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SAMMANDRAG 

Detta är främst en kvantitativ studie men även en kvalitativ sådan. Denna studie jämför 

satsadverbialanvändningen mellan åtta elever i årskurs nio som läser svenska och svenska 

som andraspråk. Material utgörs av deras uppsatser i det nationella provet. Syftet är att se 

skillnader angående satsadverbialanvändningen mellan uppsatser som har fått betyget G och 

VG för båda elevgrupperna och om betygsskillnaderna beror på dessa skillnader. Analysen av 

materialet görs framför allt genom satsscheman för både huvudsats och bisats för att avgöra 

antal, andel och placeringar av informanternas satsadverbial.   

 Resultatet visar att de informanter som fick betyget G använder fler satsadverbial än de 

informanter som fick VG gör. Däremot har VG-gruppen en större andel satsadverbial räknat i 

procent än G-gruppen. VG-gruppen placerar även sina satsadverbialen i större utsträckning än 

G-gruppen på andra positioner än dess vanliga plats i satsschemana. Men ingen informant 

placerar satsadverbialen på någon annan plats än satsadverbialets vanliga plats i bisatser.  

 Vidare har svenska som andraspråksgruppen en större andel satsadverbial än 

svenskgruppen. De vanligaste typerna av satsadverbial som informanterna använder sig av är 

nekande och modala medan ingen av informanterna använder motsättande, förklarande och 

konklusiva satsadverbial.  
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1. INLEDNING 

Adverbialens och särskilt satsadverbialens placering i svenska språket kan skilja sig en hel del 

från mening till mening. Därför har andraspråksinlärare det svårt eller svårare än 

modersmålstalare att placera satsadverbialen på rätt position i en mening. Exempel på 

satsadverbial kan vara inte, ju, nog, väl, kanske och däremot.  

 Som blivande lärare i svenska som andraspråk blir jag därför lite nyfiken på hur mycket 

svårare det är för andraspråksinlärare jämfört med infödda svenskar att behärska 

användningen av satsadverbial. I min undersökning vill jag därför se vilka satsadverbial som 

svenska som andraspråksinlärare och även infödda svenskar använder i sin skriftliga 

språkproduktion. Jag har valt att studera satsadverbialsanvändningen i ett skriftligt material, 

nämligen de nationella proven och därmed är det bara möjligt att se användningen utifrån den 

skriftliga produktionen. Jag kommer närmare bestämt att studera elevuppsatser i nationella 

provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9. Valet av material hör i hop med 

det faktum att jag vill skriva en didaktisk uppsats då jag finner det intressant hur det ser ut i 

skolans värld. En didaktisk uppsats känns även mer givande för min kommande yrkesroll. 

 Något annat som är intressant att se är om en större användning av satsadverbial kan 

generera ett högre betyg i nationella provets uppsatsdel. Likaså är det intressant att se om det 

även finns andra skillnader mellan två betygsgrupper för elevuppsatserna. På så vis har jag för 

avsikt att göra en både kvantitativ och kvalitativ uppsats då jag både räknar satsadverbial och 

försöker hitta kvalitativa skillnader (t ex placering av satsadverbial) i materialet. 

1.1 Syfte  

Syftet är att se vilka satsadverbial svenska och andraspråkstalare använder i sin skriftliga 

produktion. Vidare syftar studien till att se skillnader mellan texterna som har fått betyget G 

respektive VG i vardera grupp samt att jämföra de båda grupperna med varandra. 

1.1.1 Forskningsfrågor 

1. Vilka satsadverbial förekommer i elevers uppsatser i nationella prov i svenska och 

svenska som andraspråk i årskurs 9 och vilket betyg får de?  

2. Finns det skillnader mellan texterna som har fått betyget G respektive VG för de båda 

undersökningsgrupperna såsom typ av satsadverbial? 

3. Går det att konstatera att betygsskillnaderna beror på kvalitativa skillnader i 

satsadverbialanvändningen hos de båda undersökningsgrupperna? 

 



1.1.2 Hypotes 

Min hypotes är att de texter som har en högre frekvens av satsadverbial är de texter som har 

fått VG, dvs. ett högre betyg. Jag antar även att elevgruppen som har svenska som modersmål 

kommer ha en högre frekvens av satsadverbial i jämförelse med elevgruppen som har svenska 

som andraspråk. 

  



2. BAKGRUND 

Här säger jag något i allmänhet om nationella prov eftersom de utgör materialet i min studie 

samt redogör för de olika typer av satsadverbial som finns och även hur de placeras i ett 

 satsschema. 

2.1 Nationella prov 

De nationella proven inom skolväsendet har funnits sedan 1920-talet och utfärdas av 

Skolverket. Tidigare kallades proven för standardprov och centralprov (Wikipedia 2012-09-

27a.). De används för att ge lärare ytterligare underlag av elevers kompetenser samt för att 

kunna sätta ett mer rättvisande betyg då elever över hela landet genomför samma prov. 

Proven kan även hjälpa till att precisera ämnesplanerna och kursplanerna för respektive 

skolämne. De nationella proven i årskurs 9 utförs i ämnena svenska och svenska som 

andraspråk, matematik och engelska. Nytt för läsåret 2012/2013 är att även ett prov i ämnena 

historia, religionskunskap och samhällskunskap samt ett av ämnena kemi, fysik och biologi 

kommer att göras för varje läsår (Skolverket 2012-09-27a). 

 De elever som läser svenska och även de elever som läser svenska som andraspråk 

skriver samma prov. Detta prov är utformat efter ett tema som varierar för varje år. Till varje 

läsår skickas det ut ett texthäfte med texter av olika genrer som alla är inom detta tema.  I 

svenska/svenska som andraspråk har det nationella provet tre delar. Delprov A (Tala) är det 

prov som genomförs först och kan göras så fort provmaterialet anlänt till skolan. Provet är i 

sin tur uppdelat i tre delar: innehållspresentation, samtalsledning och diskussionsdeltagande. 

Presentationen och samtalet utgår från en och samma typ av genre med utgångspunkt i temat 

för provet. Provet sker i grupp om fem elever. Delprov B (Läsa) utförs på en bestämd provdag 

som är gemensam för hela landet. Först får eleverna läsa texthäftet för att sedan svara på 20 

frågor kring häftets texter. Detta sker individuellt. Det sista delprovet C (skriva) har även det 

ett bestämt provdatum och ska göras sist av alla delproven. Eleverna får tre uppgifter att välja 

på och de genomför en av dem. Uppgifterna relaterar då till temat för provet och eleverna kan 

välja att referera till texthäftet och/eller använda det som inspiration till sin uppsats. 

(Skolverket 2012-09-27b.) 



2.2 Satsadverbial 

Det finns två typer av satsadverbial - allmänna och framhävande. De har lite olika funktioner, 

se Tabell 2.1 (efter Hultman 2003:275ff). Allmänna satsadverbial kan i sin tur delas in i 

nekande, modala och konjunktionella.  

Tabell 2.1. Satsadverbial 

Nekande Modala Konjunktionella 

  Sammanbindande Särskiljande Motsättande Förklarande Konklusiva 

Negerar 

satsinnehållet 

Uttrycker 

talarens 

inställning 

till satsens 

innehåll 

Binder samman 

satsen med det 

förgående 

sammanhanget 

Anger att det 

ena eller 

andra 

alternativet 

gäller 

Anger en 

motsättning 

till det 

förgående 

Endast 

nämligen 

istället för ty 

och för 

Anger att 

satsinnehållet 

följs av det 

förgående 

 

Skillnaden mellan allmänna och framhävande satsadverbial är att de allmänna satsadverbialen 

förbinder sig med hela satsen medan framhävande satsadverbial lyfter fram enstaka led i en 

sats eller i en fras och placeras därför oftast framför dessa. (Mina exempel.) 

 

Exempel allmänt satsadverbial: Han var inte säker i sitt hem. 

(Negerande satsadverbial. Hans hem var en osäker plats.) 

 

Exempel framhävande satsadverbial: Bara de närmaste får besöka 

patienten. (Inga andra än de närmaste är tillåtna att besöka patienten.) 

 

De nekande satsadverbialen gör vad namnet anger - de negerar innehållet i satsen. Det 

vanligaste satsadverbialet är det negerande inte som är synonymt med ord som icke och ej. 

Andra negerande ord är aldrig (som även uttrycker tid), knappast och ingenstans (som även 

uttrycker rum). Nekande satsadverbial kan även fungerar som framhävande satsadverbial då 

de framhäver ett enskilt led i satsen eller frasen. Till exempel: 

 

Enligt ej verifierade källor (ej framhäver att källorna inte har blivit 

verifierade.) 

 

Ett modalt satsadverbial talar istället om talarens ställning till satsinnehållet. Vanliga modala 

satsadverbial är t ex ju, väl, kanske, nog, verkligen, faktiskt, tyvärr och egentligen. Exempel: 

 

Det var ju synd att du inte kunde komma i lördags. (Talaren tyckte 

verkligen att det var synd att personen i fråga inte kunde komma i 

lördags.) 

 

Hon kanske har gått vilse? (Talaren vet inte säkert om personen i 

fråga är vilse eller ej. Talaren gör en gissning.) 



De konjunktionella satsadverbialen slutligen kan delas in i fem olika sorters satsadverbial - 

sammanbindande, särskiljande, motsättande, förklarande och konklusiva. Gemensamt för de 

alla är att de ger uttryck åt logiska relationer mellan kontext och innehåll i satsen. Namnet 

konjunktionella satsadverbial har det fått eftersom det finns likheter med just konjunktioner.  

Sammanbindande satsadverbial avslöjas av namnet att den binder samman satsen med den 

förgående kontexten. Vanliga ord är: också, även, dessutom och vidare.  

 

Är du också ifrån Stockholm? (Båda personerna som talar är ifrån 

Stockholm.) 

 

Även om inträdet är gratis kan jag inte gå in på klubben för jag ska 

jobba imorgon och dessutom har jag ingen barnvakt. (Inträdet är 

gratis, men det spelar ingen roll för personen kan i alla fall inte gå in 

på klubben eftersom hon/han ska jobba. En anledning till detta 

(dessutom) är att han/hon inte har någon barnvakt.) 

 

Särskiljande satsadverbial anger även det som namnet antyder. Det skiljer emellan två 

alternativ, antingen det ena eller det andra. Alternativt är också ett vanligt särskiljande 

satsadverbial. Det särskiljande satsadverbialet eller används ofta jämförande med till exempel 

det nekande satsadverbialet varken. 

 

Det är varken den första eller den andra dörren för det är den tredje 

alternativt den fjärde dörren. (Varken och eller jämförs med 

varandra. Ett alternativ är att det är den fjärde dörren.) 

 

Antingen så dyker han upp eller så gör han det inte. (Antingen och 

eller jämförs med varandra.) 

 

Motsättande satsadverbial utmärker en mottsättning till det som är förgående. Exempelvis: 

ändå, däremot och tvärtom.  

 

Om ni ändå kunde bli sams någon gång! (De omtalade är osams, men 

talaren har en önskan om att trots att situationen är som den är att de 

omtalade ska bli sams.) 

 

Alla i Hollywood använder botox, men Madonna använder det 

däremot inte. (Madonna är ett undantag inom ramen för "Alla i 

Hollywood".) 

 

Förklarande satsadverbial använder ordet nämligen eftersom det har liknande betydelse som 

konjunktionerna ty och för.  

 



Du får följa med oss till stationen. Vi måste nämligen ta ett blodprov 

på dig. (Antag att en polis gör detta yttrande. Nämligen ger då 

samtalsmottagaren en förklaring till varför han/hon måste följa med 

till stationen.) 

 

Den sista sortens konjunktionella satsadverbial är de konklusiva. De talar om att innehållet i 

den sats det är placerat i hör till den förgående satsen. Här finner vi följaktligen, alltså och 

sålunda. (Hultman 2003: 275ff.) 

 

Följaktligen finner vi att vinsterna borde höjas i samband med att 

lottpriset höjs. (Som en konsekvens av att lottpriset höjs bör även 

vinsterna höjas.) 

 

Filmen är på svenska, alltså behöver vi inte ha någon undertext. 

(Antag att svensktalare med hörförmåga ska se en svensk film. Detta 

gör att de inte behöver någon undertext till filmen.) 

Sålunda började gårdagens föreläsning. (Sålunda kan ersättas med 

så. En redogörelse för gårdagens föreläsning görs och avslutas med 

meningen Sålunda började gårdagens föreläsning.) 

 

2.2.1 Satsadverbialets placering 

I en huvudsats kallas det led som kommer först för fundament. Fundamentet kan bestå av de 

flesta satsled, men det är vanligast att det utgörs av ett subjekt eller ett adverbial. Efter 

fundamentet kommer satsens första verb (det finita verbet) och därefter resten av satsen. I 

svenskan har vi den s.k.V2-regeln vilket betyder att det finita verbet alltid kommer på andra 

plats i en påstående huvudsats. Om inte subjektet står i fundamentet kommer det istället efter 

det finita verbet och därefter satsadverbialet eller något annat adverbial s.k. inversion (även 

känt som omvänd ordföljd). Fram till dessa platser i satsschemat talar man om satsens 

mittfält. Därefter kommer det andra verbet (det infinita verbet) som påbörjar satsens slutfält. 

Efter det andra verbet följer eventuella partikelverb, objekt/predikativ/egentligt 

subjekt/objektliknande adverbial och sist TSRO- adverbial (Tid, Sätt, Rum och 

Orsaksadverbial). Exempel på huvudsats med satsleden utplacerade i ett s.k. satsschema 

(positionsschema). (Hultman 2003:291f.) 

 

Igår             hade            det         faktiskt          passerat      en tankbil   på vägen. 
Fundament    Finit verb      Subjekt     Satsadverbial      Infinit verb        Objekt        Övrigt adverbial 

(adverbial)                                                                                                                 (rumsadverbial - var) 

 

Satsadverbial kan även placeras före subjektet i fall som (Hultman 2003:294): 

 



Men det kunde ju inte hon veta. (Man hade lika gärna kunna skriva 

meningen: Men hon kunde ju inte veta det.) 

 

 I bisatser placeras satsadverbialet lite annorlunda i jämförelse med huvudsatser.  Dess första 

led kallas bisatsinledare och är ofta en subjunktion. Ordföljden blir då inledare - subjekt - 

adverbial - finit verb - infinit verb - resterande led utifrån samma ordning som huvudsatser. 

Adverbialet på tredje platsen är oftast ett satsadverbial. Exempel på bisats med satsleden 

utplacerade. (Hultman 2003:296.) 

 

Att                 folk          alltid               ska           klaga            på vädret! 
Inledare            Subjekt       Satsadverbial      Finit verb     Infinit verb      Resterande sats 

(Subjunktion)                                                                                           (Part ikel och Objekt) 

 

Satsadverbialens placering i bisatser brukar (se t ex Ekerot 2011) framgå av den s.k.  

BIFF- regeln. I Bisats placeras Inte Före Finita verbet (dvs. det första verbet). Bakgrunden till 

regeln är att skriftspråket inte godtar hävdade bisatser där satsadverbial sätts efter finit verb. 

Ett exempel på detta är (Ekerot 2011:76): 

 

Hon medger att     hon            förstår        inte                 synpunkterna. 
 Inledare                     Subjekt         Finit verb       Satsadverbial       Objekt 

 

 

I tal hade den konstellationen varit okej, men inte i skriftligt bruk. Då hade satsadverbialet 

(inte) behövt komma före det finita verbet (förstår) enligt BIFF - regeln. Detta är något som 

andraspråksinlärare har svårt med jämfört med svenska modersmålstalare. 

Andraspråksinlärarna lär sig huvudsatsordföljden där satsadverbial är efter det finita verbet 

tidigare än bisatsordföljden där satsadverbialet är före det finita verbet. Detta gör att många 

andraspråksinlärare börjar med att enbart använda huvudsatsordföljd oavsett sats innan de 

upptäcker skillnaden mellan ordföljden i huvudsatser respektive bisatser. (Ekerot 2011:85.)  

2.3 Litteraturgenomgång 

Här presenterar jag två tidigare uppsatsstudier som tar upp satsadverbial med anknytning till 

mitt uppsatsämne samt två tidigare forskningsstudier som även de innefattar satsadverbial. 

2.3.1 Tidigare studier om satsadverbial 

2009 gjorde Emma Selin en studie vid namn Hur går det till att lära svenska? - En studie om 

svenska som andraspråksinlärares talade språk. Hennes syfte var att undersöka vad som ofta 

är svårt vid inlärningen av svenska samt vilka faktorer som kan påverka inlärningen. Hon ville 

även undersöka om det finns en gemensam inlärningsgång för andraspråkstalare eller om 



deras språkliga bakgrund blir avgörande för språkutvecklingen. Syftet blev således även att se 

vilka grammatiska strukturer som uppfattades som svåra av andraspråksinlärare. Hon hade 

fem informanter, två stycken med arabiska som modersmål och de andra tre hade thailändska 

som modersmål. Alla var de gymnasieelever som läste svenska som andraspråk. Dessa hade 

Selin 10 minuter långa samtal med vardera för att undersöka hur de sade sitt yttrande utifrån 

syntaktiska och morfologiska aspekter.  Hon transkriberade materialet och gjorde 

analysscheman för att komma fram till de olika resultaten. Det hon bland annat kom fram till 

var att placeringen av satsadverbial och negation i bisats var svårt för alla informanterna och 

även s.k.  inversion. Detta menade Selin förutsade att det fanns en fast inlärningsgång för 

svenskan oberoende vad inläraren hade för modersmål. (Selin 2009:1,2,30.) 

 Tiina Onkamos C-uppsats Det beror nog på att idag måste man vara lite tuffare. 

– Syntax i nationella prov skrivna av andraspråksinlärare från 2010 undersökte texter som 

gymnasie- och komvuxelever skrivit i de nationella proven för svenska som andraspråk B. 

Hon ville bland annat studera vilka typer av bisatser eleverna använde och hur de spetställde 

adverbial samt hur de placerade dem i bisatser. Hon gjorde även en jämförelse mellan texter 

som fått IG respektive G för att se hur syntaxen mellan dessa skiljde sig åt. Hon redovisade  

hur många gånger eleverna använde sig av spetsställda adverbial och hur pass ofta de hade 

använt det felaktigt. Hon kom fram till att satsadverbialen Till exempel och exempelvis ofta 

orsakade ordföljdsfel. Hon kom även fram till att det inte fanns några större skillnader i 

användningen av de olika bisatstyperna. I adverbialens placering (båda typerna av satser) var 

skillnaderna större, där hade var fjärde elev som använt spetsställt adverbial med icke-godkänt 

betyg en felaktig ordföljd. Det var dubbelt så många adverbial i bisatserna i de godkända 

texterna jämfört med de icke-godkända texterna. Onkamo menade att skillnaden var 

tillräckligt stor för att kunna tolka det som en medveten strategi från elevernas sida att 

undvika spetsställda adverbial. (Onkamo 2010:4ff,27,29.)  

2.3.2 Tidigare forskning om satsadverbial 

I Studier av syntax i invandrarsvenska (1985) studerade Maria Bolander hur svenska som 

andraspråksinlärare kunde tillämpa svenskans syntaktiska regler. Syftet var bland annat att få 

kunskap om "i vilka avseenden invandrarens talade svenska skiljer sig från idiomatisk talad 

svenska t ex beträffande förekomst av olika typer av fragment" (Bolander 1985:58). 

Undersökningsmaterialet utgjordes av fria intervjuer med bestämda teman, en skriftlig 

produktion och ett acceptabilitetstest. Informanterna var 90 stycken och hade polska, finska 

och spanska som modersmål. Intervjuerna skedde vid tre tillfällen och transkriberades sedan. 



Bolander satte in transkriberingarna i positionsscheman av samtliga makrosyntagmer. Hon 

ville även studera vilka strukturer som var mest frekventa hos inlärarna, när de börjar använda 

dem och hur ofta för varje informantgrupp. I rapporten visade hon då en exempeltabell för de 

spansktalade. Bland annat analyserades antalet satsadverbial för att visa på olika informanters 

inlärningsgångar, men tyvärr erhölls inte en fullvärdig bild av en informants språkförmåga. 

Bolander ville även undersöka reglerna för satsadverbialens placering i huvud- respektive 

bisatser samt vilka satsadverbial som förekom vid vilka verb. Resultatet hävdade hon kunde 

jämföras med implikationsskalor för inlärningsgången vid inlärningen av 

negationsplaceringen. Bolander kom fram till att det inte fanns någon generell regel för hur 

syntaktiska regler lärs in och därmed inte heller om vissa strukturer lärs in i en viss ordning. 

(Bolander 1985:58f,68,73,75f,78.) 

 Maria Bolander gjorde även en undersökning 1988 som heter NU JA HOPPAS INTE SÅ 

MYCKE - Om inversion och placering av negation och adverb i svenska som andraspråk. Här 

studerade hon hur andraspråkstalare placerar adverb och negationer i huvud- respektive 

bisatser och vilka regler de i så fall använde sig utav. Detta gjorde hon genom inspelningar av 

finska, spanska och polska informanter, totalt 60 stycken. Hon gjorde då två enskilda 

intervjuer och bad även varje informant beskriva sex stycken bildserier. Vid den andra 

intervjun hade antalet negationer ökat hos de flesta informanterna, detta troligtvis eftersom de 

i sina modersmål har framförställd negation. Bolanders visade att även inlärargrupperna hade 

fler rättplacerade inte och negationer än rättplacerade adverb som placeras i mittfältet. 

Bolander tolkade det som att informanterna hade olika regler för placeringen av 

mittfältsadverben och inte. Hon menade också att placeringen av inte lärs in tidigare än andra 

adverbs placering som kan vara mer varierande än för en negation (inte). (Bolander 

1988:204,206f.) 

 Studierna visar att andraspråkstalare har det svårt med placeringen av satsadverbial i 

bisatser. De visar även att huvudsatser med annat fundament än subjekt (s.k. inversion) är 

svårt enligt Selin och Onkamo. Enligt Bolander så motsäger hennes studier varandra lite 

grann. I hennes första studie kommer hon fram till att det inte finns någon generell regel för 

hur syntaktiska regler och strukturer lärs in medan hon i sin andra studie menar att hennes 

informanter hade olika regler för inlärningen av inte och andra mittfältsadverb (ofta 

satsadverbial på denna plats) då hon även hävdade att inte lärs in tidigare än andra negationer.  



3. METOD OCH MATERIAL 

Här presenteras val av metoder, urval och presentering av informanter, materialet och 

bearbetningen av det, generaliserbarhet och validitet samt etiska aspekter. 

3.1 Metod 

I min undersökning använder jag mig av en komparativ metod vilken kan tillämpas både 

kvantitativt och kvalitativt.  I den metoden står jämförelse i fokus. Jämförelsen använder jag 

för att se skillnader mellan texter som har fått betyget G respektive VG i vardera elevgrupp 

(svenska resp. svenska som andraspråk) samt att även jämföra de båda grupperna med 

varandra. Detta är en kvantitativ jämförelse eftersom jag jämför de siffror och data som jag 

får fram i min undersökning. Eftersom jag har ett statistiskt material faller det naturligt att 

göra jämförelser, vilket mitt syfte är att göra och därmed upptäcka skillnader mellan två 

elevgrupper och betygsgrupper. En nackdel med alla de siffror som den kvantitativa metoden 

ger är att informationen kan anses mer ytlig än en kvalitativ metod, men i gengäld blir det 

lättare att generalisera materialet dvs. förklaringen av resultatet ökar. 

 När jag gör en kvalitativ jämförelse tittar jag på vilka satsadverbial som informanterna 

använts sig utav och om jag då kan kategorisera dem på något sätt samt om de placerats på 

dess vanliga plats i satsschemana. Vad som är fördel med att jag även väljer en kvalitativ 

metod är att en djupare analys kan göras då även en jämförelse kan göras med kvalitativ 

metod, vilket är mitt huvudsakliga syfte med denna undersökning. Nackdelen blir istället att 

det inte är lika lätt att generalisera materialet och komma fram till ett enväldigt resultat, men 

en ökad förståelse ges istället. 

 Enligt Per Lagerholm ger kvalitativa resultat en djupare förståelse och frågor som hur 

och varför är lättare att svara på än med kvantitativa resultat. Det kvantitativa resultatet 

beskriver istället något föremål eller förklarar ett fenomen och ökar därmed förklaringen av 

resultatet till skillnad mot ett kvalitativt resultat som ökar förståelsen av resultatet (Lagerholm 

2010:30f).  

3.2 Urval  

För att klassas som lämplig informant för denna undersökning behöver informanten gå i 

årskurs 9 och ha skrivit uppsatsdelen i det nationella provet i svenska för samma år och i detta 

fall vårterminen 2012. Eleven ska antingen ha fått betyget G eller VG på sin uppsats och både 

pojkar och flickor är lämpliga. De som skriver provet i svenska och i svenska som andraspråk 



(de gör båda samma prov) är därför lämpliga informanter. Mitt sista krav är att alla 

informanter har valt samma uppgift att skriva om i deras uppsats och i detta fall blev det en 

berättande text. 

 Jag har tagit kontakt med Gruppen för Nationella prov vid Institutionen för nordiska 

språk vid Uppsala universitet. Det är denna grupp som konstruerar och efterkontrollerar det 

nationella provet i svenska. Jag har därför fått en lista ifrån Nationella provgruppen med 

informanter som passar in på mina önskemål som lämpliga informanter. Utifrån denna lista 

har jag därför slumpmässigt valt ut en av vardera kön som har fått betyget G inom båda 

elevgrupperna svenska och svenska som andraspråk och gjort likadant för de som har fått 

betyget VG. Det enda som jag har haft i åtanke när jag valt dessa informanter på listan är att 

de inte får komma ifrån samma ort. De orter de kommer ifrån är: Jönköping, Östersund, 

Göteborg, Stockholm, Torsby, Södertälje, Katrineholm och Helsingborg, vilket borde ge en 

ganska stor spridning rent geografiskt. Totalt togs åtta informanter fram. 

3.3 Undersökningens informanter 

För att tydliggöra vilka informanterna är visar jag i Tabell 3.1 en översikt över informanterna 

samt under vilken beteckning de kommer att omtalas senare i uppsatsen (se under kolumnen 

informant). 

 

Tabell 3.1 Översikt av informanter 

 Grupp Svenska Svenska som andraspråk 

 Kön F P F P 

 Betyg G VG G VG G VG G VG 

Informant SVFG SVFVG SVPG SVPVG SVAFG SVAFVG SVAPG SVAPVG 

 

                                      F = Flicka     P = Pojke 

                                      SV= Svensk  SVA = Svenska som andraspråk 

                                      G = Godkänd VG = Väl godkänd 

3.4 Undersökningens material  

Jag använder mig utav elevuppsatser från nationella proven i svenska. Dessa avser årskurs 9 

och är i från samma år (2012) så att eleverna har skrivit utifrån samma tema som är "Dåtid, 

nutid och framtid". Jag väljer två texter från respektive elevgrupp (svenska resp. svenska som 

andraspråk) och betygsgrupp (G resp. VG). Detta blir då fyra elevtexter per grupp och totalt 

åtta elevtexter och även åtta informanter. Texterna är med ett undantag handskrivna. Tabell 



3.2 visar antalet skrivna sidor, antalet meningar samt antalet huvudsatser respektive bisatser. 

Därefter kan en totalsumma för respektive kategori utläsas och även ett medelvärde. 

 

Tabell 3.2 Antalet skrivna sidor, meningar och huvud- respektive bisatser 

 Sidor Meningar Huvudsatser Bisatser 

SVFG 1 M 29 110 23 

SVFVG 1,5 21 38 10 

SVPG 3 38 77 13 

SVPVG 5 17 61 21 

Totalt för SV-grupp 10,5 105 286 67 

Medelvärde för SV-grupp 2,5 26 72 17 

SVAFG 2,5 39 119 41 

SVAFVG 2 26 63 23 

SVAPG 2 17 34 11 

SVAPVG 3 25 45 8 

Totalt för SVA-grupp 9,5 107 261 83 

Medelvärde för SVA-grupp 2 27 65 21 

Totalt för båda grupperna 20 212 547 150 

Medelvärde för båda grupperna 2,5 27 68 19 

F = Flicka P = Pojke   

SV = Svensk SVA = Svenska som andraspråk 

G = Godkänd VG = Väl godkänd M = Maskinskrivet 

 

Totalt sett har svenskgruppen ungefär en halv sida mer i medelvärde än vad svenska som 

andraspråksgruppen har. Medelvärdet för de båda grupperna är däremot likvärdigt. När det 

gäller antal huvudsatser ligger svenskgruppen på ett lite högre medelvärde än svenska som 

andraspråksgruppen. Medelvärdet för båda grupperna blir då ett mellanting av de enskilda 

gruppernas medelvärde. Likaså fast i omvänd version blir det med bisatserna. Det vill säga 

medelvärdet för bisatser är högre för svenska som andraspråksgruppen än svenskgruppen och 

likaså här blir de båda gruppernas medelvärde ett mellanting av de enskilda gruppernas 

medelvärden. 

Informant SVFG har förvisso bara skrivit en A4 sida, men denna sida är maskinskriven. 

Man kan tänka sig att det skulle motsvara ca två handskrivna sidor vilket är ungefär 

medelvärdet för antalet skrivna sidor bland alla informanterna. När det gäller antal meningar 

ligger SVFG strax över medelvärdet i båda grupperna och totalt, men betydligt högre när det 

gäller huvudsatser och strax över beträffande bisatserna. Denna informant har flest antal 

huvudsatser i svenskgruppen. 

 SVFVG har ett högre betyg trots att hon har skrivit en sida mindre en medelvärdet och 

även ligger under medelvärdet på de andra kategorierna för båda grupperna och totalt. Hon 

har dessutom det lägsta antalet huvudsatser och bisatser i svenskgruppen. 



 SVPG har däremot skrivit ca en halv sida mer än gruppen och det totala medelvärdet 

och ligger även över medelvärdet på alla kategorier förutom bisatser där han ligger lite under i 

båda grupperna och totalt. Han är den informant i svenskgruppen som har skrivit flest antal 

meningar. 

 Den som har skrivit längst är SVPVG vars uppsats är fem sidor lång. Han ligger ungefär 

kring medelvärdet i både huvudsatser och bisatser, men något under när det gäller antalet 

meningar för båda grupperna och totalt. I bisatserna ligger han exakt på medelvärdet för SVA-

gruppen. Han är för övrigt den som har skrivit minst antal meningar i svenskgruppen och det 

är detsamma som informant SVAPG, vilket är 17 stycken. 

 SVAFG ligger nästan exakt på medelvärdet gällande antalet sidor, men är den informant 

som har flest antalet meningar, huvudsatser och bisatser i SVA-gruppen. Detta gör att hon 

ligger över medelvärdet på dessa kategorier i inte bara sin egen grupp utan även över 

svenskgruppens medelvärden samt de totala medelvärdena. Hon ligger dessutom exakt på 

svenskgruppens och det totala medelvärde när det gäller antal sidor som är 2,5 sidor. 

 SVAFVG ligger däremot ganska exakt på gruppens medelvärde när det gäller antalet 

sidor men strax under gentemot svenskgruppen och det totala medelvärdet. I antalet meningar 

är hon under medelvärdet för sin grupp, men exakt på svenskgruppens medelvärde och under 

det totala medelvärdet. Hon är under medelvärdet för huvudsatser men över för antalet 

bisatser för båda grupperna och det totala medelvärdet. 

 Det exakta medelvärdet för gruppen i antalet sidor har SVAPG, men han ligger däremot 

under medelvärdet gentemot svenskgruppen och det totala medelvärdet. Han har lägst antal 

meningar på 17 stycken, vilket är detsamma som informant SVPVG och det är under 

medelvärdet för båda grupperna och det totala medelvärdet. Antalet huvudsatser är det lägsta i 

svenska som andraspråksgruppen och antalet bisatser är även de under medelvärdet för båda 

grupperna och det totala medelvärdet. 

 Sista informanten SVAPVG ligger nära medelvärdet både när det gäller antalet sidor 

och meningar men han är under när det gäller antalet huvudsatser och bisatser. Detta gäller 

gentemot båda grupperna och det totala medelvärdet. Han har även det lägsta antalet bisatser 

som är åtta stycken. 

 Det som är materialets starka sida är att alla uppsatser har satsadverbial i både 

huvudsatser och bisatser. Därmed blir materialet mer fullvärdigt för en analys enligt min åsikt. 

En svagare sida med materialet är att elevtexterna inte innehöll så många satsadverbial som 

jag hoppades på. Den informanten som har lägst antal satsadverbial har endast fyra stycken, 

varav tre var i huvudsats och en i bisats. Jag anser att ju fler satsadverbial informanterna 



använder desto mer finns att analysera i min undersökning och därmed ökar chansen att 

komma fram till ett tydligt resultat. Detta kommer jag att presentera i resultatkapitlet.  

3.5 Materialbearbetning 

Materialbearbetningen har skett i flera steg: 

 

I steg 1 har jag räknat antalet sidor som varje informant har skrivit om sin uppsats. Därefter 

har jag räknat antalet meningar, dvs. från stor bokstav till punkt, utropstecken eller 

frågetecken. I Tabell 3.2  (se avsnitt 3.4) kan det utläsas antalet sidor, meningar samt antalet 

huvudsatser och bisatser.  

 I nästa steg (steg 2) har jag placerat in varje informants text i huvud - respektive 

bisatsscheman (Hultman 2003:292 och Wikipedia 2012-09-27b) enligt Tabell 3.3 och 3.4. 

Efter det har jag räknat antalet huvudsatser och bisatser samt antalet satsadverbial för 

respektive sats. Observera att jag har räknat samtliga satsadverbial, dvs. även de som står 

utanför satsadverbialets naturliga plats i respektive satsschema. 

 

Tabell 3.3 Huvudsatsschema 

 Fundament 
Finit 

verb 

Subjekt  Satsadverbial  

Infinit verb 

Verbpartikel 

Objekt, 

Subjektiv 

predikativ, 

Objektiv 

predikativ 

TSRO-adverbial 

Prepositionsobjekt 

        

Totalt        

 

Tabell 3.4 Bisatsschema 

 Subjunktion Subjekt  Satsadverbial 
Finit 

verb 

Infinit verb 

Verbpartikel 

Objekt, 

Subjektiv 

predikativ, 

Objektiv 

predikativ 

TSRO-adverbial 

Prepositionsobjekt 

        

Totalt        

 

Med hjälp av satsschemana (se Tabell 3.3 och 3.4) kan jag jämföra satsadverbial-

användningen mellan informanterna och därmed få en mer lättöversiktlig bild över deras 

texter. Dessa tabeller är även viktiga för att jag sedan ska kunna kategorisera satsadverbialen 

och för att se om informanterna har placerat satsadverbialen på dess vanliga plats i satsen. Jag 

har även för avsikt att se om informanterna placerar sina satsadverbial på andra lämpliga 

platser i satsschemana eller om de placerar de felaktigt. Flera av informanterna har placerat 
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satsadverbialet utanför den givna platsen respektive satsschema. Följande är ett sådant 

exempel där informant SVAPG har placerat satsadverbialet i huvudsatsens fundament: 

Men   förhoppningsvis    kommer     någon som lever efter mig finna fred. 

            fundament          finit verb     subjekt 

 

Alla dessa satsadverbial är inräknade i statistiken. 

 

I steg 3 jämför jag satsadverbialanvändningen för de olika grupperna och informanterna. 

Detta gör jag både inom och mellan undersökningsgrupperna med hänsyn till deras betyg.  I 

resultatdelen  presenterar jag vilka satsadverbial som har använts av vilka informanter samt 

procentandelen av de satsadverbial de har använt i huvudsatser respektive bisatser. Sedan gör 

jag en totalräkning över satsadverbialen för respektive informant och detta görs då också i 

procent. Slutligen räknas antalet procent av de använda satsadverbialen för både per 

elevgrupp och per betygsgrupp. Antalet satsadverbial för varje grupp och betygskala 

presenteras (se tabell 4.2). 

 Slutligen gör jag en kvalitativ jämförelse i steg 4 där jag tittar på vilka satsadverbial 

som informanterna använt sig utav och om jag kan kategorisera dem på något sätt samt om de 

placerats på ett korrekt sätt i satsschemana. Detta gör jag för att kunna göra en djupare analys 

eftersom en jämförelse kan göras även med kvalitativ metod. 

 I tabellform redovisar jag typer av satsadverbial kan jag placera in de olika satsadverbial 

som mina informanter använt sig utav. På så sätt kan jag se om det är någon kategori som är 

mer representerad än någon annan och om det finns kategorier som inte är representerade alls. 

Därefter kan jag se skillnader mellan de två elevgrupperna och betygsgrupperna för att lättare 

komma fram till en slutsats på min sista frågeställning som är: Går det att konstatera att 

betygsskillnaderna beror på kvalitativa skillnader i satsadverbialanvändningen hos de båda 

undersökningsgrupperna? 

 Jag vill även se hur informanterna har placerat sina satsadverbial i texterna. Detta för att 

kunna avgöra om placering kan ha ett samband med ett högre eller lägre betyg hos 

informanterna. Därför visas informanternas enskilda totala antal satsadverbial samt antalet i 

huvudsatser och i bisatser. Hur många av dessa som är placerade på satsadverbialets vanliga 

plats (efter det finita verbet i huvudsatser och före i bisatser) och hur många som är placerade 

på en annan plats i respektive satsschema. Jag väljer att kalla dessa placeringar för "vanlig" 

och "annan". Slutligen visar tabellen "andelen vanlig placering" respektive "andelen annan 

placering" av satsadverbialen för hela texten uträknat i procent. 



 Slutligen visas resultatet utifrån  betygsgrupperna istället för de enskilda informanterna.  

Den visar betygsgruppernas antal satsadverbial och hur många av dessa som finns i 

huvudsatser och bisatser. Jag visar även antalet "vanliga" och "annan" placering av 

satsadverbialen det är i respektive typ av sats. Till slut så visas andelen "vanlig" respektive 

"annan" satsadverbialsplacering för hela texten uträknat i procent. 

3.6 Generaliserbarhet och validitet 

Det finns mycket statistik att se över i materialet vilket gör det resultatet mer generaliserbart.   

Jag söker svar på mina forskningsfrågor med både med kvantitativ och kvalitativ data.  Det 

som bör noteras är att resultatet endast gäller för den begränsade skaran av informanter, vilket 

gör att resultatet inte kan generaliseras i allmänhet utan resultatet visar tendenser hos enbart 

undersökningens informanter. Min metod har god validitet eftersom den fungerar bra till mina 

frågeställningar med all information som tabellerna ger och leder mig fram till svar på mina 

frågor i undersökningen. Jag får genom min metod som är jämförelse reda på det jag behöver 

veta för att kunna svara på mina forskningsfrågor.  

3.7 Etiska aspekter 

De etiska aspekter som jag tar hänsyn till är att jag låter mina informanter vara anonyma. Det 

enda som avslöjas om informanterna är deras kön, vilken kurs de läser (svenska eller svenska 

som andraspråk) och vilket betyg de har fått. Jag har nämnt vilka städer de kommer ifrån i 

landet, men inte vilken informant som kommer ifrån vilken stad. Eftersom det är inte tillåtet 

att återge hela uppsatstexter från nationella prov har jag inte tagit med några av 

informanternas texter som bilagor. Jag har endast en mening med som exempel från en av 

informanterna för att visa exempel på satsadverbial på fundamentets plats (se sidan 20). 

  



4. RESULTAT 

Här presenterar jag resultatet för denna undersökning samt svarar på mina forskningsfrågor. 

4.1 Presentation av resultat 

I Tabell 4.1 (samma tabell som tabell 3.2 se avsnitt 3.4) visas antal sidor, meningar, 

huvudsatser och bisatser i informanternas texter samt medelvärdet för de olika kategorierna 

för de båda elevgrupperna. 

 

Tabell 4.1 Antalet skrivna sidor, meningar och huvud- respektive bisatser 

 Sidor Meningar Huvudsatser Bisatser 

SVFG 1 M 29 110 23 

SVFVG 1,5 21 38 10 

SVPG 3 38 77 13 

SVPVG 5 17 61 21 

Totalt för SV-grupp 10,5 105 286 67 

Medelvärde för SV-grupp 2,5 26 72 17 

SVAFG 2,5 39 119 41 

SVAFVG 2 26 63 23 

SVAPG 2 17 34 11 

SVAPVG 3 25 45 8 

Totalt för SVA-grupp 9,5 107 261 83 

Medelvärde för SVA-grupp 2 27 65 21 

Totalt för båda grupperna 20 212 547 150 

Medelvärde för båda grupperna 2,5 27 68 19 

F = Flicka P = Pojke   

SV = Svensk SVA = Svenska som andraspråk 

G = Godkänd VG = Väl godkänd M = Maskinskrivet 

 

Totalt sett har svenskgruppen ungefär en halv sida mer i medelvärde (2,5) än vad svenska som 

andraspråksgruppen har (2). Medelvärdet för de båda grupperna är däremot likvärdigt (2,5). 

När det gäller huvudsatser ligger svenskgruppen på ett lite högre medelvärde (72) än svenska 

som andraspråksgruppen (65). Medelvärdet för båda grupperna blir då ett mellanting av de 

enskilda gruppernas medelvärde (68). Likaså fast i omvänd version blir det med bisatserna. 

Det vill säga medelvärdet för antalet bisatser är högre för svenska som andraspråksgruppen 

(21) än svenskgruppen (17) och likaså här blir de båda gruppernas medelvärde ett mellanting 

av de enskilda gruppernas medelvärden (19). 

4.1.1 Förekomsten av satsadverbial  

Antalet satsadverbial för respektive sats presenteras i Tabell 4.2. Observera att jag har räknat 

med alla satsadverbial som förekommer i informanternas texter, dvs. även de som 

förekommer utanför satsadverbialets plats i satsschemat. Tabellen visar även vilka 



satsadverbial informanterna har använts sig utav samt procentandel av satsadverbial i 

huvudsatser i förhållande till antalet huvudsatser och detsamma för bisatser.  Tabellen visar 

också hur stor andel satsadverbial de använt i procent i förhållande till antalet meningar, vilket 

kolumnen "Andel i hela texten" anger. Därefter visas antalet satsadverbial för respektive 

betygsgrupp per elevgrupp räknat i procent i förhållande till antalet meningar. Slutligen 

redovisas elevgruppernas totala antal satsadverbial i förhållande till gruppens totala antal 

meningar. Alla siffror som anger en andel är uträknade i procent. 

 

Tabell 4.2 Satsadverbialanvändning hos informanterna 

Grupp Svenska Svenska som andraspråk 

Betyg G VG G VG 

Kön F P F P F P F P 

Informant SVFG SVPG SVFVG SVPVG SVAFG SVAPG SVAFVG SVAPVG 

Satsadverbial inte, 

alltid, 

kanske, 

tydligen, 

aldrig 

ju, 

kanske, 

även, 

bara 

redan, 

bara, 

precis, 

inte, 

aldrig 

verkligen, 

inte, 

också 

bara, även, 

inte, 

varken + 

eller, 

alltid, ju, 

kanske, 

aldrig, 

verkligen 

verkligen, inte, 

bara, 

förhoppningsvis 

inte, redan, 

aldrig, 

bara, alltid, 

också, 

dessutom, 

egentligen 

inte, 

också, 

bara, 

precis, 

aldrig, 

Antal 11 7 12 10 31 5 19 7 

Andel i 

huvudsatser 
8 6 29 11 21 12 24 11 

Andel i 

bisatser 
9 15 10 14 15 9 17 25 

Andel i hela 

texten 
38 18 57 59 79 29 73 28 

Total andel för 

varje betygsteg 
28 58 68 51 

Total andel 

per 

språkgrupp 

39 60 

F = Flicka          P = Pojke   

SV = Svensk     SVA = Svenska som andraspråk 

G = Godkänd      VG = Väl godkänd 

 

Det tabellen visar är att svenska som andraspråksgruppen har en högre satsadverbial-

användning (60 %) än vad svenskgruppen har (39 %), vilket motsäger min hypotes som är att 

elevgruppen svenska som andraspråk skulle ha färre satsadverbial än svenskgruppen. Min 

hypotes var även att de texter som har fått VG i betyg har fler satsadverbial, vilket bara 

stämmer delvis med resultatet då svenska som andraspråksgruppen har högre frekvens av 

satsadverbial i betygsgruppen G (68 %). Däremot har svenskgruppen nästan dubbelt så många 

satsadverbial i VG-gruppen (58 %) jämfört med G-gruppen (28 %). 



 Informant SVFG har näst flest antal satsadverbial (11st) och näst minst andel 

satsadverbial i huvudsatser (8 %) och minst andel i bisatser (9 %) i svenskgruppen. Hon har 

även näst minst andel satsadverbial i förhållande till antalet meningar (38 %) i svenskgruppen. 

I G-gruppen har hon näst flest satsadverbial (11st) och näst minst andel satsadverbial i 

huvudsatser (8 %). I bisatser har hon och SVAPG minst andel satsadverbial (9 %) och de har 

även den lägsta andelen av alla informanter. Hennes andel av satsadverbial i hela texten är 

den näst högsta i G-gruppen (38 %).  

 SVPG har minst antal satsadverbial (7st) och lägst andel satsadverbial i huvudsatser     

(6 %) i svenskgruppen. Han har den lägsta andelen i huvudsatser av alla informanterna. 

Däremot har han störst andel i bisatser (15 %), men totalt i hela texten har han minst andel 

satsadverbial (18 %) i svenskgruppen. I G-gruppen har han näst minst antal satsadverbial (7st) 

och minst andel i huvudsatser (6 %). I bisatserna har han och informanten SVAFG högst 

andel satsadverbial (15 %) och i hela texten har han den lägsta andelen satsadverbial (18 %). 

Han är den informanten som har lägst andel satsadverbial i hela texten av alla informanter. 

 Vidare i svenskgruppen och den första informanten med betyget VG är SVFVG.  Hon 

har flest antal satsadverbial (12st) och även störst andel satsadverbial i huvudsatser (29 %) i 

svenskgruppen. Hon är den som har högst andel satsadverbial i huvudsatser av alla 

informanter. Hennes andel i bisatser är den näst lägsta (10 %), men andelen i hela texten är 

den näst högsta (57 %) i svenskgruppen. I VG-gruppen har hon näst flest satsadverbial (12st) 

och störst andel satsadverbial i huvudsatser (29 %). Men andelen i bisatser är dock lägst i VG-

gruppen (10 %) men hon har näst störst andel satsadverbial i hela texten (57 %). 

 Sista informanten i svenskgruppen är SVPVG. Han har näst lägst antal satsadverbial 

(10st) och näst högst andel satsadverbial i huvudsatser (11 %) i svenskgruppen. I bisatser har 

han den näst högsta andelen satsadverbial (14 %) och i hela texten har han den största andelen 

(59 %) i svenskgruppen. I VG-gruppen har han det näst lägsta antalet satsadverbial (10st) och 

delad lägst andel satsadverbial i huvudsatser med SVAPVG på 11 %. Han har den näst lägsta 

andelen satsadverbial i bisatser (14 %) och näst högsta andelen i hela texten (59 %) i VG-

gruppen. 

 Den första informanten i svenska som andraspråksgruppen är SVAFG. Hon har det 

högsta antalet satsadverbial av alla informanter (31st) och är därmed även den som har högst 

antal satsadverbial i svenska som andraspråksgruppen. Hennes andel av satsadverbial i 

huvudsatser är det näst högsta (21 %) och andel i bisatser är det näst lägsta (15 %) i svenska 

som andraspråksgruppen. Hennes andel av satsadverbial i hela texten är den största av alla 

informanter (79 %) och därmed även den största i svenska som andraspråksgruppen. I G-



gruppen har hon både det största antalet satsadverbial (31st) och högst andel satsadverbial i 

hela texten (79 %) . I huvudsatser och bisatser har hon även där den högsta andelen 

satsadverbial (21 % resp. 15 %) i G-gruppen . 

 Den som har minst antal satsadverbial av alla informanter är SVAPG och han har då 

även lägst antal satsadverbial (5st) i svenska som andraspråksgruppen. Hans andel 

satsadverbial i huvudsatser är det näst lägsta (12 %) i svenska som andraspråksgruppen. I 

samma grupp har han den lägsta andelen satsadverbial i bisatser (9 %) och näst lägst andel i 

hela texten (29 %). I G-gruppen har han det lägsta antalet satsadverbial (5st) och i huvudsatser 

är hans andel av satsadverbial det näst högsta (12 %). I bisatser har han och SVFG den lägsta 

andelen satsadverbial (9 %) i G-gruppen.  I samma grupp har han den näst lägsta andelen 

satsadverbial i hela texten (29 %). 

 SVAFVG har det näst högsta antalet satsadverbial (19st) i svenska som 

andraspråksgruppen. Hon har den högsta andel satsadverbial i huvudsatser (24 %) och den 

näst högsta andelen i bisatser (17 %) i svenska som andraspråksgruppen. I den gruppen har 

hon även den näst högsta andelen satsadverbial i hela texten (73 %). I VG-gruppen har hon 

det högsta antalet satsadverbial (19st) och även den näst högsta andelen i huvudsatser (24 %). 

I bisatser har hon den näst högsta andelen (17 %) och den högsta andelen satsadverbial i hela 

texten (73 %) i VG-gruppen. 

 Sista informanten är SVAPVG som har det näst lägsta antalet satsadverbial (7st) och 

den lägsta andelen satsadverbial i huvudsatser (11 %) i svenska som andraspråksgruppen. 

Hans andel i bisatser är den högsta av alla informanter (25 %) och därmed även i svenska som 

andraspråksgruppen. I hela texten har han däremot den lägsta andelen satsadverbial (28 %) i 

svenska som andraspråksgruppen. I VG-gruppen har han lägst antal satsadverbial (7st) och 

lägst andel satsadverbial i huvudsatser (11 %). Hans andel satsadverbial i bisatser är den 

högsta i gruppen (25 %), men i hela texten är det den lägsta (28 %).  

 Sammanfattningsvis om förekomsten av satsadverbial har informanterna som fått G i 

svenska som andraspråksgruppen en högre andel än de som fick VG i samma språkgrupp (68 

% mot 51 %). Bland betygsgrupperna i svenskgruppen hade de informanter som fått VG nästa 

dubbelt så hög andel satsadverbial i sin text gentemot de som fått G (58 % resp. 28 %).  Alla 

informanter som har fått VG (båda språkgrupperna) har ca 50 % andel satsadverbial i hela 

texten (58 % för svenskgruppen och 51 % för svenska som andraspråksgruppen). För alla 

informanter som har fått G (båda språkgrupperna) är det däremot större skillnad (28 % för 

svenskgruppen och 68 % för svenska som andraspråksgruppen). Detta leder till  att svenska 



som andraspråksgruppen har en högre andel satsadverbial än svenskgruppen totalt sett (60 % 

gentemot 39 %). 

4.1.2 Satsadverbialsskillnader mellan betyget G och VG 

Tabell 4.3 Typer av satsadverbial 

Typ av 

Satsadverbial 

Framhävande Nekande Modala Konjunktionella 

    Sammanbindande Särskiljande Motsättande Förklarande Konklusiva 

Förklaring av 

kategori: 

Lyfter fram 

enstaka led i 

en sats eller i 

en fras och 

placeras 

därför oftast 

framför 

dessa. 

Negerar 

satsinnehållet 

Uttrycker 

talarens 

inställning till 

satsens innehåll 

Binder samman 

satsen med det 

förgående 

sammanhanget 

Anger att 

det ena eller 

andra 

alternativet 

gäller 

Anger en 

motsättning 

till det 

förgående 

Använder 

endast ordet 

nämligen 

eftersom det har 

liknande 

betydelse som 

konjunktionerna 

ty och för. 

Anger att 

satsinnehållet 

följs av det 

förgående 

Exempel från 

informanterna: 

Bara inte, aldrig ju, kanske, 

verkligen, 

precis, redan, 

alltid, 

förhoppningsvis, 

tydligen, 

egentligen 

också, även, 

dessutom 

varken + 

eller 

(ändå, 

däremot, 

tvärtom) 

(nämligen) (följaktligen, 

alltså, 

sålunda) 

SV - G SVPG SVFG SVFG SVPG SVPG - - - - 

SV - VG SVFVG SVFVG 

SVPVG 

SVFVG 

SVPVG 

SVPVG - - - - 

Totalt för SV-

grupp 

SVPG 

SVFVG 

SVFG 

SVFVG 

SVPVG 

SVFG 

SVPG 

SVFVG 

SVPVG 

SVPG 

SVPVG 

- - - - 

SVA - G SVAFG 

SVAPG 

SVAFG 

SVAPG 

SVAFG 

SVAPG 

SVAFG SVAFG - - - 

SVA - VG SVAFVG 

SVAPVG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVAFVG 

SVAPVG 

- - - - 

Totalt för 

SVA-grupp 

SVAFG 

SVAPG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVAFG 

SVAPG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVAFG 

SVAPG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVAFG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVAFG - - - 

Totalt för båda 

grupperna 

SVPG 

SVFVG 

SVAFG 

SVAPG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVFG 

SVFVG 

SVPVG 

SVAFG 

SVAPG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVFG 

SVPG 

SVFVG 

SVPVG 

SVAFG 

SVAPG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVPG 

SVPVG 

SVAFG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVAFG - - - 

Totalt för G-

gruppen 

SVPG 

SVAFG 

SVAPG 

SVFG 

SVAFG 

SVAPG 

SVFG 

SVPG 

SVAFG 

SVAPG 

SVPG 

SVAFG 

SVAFG - - - 

Totalt för VG-

gruppen 

SVFVG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVFVG 

SVPVG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVFVG 

SVPVG 

SVAFVG 

SVAPVG 

SVPVG 

SVAFVG 

SVAPVG 

- - - - 

                            SV = Svensk       SVA = Svenska som andraspråk 

                            G = Godkänd      VG = Väl godkänd 

 

I Tabell 4.3 visas vilka typer av satsadverbial som informanterna har använt sig utav med 

exempel hämtade från deras texter. De exempel som står inom parantes är exempel från 



bakgrundskapitlet eftersom inga exempel från informanterna fanns att finna inom de dessa 

kategorier. Med hjälp av tabellen ser jag vilka satsadverbial och vilka typer av satsadverbial 

som är vanligast hos informanterna. Tabellen visar även skillnader mellan elevgrupperna och 

betyggrupperna beträffande vilka satsadverbial de använt sig utav. 

 Tabellen visar att samtliga fyra informanter i svenska som andraspråksgruppen 

använder sig utav framhävande satsadverbial i form av bara medan bara hälften av 

svenskgruppens informanter gör det (SVPG och SVFVG). I båda betygsgrupperna använder 

alla informanter förutom en i vardera detta satsadverbial (SVFG resp. SVPVG).  

 Alla informanter använder någon typ av nekande satsadverbial förutom SVPG. Alla de 

andra informanterna har använt inte mer än en gång i sin text och vissa har även använt ordet 

aldrig. Detta gör att alla informanter i svenska som andraspråksgruppen och VG-gruppen 

använder nekande satsadverbial medan i svenskgruppen och G-gruppen använder alla 

informanter utom SVPG nekande satsadverbial. 

 Alla informanter oavsett elevgrupp och betygsgrupp använder däremot modala 

satsadverbial. Denna kategori är den största och därför är det kanske inte så konstigt att alla 

informanterna har något satsadverbial i denna kategori. De flesta informanter har använt sig 

utan satsadverbial som: kanske, verkligen, precis och alltid. 

 De sammanbindande satsadverbialen som också och även har lite mer spridd skur 

mellan informanterna. I svenskgruppen har hälften av informanterna använt något 

sammanbindande satsadverbial och de är båda pojkar (SVPG och SVPVG). I svenska som 

andraspråksgruppen har däremot alla informanter utom SVAPG använt sig utav 

sammanbindande satsadverbial. I G-gruppen använder hälften av informanterna (SVPG och 

SVAFG) och i VG-gruppen använder alla informanter utom SVFVG sig utav 

sammanbindande satsadverbial.  

 I den särskiljande kategorin finner vi bara en informant - SVAFG. Det är egentligen inte 

så konstigt att det är just denna informant som representerar denna kategori med tanke på att 

hon är den informant som har flest antal satsadverbial i sin text och högst andel i hela texten 

(31st resp.79 %). Hon är även den enda informant som representerar sig i fem kategorier av 

åtta (alla utom motsättande, förklarande och konklusiva) medan de flesta informanter placerar 

sig i tre kategorier (SVFG, SVPG, SVPVG och SVAPG). SVAFG får därför ensam 

representera svenska som andraspråksgruppen och G-gruppen. 

 Den informant som har använt sig av minst antal kategorier är SVFG som bara har 

använt nekande och modala satsadverbial. Dessa två kategorier är de mest använda av 

informanterna och alla i svenska som andraspråksgruppen och VG-gruppen har använt båda 



kategorierna. Alla i svenskgruppen har använt sig av båda kategorierna med undantag för 

SVPG som inte har använt nekande satsadverbial. Den informant som har använt flest 

satsadverbialstyper är SVAFG som har använt fem typer (framhävande, nekande, modala, 

sammanbindande och särskiljande). Hon har med andra ord använt sig utav samtliga 

satsadverbialstyper som informanterna utgör exempel på. 

 De tre sista kategorierna - motsättande, förklarande och konklusiva är inte 

representerade av informanterna vilket jag kan tycka är lite konstigt. Ord som ändå, nämligen 

och alltså känns som ganska vanliga satsadverbial. Kanske kan det vara så att de är mer 

vanliga i talspråk än i skriftspråk och det är därför de inte förekommer i undersökningen. 

4.1.3 Placeringen av satsadverbial 

Tabell 4.4 Vanlig och annan placering av satsadverbial i huvud- och bisatser 

Informant SVFG SVPG SVFVG SVPVG SVAFG SVAPG SVAFVG SVAPVG 

Antal satsadverbial 11 7 12 10 31 5 19 7 

Antal i huvudsatser 9 5 11 7 25 4 15 5 

Antal i bisatser 2 2 1 3 6 1 4 2 

Antal vanlig placering i 

huvudsatser 

7 3 8 5 25 3 15 3 

Antal vanlig placering i bisatser 2 2 1 3 6 1 4 2 

Antal annan placering i 

huvudsatser 

2 2 3 2 0 1 0 2 

Antal annan placering i bisatser 0 0 0 0 0 0 0 0 

Andel vanlig placering i hela 

texten 

82 71 75 80 100 80 100 71 

Andel annan placering i hela 

texten 

18 29 25 20 0 20 0 29 

SV = Svensk       SVA = Svenska som andraspråk 

 G = Godkänd      VG = Väl godkänd 

 

Slutligen har jag tittat på om informanterna har placerat sina satsadverbial på dess vanliga 

plats eller inte i respektive satsschema för att se om de varierar sin placering av satsadverbial. 

I huvudsatser är satsadverbialens vanliga plats efter det finita verbet och i bisatser är det före. 

Om informanten har placerat satsadverbialet på dess vanliga plats (dvs. efter eller före det 

finita verbet beroende på typ av sats) benämner jag detta som "vanlig" placering medan om 

satsadverbialet har placeras på en annan korrekt plats (t ex i fundamentet eller sist i satsen) 

benämner jag den platsen som "annan" placering. I Tabell 4.4 visas därför en översikt på 

antalet "vanlig" och "annan" placerade satsadverbial. Även informanternas enskilda totala 

antal satsadverbial visas eftersom den utgör grunden för uträkningen av "andel vanlig 

placering i hela texten" och "andel annan placering i hela texten" som räknas i procentsats av 

den totala antalet vanlig/annan placering av satsadverbial.  

 



 Tabell 4.4 visar att informanten SVAFG är den som har flest antal satsadverbial (31st), 

flest antal satsadverbial i huvudsatser (25st) och flest antal även i bisatser (6st). Den informant 

som har lägst antal satsadverbial är SVAPG. Han har även lägst antal satsadverbial i 

huvudsatser (4st) och bisatser (1st). Även SVFVG har bara ett satsadverbial i bisatserna. 

Högsta antalet vanlig placering av satsadverbial i huvudsatser har överlägset SVAFG med 25 

stycken mot SVPG, SVAPG och SVAPVG som har det lägsta antalet på tre stycken. Högsta 

antalet vanlig placering av satsadverbial i bisatser har även här SVAFG med sex stycken i 

jämförelse med SVFVG och SVAPG som har ett vardera. Annan placering i huvudsatser visar 

att hälften av informanterna (SVFG, SVPG, SVPVG och SVAPVG) har placerat två av sina 

satsadverbial på en annan plats. Denna plats var ofta på TSRO-adverbialets plats dvs. den 

sista platsen i huvudsatsens schema.  

 Vad som är gemensamt för alla informanterna är att ingen av dem har placerat 

satsadverbialet på någon annan plats än dess vanliga plats i bisatsschemat dvs. före det finita 

verbet och ingen informant har heller placerat något satsadverbial felaktigt i någon av 

satserna. Informanterna SVAFG och SVAPVG har dessutom satt in alla sina satsadverbial i 

huvudsatserna på dess vanliga plats som är efter det finita verbet. Detta gör att de har 100 % 

andel vanlig placering av satsadverbial i hela sina texter och därmed också 0 % andel annan 

placering av satsadverbialen. I hela texten är andel vanlig placering av satsadverbial relativt 

lika för alla informanter då de har ca 70-80 % korrekthet med undantag för SVAFG och 

SVAPVG som har 100 %. Detta gör att andelen annan placering blir även den relativt lika för 

alla informanter men då med ca 20-30 %. Även detta med undantag för SVAFG och 

SVAPVG som då har 0 % alternativ placering i sina texter.   

 Som sista tabell visas Tabell 4.5 som är en vidareutveckling av Tabell 4.4. Tabellen har 

samma kategorier, men skillnaden är att Tabell 4.5 visar detta ur betygsgruppernas perspektiv 

istället för de enskilda informanternas. Siffrorna i tabellen är därför en sammanställning av 

Tabell 4.4 utifrån informanternas betyg. Det är det sammanlagda antalet satsadverbial inom 

G-gruppen respektive VG-gruppen som räknats och detsamma med antalet i huvudsatser och 

bisatser. Detsamma gäller även för antalet vanlig/annan placering av satsadverbialen som 

räknas för hela betygsgruppen. Andelen av vanlig/annan placering av satsadverbialen räknas 

som i Tabell 4.4 i procent men då för hela betygsgruppen. 

 

 

 

 



Tabell 4.5 Placering av satsadverbial mellan betygsgrupperna 

Betygsgrupp: G-gruppen VG-gruppen 

Antal satsadverbial  54 48 

Antal i huvudsatser  43 38 

Antal i bisatser  11 10 

Antal vanlig placering i huvudsatser  38 31 

Antal vanlig placering i bisatser  11 10 

Antal annan placering i huvudsatser  5 7 

Antal annan placering i bisatser  0 0 

Andel vanlig placering i hela texten  91 85 

Andel annan placering i hela texten  9 15 

G = Godkänd      VG = Väl godkänd 

 

Tabell 4.5 talar om att G-gruppen har använt sig utav fler satsadverbial (54st) än VG-gruppen 

(48st). G-gruppen har fler satsadverbial i både huvudsatser (43st) och bisatser (11st) än VG-

gruppen (38 resp. 10st). Eftersom G-gruppen har fler antal satsadverbial än VG-gruppen är 

det kanske inte konstigt att de dessutom har fler satsadverbial som är placerade på dess 

vanliga plats i både huvudsatser (38st) och bisatser (11st) (dvs. efter resp. före finita verbet) 

än vad VG-gruppen har (31 resp. 10st). Däremot har VG-gruppen fler satsadverbial som har 

annan placering (inte placerat efter finita verbet) på sju stycken mot G-gruppen som har fem 

stycken. Ingen av betygsgrupperna och därmed ingen av informanterna har däremot gjort en 

annan placering av satsadverbialen i bisatser. Betygsgruppens totala andel av vanligt 

placerade satsadverbial är högst i G-gruppen på 91 % mot VG-gruppens 85 % medan VG-

gruppen istället har högst andel av annan placering av satsadverbialen på 15 % mot G-

gruppens 9 %. 

4.2 Forskningsfrågorna  

Under detta avsnitt svarar jag på mina forskningsfrågor. Se respektive fråga. 

4.2.1 Vilka satsadverbial förekommer i elevers uppsatser i nationella prov i 

svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 och vilket betyg får de?  

I Tabell 4.2 visas vilka satsadverbial de enskilda informanterna har använt. De har 

sammantaget använt det framhävande satsadverbialet bara, negationerna inte och aldrig, de 

modala satsadverbialen ju, kanske, verkligen, precis, redan, alltid, förhoppningsvis, tydligen 

och egentligen, de sammanbindande också, även och dessutom samt de särskiljande 

satsadverbialen varken (negerande) + eller.  

 De informanter som har fått betyget G har sammanlagt använt satsadverbialen bara 

(framhävande), inte och aldrig (nekande), ju, verkligen, alltid, kanske, tydligen och 

förhoppningsvis (modala), även (sammanbindande) och varken + eller (särskiljande).  



 De informanter som har fått betyget VG har istället sammanlagt använt satsadverbialen 

bara (framhävande), inte och aldrig (nekande), redan, verkligen, alltid, precis och egentligen 

(modala), också och dessutom (sammanbindande). 

4.2.2 Finns det skillnader mellan texterna som har fått betyget G respektive 

VG för de båda undersökningsgrupperna såsom typ av satsadverbial? 

Ja, det finns skillnader inom och mellan betygsgrupperna i svenskgruppen respektive svenska 

som andraspråksgruppen. Jag börjar med att beskriva skillnaderna inom betygsgrupperna för 

att sedan tala om skillnaderna mellan grupperna. I svenskgruppens G-grupp använder inte 

SVFG och SVPG samma typer av satsadverbial. SVPG är t ex den enda informanten som inte 

använder negationer enligt Tabell 4.3. SVFG använder nekande och modala satsadverbial 

medan SVPG använder framhävande, modala och sammanbindande satsadverbial. Så det 

faktum att de båda använder modala satsadverbial har de dock gemensamt. De enskilda 

satsadverbialen skiljer sig också åt bland de två informanterna. Det enda satsadverbialet de 

har gemensamt är kanske. SVFG använder inte, alltid, aldrig, tydligen och kanske medan 

SVPG använder ju, bara, även och kanske som satsadverbial i sina texter enligt Tabell 4.2. 

Deras antal av satsadverbial är relativt lika på 11 respektive 7 stycken och likaså för deras 

andel satsadverbial i huvudsatser och bisatser (8 % resp. 6 % och 9 % resp. 15 %). Deras 

andel i hela texten skiljer sig dock lite mer. SVFG har 38 % satsadverbial medan SVPG bara 

har 18 %, vilket är den lägsta andelen satsadverbial av alla informanter.    

 Enligt Tabell 4.3 använder sig SVFVG och SVPVG från svenskgruppens VG-grupp 

både utav nekande och modala satsadverbial. Det som skiljer dem åt är att SVFVG även 

använder framhävande (bara) och SVPVG använder sammanbindande satsadverbial (också). 

Det enda satsadverbialet de har gemensamt är inte, då SVFVG använder sig utav 

satsadverbialen redan, bara, precis, aldrig och inte medan SVPVG använder verkligen, också 

och inte enligt Tabell 4.2.  Samma tabell visar att de båda informanterna är ganska jämbördiga 

i antalet satsadverbial (12 resp. 10st), i andelen bisatser (10 % resp. 14 %) och i andelen 

satsadverbial i hela texten (57 % resp. 59 %). Det som skiljer dem åt är då andelen i 

huvudsatser som är 29 % för SVFVG och 11 % för SVPVG.  

 I svenska som andraspråksgruppens G-grupp använder SVAFG och SVAPG sig utav 

framhävande, nekande och modala satsadverbial. Det som avviker är att SVAFG även 

använder sammanbindande och särskiljande satsadverbial. Hon är den enda informanten i 

övrigt som använder sig utav särskiljande satsadverbial i form av varken eller. Tabell 4.2 

visar däremot att de enskilda satsadverbialen skiljer sig även en hel del då SVAFG har väldigt 

många olika satsadverbial. Hon använder sig utav bara, inte, varken + eller, verkligen, aldrig, 



alltid, ju, kanske och även medan SVAPG använder satsadverbialen bara, inte, verkligen och 

förhoppningsvis. De satsadverbial de har gemensamt är då bara, inte och verkligen. SVAFG 

använder utöver de gemsamma satsadverbialen varken + eller, aldrig, alltid, ju, kanske och 

även. Hon är för övrigt den informanten som har flest antal satsadverbial på 31 stycken enligt 

Tabell 4.2. Det enda satsadverbialet som SVAPG använder utöver de han har gemsamt med 

SVAFG är förhoppningsvis. Hans antal satsadverbial är fem stycken vilket är det lägsta 

antalet bland alla informanterna och därmed en stor skillnad från SVAFG som har 31 stycken 

satsadverbial. När det gäller andel satsadverbial i bisatser är de relativt lika (15 % respektive 9 

%). Men i de övriga kategorierna skiljer de sig åt då andelen satsadverbial i huvudsatser är nio 

procentenheter högre för SVAFG än för SVAPG (21 % resp. 12 %). Andelen i hela text är en 

ännu större skillnad då SVAFG har 79 % andel satsadverbial gentemot SVAPG som har 29 % 

efter Tabell 4.2.  

 VG-gruppen i svenska som andraspråksgruppen har däremot ingen skillnad av använda 

satsadverbialstyper då både SVAFVG och SVAPVG använder sig utan framhävande, 

nekande, modala och sammanbindande satsadverbial enligt Tabell 4.3. Däremot blir det 

skillnad på de enskilda satsadverbialen som de använt sig utav. SVAFVG har använt 

satsadverbialen bara, inte, aldrig, redan, alltid, egentligen, också och dessutom samtidigt som 

SVAPVG har använt bara, inte, aldrig, precis och också. De har då bara, inte, aldrig och 

också som gemsamma satsadverbial. SVAFVG har då även använt redan, alltid, egentligen 

och dessutom utöver de gemensamma satsadverbialen. SVAPVG har bara utöver de 

gemensamma använt sig utav satsadverbialet precis. Antalet satsadverbial skiljer dem två 

informanterna åt med tolv stycken, 19 för SVAFVG och 7 för SVAPVG. När det gäller 

andelen satsadverbial i huvudsatser, bisatser och i hela texten är skillnaden ganska stor mellan 

de båda informanterna i alla dessa kategorier enligt Tabell 4.2.  I huvudsatser skiljer det sig 13 

procentenheter (24 % resp. 11 %) mellan SVAFVG och SVAPVG. I bisatserna är de lite mer 

jämna på 17 % respektive 25 %, men störst skillnad är andelen i hela texten som är 73 % för 

SVAFVG och 28 % för SVAPVG.  

 Totalt har G-gruppen 54 stycken satsadverbial varav 43 är i huvudsatser och 11 är i 

bisatser efter Tabell 4.5. Den som har flest satsadverbial enligt Tabell 4.2 är SVAFG med 31 

stycken mot SVAPG som har minst antal på fem stycken. De två har även störst respektive 

minst andel satsadverbial i huvudsatser och bisatser. SVAFG har 21 % andel satsadverbial i 

huvudsatser och 15 % i bisatser medan SVAPG har 12 % respektive 9 %. När det gäller hela 

texten har SVPG även här den minsta andelen på 18 % mot SVAFG som har den högsta 

andelen av alla på 79 %. 



 I G-gruppen finns även ganska stora skillnader enligt Tabell 4.3. Den informant i 

gruppen som har använt sig utav flest satsadverbialstyper är SVAFG som har använt 

framhävande, nekande, modala, sammanbindande och särskiljande satsadverbial (fem typer). 

Den som har använts sig av minst antal satsadverbialstyper är SVFG som bara har använt 

nekande och modala satsadverbial (två typer).  

 Totalt har VG-gruppen 48 stycken satsadverbial varav 38 är i huvudsatser och 

resterande 10 är i bisatser efter Tabell 4.5. Den informant i gruppen som har flest 

satsadverbial är SVAFVG som har 19 stycken och den har minst antal är SVAPVG som har 

sju stycken. I huvudsatser har SVFVG störst andel satsadverbial på 29 % medan båda 

pojkarna i gruppen (SVPVG och SVAPVG) har 11 % som är den lägsta andelen i VG-

gruppen. När det gäller bisatser har SVFVG den lägsta andelen satsadverbial på 10 % medan 

SVAPVG har den högsta andelen på 25 %. I hela texten har SVAPVG istället den lägsta 

andelen satsadverbial på 28 % mot SVAFVG som har den näst högsta andelen av alla 

informanter på 73 %.  

 Enligt Tabell 4.3 har hälften av VG-gruppens medlemmar (SVFVG och SVPVG) 

använt sig av tre satsadverbialstyper medan den andra halvan (SVAFVG och SVAPVG) har 

använt sig utav fyra satsadverbialstyper. SVFVG och SVPVG har båda använt sig utav 

nekande och modala satsadverbial samt att SVFVG har ytterligare använt framhävande 

satsadverbial och SVPVG av sammanbindande. SVAFVG och SVAPVG har däremot använt 

sig av samma fyra satsadverbialstyper som är framhävande, nekande, modala och 

sammanbindande satsadverbial. 

 Enligt Tabell 4.2 kan andelen satsadverbial från G-gruppens hela texter räknas ut till  

44 % mot VG-gruppen som har 54 %. VG-gruppen har således tio procentenheter mer 

satsadverbial i sina texter än vad G-gruppen har, vilket styrker min hypotes om att de 

informanter som har fått VG ska ha fler satsadverbial än de informanter som fått betyget G. 

Detta visar sig även när andelen satsadverbial i huvudsatser respektive bisatser räknas ut för 

respektive betygsgrupp i procent. G-gruppens andel av satsadverbial i huvudsatser och även i 

bisatser är 13 % medan VG-gruppen har 18 % andel satsadverbial i huvudsatser och 16 % i 

bisatser. Detta innebär att VG-gruppen har större andel satsadverbial i både huvudsatser och 

bisatser än vad G-gruppen har.  

 Det som är skillnaden mellan båda betygsgrupperna är att G-gruppen använder en 

satsadverbialstyp mer än vad VG-gruppen gör, nämligen särskiljande satsadverbial i form av 

varken + eller av SVAFG. G-gruppen använder därmed sig utav fem satsadverbialstyper 

jämfört med VG-gruppen som använder fyra satsadverbialstyper.  



4.2.3 Går det att konstatera att betygsskillnaderna beror på kvalitativa 

skillnader i satsadverbialanvändningen hos de båda 

undersökningsgrupperna? 

Enligt Tabell 4.3 kan det konstateras att VG-gruppen använder i större utsträckning sig utav 

nekande och sammanbindande satsadverbial än vad G-gruppen gör. Alla informanter i VG-

gruppen använder sig utav negationer medan alla informanter utom SVPG i G-gruppen gör 

det. När det gäller sammanbindande satsadverbial använder alla informanter utom SVFVG i 

VG-gruppen sig utav detta medan i G-gruppen är det bara SVPG och SVAFG som använder 

sig utav sammanbindande satsadverbial. Det enda övertaget G-gruppen har över VG-gruppen 

är att de ensamma har exempel på särskiljande satsadverbial. Det är informanten SVAFG som 

är den enda informanten som använt sig utav särskiljande satsadverbial i form av varken + 

eller. Beträffande de framhävande satsadverbialen har de båda betygsgrupperna lika många 

informanter vardera (tre) som har använts sig av bara. De informanter som inte använt 

framhävande satsadverbial är SVFG i G-gruppen och SVPVG i VG-gruppen.  

 En annan kvalitativ skillnad mellan betygsgrupperna är den Tabell 4.5 visar, nämligen 

om betygsgrupperna har placerat sina satsadverbial på dess vanliga plats (vanlig placering) i 

respektive satsschema eller om de har placerats på en annan plats (annan placering). 

Skillnaderna är dock inte stora men G-gruppen har fler vanliga placeringar av satsadverbialen 

i huvudsatser (38 av 43st) än VG-gruppen (31 av 38st).  Detta gör att G-gruppen har större 

andel vanlig placering av satsadverbial än VG-gruppen i hela texten då de har 91 % mot VG-

gruppens 85 %. G-gruppens andel av annan placering av satsadverbial i hela texten blir då 

givetvis lägre (9 %) än VG-gruppens andel (15 %). 

 



5. DISKUSSION  

I detta avslutande kapitel diskuterar jag mina resultat utifrån min hypotes och de tidigare 

studier som jag har nämnt i kapitel två. Diskussionen görs utifrån undersökningens 

forskningsfrågor. Avsnittet avslutas med en avslutning. 

5.1 Vilka satsadverbial förekommer i elevers uppsatser?  

Sammanlagt har båda betygsgrupperna använt sig utav 17 olika satsadverbial varav G-

gruppen har använt tolv av dessa medan VG-gruppen har använt tio. Detta innebär att G-

gruppen har använt fler olika satsadverbial än VG-gruppen. Deras totala antal av satsadverbial 

är även det större än VG-gruppens (54 mot 48st). Detta motsäger min hypotes om att texter 

med en högre frekvens av satsadverbial får ett högre betyg (i detta fall VG). Jag tolkar 

resultatet som sådant att det är mer vardagsnära att använda sig utav satsadverbial och 

vardagsnära uttryck brukar generellt ge ett lägre betyg i en uppsats beroende på genren som 

eleven skriver om. Det som kan tala emot denna tolkning är att uttryck som satsadverbialen 

alltså, nämligen och ändå inte förekommer i någon G-informants text eller någon VG-

informants heller för den delen.  

 Min hypotes är även att svenskgruppen har en högre frekvens av satsadverbial än 

svenska som andraspråksgruppen. Även här motsägs min hypotes. För svenska som 

andraspråksgruppen har en andel av satsadverbial på 60 % mot svenskgruppen som har 39 %. 

Den informant som drar upp svenska som andraspråksgruppens andel är informant SVAFG 

som har flest satsadverbial av alla informanter på 31 stycken.  

5.2 Finns det skillnader mellan texterna som har fått betyget G 

respektive VG? 

Precis som Tiina Onkamo (2010;4f,29) har jag gjort en jämförelse mellan elevtexter i 

nationella proven som har fått två olika betyg. I Onkamos studie jämförde hon mellan IG och 

G medan jag har jämfört mellan G och VG. Hon valde att undersöka samtliga adverbials 

placering i bisatser medan jag själv har specificerat mig på enbart satsadverbialens placering 

och frekvens (i båda typerna av satser) och inte de andra adverbialen. Onkamo kom fram till 

att de elever som hade fått G hade använt sig utav dubbelt så många adverbial i bisatserna än 

de som hade fått IG. I min undersökning visar Tabell 4.5 att antalet satsadverbial i bisatserna 

är elva för G-gruppen och tio för VG-gruppen. Detta är en marginell skillnad mellan 

betygsgrupperna och kanske kan det ha att göra med att båda mina betygsgrupper har uppnått 



godkända betyg till skillnad från Onkamos informanter. Sedan är det en faktor att hon har 

tagit hänsyn till alla adverbial medan jag bara har sett till satsadverbialen.   

 För att återkomma till min hypotes så visar resultatet från denna fråga att min hypotes 

delvis stämmer. I 5.1 redogjorde jag för att hypotesen motsägs pga. att G-gruppen använder 

fler satsadverbial än VG-gruppen, vilket stämmer men andelen satsadverbial är högre för VG-

gruppen än G-gruppen. VG-gruppen har (54 %) tio procentenheter mer satsadverbial än G-

gruppen (44 %) (räknat i hela texterna). De har även större andel per typ av sats, dvs. i både 

huvudsatser och bisatser (G-gruppen 13 & 13 % resp. VG-gruppen 18 & 16 %). Därmed 

stämmer den delen av min hypotes om att de informanter som har fått betyget VG (högre 

betyg) har en högre frekvens av satsadverbial än de som har fått betyget G (lägre betyg).  

5.3 Går det att konstatera att betygsskillnaderna beror på 

kvalitativa skillnader i satsadverbialanvändningen? 

Emma Selin (2009;1,30,32) ville i sin studie undersöka vad i inlärningen av svenska som 

uppfattas som svårt av andraspråksinlärare samt vad som kan påverka inlärningen. Hon fann t 

ex att placeringen av satsadverbial i bisatser var svårt för alla hennes informanter (främst 

negationer). I min undersökning framgår det dock inte att informanterna skulle ha det svårt 

eller svårare att placera satsadverbialen på ett korrekt sätt i bisatserna jämfört med 

huvudsatserna. Tabell 4.4 visar att ingen av mina informanter har placerat satsadverbialen på 

en annan plats än dess vanliga plats (före finita verbet) i bisatserna. Att svenskgruppen 

behärskar placeringen av satsadverbial i såväl huvudsatser som bisatser tar jag för givet, men 

att även svenska som andraspråksgruppen behärskar detta så väl som de gör förvånar mig. 

Även om båda grupperna har gjort andra placeringar av satsadverbialet än på dess vanliga 

plats i huvudsatserna (annan placering) så är det ingen av informanterna som har placerat 

något satsadverbial felaktigt vilket Selin (2009) fann i sin studie.  

 Maria Bolanders studie Studier av syntax i invandrarsvenska (1985;,75f,78) hävdar 

dock det motsatta, nämligen att det inte finns generella regler för hur vissa strukturer lärs in i 

en viss ordning. Men i hennes andra studie NU JA HOPPAS INTE SÅ MYCKE - Om inversion 

och placering av negation och adverb i svenska som andraspråk (1988;204, 206) har hon sökt 

efter regler angående adverb och negationer. Bolander fann att informanterna hade lättare att 

placera inte och övriga negationer rätt än andra adverb i satsschemats mittfält 

(satsadverbialets plats - efter/före finita verbet för huvudsats resp. bisats). I min undersökning 

har samtliga informanter förutom SVPG använt sig utav inte och alla har de placerat det på 

satsadverbialets plats alternativt på TSRO-adverbialets plats (sist i satsschemat). De övriga 



adverben (satsadverbialen) som mina informanter har använt sig utav är även de placerade 

efter samma princip. Även här motsätts min undersökning mot tidigare studier/forskning då 

mina informanter inte har uppvisat några felaktiga satsadverbialsplaceringar.  

 Eftersom mina informanter går i nionde klass kan jag tänka mig att dessa elever som 

läser svenska som andraspråk har bott i Sverige tillräckligt länge för att ha lärt sig behärska 

BIFF-regeln och därmed kan skilja på placeringen av inte (och andra negationer) i 

huvudsatser respektive bisatser. Detta gör att de även behärskar placeringen av övriga 

satsadverbial. Då jag inte vet mer om mina informanter än att de läser sista året på högstadiet 

samt vilket betyg de har fått så kan jag bara utifrån det utgå att de behärskar reglerna kring 

satsadverbialens placering. Eftersom båda elev/betygsgrupperna har fått ett godkänt betyg är 

det troligen ett bevis på att de faktiskt behärskar satsadverbialsplaceringen.   

5.4 Avslutning 

Denna studie kan vidare göras för högre stadier såsom gymnasiet för att se om elever tenderar 

att använda fler satsadverbialstyper än de som denna studies informanter har använt sig utav. 

Även andra skillnader som mina forskningsfrågor efterfrågar kan appliceras för informanter 

som läser på gymnasiet. Studien kan naturligtvis även användas på lägre stadier (i högstadiet) 

för att upptäcka skillnader även där i mina forskningsfrågor. 

 Då resultatet visar att en större andel satsadverbial oftast ger ett högre betyg (i detta fall 

VG) kan det vara en bra idé att satsa ytterligare på satsadverbialsanvändningen i skolan och 

därmed med förhoppning öka snittbetyget för eleverna i årskurs nio. Resultatet visar även att 

ingen informant har placerat något satsadverbial felaktigt och eftersom alla mina informanter 

har fått godkända betyg kan det tolkas som om att placeringen kan vara avgörande om en elev 

blir godkänd eller inte. Därför är detta ytterligare en anledning till varför det är viktigt med 

satsadverbialsanvändning och dess placering i respektive satsschema i skolan. Detta gäller 

främst för de som läser svenska som andraspråk men naturligtvis även för de som har svenska 

som sitt modersmål.   
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