ord 

i fundament visar inga stora skillnader mellan ämnesgrupperna vilket betyder att det inte verkar 

spela stor roll vilken kursplan man läser när det gäller fundamentslängd.   
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För det andra handlade fundamentsundersökningen om fördelningen av satsdelar i 

fundamentsposition. Enligt Flyman Mattson och Håkansson (2010) är det subjektet som oftast 

förekommer i fundamentspositionen i en påståendesats. Min undersökning är helt i linje med 

detta, då subjektet utgör i genomsnitt närmare 80 procent av fundamenten i elevtexterna. 

Andelen är dock 20 procentenheter högre än hos en vuxen förstaspråkstalare som har subjekt i 

60 procent av fundamenten (Flyman Mattson & Håkansson 2010). Eftersom subjektet är den 

mest förekommande satsdelen i fundamentet i elevtexterna betyder det även att användningen 

av den raka ordföljden är frekventare än den omvända ordföljden.  

Westmans (1974) undersökning visade också att strax över 60 procent av fundamenten 

bestod av ett subjekt. Bohnacker och Lindgrens (2014) studie följer liknande mönster men 

andelen subjekt i skriftlig produktion är något högre, 67 procent hos förstaspråkstalare och 66,3 

procent hos andraspråkstalare. I denna undersökning hade dock andraspråkstexterna en tre 

procentenheter högre andel subjekt i fundament än förstaspråkstexterna. Endast två texter i mitt 

material hade en subjektsandel strax under 70 procent, de resterande hade en andel mellan 71 

och 89,4. Skillnaderna gällande andelen subjekt i fundamentsposition kan bero på att mitt 

textmaterial är skrivet av yngre personer. Oavsett om de läser svenska eller svenska som 

andraspråk är de inte färdigutvecklade än. 

Enligt Bohnacker och Lindgrens (2014) studie utgjorde adverbialen ca. en tredjedel av 

fundamenten med ca. 1 procentenhets skillnad mellan förstaspråkstalare och andraspråkstalare. 

Liknande resultat uppträdde i Westmans (1974) undersökning där omkring 30 procent av 

fundamenten var adverbial. Eftersom andelen subjekt var så hög i min undersökning utgjorde 

adverbialen i genomsnitt endast ca. en femtedel av fundamenten hos både första- och andra-

språkseleverna. Då andelen subjekt i fundament var högre hos andraspråkseleverna var därmed 

även andelen adverbial något lägre i de texterna än i förstaspråkstexterna. Andelen adverbial i 

fundamentet mellan ämnesgrupperna skiljer sig med 2 procentenheter. Ingen av elevtexterna i 

materialet hade en adverbialandel på över 30 procent. Anledningen till att andraspråkstexterna 

hade en lägre andel adverbial beror på att fyra av åtta texter hade en väldigt låg andel adverbial, 

mellan 10,5 procent och 13,3 procent. Det fanns endast en text bland förstaspråkstexterna som 

hade en andel under 15 procent. De två texter som hade över 28 procents andel adverbial var 

andraspråkstexter vilket återigen visar att det finns större skillnader inom ämnesgrupperna än 

mellan dem. 

I enlighet med Westmans (1974) undersökning som visade att objekt utgjorde 2,3 procent 

av fundamenten visar även denna undersökning liknande resultat. Direkt objekt utgjorde 

nämligen 2,4 procent i förstaspråkstexterna och 2,2 procent i andraspråkstexterna. Bohnacker 
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och Lindgrens (2014) undersökningsresultat visade däremot en lägre andel objekt i fundament 

med endast 1,3 procent i förstaspråkstexter och 0,7 procent i andraspråkstexter. Dock visade 

det sig att andelen var något högre i muntlig produktion hos både modersmålstalare och 

andraspråkstalare. Att andelen objekt i fundament i mitt material liknar andelen objekt i texter 

skrivna av vuxna förstaspråkstalare är möjligen något förvånande, med tanke på att andelen 

subjekt och adverbial inte liknar resultat av texter skrivna av vuxna förstaspråkstalare. Skill-

naderna mellan ämnesgrupperna var att direkt objekt i fundamentsposition kunde hittas i flera 

texter i ämnet svenska än i ämnet svenska som andraspråk.  

Några små men intressanta skillnader mellan ämnesgrupperna gäller prepositionsobjekt och 

satsadverbial eller avsaknaden av dessa i alla andraspråkstexter. Både Westmans (1974) och 

Bohnacker och Lindgrens (2014) resultat visade att det fanns predikativ i fundamentsposition 

men det fanns inga resultat om andelen prepositionsobjekt eller satsadverbial. Inga texter i min 

undersökning innehöll predikativ i fundamentsposition. Däremot hade tre texter i svenska några 

prepositionsobjekt och/eller satsadverbial i fundamentet.  

 

5.2 Nominalfraser 

Undersökningen av nominalfraser visade inga stora skillnader mellan ämnena svenska och 

svenska som andraspråk, varken i antalet utbyggda nominalfraser per 100 ord, antalet ord i 

utbyggda nominalfraser eller fördelningen av attributen. Av Nordins (2014) undersökning 

framgick att antalet utbyggda nominalfraser per 100 ord var 7,6 i texter med högre betyg och 

6,4 i texter med lägre betyg. Min undersökning visade liknande resultat, men antalet var något 

högre i både förstaspråkstexterna och andraspråkstexterna. Resultaten liknar Nordins (2014) 

resultat av texter med högre betyg då genomsnittet för förstaspråkstexter var 7,7 och 8,1 för 

andraspråkstexter. Att resultaten av min undersökning visar högre siffror skulle dock kunna 

bero på att de obestämda artiklarna har räknats in i de utbyggda nominalfraserna till skillnad 

från Nordins undersökning. Undersökningsmaterialet är inte heller helt jämförbart med mitt, då 

Nordins material bestod av elevtexter i endast svenska och av ett år äldre elever. Enligt Palmér 

och Östlund-Stjärnegårdh (2015) bidrar användningen av utbyggda nominalfraser till en mer 

varierad text. Av den här undersökningens resultat kan man inte dra slutsatser om vilken 

ämnesgrupp som har mer varierad text då skillnaderna är så pass små. Att nominalfraserna var 

mer frekventa i andraspråkstexterna kan till exempel bero på att de hade fler enkla nominal-

fraser eller upprepningar av samma utbyggda nominalfraser. 
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När det gäller det genomsnittliga antalet ord i utbyggda nominalfraser är resultaten över ett ord 

ifrån Nordins (2014) undersökningsresultat. I Nordins undersökning var antalet ord i de ut-

byggda nominalfraserna i genomsnitt 4,8 ord i texter med högre betyg och 4,6 ord i texter med 

lägre betyg. Denna undersökning visade ett genomsnitt på 3,2 ord i förstaspråkstexter och 3,3 i 

andraspråkstexter. Trots att jag räknat med artiklar hade ingen av texterna över 4,1 ord som 

genomsnitt i de utbyggda nominalfraserna. Mellan ämnesgrupperna skiljde sig genomsnittet 

med 0,1 ord, medan det inom ämnesgrupperna fanns en variation på över 2 ord. Att 

genomsnittet var så likt mellan ämnesgrupperna tyder på att det inte finns stora skillnader 

gällande skrivkompetensen utan snarare att det finns möjlighet till utveckling för både första- 

och andraspråkselever. 

Inte heller undersökningen av fördelningen av framförställda och efterställda attribut gav 

uttryck för några större skillnader mellan ämnesgrupperna. De framförställda attributen ut-

gjorde i genomsnitt ca. 70 procent av attributen i de utbyggda nominalfraserna i båda ämnes-

grupperna. Skillnaden mellan dem var endast 2,9 procent. De efterställda attributen var van-

ligare i andraspråkstexter medan nominalfraser med både framför-och efterställda attribut var 

vanligare i förstaspråkstexter. De nominalfraser som består av både framför- och efterställda 

kan tänkas vara mer komplexa eftersom de har bestämningar på båda sidorna av huvudordet 

och på så sätt sannolikt blir längre. Enligt resultaten kan man hävda att framförställda attribut i 

nominalfraser är vanligare än efterställda attribut. Hos andraspråkselever är nominalfraser med 

både framförställda och efterställda attribut ännu mer sällsynta. Huvudresultatet i min under-

sökning är att skillnaderna inte är så stora mellan ämnesgrupperna. 

 

5.3 Bisatser  

I denna undersökning har antalet bisatser per 100 ord per elevtext studerats. Enligt Westmans 

(1974) undersökning var det genomsnittliga antalet bisatser per 1000 ord 40,07. Alltså drygt 

fyra om vi räknar om det till antal bisatser per 100 ord. Mitt resultat visade ett genomsnitt på 

4,8 bisatser i förstaspråkstexter och 5,5 bisatser i andraspråkstexter. Bisatsanvändningen är 

således mer frekvent i mitt material. Förstaspråkstexterna hade större antal bisatser per elevtext 

i genomsnitt, men räknat per 100 ord förekommer det faktiskt i genomsnitt 0,7 fler bisatser per 

100 ord i texterna av andraspråkselever. Enligt Flyman Mattson och Håkansson (2010) kunde 

bisatsanvändningen tyda på högre utvecklingsnivå men samtidigt är det vanligt att antalet bi-

satser blir mindre på mer avancerade nivåer. Enligt den här undersökningens resultat kan det 

handla om överanvändning av bisatser, speciellt i andraspråkstexterna – antalet är högre än hos 
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vuxna förstaspråkstalare som bör ligga på en högre utvecklingsnivå. Återigen är det dock så att 

antalet bisatser varierar mer inom än mellan ämnesgrupperna, och slutsatsen kan knappast bli 

att den ena ämnesgruppen i allmänhet ligger på en högre nivå än den andra.  

Den andra aspekten som undersökts i detta sammanhang var bisatstyper. Viberg (1990) 

kunde i sin undersökning fastställa en inlärningsgång för bisatstillägnande hos vuxna andra-

språkselever i svenska. Enligt den förekommer adverbiella bisatser tidigast i utvecklingen, att-

bisatser följer strax därefter och relativa bisatser uppträder först senare i utvecklingen. Däremot 

är de relativa bisatserna de första att uppträda hos förstaspråkstalare. Ett liknande mönster hade 

möjligen varit förväntat i denna undersökning där andraspråkselever jämförs med första-

språkselever. Men trots detta visade min undersökning att relativa bisatser i genomsnitt utgjorde 

den största delen av bisatserna i andraspråkstexter och den minsta delen av bisatserna i 

förstaspråkstexterna. Relativa bisatser utgjorde den största delen av bisatser i endast tre av 

förstaspråkstexterna. De adverbiella bisatserna som skulle dyka upp tidigast och därmed vara 

mest frekventa hos andraspråkstalare visade sig i stället vara minst frekventa. Adverbiella bi-

satser utgjorde inte den största delen av bisatserna i någon av de undersökta andraspråks-

texterna.  

I Vibergs (1990) undersökning utgjorde att-bisatserna den näst största delen av bisatserna 

både på låg och hög nivå vid båda två intervjutillfällena för insamling av materialet. I hans 

undersökning var att-bisatserna och frågebisatserna räknade separat medan de är inräknade 

tillsammans som nominala bisatser i min undersökning. Om de bisatstyperna räknades 

tillsammans i Vibergs undersökning skulle nominala bisatser utgöra den största delen av 

bisatserna vid det andra intervjutillfället på både låg och hög nivå. I denna undersökning var 

nominala bisatser den mest frekventa bisatstypen i förstaspråkstexter och den näst mest 

frekventa i andraspråkstexter. 

Av Vibergs (1990) studie framgick att relativa bisatser var mycket mer frekventa på hög 

nivå. Att förstaspråkstexter skulle ha en större andel relativa bisatser än andraspråkselever hade 

varit förväntat i denna studie. Att relativa bisatser var överrepresenterade i andraspråkstexterna 

kan bero på att subjunktionen som var väldigt upprepad. Om man jämför med modersmålstalare 

uppvisar även förstaspråkstexterna ett liknande resultat. Både relativa bisatser och adverbiella 

bisatser utgjorde nästan 30 procent av bisatserna var hos modersmålstalare (Jörgensen 1978 se 

Viberg 1990 s. 343). I denna undersökning hade förstaspråkstexterna en andel strax över 30 

procent relativa respektive adverbiella bisatser, vilket alltså är relativt nära resultatet från 

modersmålstalare. Nominala bisatser var däremot nästan 10 procent mer frekventa i moders-

målstexter än de undersökta förstaspråkstexterna i denna studie.  
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5.4 Varför svenska som andraspråk? 

Eftersom den här undersökningen har handlat om skillnader mellan första- och 

andraspråkselevers språk vill jag som avslutning ägna en liten del åt att diskutera behovet av 

att läsa svenska om andraspråk. I sin avhandling ifrågasätter Sahlée (2017) urvalsprinciperna 

för vilka elever som kan få undervisning i svenska som andraspråk. Hon menar att det är oklart 

vad som menas med att elevens behov ska avgöra om den får undervisning i svenska som 

andraspråk eller svenska. Variationen av elever som har svenska som andraspråk är stor; vissa 

andraspråkselever är nyanlända medan andra har bott i Sverige hela sitt liv. Ett andraspråk 

behöver alltså inte ha något med språkbehärskningsnivån att göra, utan det handlar om ett språk 

som en individ tillägnar sig efter sitt förstaspråk.  

Enligt Sahlées (2017) undersökning fanns det inga avgörande skillnader i språket mellan de 

elever som är födda i Sverige men läser svenska som andraspråk och de elever som läser ämnet 

svenska. Eftersom resultaten av den här undersökningen inte visade några tydliga skillnader 

mellan ämnena går det att fråga sig om de elever som läser ämnet svenska som andraspråk är 

av just den kategori inlärare som har bott i Sverige och haft svenska som umgängesspråk hela 

livet. Om så är fallet är det förstås möjligt att resultatet blivit helt annorlunda om andraspråks-

texterna var skrivna av mer nyanlända. Jag kan dock endast spekulera, då jag inte har någon 

information om den språkliga bakgrunden hos de elever som skrivit de andraspråkstexter som 

jag undersökt. Dessutom finns det förstås många fler aspekter än de undersökta syntaktiska 

variablerna som skulle behöva behandlas för att kunna dra säkra slutsatser om ämnet svenska 

som andraspråk som sådant. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Syftet med den här studien har varit att undersöka om det finns syntaktiska skillnader mellan 

elevtexter i ämnen svenska och svenska som andraspråk gällande fundamentsvariation, bisatser 

och nominalfraser samt hur stora de eventuella skillnaderna är. Undersökningens huvudresultat 

är att det finns inga några större skillnader mellan ämnesgrupperna utan endast mindre 

skillnader i detaljerna. Resultaten mellan ämnesgrupperna var liknande vad gäller antal ord i 

fundament, andelen och antal ord i utbyggda nominalfraser, andelen framför- och efterställda 

attribut i nominalfraserna samt andelen bisatser. Några skillnader kunde ses i fördelningen av 

satsdelar i fundament där det fanns en variation av fem olika satsdelar i fundamentspositionen 

i förstaspråkstexterna medan endast tre satsdelar kunde hittas i andraspråkstexterna. Även i 
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fördelningen av olika bisatstyper finns några skillnader mellan ämnena – förstaspråkstexter 

hade flest nominala och adverbiella bisatser medan relativa bisatser var mest frekventa i 

andraspråkstexter.  

Att inga större skillnader kunde hittas mellan ämnena tyder på att andraspråkseleverna har 

nått en nivå i språkutvecklingen som liknar den nivå förstaspråkseleverna befinner sig i. Dock 

befinner sig båda elevgrupperna i mitt material i ett utvecklingsstadium. Som det framkommit 

i jämförelser i avsnitt 5 skiljer sig mina resultat från motsvarande resultat av vuxna modersmåls-

talare, vilket betyder att förstaspråkseleverna inte heller är fullt utvecklade i sitt språkbruk än.  

 

6 Avslutning 

Den här undersökningen har studerat skillnader i språket mellan svenska och svenska som 

andraspråk. Resultaten visade inga stora skillnader mellan ämnena, vilket kan bero på att de 

elever som skrivit andraspråkstexterna möjligtvis representerar en avancerad utvecklingsnivå. 

Förhoppningsvis kan den här undersökningen uppmana till vidare forskning om skillnader i den 

skriftliga produktionen mellan svenska och svenska som andraspråk. Det går att fråga sig vad 

det är i andraspråkselevernas språk som gör att de presterat sämre i den skriftliga delen av de 

nationella proven, då vi sett att det inte nödvändigtvis är syntaxen. Därför skulle det i framtida 

forskning vara av intresse att mer omfattande undersöka språket hos eleverna för att kunna 

avgöra vad det är som de bör utveckla för att prestera bättre, och för att kunna förändra eller 

förbättra undervisningen i svenska som andraspråk. För att undersöka detta skulle man kunna 

samla in ett större material av elevtexter ur nationella prov i ämnena svenska och svenska som 

andraspråk som består av olika betyg och texttyper. Inte endast språket skulle behöva under-

sökas utan även sådana aspekter som innehåll och struktur kunde tas hänsyn till. På så sätt skulle 

vi kunna erhålla en tydligare helhetsbild av vad det är som skiljer sig i den skriftliga produktion-

en mellan de olika svenskämnena.  
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