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Sammandrag 
 
I denna uppsats redovisas en jämförelse av den skriftliga delen mellan tio godkända uppsatser 

från nationella provet i Svenska som andraspråk B och tio godkända uppsatser från Test i 

svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus).  

I uppsatsen görs först en analys av två syntaktiska konstruktioner, därefter en undersökning 

av förekommande bisatstyper och till sist en global bedömning av texternas funktionalitet. 

Analyserna visar att majoriteten av testtagarna har god behärskning av syntaktiska strukturer 

i svenskan. Skillnaderna som förekommer, på en syntaktisk nivå, mellan uppsatserna handlar 

om individuella informanters brister och några generella slutsatser kan inte dras. Däremot finns 

större skillnader gällande den globala bedömningen. Testtagarna för Tisus har mer 

strukturerade och läsarvänliga texter.
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1 Inledning 
 

 

För att läsa på universitet och högskola krävs minst såkallad grundläggande behörighet. Detta 

innebär bland annat ett godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk B. En student som 

har utländsk gymnasieutbildning kan göra ett Test i svenska för universitets- och 

högskolestudier (Tisus).  

 De undersökningar som gjorts kring Tisus handlar om jämförelser mellan godkända och 

icke godkända prov, både muntliga och skriftliga. Även nationella proven har studerats utifrån 

olika aspekter men det är svårt att hitta någon som har tittat på de båda i jämförelse med 

varandra. Det som jag fann värt att ta reda på var om de olika provtyperna, som ger samma 

behörighet, ställer samma krav på korrekthet. 

Intressant är således att undersöka om det är tydliga skillnader mellan uppsatserna från de 

olika provtyperna men också om det finns skillnader inom testgrupperna.  

Det är inte bara den syntaktiska analysen som är relevant, att behärska grammatiska 

konstruktioner är viktigt men det är också betydande att veta i vilka sammanhang de passar. 

Därför är det relevant att göra en bedömning utifrån det helhetsintryck en text ger och 

undersökningen omfattar således också en bedömning utifrån de globala kriterier som finns för 

de båda proven. 

 

1.1 Syfte och hypotes 
 
Syftet med denna undersökning är att, genom en syntaktisk analys och en helhetsbedömning, 

göra en jämförelse av skriftliga alster i två olika test som ger behörighet till universitets- och 

högskolestudier: nationella provet i Svenska som andraspråk B och Tisus.  

Min hypotes är att de studenter som skrivit Tisus i högre utsträckning använder sig av de 

konstruktioner som definierar en avancerad nivå i svenska.  
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2 Bakgrund 
 
 

2.1 Inledande begrepp 
 
Inom andraspråksforskningen brukar man göra en distinktion mellan förstaspråk, andraspråk 

och främmandespråk. (Abrahamsson 2009.) Förstaspråk (L1) och modersmål är likställda 

termer och avser det språk som man först lär sig oavsett behärskning av detta språk. 

Andraspråk (L2) är det språk som lärs in i en omgivning som talar detta språk till skillnad från 

främmandespråk som lärs in i en miljö där språket inte används i det dagliga livet, till exempel 

när elever i Sverige lär sig franska eller tyska i skolan. Inlärningsgångarna har visat sig vara 

likartade när det gäller tillägnandet av L2 eller ett främmandespråk. På vägen till behärskning 

av det språk som inlärarna strävar efter, det så kallade målspråket, har de en viss typ av språk. 

Man kan inte gå från att vara nybörjare av ett språk till full behärskning utan att gå genom 

stadier där språket är under utveckling. Det språk som inläraren talar under denna mellanperiod 

kallas för interimspråk eller inlärarspråk och oavsett förstaspråk finns det några drag inom 

svenskan som lärs in i olika steg. (Abrahamsson 2009:13f.) 

 En annan distinktion som brukar göras är den mellan formell och informell inlärning där 

den förstnämnda sker genom undervisning och den senare via kontakt med språket genom 

interaktion med målspråkstalare och det samhälle språket talas i (Hammarberg 2004:26). 

 

2.2 Andraspråksforskning 
 
Det som är relevant för denna undersökning är i huvudsak interimspråksteorin. Denna teori 

utvecklades av Larry Selinker och var en syn på språkinlärning som en kognitiv och 

interaktionell process (Abrahamsson 2009:110.). Detta startade en ny riktning inom 

andraspråksforskningen där man såg inlärarspråket som ett eget språk. Hammarberg skriver att 

”Varje språk anses utgöra ett eget system. Vad man nu alltså hävdade var att inlärarspråk också 

är sådana språk och alltså i detta avseende kan likställas med de primära språken. De bör därför 

också utforskas från denna utgångspunkt.” (2004:28). 

Inlärarspråk är följaktligen ett eget språk, tidigare hade forskare sett på det som en 

ofullständig variant av målspråket (Abrahamsson 2009:30). Abrahamsson skriver att en del 

forskare menade att de strukturer som inläraren har i L1 kan utan problem överföras till L2 och 
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de strukturer som inte finns i förstaspråket är de som kommer att skapa problem. Denna teori 

fick kritik då empiriska undersökningar visade att dessa fel inte alltid går att förutsäga utifrån 

modersmålet. (Abrahamsson 2009:31f.) 

Så istället för att göra antaganden utifrån L2-inlärarens förstaspråk om vad för slags fel 

denne kommer att göra talar man istället om markeringshierarkier. Detta innebär att de 

strukturer som finns i ett språk antingen är markerade eller omarkerade. Det betyder, förenklat 

sett, att de strukturer som är mer spridda i världens språk är omarkerade och tenderar att 

favoriseras av inlärare medan de markerade strukturerna är ovanligare och svårare att tillägna 

sig. Ett exempel på en markerad struktur i svenskan är det så kallade ”platshållartvånget” som 

innebär att vissa led, som subjekt, är obligatoriska i en sats. (Hammarberg 2004:40f.) En annan 

markerad struktur är inversion, så om satsen inleds med ett adverbial innebär detta att subjektet 

flyttas till tredje plats, dvs. efter verbet, i satsen. Ytterligare ett exempel på markerad struktur 

är den postverbala negationen (Abrahamsson 2009:139). Denna struktur innebär att en inlärare 

av svenska till en början placerar alla negationer före verbet och får således rätt ordföljd i 

bisatser men inte i huvudsats. När inläraren sedan lär sig att negationen hamnar efter verbet i 

huvudsats övergeneraliseras denna regel och används även i bisatser. Negationen i bisatser blir 

därmed postverbal och målspråkavvikande. Som sista steg lär sig inläraren skillnaden mellan 

negationsplacering i huvud- och bisats.  

 

2.3 Processbarhetsteorin 
 
I slutet av 1970-talet genomfördes ett projekt, ZISA-projektet, som undersökte italienska och 

spanska arbetares tillägnande av tyska som andraspråk (Abrahamsson 2009:122). Detta projekt 

utgjorde grunden för Manfred Pienemanns Processbarhetsteori (PT). Pienemann 

vidareutvecklade Levelts modell (Levelt 1989 i Håkansson 2004:154) som menar att flera 

grammatiska procedurer opererar samtidigt när en inlärare producerar tal. Pienemann menade 

att dessa procedurer följer en särskild utvecklingsgång och oavsett modersmål så genomgår L2-

inlärare samma utveckling. När en nivå i PT har uppnåtts och behärskas så kan nästa nivå börja 

processas och användas. 

PT utvecklades från början som ett sätt att se och analysera det talade språket men har även 

använts vid undersökningar av skriftligt material. Håkansson (2001) använder sig av både 

muntligt och skriftligt material från samma elever i sin undersökning. 
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I Sverige är det främst Håkansson som forskat kring processbarhetsteorin och tillsammans med 

Pienemann har hon kategoriserat vilka nivåer som gäller för inlärare av svenska. (Håkansson et 

al. 2005:97.) 

De exempel som förekommer i detta avsnitt är hämtade från Håkansson (2001 och 2004) 

och markeras med kursiv. 

 

Tabell 1 Utvecklingsnivåer för svenska som andraspråk enligt PT  
(från Håkansson 2004:155) 
Nivå Morfologi Syntax 

5. Grammatisk information 

mellan satser 

Skillnad huvudsats/bisats 

 

 Negation före verb i bisats 

4. Grammatisk information 

inom satser, mellan fraser 

Kongruens 

(predikativ) 

Inversion i satser med 

framförställt adverb 

(verbet alltid på andra 

plats) 

 

3. Grammatisk information 

inom fraser, frasmorfologi 

 

Kongruens 

(attributiv) 

ADV+ Subjekt före verb 

2. Ordklass lexikal morfologi Plural, bestämdhet, 

presens, preteritum, 

etc. 

 

Kanonisk ordföljd 

(oftast subjekt före 

verb) 

1. ”ord” Oböjda former Enstaka konstituenter 

 

 

Nivå 1 är den första inlärningsnivån och innebär att ord lärs in. Dessa produceras som oböjda 

former och fungerar som invarianta enheter, de är alltså oanalyserade och ingen skillnad görs 

mellan bestämd och obestämd form. Helfraser av typen Jag vet inte eller Jag heter Melda kan 

förekomma (Håkansson 2001:45). 

På nivå 2 kan inläraren börja processa olika ordklasser. För inlärare av svenska innebär detta 

att orden förses med lexikal morfologi, substantiv får plural- och bestämdhetsändelser (hund-

en, hund-ar) verb får ändelser för tempus (skäll-de) (Håkansson 2004:156). På denna nivå kan 

det vara svårt att se vilka ord som inläraren processar morfologiskt eller som invarianta 
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enheter. Övergeneraliseringar (Han fyll-ade sockerkoppen) eller exempel på minimala par (Jag 

har en kompis – Jag har kompisar) ger information om att inläraren behärskar nivå 2 

(Håkansson 2001:45). 

När en inlärare uppnått nivå 3 kan denne processa enheter inom fraser, se att ord hör ihop 

inom en fras och detta uttrycks i svenska med kongruensmorfologi, till exempel att adjektiv 

och substantiv markeras för numerus (en brun hund – flera brun-a hund-ar) (Håkansson 

2004:157). Kongruensmorfologi används även inom verbfrasen för att visa att hjälpverbet hör 

ihop med huvudverbet (ska skriv-a, har skriv-it) (Håkansson 2001:46). Information mellan 

fraser kan ännu inte processas och därmed är ordföljden fortfarande rak även om ett adverb 

kommer först (Nu jag skriver) (Håkansson 2004:157). 

På nivå 4 kan information över frasgränserna processas och inläraren kan använda 

predikativ kongruens (Hund-ar-na är brun-a) och V2-ordföljd. Svenskans regel om verbet på 

andra plats behärskas nu oavsett om det är subjekt eller adverbial som kommer först i satsen 

(Jag skriver nu, Nu skriver jag) (Håkansson 2004:157). 

Nivå 5 är enligt PT den sista nivån i svenskans strukturer. På denna nivå kan inläraren inte 

bara överföra information mellan ord och fraser utan även mellan satser. I svenskan innebär 

detta att skillnaden mellan ordföljd i huvudsats och ordföljd i bisats behärskas (Håkansson 

2004:158), så att negationen hamnar efter verbet i huvudsats (Jag vet inte vad det heter) men 

före verbet i bisats (Jag fick pojken som inte kan klättra) (Håkansson 2001:47). 

Processbarhetsteorin har fått en del kritik om att den inte tar hänsyn till individen, dennes 

förmåga, dagsform eller motivation (Pienemann 2005:46ff.). Pienemann svarar med att PT är 

ett bra ramverk, för att beskriva och förklara vilken nivå inläraren befinner sig på och för att 

kunna förutsäga det steg som kommer att tas.  

Om en struktur inte helt behärskas av L2-inläraren kan denne använda olika strategier för att 

ta sig runt detta problem. En sådan strategi är undvikande (Abrahamsson 2009:237) och 

innebär att inläraren helt enkelt väljer att avstå från vissa konstruktioner. Abrahamsson redogör 

för Schachters studie (1974 i Abrahamsson 2009) som undersökte relativkonstruktioner hos 

inlärare av engelska. De informanter som hade denna konstruktion i förstaspråket gjorde fler 

fel medan informanterna med ett förstaspråk utan relativisering hade rättrealiserat dessa 

konstruktioner. Vid en närmare underökning visade det sig att inlärare med relativisering i 

förstaspråket använde konstruktionen i högre utsträckning och därför gjorde fler fel. 

Abrahamsson betonar också skillnaden mellan undvikande och underproduktion 

(Abrahamsson 2009:237). Pienemann förklarar underproduktionen som: ”This range of 

structural options result from the fact that the learner’s limited processing resources constrain 
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the way in which he or she can avoid structures which have not yet been acquired.” 

(Pienemann 2005:48.) 

En aspekt av teorin, som forskare är oense om, är vilka krav som ska ställas på en inlärare 

för en viss nivå. Pienemann använder sig av one occurrence criterion eller 

uppträdandekriteriet, det vill säga att vid första förekomsten av en struktur kan inläraren alltså 

processa information som finns på denna nivå. (Abrahamsson 2009:128f.) Detta sätt att 

kategorisera inlärarens nivå har fått kritik som menar att enstaka exempel inte är tillräcklig 

grund för att fastställa att en inlärare befinner sig på en viss nivå. Eklund Heinonen redogör för 

två ytterligare aspekter av vilka krav som ska ställas för en viss nivå. 50-procentskriteriet 

innebär att minst hälften av de konstruktioner inläraren använder är rättrealiserade. 80-

procentskriteriet innebär således att den övervägande delen av alla strukturer som hör till en 

viss nivå måste vara rättrealiserade. (Eklund Heinonen 2009:77f.) 

Eklund Heinonen har i sin avhandling undersökt godkända och underkända testtagare av 

Tisus gällande den muntliga delen. Undersökningen visar att de godkända informanterna inte 

bara har en högre andel korrekta konstruktioner som utmärker nivå 5 utan de använder också 

dessa konstruktioner i större utsträckning än de underkända testtagarna. (Eklund Heinonen 

2009:117.) 

Vidare hänvisar Eklund Heinonen till både Hyltenstams och Bolanders (1978 och 1989 i 

Eklund Heinonen 2009) resultat som visar att vid användningen av vissa frekventa verb 

placeras, till en början, negationen rätt i huvudsats. Då negationen efter verbet är en markerad 

struktur i svenskan och därför svårare att tillägna sig kan postverbal negationsplacering i ett 

tidigt skede tyda på helfrasinlärning. Således kan konstruktioner som vill inte och kan inte läras 

in som oanalyserade enheter (Eklund Heinonen 2009:40). 

 

2.4 Inlärning av inversion 
 
När det gäller inversion så räknas det som en markerad struktur i svenskan och därmed svår att 

tillägna sig och behärska för en inlärare. 

Lindberg (1995) skriver att inversionsregeln hör ihop med det så kallade platshållartvånget 

och verkar vara, i likhet med många andra inlärarregler, en variabel regel. Hos en och samma 

inlärare kan inversion ibland tillämpas och ibland inte (Lindberg 1995:97). 

De studier som behandlas i Lindbergs artikel handlar om att försöka hitta mönster för att se 

vad för slags satsinledare som är mest gynnsamt för inversion i påståendesatser. Bolanders 
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undersökning (1989 i Lindberg 1995:99) visar att det vanligaste spetsställda elementet är 

adverb men det var vid spetsställt objekt som andelen inversioner var flest. Då dessa 

konstruktioner är relativt ovanliga i svenskan och de följde samma mönster kan det handla om 

helfrasinlärning (Lindberg 1995:99). Spetsställda bisatser och andra långa fundament är de 

konstruktioner som genererar flest topikaliseringar utan inversion. Vidare kan satser 

innehållande frekventa verb vara gynnsamt för topikalisering med inversion. Inversion i 

konstruktioner med vanligt förekommande verb lärs in som helfraser och kan därefter tillämpas 

på liknande konstruktioner. Slutsatsen Lindberg drar är att inversionsregeln tillämpas senare i 

satser om det finita verbet är mindre vanligt förekommande och i satser där fundamentet är 

långt och tungt. (Lindberg 1995.) 

 Enligt ett flertal studier (se Philipsson 2004:139.) följer inlärningsgångarna för inversion 

samma mönster för inlärare av svenska. Till en början används målspråksenligt rak ordföljd 

utan topikalisering för att gå över ett målspråksavvikande stadium där det oftast är ett adverbial 

som topikaliseras men utan inversion. Det sista stadiet är målspråksenlig topikalisering med 

inversion. (Philipsson 2004:139.) 

 

2.5 Inlärning av bisatser 
 
Åke Viberg har inom projektet SUM (Språkutveckling och undervisningsmodeller) undersökt i 

vilken ordning inlärare av svenska tillägnar sig olika typer av bisatser. (Viberg 1990.) 

Undersökningen omfattade 60 elever som fick intensiv undervisning i svenska under 18 

veckor. Viberg kom fram till att typen av bisatser kan representera var i utvecklingen av L2-

tillägnande en inlärare befinner sig. I början av studien var adverbialbisatser klart 

överrepresenterade i jämförelse med vilka bisatser som infödda talare använder mest. Viberg 

menar att relativbisatser är den mest komplexa strukturen och således den som behärskas efter 

både adverbialbisatser och att-bisatser.  

Viberg gör en uppställning av de verb som styr att-bisatserna i undersökningen och visar på 

att det är främst frekventa verb som används (Viberg 1990:346f.) De tre vanligaste inledarna 

för att-bisatser i Vibergs undersökning är tro, säga och tycka för objektsbisatser (Jag tror att 

det händer ofta) och vara+ADJ, stå och hända för subjektsbisatser (Att man är duktig betyder 

en hel del).  

De vanligaste bisatsinledarna för adverbialbisatser är när, om och därför att. För 

relativsatserna är som klart överrepresenterat. Viberg påpekar också att detta rör sig om 
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muntligt material och att som som inledare favoriseras av såväl målspråkstalare som L2-

inlärare och att i skriftspråk kan andra relativsatsinledare användas. Att relativsatser är den 

struktur som sist etableras hos inlärare kan, enligt Viberg, ha sin förklaring i att denna bisatstyp 

är lättare att ”parafrasera och ersätta med en följd av huvudsatser.” (Viberg 1990:353). 

Philipsson skriver om Wijk-Anderssons (1990 i Philipsson 2004:143f.) studie som 

behandlar villkorssatser. Villkor uttrycks antingen som subjunktionsbisats (inleds med t.ex. 

om, ifall), frågeformad villkorssats eller imperativsats. Resultatet visar att L2-inlärare använder 

subjunktionsssatsen i större utsträckning än infödda svenskar. 

I svenskan har negationen i bisats preverbal placering, med ett undantag. I att-bisatser är det 

tillåtet att placera negationen efter verbet (Hon sa att hon kunde inte komma ikväll). (Svenska 

akademiens språklära 2003:290.) 

 

2.6 Genrer och språkbehärskning 
 
Holmberg skriver att när det talas om genrer i Sverige så avses texter som hör hemma i en viss 

kategori, såsom deckare, kärleksnoveller etc. Dessa genrer kan vidare delas in i basgenrer som 

till exempel berättelser, förklaringar och beskrivningar. (Holmberg 2010:15.) Olika basgenrer 

kräver olika sorters språkbruk och de typer av textkrav som förekommer på de båda proven 

redovisas i detta avsnitt. 

Uppgifterna för nationella provet ser lite olika ut men har alla vissa gemensamma element, 

de kräver att testtagarna argumenterar, resonerar, förklarar, jämför och diskuterar. Detta är 

samma krav som förekommer på Tisus. 

Beskrivningen av vad som krävs för dessa texttyper utgår från Monica Axelssons tolkning 

av Schleppegrells kategorisering av genrer som anses centrala (Axelsson 2006). 

För en argumenterande text krävs det att skribenten behärskar: 

 

Abstrakta nominalfraser: nedskräpningen av naturen, drogmissbruk.  
Ståndpunkter läggs fram som möjligheter med hjälp av modala uttryck: kan vara, skulle kunna. 
Markörer för kontraster: å ena sidan- å andra sidan, för det första- för det andra,  
orsakar, leder till. 
Resonemang i form av komplexa strukturer (t ex bisatser) och lexikal täthet. 
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Förklarande eller beskrivande texter kräver att eleven kan: 

 

Relationella verb (är, har) beskriver egenskaper och uttrycker generaliseringar:  
denna mögelsvamp är i sin tur bakteriedödande. Handlingsverb: arbetar, dödar. 
Verb i presens (uttrycker inte tid): arbetar, sker, dödar. 
Allmänna deltagare (inte individer): Många läkare arbetar både med att bota sina  
patienter och… 

 

Josephson (1992) skriver att texter inom olika genrer följer, för sitt område, ett schema. Dessa 

scheman är djupt rotade inom läsaren och vi har olika förväntningar på vad som ska komma i 

en text om vi läser till exempel en nyhetsartikel eller en kärleksnovell. Uppfyller texten inte de 

förväntningar vi har blir den förvirrande och svår att förstå. (Josephson 1992:32.) 

 Detta innebär att testtagarna för de olika proven behöver ett visst språkbruk för att kunna 

skriva de uppgifter som provet består av. Vissa ord, konstruktioner eller hur dispositionen ser 

ut ger läsaren en uppfattning om vad för text som följer och vilken genre den hör. 

 

2.7 Global och analytisk bedömning 
 
När en bedömning görs utifrån det helhetsintryck till exempel en uppsats ger kallas det för 

holistisk eller global bedömning (Korp 2003:112). Detta innebär att man tittar på innehåll, 

funktionalitet och textflöde. Textens förtjänster på denna nivå ligger i att förmedla innehållet 

på ett sätt som läsaren känner igen och begriper. Det innebär att språket är anpassat till 

situationen och innehållet är relevant. 

 Den analytiska bedömningen delas, enligt bedömningsbladen, in i två kategorier – 

språkanvändning och språksystem. Språkanvändning behandlar textstrukturen och innehållet så 

bedömningen görs av textens kommunikativa aspekter, hur den är uppbyggd och om strukturen 

är tydlig. Bedömningen av språksystem behandlar textens minsta beståndsdelar såsom 

grammatik, lexikon och ortografi. 

Den globala bedömningen ser således till alla dessa aspekter och om texten uppvisar brister 

i någon av de delar som hör till den analytiska bedömningen skadas helhetsintrycket. 

De bedömningsunderlag som finns för nationella provet och Tisus (se bilaga 1 och 2) går 

från ett helhetsintryck av innehåll och funktionalitet till kommunikationsförtjänster och till sist 

till grammatik, lexikon och ortografi. 
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2.8 Provtyperna 
 
Tisus ger behörighet för universitets- och högskolestudier och görs av studenter med 

utomnordisk gymnasieutbildning. Tisus består av tre delprov: läsförståelse, muntlig färdighet 

och skriftlig färdighet.  

Skrivtiden för testet i skriftlig färdighet är 150 minuter och det enda hjälpmedlet är en 

svensk-svensk ordbok. (Anvisningar för Tisus:2011) 

Nationella provet i Svenska B och Svenska som andraspråk B blev hösten 2000 

obligatoriskt för elever på gymnasiet. Provet består av två delar, en muntlig och en skriftlig. 

Provtiden för den skriftliga delen är 300 minuter och eleven har rätt att använda ett lexikon till 

och från modersmålet. Till skillnad från Tisus så har elever som skriver nationella prov i 

Svenska som andraspråk B möjlighet att få använda dator vid provtillfället. Det är endast 

elever med särskilda behov som har tillgång till dator och det är upp till varje skola att se till att 

denna dator saknar internetuppkoppling. Dessutom behandlas de texter som eleverna har att 

välja mellan på lektionstid innan provtillfället. (Anvisningar för nationella prov:2011) 

På Tisus kan två betyg, IG och G, erhållas och de tio utvalda uppsatserna är sådana som 

precis klarat G-gränsen. 

Tisus är ofta snarlika varandra och testtagarna vet, till skillnad från NP, inte vad provets 

tema är. Det är först när testtagarna får provet som de vet vilket ämne som ska behandlas. 

Cirka en tredjedel av texten ska bestå av en bakgrund där testtagaren ska ge ett kortfattat referat 

av de fakta kring ämnet som finns med på provbladet. De resterande två tredjedelarna ska bestå 

av testtagarens eget resonemang och argumentation kring ämnet. Utöver detta ska en rubrik, en 

inledning och en avslutning finnas med. 

Nationella provens upplägg är lite annorlunda, här får eleverna ett texthäfte där alla texter 

utgår från ett gemensamt tema. Detta häfte behandlas på lektionstid, temat och texterna gås 

igenom gemensamt. Det är först när provet görs som testtagarna vet vilket ämne provet handlar 

om. Därefter ska eleverna välja en av åtta olika uppgifter som kräver olika sorters texter. 

Gemensamt för dem alla, och i likhet med Tisus, är att eleven ska utgå från en text, referera de 

fakta som finns och resonera eller argumentera kring ämnet. Uppgifterna testtagarna kan välja 

mellan har olika betygsättning, några av uppgifterna kan de få MVG på och några endast VG.  
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3 Material och metod 
 
 

3.1 Material och informanter 
 
Undersökningsmaterialet består av tio stycken godkända Tisus-uppsatser och tio godkända 

uppsatser från nationella provet i Svenska som andraspråk B. 

Av de tio Tisus-uppsatserna är sex stycken skrivna av kvinnor och fyra av män, testtagarna 

var vid provtillfället mellan 21 och 29 år gamla. 

Det är inte så många elever, representerade i provbanken, som skriver nationellt prov i 

Svenska som andraspråk B varje termin och därför har de tio uppsatserna valts ut från två 

terminer med två kvinnor och tre män från vardera termin. Det ger en urvalsgrupp med sex 

män och fyra kvinnor. Eleverna gick, med två undantag, tredje året på gymnasiet. En elev gick 

andra året och för en saknas det uppgift. Att en elev som går årskurs 2 skriver provet är för att 

B-kursen i svenska som andraspråk läses som en kurs och inte som en del i ett program. 

Därmed kan eleven själv välja om den vill läsa B-kursen i årskurs 2 och/ eller i årskurs 3.  

I tabell 2 och 3 redovisas informanternas ålder eller vilken årskurs de gick i vid 

provtillfället. 

 

Tabell 2 Åldersfördelning nationella proven i Svenska som andraspråk B 
Årskurs Kvinnor Män Totalt 
2 0 1 1 
3 3 5 8 
Uppgift saknas 1 0 1 
Totalt 4 6 10 

 
 
Tabell 3 Åldersfördelning Tisus 
Ålder Kvinnor Män Totalt 
21 0 2 2 
23 0 1 1 
24 2 1 3 
26 1 0 1 
27 1 0 1 
28 1 0 1 
29 1 0 1 
Totalt 6 4 10 
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För Tisus är uppgiften densamma för alla testtagare och innebär att de ska skriva en uppsats 

som består av två delar. En tredjedel av texten ska utgöras av en bakgrund som refererar de 

fakta och åsikter som finns med på inspirationsbladet. Två tredjedelar av texten ska innehålla 

ett resonemang/argumentation där skribenten ska presentera egna synpunkter och göra 

jämförelser med egna erfarenheter. Vårterminen 2009 skulle testtagarna skriva en text om 

skolan och betygen. 

De som skriver nationella provet har åtta uppgifter att välja mellan som alla utgår från 

samma tema. Uppgifterna har olika betygsättning, några kan man få MVG på och några endast 

VG. Av de elever i urvalsgruppen som skrev provet höstterminen 2010 valde två stycken en 

uppgift där VG var högsta betyg och vårterminen 2009 var det bara en som valde den uppgift 

som kunde ge MVG medan de resterande fyra valde samma uppgift där VG var högsta betyget 

de kunde få. Tillsammans med själva uppsatserna skickar lärarna in ett bedömningsblad (se 

bilaga 4) där betyget G erhålls om man befinner sig på nivå 3-5. Fyra av testtagarna hamnade 

på nivå 3, tre stycken på nivå 4 och således finns det tre elever på nivå 5. 

För vårterminen 2009 finns två uppgifter representerade av fem testtagare. Uppgift B4 – 

”Nobelpriset – i mänsklighetens tjänst” (NPM3) innehåller att eleven ska skriva ett talmanus, 

skribenten ska presentera, redogöra och reflektera över nobelprisets nytta för mänskligheten. 

För uppgift B5 – ”Med facit i hand” (NPM1, NPM2, NPK7 och NPK8) ska testtagaren skriva 

ett inlägg som ska publiceras på en webbsida tillhörande ett tv-program. Detta inlägg kräver att 

skribenten diskuterar, förklarar och jämför. Ämnet behandlar skolan, hur den har påverkat 

eleven och vad för skillnader eller likheter det finns mellan olika skolor eller 

utbildningssystem. 

 För höstterminen 2010 finns det fyra uppgifter fördelade på fem testtagare. Uppgift B1 – 

”Svenska eller engelska” (NPK9) kräver att testtagaren skriver en debattartikel som ska ge 

exempel, ta ställning och argumentera för huruvida det svenska språket är hotat av engelskan 

eller inte. För uppgift B2 – ”Bok eller film?” (NPM4, NPM6) ska testtagaren skriva ett inlägg 

till en tidskrift där skillnader mellan läs- och filmupplevelser ska förklaras, motiveras och 

resoneras kring. 

 I uppgift B4 – ”Språk är makt” (NPM5) ska en essä skrivas, denna ska behandla åsikten om 

att språk är makt och ska innehålla exemplifiering, redovisning av åsikter och jämförelser av 

synpunkter som finns i texthäftet. Till sist har en testtagare (NPK10) valt uppgift B6 – ”Mer än 

bara ord” som efterfrågar en artikel till en tidning. Artikeln ska ge exempel, diskutera och 

resonera om kroppsspråkets betydelse och de missförstånd och feltolkningar som kan uppstå. 
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3.2 Metod 
 
Metoden som används är att utifrån Processbarhetsteorin göra en analys på de konstruktioner 

som definierar nivå 4 och 5. Dessa konstruktioner lyfts ut ur materialet för att få se i vilken 

utsträckning de används och om de är korrekta. Därefter kan slutsatser dras om testtagarna kan, 

inte kan respektive undviker vissa konstruktioner. Det jag tittar på i den syntaktiska analysen är 

topikalisering med inversion, behärskningen av negationsplacering i huvud- och bisatser och 

vad för slags bisatser som används mest.  

Uppsatserna skrevs först in i Word-dokument och därefter togs alla bisatser ut. De har delats 

in i tre kategorier: adverbialbisatser, att-bisatser och relativbisatser. Därefter markerades alla 

negationer i såväl huvud- som bisatser. Till sist plockades alla huvudsatser med topikalisering 

ut. Vikten läggs således vid topikalisering av huvudsats med inversion och vid ordföljden i 

bisatser samt bisatstyper.  

Vidare gjorde jag en bedömning av åtta texter utifrån de globala bedömningskriterier som 

finns för proven. Dessa kriterier utgörs av att texten är uppbyggd med tanke på syfte, mottagare 

och situation. Dispositionen är sammanhängande och överskådlig och språket är tydligt och 

läsarens förståelse hindras endast i undantagsfall. Texten ska redogöra och motivera för 

skribentens åsikter på ett relevant sätt och styckena ska vara logiskt uppbyggda. (se Bilaga 1 

och 2) 

Jag har, i den syntaktiska analysen, inte tagit hänsyn till om texten är uppbyggd enligt 

anvisningar till provet eller till eventuella felstavningar. En del meningar har krävt tolkning då 

de antingen har felvald bisatsinledare eller utlämnat subjekt i meningar med subjektstvång.  

För nationella provet (NP) kan läraren skriva till en kommentar om eleven ifall den är 

relevant när det kommer till bedömningen. En testtagare har tillägget att denne har dyslexi. 

Eftersom upplysningar av det här slaget inte förekommer på Tisus och då det inte heller är 

säkert att läraren väljer att fylla i eventuella diagnoser för NP har dessa kommentarer inte tagits 

med i bedömningen. 

 

 

4 Resultat 
 

Testtagarnas uppsatser har försetts med en kod där NP står för Nationella Provet och T för 

Tisus. M respektive K för kön och siffrorna 1-10 står för de tio testtagare från varje provtyp. De 

utdrag som förekommer ur testtagarnas uppsatser markeras hädanefter med kursivering. 
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Tabell 4 Nationella provet: antal ord, grafiska meningar, satser och bisatser 
 Ord Meningar Satser Bisatser 
NPM1 291 12 34 14 
NPM2 1006 41 162 76 
NPM3 506 22 53 29 
NPM4 417 23 59 24 
NPM5 738 37 103 42 
NPM6 220 11 28 8 
NPK7 732 23 111 50 
NPK8 860 60 155 58 
NPK9 374 22 38 13 
NPK10 836 69 135 39 
Totalt 5980 320 878 353 
 

 
Tabell 5 Tisus: antal ord, grafiska meningar, satser och bisatser 
 Ord Meningar Satser Bisatser 
TK1 366 16 45 24 
TK2 462 27 60 30 
TK3 345 23 45 15 
TK4 463 24 62 34 
TK5 567 32 81 29 
TK6 488 23 73 27 
TM7 417 20 43 17 
TM8 578 49 83 28 
TM9 417 29 68 31 
TM10 612 31 88 47 
Totalt 4715 274 648 282 

 

Tabell 4 och 5 visar att testtagarna för nationella provet har totalt 878 satser, av dessa är  

40 % bisatser och för Tisus finns det 648 satser varav 43 % är bisatser. 

Antal ord skiljer sig en del åt mellan uppsatstyperna, testtagarna för Tisus har alla skrivit 

cirka 400-500 ord medan för nationella provet är skillnaden mellan testtagarna större (som 

minst 220 ord och mest 1006).  

 

4.1 Processbarhetsanalys 
 
Då de undersökta proven ger behörighet för högskole- och universitetsstudier är det ett 

välgrundat antagande att testtagarna bör befinna sig på nivå 5 enligt PT. För att utesluta att 

skribenten undviker vissa konstruktioner görs även en analys av topikalisering med inversion i 

huvudsats som är något som ska behärskas på nivå 4. 
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4.1.1 Nivå 4 – Inversion i huvudsats 
På nivå 4 ska inläraren kunna använda sig av V2-ordföljd, det vill säga rak ordföljd i huvudsats 

när subjektet kommer först och omvänd ordföljd om det är något annat som utgör fundamentet. 

Tabell 6 och 7 visar antal satser med något annat satsled än subjektet först och andel 

inversion i dessa satser. 

 

Tabell 6 Nationella provet: antal satser med annat led än subjektet som fundament 
(rättformulerade/totalt) 
 Satser 
NPM1 9/9 
NPM2 10/14 
NPM3 9/9 
NPM4 12/13 
NPM5 22/22 
NPM6 3/3 
NPK7 14/14 
NPK8 18/18 
NPK9 6/6 
NPK10 8/14 
Totalt 111/122 

 

Tabell 7 Tisus: antal satser med annat led än subjektet som fundament  
(rättformulerade/totalt) 
 Satser 
TK1 10/10 
TK2 5/5 
TK3 6/6 
TK4 14/14 
TK5 13/14 
TK6 18/18 
TM7 4/4 
TM8 27/27 
TM9 7/8 
TM10 11/11 
Totalt 115/117 

 

För nationella provet är det nästan 14 % av huvudsatserna som har något annat led än subjekt i 

fundamentet. För Tisus är 18 % av huvudsatserna topikaliserade. 

Om man följer uppträdandekriteriet så ser man att alla testtagare använder sig av denna 

struktur. För de båda proven är det som minst tre (NPM2) och fyra (TM7) förekomster och för 

dessa två skribenter är meningarna rättrealiserade. 

För de som skrev nationella provet (NP) är andelen topikaliseringar med inversion något 

färre än för de som skrev Tisus. Den vanligaste typen är spetsställt enkelt adverbial men även 
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spetsställd bisats (När jag kom till Sverige för nästan fyra år sedan blev jag oerhört chockad) 

förekommer i båda provtyperna.  

NPM4 har endast en felrealiserad huvudsats ([...] så småningom filmer har blivit bättre och 

bättre), i övrigt använder sig denne skribent av orsaksadverbial före finita verbet.  

De två skribenter som har flest topikaliseringar utan inversion är NPM2 och NPK10. NPM2 

har tre identiska felmeningar som alla börjar med samma fras (me det ja mena att btyg sätt 

nigen) och detta kan tyda på inkorrekt helfrasinlärning då den fjärde felmeningen har samma 

struktur. De resterande topikaliserade meningarna har inversion.  

För NPK10 ser det lite annorlunda ut, där felrealiseras både meningar med spetsställt 

adverbial och spetsställd bisats, det är omöjligt att utröna något slags mönster då liknande 

meningar ibland har inversion medan andra inte har det.  

Värt att notera är också NPM6 som endast har tre huvudsatser med något annat än subjekt i 

fundamentet men denna uppsats är också den kortaste av texterna för NP, med endast 220 ord 

handlar det inte om undvikande av en struktur utan snarare om att texten inte lämnar mycket 

utrymme för fler topikaliseringar. 

Bland testtagarna för Tisus är det bara två som har topikaliseringar utan inversion. För TM9 

är hela meningen avvikande från resten av uppsatsen, som i övrigt är korrekt och lättförståelig 

(Enligt min åsikt det enda syftet är att tillverka ”färskt eldkött” för landets arbetsmarknad.) 

För TK5 är meningen med topikalisering utan inversion svår att analysera. Om eleverna får 

betyg från yngre ålder vilket inspirerar dem att läsa mera och bli bättre så det ska bli med 

resultaterna till proven. Jag har valt att se ”det” som en felskrivning av ”de” och således inleds 

satsen med ett orsaksadverbial ”så”, därför blir placeringen av subjektet inkorrekt. Men 

meningen skulle också kunna ses som en att-bisats och därmed ha korrekt ordföljd men enligt 

min tolkning handlar detta alltså om topikalisering utan inversion. 

 

Således  

Då det endast är fem av 20 uppsatser som innehåller topikalisering utan inversion kan man 

sluta sig till att denna struktur i hög grad behärskas av testtagarna. 

4.1.2 Nivå 5 – Negerade satser 
På nivå 5 i PT lärs skillnaden mellan huvudsats och bisats in samt placeringen av negation i 

bisats. När en inlärare uppnått denna nivå lärs också rak ordföljd i indirekta frågor in men då 

hela materialet endast uppvisar denna struktur någon enstaka gång har jag valt att inte ta upp 

det. 
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I tabell 8 och 9 redogörs för andelen negerade huvud- och bisatser. Den vanligaste typen av 

negation är inte, även negationen aldrig förekommer i båda provtyperna medan det bara är i 

NP som negation av typen ej uppträder. Sammantaget har testtagarna för varje provtyp endast 

tre negationsplaceringar fel. För NP är detta endast i bisatser medan en testtagare av Tisus har 

en felplacerad negation i huvudsats. Testtagarna för NP har en högre andel negerade 

huvudsatser medan skillnaden mellan satstyp för de som skrev Tisus är avsevärt mindre. 

Intressant att notera är att testtagare för Tisus använder sammanlagt en högre andel negerade 

bisatser i relation till antal ord än vad testtagarna för NP gör. 

I att-bisatser är det tillåtet att placera negationen efter verbet, denna form har noterats i 

uppsatserna i syfte att jämföra med andra negerade bisatser. 

 

Tabell 8 Nationella provet: antal negerade huvud- och bisatser 
(rättformulerade/totalt) 

 HS BS Totalt 

NPM1 2/2 2/2 4/4 

NPM2 6/6 6/9 12/15 

NPM3 - 3/3 3/3 

NPM4 2/2 1/1 3/3 

NPM5 4/4 6/6 10/10 

NPM6 4/4 - 4/4 

NPK7 2/2 1/1 3/3 

NPK8 13/13 5/5 18/18 

NPK9 2/2 - 2/2 

NPK10 10/10 - 10/10 

Totalt 45/45 24/27 69/72 
HS= huvudsats, BS= bisats 
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Tabell 9 Tisus: antal negerade huvud- och bisatser 
(rättformulerade/totalt) 

 HS BS Totalt 

TK1 2/2 - 2/2 

TK2 6/6 4/4 10/10 

TK3 3/3 - 3/3 

TK4 - 6/6 6/6 

TK5 3/3 3/3 6/6 

TK6 5/5 2/4 7/9 

TM7 3/4 1/1 4/5 

TM8 7/7 3/3 10/10 

TM9 1/1 3/3 4/4 

TM10 1/1 3/3 4/4 

Totalt 31/32 25/27 56/59 
 

De testtagare för NP som behärskar ordföljden i bisats gör det också i huvudsats (NPM3 har 

inga negerade huvudsatser och således inget att jämföra med). Tre testtagare har inga negerade 

bisatser alls. 

NPM2 är den enda som inte verkar behärska negationsplacering i bisats. Fyra av bisatserna 

är att-bisatser med negationen efter verbet. Då detta är en accepterad konstruktion är det inget 

ovanligt med detta men i uppsatsen förekommer även att-bisatser med negationen före verbet. 

Skribenten har två bisatser med negationen placerad före subjektet, två bisatser är nästintill 

identiska men med olika bisatsinledare vilket gör att en fungerar medan den andra inte gör det 

(att man är inte barn[...] och som är inte van[...]). Det finns inget tydligt mönster som visar att 

denne skribent behärskar vissa typer av bisatser då både att-bisatser och relativ-bisatser 

förekommer med negationen både före och efter verbet. 

När det gäller testtagarna för Tisus är det en (TK4) som inte har någon negerad huvudsats. 

TK4 har däremot sex stycken bisatser med korrekt negationsplacering. Två testtagare har inga 

negerade bisatser. 

För Tisus är det en skribent som felplacerat negationen i huvudsats, TM7 (Cirka 22 procent 

av eleverna inte var godkända i ämnet svenska som andraspråk); i två av de andra 

huvudsatserna finns hjälpverb och detta kan underlätta placeringen av negationen. Men med 

bara fyra negerade huvudsatser är det svårt att fastställa ett mönster för denna testtagare. 

För TK6 är mönstret tydligt, negationen placeras konsekvent efter verbet, med två att-

bisatser blir det således två korrekta bisatser. Med sammanlagt nio negerade huvud- och 

bisatser kan man sluta sig till att denne skribent inte behärskar negationsplacering i bisats.  
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Om man tittar på antal topikaliseringar med inversion och andelen rättrealiserade negationer så 

kan man se ett mönster. NPM2 har lika många fel i båda kategorierna, detta kan bero på 

slarvfel eller att denne inte behärskar konstruktionerna.  

Intressant är dock att se på NPM4 och NPK10: för dessa två testtagare har negationerna 

placerats korrekt i såväl huvud- som bisats. Däremot så har de topikaliseringar utan inversion. 

Då den senare konstruktionen ska behärskas på ett tidigare stadium än negation i bisats blir en 

närmare kontroll relevant.  

NPM4 har endast en negerad bisats och, enligt Pienemanns uppträdandekriterie, visar 

NPM4 bevis på att processa information som finns på nivå 5. Men med bara en negerad bisats 

för NPM4 är det svårt att veta ifall förekomsten är bevis på behärskning eller tur. Bisatsen 

innehåller verbet vill  och därmed rör det sig antagligen inte om en helfrasinlärning då formen 

jag vill inte är vanligare förekommande än denne skribents konstruktion (om vi inte vill att 

böcker försvinner totalt).   

NPK10 har hela tio negerade huvudsatser men inte en enda negerad bisats och de slutsatser 

som man kan dra utifrån det här materialet är att NPK10 inte processar den information som 

finns för nivå 5.  

Av testtagarna för Tisus är det en (TK6) som felaktigt placerat negationen i bisats men som 

behärskar topikalisering med inversion. 

 

Således 

I stort behärskas denna konstruktion av testtagare från båda proven med bara tre felplacerade 

negationer för vardera provtyp. Detta visar på individuella skillnader med olika förklaringar. 

4.2 Bisatstyper 
 
I tabell 10 och 11 redovisas det totala antalet bisatser samt vilken typ av bisats det rör sig om. 
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Tabell 10 Nationella provet: totalt antal bisatser och bisatstyper 
 Adverbial Att Relativ Totalt 
NPM1 4 4 6 14 
NPM2 14 31 31 76 
NPM3 4 15 10 29 
NPM4 8 7 9 24 
NPM5 10 10 22 42 
NPM6 1 6 1 8 
NPK7 19 17 14 50 
NPK8 24 11 23 58 
NPK9 5 5 3 13 
NPK10 18 9 12 39 
Totalt 107 115 131 353 

 

Tabell 11 Tisus: totalt antal bisatser och bisatstyper 
 Adverbial Att Relativ Totalt 
TK1 14 3 7 24 
TK2 5 11 14 30 
TK3 2 6 7 15 
TK4 8 11 15 34 
TK5 14 6 9 29 
TK6 5 14 8 27 
TM7 5 3 9 17 
TM8 7 16 5 28 
TM9 9 11 11 31 
TM10 14 14 19 47 
Totalt 83 95 104 282 

 

Enligt Viberg (se avsnitt 2.5.) är inlärningsgången för bisatser adverbialbisatser – att-bisatser 

– relativbisatser. Som tabellerna visar följer sammantaget testtagarna för båda proven denna 

progression, för ser man på det totala antalet bisatser av olika typ är det den mest avancerade 

typen som används mest. Anmärkningsvärt är att testtagarna av Tisus bara har 71 stycken färre 

bisatser totalt även om antalet ord för NP är högre (1265 ord). Detta tyder på att testtagarna för 

Tisus använder sig av bisatser i en högre utsträckning än de som skrivit nationella provet. 

Totalt sett är fördelningen konsekvent efter Vibergs teori men ser man till enstaka testtagare så 

skiljer sig resultatet något. 

För NP är det sex av testtagarna som inte använder relativkonstruktionen mest. Tre av dem 

(NPM3, NPM6, NPK10) har flest att-bisatser, NPK7 och NPK8 har flest adverbialbisatser och 

NPK9 har lika många att- som adverbialbisatser. Dessa är, var för sig, fler än relativsatserna. 

För Tisus är det två testtagare som i huvudsak använder adverbialbisatser (TK1, TK5), två har 

flest att-bisatser (TK6, TM8) och TM9 använder sig av lika många att- som relativbisatser. 

I Tisus-uppsatserna är när och om i klar majoritet som inledare av adverbialbisatserna. 

Inledaren då förekommer inte en enda gång utan på tredje plats återfinns istället för att. 
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Inledaren då finns däremot i materialet för NP men endast i två uppsatser. I likhet med Tisus är 

det främst när och om som används följt av hur och eftersom med lika många förekomster. 

Gällande de verb som styr att-bisatser i NP är verb som uttrycker åsikt (kognitionsverb) i 

klar majoritet så som tycker, tror och anser. Verbet är är i klar majoritet av de kopulaverb som 

kan styra predikativ att-bisats (Fördelar med dagens svenska skolor är att det är väldigt 

demokratiskt[...]).  

Testtagarna av Tisus använder, i likhet med NP, en majoritet av verb inom fältet kognition 

som styr att-bisatser men dessa använder tror i högre utsträckning än tycker. Dessa skribenter 

har, till skillnad från elever som skrivit NP, fler verb som hör till fältet verbal kommunikation 

med säger som mest frekvent. 

För relativsatserna är som den vanligaste inledaren både för infödda talare och L2-inlärare 

och testtagarna för båda proven använder som i störst utsträckning när det kommer till 

relativsatserna. I Tisus-uppsatserna är vilken/vilket/vilka förhållandevis vanligt men 

förekommer främst hos enstaka skribenter. Även där återfinns som relativinledare hos båda 

grupperna men med något fler för NP. 

 

Således  

Majoriteten av testtagarna för de båda proven befinner sig på den nivå som enligt Vibergs 

undersökning är mest avancerad. Sammantaget använder sig testtagarna främst av den mest 

komplexa bisatstypen men det finns undantag på en individuell nivå. Gällande bisatsinledare så 

skiljer sig de båda grupperna inte nämnvärt åt. 

 

4.3 Global och analytisk bedömning 
 
De bedömningsunderlag som finns för nationella provet och Tisus (se bilaga 1 och 2) går från 

ett helhetsintryck av innehåll och funktionalitet till kommunikationsförtjänster och till sist till 

grammatik, lexikon och ortografi. Den bedömningen som används här är en sammanställning 

av de kriterier som finns för de båda provtyperna. 

Den här uppsatsen har hittills bara undersökt några syntaktiska komponenter som 

uppsatserna visar prov på. Nedan följer en kort analys av några av uppsatserna. De åtta 

uppsatser som har valts ut är de två, från varje provtyp som har mest antal rättrealiserade 

konstruktioner och de två som har minst. 

Dessa åtta uppsatser är NPM5, NPK8, NPM2, NPK10, TK2, TM8, TK6 och TM9. 
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Analysen av proven är här avgränsad till att endast analysera uppsatserna efter de globala 

kriterierna – Innehåll, funktionalitet och sammanhang. 

De två uppsatserna för NP som har flest felrealiseringar uppfyller inte dessa kriterier. NPM2 

har valt uppgiften ”Med facit i hand” och har skrivit en uppsats som är mycket svår att läsa, för 

att belysa detta kan den här enda grafiska meningen fungera som exempel: 

 

Ja kommer ihåg när ja gick i mellan stadjet att ja va mycket att ja struntade i skolan och sket i vad ja gorde… 
det är nått ja värkligen ångrar för nu inser ja att det var ett stort fel ja jorde för i dagens sverige vet ja att utan 
utblilnig ingen jobb uttan jobb ingen framtid… under desa år har ja lärt mig av skolan är hur det igentligen är i 
det värkliga livet, att man måste kämmpa för att få bra btygg och för att få bra resultat liksom ja vet hur jobbigt 
det är att ja var borta en vecka och vart sjuck och kommer tillbacka och det är masa saker man har misat som 
man får göra det hemma eller vara kvar efter skolan. 

 

Den ovanstående texten är representativ för hela uppsatsen som visat sig, vid en syntaktisk 

analys, fungera ganska bra. Testtagaren använder sig av topikalisering med inversion i 

huvudsats, ett stort antal relativbisatser och har majoriteten negationer rättplacerade i bisats. 

Men med en global bedömningsaspekt är det här en mycket svår uppsats att läsa. 

För NPK10 som har valt uppgiften ”Mer än bara ord” ser det lite annorlunda ut. Denna 

testtagare har topikalisering utan inversion, inga negerade bisatser och använder i huvudsak 

att-bisatser. Så rent syntaktiskt har NPK10 en mindre avancerad uppsats än NPM2. Dock är det 

i denna testtagares fall främst ordvalen som stör läsningen, språket är således inte särskilt 

funktionellt.  Som i följande mening: Vill man bli ärtig och skapa bra kontakt, ställer man sig 

på samma sått eller liknande som vart interlokutör. Här hade ”samtalspartner” gett ett mer 

enhetligt intryck och passat ihop med språket i övrigt. 

NPM5 har valt en uppgift där testtagaren ska redogöra för hur språk kan vara ett maktmedel. 

På en syntaktisk nivå använder och behärskar testtagaren samtliga konstruktioner. I denna 

uppsats är problemet snarare hur uppgiften har lösts. Textens första stycke behandlar hur 

relationen mellan språkbehärskning och ett gott liv ser ut. Efterföljande text behandlar dock 

inte språkets makt utan glider över till att handla om en annan fråga som också finns i 

texthäftet. Den uppgiften går ut på att testtagaren ska argumentera huruvida svenska språket är 

hotat av engelskan eller inte. Texten är förhållandevis tydlig och lätt att läsa. Däremot är 

styckeindelningen inkonsekvent och de olika styckena hör inte ihop. Bytet av uppgift efter ett 

stycke och att dispositionen är otydlig innebär att, trots syntaktiska förtjänster och ett 

förståeligt språk, texten inte uppfyller de kriterier som finns för uppgiften som testtagaren valt. 

NPK8 har valt samma uppgift som NPM2 men har en uppsats som ser helt annorlunda ut. 

NPK8 använder sig av alla strukturer och rättrealiserar samtliga. Texten följer de kriterier som 

finns för uppgiften på ett strukturerat och lättförståeligt sätt. Styckeindelningen är något 
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ostrukturerad men texten är anpassad till läsaren och ger en relevant inblick i testtagarens 

uppfattning om svenska kontra thailändska skolsystemet. Några enstaka meningar stör 

läsförståelsen som till exempel: Inte än trumpor med monster får man ha. Men dessa meningar 

är såpass få att helhetsintrycket inte påverkas. 

För Tisus ser det överlag lite annorlunda ut. Samtliga testtagare följer instruktionerna mer 

noggrant och har en tydligare disposition.  

TK6 behärskar topikalisering med inversion men inte negationsplacering i bisats. Denna 

testtagare placerar konsekvent negationen efter verbet. På en global bedömning är texten 

uppbyggd enligt kriterierna för uppgiften. Testtagaren använder sig av de markörer som ska 

finnas i en argumenterande text (se avsnitt 2.6) som till exempel å ena sidan... å andra sidan. 

Trots att negationerna är felplacerade så stör det inte läsningen nämnvärt, texten har en tydlig 

struktur och stilen är anpassad till uppgiften. 

TM9 visar prov på behärskning av negation i bisats. Däremot har denne testtagare en 

topikalisering utan inversion (Enligt min åsikt det enda syftet är att tillverka ”färskt eldkött” 

för landets arbetsmarknad.) Denna mening sticker ut i jämförelse med resten av uppsatsen. Till 

skillnad från NPK8 så kan läsaren inte gissa sig till vad testtagaren egentligen menar och detta 

stör läsförståelsen. Dessutom är denna mening vad testtagaren kallar det viktigaste argumentet 

för att införa betyg från årskurs 6. Att läsaren inte förstår det viktigaste argumentet ger 

konsekvenser för resten av läsningen. De förtjänster som denna text har är att den är 

strukturerad och uppbyggd enligt de instruktioner som finns. Styckeindelningen är 

sammanhängande och tydlig vilket gör att läsaren lätt följer med i resonemanget. 

TK2 inleder sin text med en personlig referens (Först kunde jag inte förstå spänningen som 

fanns i mitt klassrum. Mina elever i 8:an hade fått veta att vi skulle ”prata betyg” idag.). Detta 

ger en ingång till det som följer om betygssystemet i Sverige. Uppsatsen har en klar struktur 

och sambandet mellan de stycken som finns är tydlig. Texten har en faktadel och en 

argumenterande del och avslutas med förslag om hur problemet kan lösas. Testtagaren 

motiverar och argumenterar för sina åsikter på ett tydligt och lättförståeligt sätt och har en stil 

som är anpassad efter uppgiften. 

TM8 har en lite liknande inledning som TK2 med referens till testtagarens liv och detta följs 

av en faktadel. Därefter tar testtagaren upp argument för och emot frågan och textens 

avslutning består av en del med personliga tankar och anledningar till förändring för att till sist 

avslutas med en återknytning till inledningen. Detta ger en cirkelkomposition som är ett 

effektivt dramaturgiskt grepp och ger läsaren en känsla av en väl genomtänkt text. 

Såväl TK2 som TM8 använder och behärskar samtliga strukturer. 
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De testtagare för NP som skrivit de uppsatser med störst förtjänster ligger på samma nivå som 

de som är på en medelnivå gällande bedömning för Tisus. De testtagare för NP som skrivit de 

sämre uppsatserna uppfyller inte kraven som finns för uppgifterna de valt. För Tisus så är de 

som skrivit de sämre uppsatserna på samma nivå som de på medelnivå gällande NP. 

 De som skriver Tisus är mellan 21 och 29 år och därmed äldre än de som skriver NP som 

alla är under 19 år. 

 

Således 

De uppsatser, från båda provtyperna, som har flest rättrealiserade konstruktioner har också 

störst förtjänster gällande en global bedömning. De uppsatser från NP med flest felrealiseringar 

har texter utan en tydlig struktur och de är svåra att läsa och förstå. De felrealiseringar som 

förekommer i Tisus är inte lika allvarliga och stör inte läsningen nämnvärt, texterna är 

välstrukturerade och tydliga. 

 

 

 

6 Diskussion 
 

De strukturer som undersökts visar att majoriteten av alla testtagare befinner sig på den högsta 

nivån i Processbarhetsteorin om man utgår från 80-procentskriteriet. En testtagare har inga 

negerade bisatser och därmed finns det inget underlag att bedöma för nivå 5. Då testtagarna för 

nationella provet (NP) skrivit fler ord kan man ändå se en liten skillnad mellan testen. De som 

har skrivit Tisus har, procentuellt, något fler bisatser och fler topikaliseringar med inversion än 

de som skrivit NP. Testtagarna för NP har en större textmassa än Tisus men använder inte i 

samma utsträckning de konstruktioner som utgör nivå 5 i PT. Detta stämmer överens med 

Eklund Heinonens resultat att med ett mer avancerat språkbruk kommer en högre användning 

av strukturer. 

Min hypotes var att testtagare för Tisus i högre utsträckning skulle använda sig av strukturer 

som definierar nivå 5. Detta stämmer inte riktigt men tendenser går att skönja. Med ett större 

material skulle kanske skillnaderna mellan testtagarna för de olika provtyperna vara tydligare. 

Ett problem med PT i den här undersökningen är att den undersöker förekomsten av en viss 

struktur och inte dess funktion för texten. När en global bedömning gjordes av ett urval av 

uppsatserna visade det på större skillnader. I en jämförelse mellan de uppsatser som har flest 
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rättrealiseringar är skillnaderna inte så stora, samtliga texter har en tydlig struktur och språket 

är anpassat till läsaren. Bland de texter som har flest felrealiseringar är skillnaderna större. De 

elever som skrivit NP uppvisar stora brister i en global bedömning. De gör bara något fler fel 

än de som skrivit Tisus, men dessa fel stör läsningen i en större utsträckning. Testtagarna för 

Tisus klarar, trots några syntaktiska fel, att strukturera texten på ett adekvat sätt och läsningen 

störs inte nämnvärt. 

 Att testtagare för Tisus i högre utsträckning följer de anvisningar som finns för provet och 

har en tydligare disposition och sammanhållning av texten kan bero på erfarenhet. De som 

skriver Tisus är lite äldre och har kanske större vana av att skriva argumenterande texter. Att de 

kan ha större vana är givetvis inte självklart. Testtagarna av Tisus kommer utifrån och man vet 

inte vad för slags utbildning de har. Testtagarna för NP har alla gemensamt att de gått i svensk 

skola och fått en formell undervisning. 

Med det sagt bör man också komma ihåg att de som skriver NP har noga förberetts på 

texterna. De har gåtts igenom på lektionstid och testtagarna har fått öva på att skriva olika 

genrer. Andra avgörande skillnader är att testtagarna för NP har dubbelt så lång testtid och att 

de får använda lexikon till och från modersmålet medan testtagarna av Tisus endast får 

använda en svensk-svensk ordbok. Att testtagarna för NP har denna typ av ordbok märks 

särskilt i en uppsats när det kommer till den globala bedömningen. Testtagaren har valt den 

”svårare” varianten av ett ord och detta stör läsningen. 

Det är anmärkningsvärt att skillnaderna är såpass små. På en syntaktisk nivå ser man bara 

till form och inte funktion och här rättrealiserar testtagarna från båda provgrupperna en klar 

majoritet av de strukturer som undersökts. Det är först på den globala bedömningsnivån som 

uppsatserna skiljer sig åt och detta tyder på att det är viktigt att kunna svenskans grammatiska 

strukturer men än viktigare att veta hur och när de bör användas. 

Tre av testtagarna för NP har skrivit texterna på dator. För en av dem finns en notering om 

att denne har dyslexi och får enligt anvisningarna för NP hjälpmedel i form av teknisk 

utrustning. För de andra två eleverna finns ingen notering om varför dator har använts. En av 

dessa, i likhet med den eleven med dyslexi, har fått precis godkänt (3) medan den tredje ligger 

på steget under Väl godkänt (5). Tisus-uppsatserna plockades specifikt ut för att få skribenter 

som precis klarat gränsen för godkänt. För NP kunde jag inte ha detta kriterium då inte 

tillräckligt många skriver inom ramen för svenska som andraspråk. Detta kan ha påverkat 

resultatet och det skulle vara intressant att göra en större undersökning med snävare kriterier 

för att se om några av de mönster som den här uppsatsen visar på går att styrka i en vidare 

mening. 
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Slutord 

Då detta material är såpass litet kan jag inte göra några direkta generaliseringar men vad den 

här uppsatsen visar på är att majoriteten av de personer som skrivit ett behörighetsgivande prov 

behärskar de syntaktiska strukturer som krävs för universitets- och högskolestudier. Nationella 

provet ger inte ett definitivt betyg utan ska, tillsammans med elevens övriga prestationer verka 

betygsgrundande. De uppsatser som har störst brister gällande global och analytisk bedömning 

borde, enligt min åsikt, inte fått godkänt på detta prov. Men viktigt att komma ihåg är att det 

kan finnas förmildrande omständigheter som jag inte fått ta del av. 

En undersökning som skulle vara intressant att göra är en global bedömning och jämförelse 

mellan uppsatser i nationella provet i Svenska och det i Svenska som andraspråk. Om min teori 

att testtagarna för Tisus kan ha mer erfarenhet av att skriva argumenterande texter borde 

skillnaderna mellan elever på gymnasiet inte vara så stora. Majoriteten av dem som skrivit NP i 

Svenska som andraspråk B behärskar de strukturer som förväntas när behärskning av svenska 

har uppnåtts, därmed kunde det vara intressant med en jämförelse mellan nationella prov för att 

se ifall de skiljer sig åt utifrån kriterierna för en global bedömning. 
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Bilagor 
Bilaga 11 Bedömningsunderlag Tisus 
 

Skriftlig färdighet Tisus 
Bedömning 

Skrivuppgiften bedöms med avseende på  

1. innehållet i relation till den givna uppgiften 
2. textens organisation och sammanhang 
3. ordförråd och grammatik. 

Det vill säga: 

Innehåll 
Är texten klar och lätt att läsa? Har den en lämplig stil som är anpassad till uppgiften? Har 
inspirationsbladet använts på ett relevant sätt? Har ämnet behandlats på ett självständigt sätt? 
Motiverar författaren sina synpunkter? 

Disposition 
Har texten en tydlig struktur? Finns inledning och avslutning och är styckena logiskt 
uppbyggda? Finns det samband mellan och inom styckena, till exempel med hjälp av 
sammanhangsmarkörer och tydliga syftningar? 

Ordförråd och grammatik  
Är ordförrådet relevant? Är ord och fraser varierade och idiomatiska? Är meningsbyggnaden 
varierad och ordföljden korrekt? Används rätt former, t.ex. för tempus och bestämdhet? 
Behärskar testtagaren interpunktion och stavning? 

Betyg 
Betygsgraderna är Godkänd och Underkänd. 

För godkänt betyg måste kraven under de tre punkterna vara tillfredsställande uppfyllda. Minst 
två bedömare läser uppgifterna och lämnar varsin bedömning som sedan sammanvägs. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Hämtat från http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=2570&a=9410 
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Bilaga 22 Bedömningsunderlag nationella prov 
 

 
 

                                                 
2 http://www.nordiska.uu.se/natprov/gymnasiet/bedomninggy/bedomningskrivgy.pdf 
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Bilaga 33 Bedömarens kommentarblad Tisus 
 

 
 

                                                 
3 Från Lillemor Aronsson, univ. adj. vid Institutionen för nordiska språk 
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Bilaga 44 Bedömarens kommentarblad NP 
 

 
 

                                                 
4 Från Lovisa Gardell, administratör samt provkonstruktör för årskurs 9 vid Uppsala universitet 
 


