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Sammanfattning 

 

 

 

Hösten 2006 bestämde sig regeringen för att utforska möjligheterna att införa ämnesmål i 

skolan ibland annat ämnet svenska för elever i årskurs 3. Ungefär två och ett halvt år senare är 

det första nationella provet i svenska för elever i årskurs 3 konstruerat. Ett år senare har ett 

nytt nationellt prov konstruerats och det är delar av detta prov denna studie bygger sin analys 

på. De texter vilka kommer att analyseras i denna studie är faktatexter skrivna av elever i 

årskurs 3 vårterminen 2010.  

Elevernas vokabulär kommer att vara centralt i denna studie då det är elevernas ordförråd som 

det visar sig i deras faktatexter som analyseras i studien. I studien framgår det att eleverna i 

årskurs 3 använder sig ett vardagligt språkbruk när de skriver sina faktatexter. De använder 

således mer ämnesneutrala ord i jämförelse med ämnesspecifika ord. Ämnesneutrala och 

ämnesspecifika ord är två termer Inger Lindberg använder sig av när hon kategoriserar ord. 

Ordförrådet ur elevtexterna kommer att kategoriseras in i dessa två huvudgrupper samt 

undergrupper. Det är analysen av dessa ord som är den centrala delen av denna studie. 
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1. Inledning 

Nationella prov i svenska skrivs sedan 2009 av elever i årskurs 3, i och med dess korta 

historia är det särskilt viktigt att analysera dessa och därmed bidra till mer kunskap. För mig 

är det viktigt att bekanta mig med nationella prov då det kommer att ingå i mina arbetssysslor 

om drygt ett år när jag är examinerad Fk-3 lärare. Det nationella provet i svenska består av 

olika delmoment där läsförståelse, hörförståelse och skrivande ingår. Denna studie bearbetar 

delmomentet skrivande och är inriktad på den del då eleverna skriver faktatexter. Min 

utgångspunkt kommer att vara ordförrådet där jag studerar vilka ord som används i faktatexter 

skrivna i årskurs 3.  

Faktatexterna är viktiga att analysera då det ger en uppfattning om hur välutvecklad vokabulär 

eleven har vad gäller skolspråk kontra vardagsspråk. I denna studie kommer jag att undersöka 

om eleverna använder ämnesneutrala ord eller ämnesspecifika ord. Det är viktigt att 

undersöka elevens ämnesspecifika ordförråd för att skapa en uppfattning om deras språkliga 

utveckling i skolan. Eleverna behöver en god kompetens inom det ämnesspecifika ordförrådet 

för att de skall kunna möta de ökande krav som ställs på deras ordförståelse ju äldre de blir. 

De ämnesneutrala orden kommer i studien att delas in i två underkategorier. I den ena 

kategorin finner vi vardagliga ord vilka används i verbal kommunikation. I den andra 

kategorin ingår de ord vilka i huvudsak används i skrift.  
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2. Teoretiskt perspektiv 

Utgångspunkten i denna studie är forskning om ordförråd och ordförrådets utveckling. 

Undersökningar om ordförråd har framförallt genomförts inom andraspråksforskning, men är 

relevant för såväl enspråkiga som flerspråkiga elever. En av de mest framstående inom studier 

av ordförråd är Jim Cummins. Cummins (2008) skriver om BICS och CALP, dessa 

benämningar använder Cummins när han delar upp språket i ett vardagsspråk och ett 

skolspråk. BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) är det språk vi använder i 

vardagen när vi interagerar med andra personer. CALP (Cognitive Academic Language 

Proficiency) är en benämning för ett akademiskt språk BICS och CALP påminner och kan 

jämföras med termerna vardagsspråk och skolspråk vilka i sig är två termer som används 

frekvent när man talar om ordförråd och ordförrådsutveckling. Även om dessa termer inte 

används direkt i denna studie så ser man likheter mellan Inger Lindbergs uppdelning av 

ämnesneutrala och ämnesspecifika ord och Cummins uppdelning av BICS och CALP. 

Cummins benämning av BICS och CALP nämns redan 1979 (ibid.) vilket gör att Lindberg 

mycket väl kan ha influerats av Cummins i sin kategorisering och uppdelning. 

En annan viktig person inom det här forskningsområdet är Åke Viberg. Viberg (1983) 

beskriver hur ordförrådet utvecklas redan under småbarnsåldern och att barnet fram till 

skolstarten utvecklar en bas i sitt ordförråd. Under skoltiden utvecklas detta basförråd och 

barnet får därmed en utbyggnad av ordförrådet, denna utbyggnad har sin främsta utveckling i 

början på skolgången och även om utvecklingen stagnerar under senare ålder så avtar den 

aldrig helt. Vibergs redogörelse är relevant i denna studie då denne påpekar att individens 

ordförråd alltid utvecklas och att utvecklingen främst sker under skolgångens första år då 

elevens receptiva förmåga är mest effektiv. Denna studie är avgränsad till elever i årskurs 3 

vilket gör att studien enligt Viberg kan visa ett väldigt varierande ordförråd. Detta för att 

elevernas receptionsförmåga när det kommer till att lära sig nya ord har en hög potential i 

denna ålder. Denna studie bör således kunna urskilja stora variationer i elevers ordförråd 

beroende på olika aspekter där deras individuella förmåga och miljö är centrala (Lindberg, 

2006) 
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I denna studie kommer jag använda mig av Inger Lindbergs kategorisering av ord i (ibid.) där 

hon delar in ordförrådet i två huvudgrupper, ämnesneutrala och ämnesspecifika ord. Precis 

som Cummins och Viberg är Lindberg specialiserad på andraspråksinlärning. Även om 

hennes kategorisering av ord hör hemma inom forskning om andraspråksinlärning så är den 

mer generellt relevant även för studier inom förstaspråksinlärning. I de två huvudgrupperna 

ämnesneutrala ord och ämnesspecifika ord finns undergrupper vilka specificeras vidare under 

avsnittet ”tidigare forskning” nedan. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning av relevans för denna studie. I avsnittet nämns 

forskning om nationella prov i årskurs 3 men även forskning om ordförrådet och dess 

uppdelning i ämnesneutrala och ämnesspecifika ord. Nationella prov i årskurs 3 infördes så 

sent som 2009 vilket gör att den tidigare forskningen inom området är begränsad. En studie av 

Hagberg-Persson m.fl.,(2010) är en av de få studier som gjorts av det material som används i 

den här studien. Författarna till denna rapport har även varit delaktiga i att konstruera 

nationella prov i svenska i för årskurs 3. Det första nationella provet innehöll olika moment 

med benämningarna A till G. Delmoment G består av en skriv-del där eleverna skall skapa en 

beskrivande text. Enligt det dåvarande styrdokumentet Lpo94 var kravet att texten skulle ha 

ett tydligt innehåll. Målet som skulle uppnås var enligt rapporten följande: Att kunna skriva 

enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår. (ibid. ; 

Utbildningsdepartementet, 1994). Detta kan man koppla till dagens läroplan Lgr11 

(Skolverket, 2010) då bland annat följande kunskapskrav berörs: ”Eleven kan söka 

information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i 

enkla former av faktatexter”. I delmomentet G skulle eleverna skriva en faktatext om 

djurensspråk, ämnet i sig var eleverna bekanta med då det användes i ett tidigare delmoment i 

det nationella provet i svenska. Hela 96% av elevtexterna uppnådde kriterierna för kravnivån 

(Hagberg-Persson et al., 2010) 

I en observation av två olika klasser under nationella proven i svenska vårterminen 2009 

undersöker Daroon Yassin och Erik Borgström främst händelseförloppet under provet. 

Formaliteter angående provet beskrivs noggrant av författarna det vill säga själva processen i 

klassrummet till exempel händelseförloppet och lärarens instruktioner. Författarna har sedan 

valt att fokusera på del E och F vilka är delmomenten för skriv-delen angående berättande 

text. I diskussionen av sin studie så anser de att om vissa elever inte nått kunskapsmålen under 

delmomenten så behöver det inte betyda att de är okunniga när det gäller att skriva en 

berättande text. Detta resonemang bygger på att elever uppfattar uppgiften att berätta olika. 

De kan beroende på tidigare erfarenheter tyda uppgiften på olika sätt och därmed kan man ej 
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enligt författarna ha säkra bevis att eleverna även om de inte når kraven inte har kunskapen 

om att skriva en berättande text. (Borgström & Yassin, 2010) 

Birgitta Garme (2010) beskriver betydelsen av att framställa en text i förhållande till olika 

kriterier. Författaren menar att det är viktigt för eleven att ha en förståelse om texters 

uppbyggnad och vokabulär och därmed kunna urskiljdra textens genre det vill säga förstå 

syftet med texten. Hon skriver om vikten av att anpassa språket beroende på uppgiftens 

kontext och framhåller att texter beroende på dess syfte skiljer sig när det kommer till 

språkliguppbyggnad. Ett exempel hon nämner är att faktatexter ofta har fler substantiv än 

berättande texter. Det är viktigt att elever förstår grunderna i genreskrivande för att på så vis 

kunna anpassa språket till skrivuppgiftenssammanhang. Detta gör att om man har en god 

språkligförståelse så kan man anpassa språket i olika kontexter och genrer samtidigt som man 

har lättare att ta in kontextbunden information i form av ämnesspecifika ord. 

Lindberg (2006) skriver om språket och ordförrådets betydelse. Hon klassificerar orden i två 

huvudgrupper: ämnesneutrala ord och ämnesspecifika ord. De ämnesneutrala orden är 

uppdelade i två grupper den ena gruppen benämns som allmänspråkliga ord. Dessa används 

ofta i talspråket och förekommer frekvent i såväl undervisningen som vardagen. Den andra 

gruppen av ämnesneutrala ord är mer abstrakta och används vanligen mer i skrift än i tal. De 

ämnesspecifika orden är även de representerade i två olika grupper. Den ena gruppen beskrivs 

som allmänspråkliga ord vilka används inom specifika ämnen. Den andra gruppen är 

facktermer vilka är specialiserade termer inom ett visst område.  

Denna uppdelning av ord är hämtat från OrdiL vilket är ett projekt där man försökt att 

kategorisera ordförrådet i frekvent använda läromedel. Ämnesneutrala ord förekommer 

således i flera ämnen medan ämnesspecifika ord är bundna till ett och samma ämne.  

Lindberg skriver även om passivt och aktivt ordförråd vilket många betraktar som synonymt 

med receptivt ordförråd och produktivt ordförråd. Det passiva ordförrådet består av ord en 

person känner igen, förstår och kan relatera till. Det aktiva ordförrådet är ord vilka en person 

djupare förståelse av, inte bara i betydelse av själva ordet utan även när det kommer till 

fonologisk och grammatisk struktur. Det finns olika skäl varför alla ord inte når det aktiva 

ordförrådet. Ett skäl är att man helt enkelt inte använder sig av ordet även om man har fullgod 

kunskap om ordet ifråga. Ett annat skäl är att det kan ta lång tid innan en elev har tillräcklig 

kunskap och säkerhet att själv uttrycka sig med ord ur det passiva ordförrådet, det ska 

tilläggas att varje elev har enskilda förutsättningar när det gäller inlärning av det passiva och 
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aktiva ordförrådet. Det vill säga att mängden tid och erfarenhet för att överföra ett ord från det 

passiva ordförrådet till det aktiva ordförrådet är väldigt individuellt. (ibid)  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka det ordförråd som används i nationella provens 

faktatexter i årskurs 3. Detta undersöks mer specifikt genom följande frågeställningar: 

- Till vilken grad använder eleverna ämnesneutrala respektive ämnesspecifika ord? 

- I vilken utsträckning är de ämnesneutrala orden vilka eleverna använder i sina texter 

typiska vardagsord eller mer abstrakta skriftspråkliga ord? 

- I vilken utsträckning är de ämnesspecifika ord eleverna använder hämtade från andra 

delar av provet? 
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5. Metod 

I denna studie används en textanalys för att svara på frågeställningarna. En textanalys är ett 

tillvägagångssätt att undersöka material i till exempel ett forskningsarbete. Denna studie 

omfattar såväl kvalitativanalys som beskrivande statistik då fokus ligger på att urskilja 

tendenser och mönster i texterna men samtidigt analyseras två enskilda texter mer detaljerat. 

(Bell, 2006) 

För att underlätta undersökningen av elevtexterna blir Lindbergs (2006) kategorisering av ord 

central under analysdelen. Lindbergs uppdelning består som tidigare nämnt av fyra grupper 

varav två ämnesneutrala och två ämnesspecifika kategorier. I tabell 1 framgår hur dessa 

grupper kommer benämnas under analysen. I tabell 1 finns ord från elevtexterna vilka är 

kategoriserade under dessa förkortningar.  I elevtexterna hittades inga ord i kategori B2 därav 

avsaknaden av en förkortning och exempel från elevtexterna i tabellen.  

Tabell 1. Förklaring av kategorisering av ord 

 Förkortning i 

analysen 

Exempel från 

elevtexterna 

Ämnesneutrala ord 

(vardag, verbal) 

A1 på, i, och 

Ämnesneutrala ord 

(abstrakta, skrift) 

A2 ursprungligen, skilja  

Ämnesspecifika ord 

(allmänspråkliga, 

vissa ämnen) 

B1 honor, hanar, 

sillgrisslor 

Ämnesspecifika ord 

(avancerade, 

facktermer)  

 

------------------------- 

 

------------------------ 
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6. Material 

I denna studie kommer nationella prov i svenska analyseras. De berörda texterna är 

faktatexter som eleverna skrivit under vårterminen 2010 då de gick i årskurs 3. I ett tidigare 

delprov har eleverna behandlat texter om strutsar och sillgrisslor i ett läshäfte. Läshäftet ingår 

i delmoment C under benämningen ”Lägg ägg”1. Läraren repeterar information om dessa 

fåglar innan denne visar inspirationsbilden ”Olika fåglar – olika ägg” 2 där strutsen och 

sillgrisslan med respektive ägg är motiv. 

I denna studie används 40 elevtexter varav hälften är skrivna av pojkar respektive flickor. 

Förutom könskvoteringen av elevtexterna har dessa texter valts ut slumpvis av en 

forskningsassistent vid institutionen Nordiska språk, Uppsala Universitet. Vid institutionen 

för nordiska språk arkiveras bland annat nationella prov i svenska och det är därifrån 

elevtexterna är införskaffade. Det nämnda läshäftet från delmoment C kommer även det att 

analyseras i studien. Läshäftet till delmoment C är en faktatext om olika fåglar som hör till en 

annan del av det nationella provet. Av de 40 elevtexterna har jag valt ut två texter, dessa 

skiljer sig åt då den ena texten är stark text och den andra är en svag text enligt min 

bedömning. Dessa texter benämns vid elevtext exempel A och elevtext exempel B. Dessa 

texter kommer återkomma i senare avsnitt av studien. 

I denna studie används en LIX-räknare via internet (www.lix.se). För att få fram 

läsbarhetsindex = LIX räknar man ut en genomsnittlig meningslängd (Lm) genom att ta antal 

ord dividerat med antal meningar. För att ta fram andel långa ord (Lo) så tar man alla långa 

ord, det vill säga ord på fler än sex bokstäver och dividerar dessa ord med det totala antalet 

ord. Man får då fram en kvot som man multiplicerar med 100.  Den totala summan av Lm och 

Lo bilder LIX. Denna beräkning och tolkning gjordes av Carl-Hugo Björnsson 1968. (se 

Lundberg & Reichenberg 2008). I denna studie används även måttet (OVIX). För att räkna ut 

OVIX tas samtliga ord i en text sedan delas dessa på antal lexikonord det vill säga alla unika 

                   
1 Se bilaga 1 
2 Se bilaga 2 

http://www.lix.se/
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ord i texten. Sedan multipliceras den erhållna kvoten med 100. (se Lundberg & Reichenberg, 

2008) 

 För att använda LIX- räknaren i ett konstruktivt syfte har 40st elevskrivna faktatexter om 

strutsar och sillgrisslor från de nationella proven i årskurs 3 vårterminen år 2010 först 

kopierats från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Sedan har dessa 

elevtexter skrivits ner i ett ordbehandlingsprogram via en dator för att sedan klistras in i LIX 

räknaren.  

Tabell 2. Ordanalys av empiriskt material 

 Antal ord per text LIX 

40 elevtexter Medeltal 95 ord per elevtext 24 

Läshäftet delmoment C 196  25 

Elevtext exempel A 167  28 

Elevtext exempel B 37  19 
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7. Etiska överväganden  

Forskningsetiska aspekter enligt Vetenskapsrådet (www.vr.se) rör fyra huvudkrav, nämligen 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Dessa krav 

gäller studier som direkt eller indirekt handlar om individer, exempelvis observationer, 

intervjuer och enkäter.  Innevarande studie omfattar texter som redan är anonymiserade 

därmed är dessa huvudkrav inte möjliga att tillämpa.  Det som däremot ska beaktas i en studie 

av det här slaget är av text-, käll- och analytisk karaktär.  Hänsyn ska tas till vilka analytiska 

ingångar som använts och användningen av data ska vara stringent. 
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8. Analys 

I analysen kommer resultatet av studien visas. Detta avsnitt innehåller olika figurer bestående 

av tabeller och diagram som på ett tydligt sätt visar studiens resultat. Tabeller och diagram är 

viktiga komponenter när man gör en kvantitativanalys med beskrivande statistik. Senare i 

analysdelen studeras två av elevtexterna mer detaljerat vilket gör att läsaren får en bättre insyn 

i hur elevtexterna är uppbyggda.  

 

8.1 Frekventa ord 
 

Lix-räknaren sorterar alla ord och ger en siffra på hur många gånger ett ord förekommer i en 

text. I tabell 3 har orden ägg, äggen och ägget högst frekvens. Dessa tre ord har tillsammans 

en frekvens på 296. Resultatet blir således att ur alla 40 elevtexterna har ägg, äggen och ägget 

påträffats 296 gånger. Tabell 3 är bearbetad data där ordet ägg analyserats som ett ord oavsett 

bestämd eller obestämd form respektive singular eller plural. Detta för att analysen ska bli 

mer korrekt. Även orden struts och sillgrissla är bearbetade med samma metod. Tabell 3 visar 

bara de 10 mest frekventa orden, för att se samtliga ord med frekvens se bilaga 33.  

 Ord Frekvens 

1 ägg/äggen/ägget 296 

2 är 152 

3 och 116 

4 struts/strutsar/strutsen/strutsens 116 

5 sillgrisslan/sillgrisslor/sillgrisslorna/sillgrisslans/sillgrisslornas 107 

6 på 92 

7 i 88 

8 kan 84 

9 olika 77 

10 har 74 

Frekventa ord i elevtexter tabell 3. 

                   
3 Bilaga 3 innehåller rådata där ord som ägg, struts och sillgrisslan inte är bearbetade på samma sätt som i tabell 
3. 
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Tabell 3, visar de 10 vanligaste orden från elevtexterna, kolumnen till höger visar frekvensen 

på ordet. I tabell 3 kan man avläsa att funktionsorden4 har en hög frekvens i elevtexterna. Det 

finns tre substantiv representerade i tabellen och deras närvaro beror främst på att de var 

centrala i det givna faktaämnet. Även tre verb är representerade i tabellen medan adjektiv 

saknas. Av de befintliga ord i tabellen har jag valt att kategorisera ordet struts och sillgrisslan 

under benämning B1 då de enligt min bedömning är ämnesspecifika ord. Alla de andra orden 

i tabellen infaller under kategorin A1. Ordet ägg var det enda ordet i denna tabell vilket enligt 

mig var svår att kategorisera. Efter vissa överväganden ansåg jag att ägg är ett ord som elever 

stöter på frekvent i sin vardag och därmed bör kategoriseras inom kategorin A1. 

De 40 elevtexterna bestod av totalt 3792 ord. 530 av dessa är lexikala och vissa förekommer 

mer frekvent än andra. Elevtexternas ordvariationsindex (OVIX) blev 38,84 vilket är ett 

relativt lågt resultat. Enligt Lundberg & Reichenberg (2008) betyder det att texten har ett 

smalt vokabulär och att författarna i det här fallet eleverna ofta uttrycker sig med samma ord. 

Detta kan kopplas till att elevernas aktiva ordförråd inte är så stort. Om det aktiva ordförrådet 

hade varit mer utvecklat skulle eleverna använt sig av en rikligare vokabulär och därmed hade 

OVIX blivit högre.  

 

8.2 Ämnesneutrala ord och ämnesspecifika ord 
 

Tidigare i detta arbete delades orden in i olika kategorier under avsnittet ”metod”. De två 

huvudgrupper vilka orden är indelades i är ämnesneutrala ord och ämnesspecifika ord. De 

ämnesneutrala orden är uppdelade i två undergrupper varav den ena gruppen innehåller ord 

vilka används frekvent i vardagen och oftast används i talspråket. Den andra gruppen är ord 

vilka kan vara abstrakta och ofta används i skrift.  De ämnesspecifika orden är även de 

uppdelade i två undergrupper. Den ena gruppen är ord vilka används inom ett fåtal ämnen i ett 

särskilt syfte. Den andra gruppen är facktermer vilka är specifika inom ett ämne, dessa ord är 

avancerade och påträffas ej i elevtexterna. 

 

                   
4 Typiska klasser av funktionsord är pronomen, prepositioner och konnektorer inneslutande konjunktioner 
subjunktioner och infinitivmärke. Många adverb har också karaktären av funktionsord. (Lindström, 2008) 
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Diagram 1. Kategorisering av de 530 lexikala orden i elevtexter  

Diagram 1, visar tydligt att elevtexterna innehåller mer ämnesneutrala än ämnesspecifika ord. 

Ungefär 87% av de 530 orden är ämnesneutrala. Över 75% av orden är kategoriserade i 

gruppen A1. Det betyder att den större delen av det vokabulär eleverna använder sig av i 

faktatexterna är ord de frekvent använder i hemmet i sin vardag. Orden i kategoriseringen A2 

är även de ämnesneutrala men de används inte i samma utsträckning i elevernas texter då de 

vanligtvis figurerar i skrift i jämförelse med tal. Eftersom vardaglig kommunikation oftast är 

talspråklig gör det således att eleverna inte har lika god vokabulär när det angår det vardagliga 

skriftspråket (A2). Ord i kategoriseringen B1 är ord vilka är specifika för sitt område. Dessa 

kan användas i ett skolspråk eller något annat specifikt språk, till exempel vid 

fotbollsträningar eller i sånglektioner.  

 

8.3 Elevtexter och läshäftet 
 

Intressant blir även att jämföra ordförrådet i elevtexterna med det ordförråd som finns i 

delmoment C i samma prov. Delmoment C är ett moment där eleverna tidigare läst en 

faktatext om bland annat strutsar och sillgrisslor. Man kan på så sätt se i vilken grad eleverna 

återanvänder de ord som redan finns i delmoment C. 

 

 

A1 - Ämnesneutrala 
ord (vardag, 
verbal); 421A2 - Ämnesneutrala 

ord (abstrakta, 
skrift); 39

B1 -
Ämnesspecifika ord 

(allmänspråkliga, 
vissa ämnen); 70

KATEGORISERING AV DE 530 UNIKA ORDEN

A1 - Ämnesneutrala ord (vardag,
verbal)

A2 - Ämnesneutrala ord (abstrakta,
skrift)

B1 - Ämnesspecifika ord
(allmänspråkliga, vissa ämnen)
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Diagram 2. Antal ord i gruppen A2 vilka förekommer i läshäftet till delmoment C  

 

Diagram 2 visar hur stor andel av orden som förekommer i delmoment C i nationella proven 

våren 2010.  Diagrammet visar tydligt att de flesta orden i elevtexterna som hör hemma i A2-

gruppen inte är tagna ur läshäftet i delmoment C. Detta tyder på att eleverna sedan tidigare har 

en grundläggande kunskap om dessa ord och vet hur de skall användas. De flesta ord i 

gruppen A2 ingår således i elevernas aktiva ordförråd sedan tidigare.  

 

Diagram 3. Antal ord i gruppen B1 vilka förekommer i läshäftet till delmoment C  

 

Staplarna i Diagram 3, visar andelen ord vilka fanns med i delmoment C i de nationella 

proven och samtidigt fanns med i de skrivna elevtexterna. Om man jämför Diagram 2 och 
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Diagram 3 så ser man att det är betydligt fler ord från kategorin B1 som används i både 

elevtexterna och läshäftet till delmoment C i jämförelse med ord från kategorin A2. Orden 

struts och hona vilka tillhör kategorin B1 används regelbundet i elevtexterna och läshäftet. 

Detta gör att de ovanstående orden är registrerade som ord vilka förekommer i både 

elevtexterna och läshäftet enligt Diagram 3.  Ordet strutshona förekom frekvent i elevtexterna 

men förekommer inte direkt ur läshäftet. Detta gör att ordet strutshona inte är registrerat som 

ett ord som förekommer i både elevtexterna och läshäftet. Denna tolkning gjordes för att 

eleverna har använt sin kognitiva förmåga då de omtolkat hona till strutshona och därmed 

skapat ett nytt ord vilket inte existerade i läshäftet. Med det vill påpekas att det finns flera ord 

vilka bara ingår i elevtexterna men som med en friare tolkning skulle kunna ingå i läshäftet 

och elevtexterna.  

Diagram 3 visar hur många lexikala ord det finns i elevtexterna vilka tillhör kategorin B1. 

Diagram 3 tyder även att ungefär hälften av orden i kategorin B1 förekom i både elevtexterna 

och läshäftet. Detta kan tyda på att nästan hälften av orden i kategorin är nya ord som 

eleverna har kommit i kontakt med under de nationella proven våren 2010 även om eleverna 

kan ha haft kunskap om några av orden sedan tidigare.  

Tabell 2 under avsnittet ”metod” visar att elevtexterna har ett varierande LIX och de utvalda 

exemplen på elevtexter (Elevtext A och B) är de som står längst ifrån varandra. Läshäftet och 

elevtexternas genomsnittliga LIX ligger nära varandra vilket tyder på att läshäftet i ett 

läsförståelseperspektiv kan anses befinna sig på en rimlig nivå för eleverna. Men Elevtext A 

har ett högre LIX än läshäftet från delmoment C vilket visar att Elevtext A är mer svårläst än 

läshäftet. Analysen tyder även på stora skillnader när det rör den totala mängden ord i 

elevtexterna. Enligt studien innehåller elevtext A drygt fyra gånger mer ord än elevtext B.  

 

8.4 Ingående analys av läshäftet och elevtexter 
 

Här analyseras elevtext exempel A och B och läshäftet till delmoment C. Detta för att mer 

konkret förstå skillnaden när det kommer till elevernas individuella skrivförmåga samt se hur 

elevtexterna förhåller sig till läshäftet i delmoment C. Dessa två elevtexter har jag valt ut ur de 

40 elevtexter jag haft till mitt förfogande. När dessa två texter valdes ut låg fokus på att välja 

ut en lite svagare text och en lite starkare text för att framhäva den individuella skillnaden 

mellan eleverna. 
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Nedanstående text är en del av texten i läshäftet tillhörande delmoment C i de nationella 

proven. Texten är anpassad till eleverna så de skall kunna förstå den och kunna ta intryck 

därefter. Meningarna är relativt korta för att eleverna ska ha möjlighet att följa med i texten.  

 

”Strutsen är den största nu levande fågeln. Den lägger också det största ägget av alla. Det kan 

väga nästan två kilo. Strutsen bor på torra slättområden i Afrika. Hanen skrapar upp grunda 

gropar i marken åt honan. Hon väljer ut en grop där hon lägger flera ägg. Andra honor kan också 

lägga ägg där. Ibland är det ända upp till 30 ägg tillsammans… ” (Utdrag från delmoment 

C ”Lägg ägg” Läshäfte nationella proven VT 2010) 

 

Elevtext A (se nedan) påminner om texten från läshäftet, meningarna är ungefär lika långa 

och författaren använder ett likvärdigt språk om man jämför med skrivhäftet. När man läser 

texten uppstår ett flöde och man märker att författaren har ett välutvecklat ordförråd. 

Ämnesspecifika ord som Afrikanska slätterna, honor, hona och hanen figurerar i texten 

samtidigt som förkortningar används i form av kg och st.  

 

Strutsen bor på de Afrikanska slätterna. Hanen gräver ett hål i marken sedan kommer en hona 

och läger ägg. Många strutshonor kan lägga ägg i ett hål. Honorna vaktar äggen på dagen och 

hanen på natten. Ett struts ägg kan väga 2 kg st...  (Utdrag från elevtext A) 

 

Elevtext B (se nedan) är betydligt kortare än elevtext A, författaren använder sig av korta 

meningar och detta skapar svårigheter för läsaren då texten inte når något flyt utan läses i 

punktform. Texten är inte lika rikt på ämnesspecifika ord i jämförelse med elevtext A vilket 

tyder på att eleven som har skrivit elevtext B inte har ett lika stort ordförråd som författaren 

av elevtext A. 

 

Strutsen är två meter lång. Den väger 62 kg. På natten lägger hanen ägg och på natten lägger 

honan ägg. Dom bor i öknen. Dom lägger 30 ägg. Strutsen springer fort...  (Utdrag från 

elevtext B) 
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Tidigare i analysen har det framgått att elevtext A är en mer utvecklad text än elevtext B 

något som dessa utdrag förtydligar. Elevtext A har mer gemensamt med Läshäftet ”Lägg ägg” 

från Delmoment C än vad den har med Elevtext B. Dock kan man diskutera om författaren av 

elevtext B förstått uppgiften korrekt och tolkat lärarens instruktioner på rätt sätt. Precis som 

Yassin och Borgström (2010) nämnt tidigare i studien så bör man ta hänsyn till elevens 

uppfattning av situationen och sätta in det i sammanhanget texten producerats innan man 

dömer elevens förmåga att skriva faktatexter. Därför kan man enligt Yassin och Borgström 

inte utesluta att författaren av elevtext B besitter en bättre förmåga av att skriva faktatexter än 

vad resultatet utvisar.  
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9. Diskussion och sammanfattning  

Under denna huvudrubrik kommer studiens resultat sammanfattas sedan följer en diskussion 

av resultatet. Under denna diskussion framförs mina synpunkter på resultatet samtidigt 

återkopplas resultatet till avsnittet ”tidigare forskning”.   

9.1 Sammanfattning 
 

I avsnittet ”syfte och frågeställningar” ställdes dessa tre frågor vilka besvaras i detta avsnitt: 

- Till vilken grad använder eleverna ämnesneutrala respektive ämnesspecifika ord? 

- I vilken utsträckning är de ämnesneutrala orden vilka eleverna använder i sina texter 

typiska vardagsord eller mer abstrakta skriftspråkliga ord? 

- I vilken utsträckning är de ämnesspecifika ord eleverna använder hämtade från andra 

delar av provet? 

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att eleverna använder sig mer av ämnesneutrala ord i 

jämförelse med ämnesspecifika ord. Drygt 85% av alla unika ord är enligt denna analys 

ämnesneutrala medan den resterande procenten är ämnesspecifika. Detta betyder att eleverna 

använde sig mer av de ord de brukar i sin hemmiljö kontra klassrumsmiljö. Studien visar även 

att av de ämnesneutrala orden eleverna använder i sina faktatexter så är betydligt fler ord vilka 

tillhör undergruppen A1 än A2. Det mer vardagliga ordförrådet används drygt tio gånger 

oftare än det mer skriftliga och abstrakta ordförrådet. Analysen antyder även att det är 

betydligt fler ord från gruppen B1 än gruppen A2 vilka påträffas både i elevtexterna och 

läshäftet från delmoment C. Drygt 44% av de ord vilka är kategoriserade i gruppen B1  

återfinns även i läshäftet till delmoment C. Detta är en relativt hög andel av ord i jämförelse 

med ord vilka kategoriserades i gruppen A2 där bara drygt 12% av orden från elevtexterna 

åter finns i läshäftet. Den slutsats man kan dra av denna jämförelse är att de flesta av eleverna 

influerades av orden i kategorin B1 i jämförelse med A2. Det kan även tyda på att eleverna 

har ett bredare ordförråd av ord i kategorin A2 gentemot kategorin B1. 



  

23 

 

 

9.2 Diskussion av resultat 
 

Vikten av att läraren använder sig av CALP det vill säga ett skolrelaterat ordförråd (Cummins, 

2008) bör ej underskattas då eleverna enligt denna studie har en förmåga att placera nya 

ämnesspecifika ord i sitt passiva ordförråd för att sedan överföra dessa till sitt aktiva 

ordförråd. De ämnesspecifika orden är viktiga för eleverna då de senare kommer få en central 

roll i deras utbildning. Med ett välutvecklat passivt ordförråd underlättas exempelvis 

läsförståelse senare i skolgången. Om man även kan behandla dessa ord och använda dem i tal 

och skrift och i och med detta transformerar orden från det passiva till det aktiva ordförrådet 

så kommer man kunna uttrycka sig i olika situationer inom olika ämnen. Detta gör att man i 

framtiden kommer att ha införskaffat sig ett rikt skolrelaterat ordförråd med många 

ämnesspecifika ord. Detta kan återkopplas till Garme (2010) där hon framhåller betydelsen av 

att kunna anpassa språket till situationen så det blir begripligt för mottagaren. Om man har en 

god språkligförståelse kan man transformera många ämnesspecifika ord från sitt passiva 

ordförråd till sitt aktiva ordförråd genom att använda dessa ord i skrift. Om en elev lär sig nya 

ord kommer den så snart i kontakt med flera förut okända ord och därmed har elev ytterligare 

en möjlighet att utöka sin vokabulär. 

I analysen bestämde jag mig för att använda Lindbergs kategorisering av ord (Lindberg, 

2009). I viss mån var denna kategorisering inte idealisk då kategoriseringens grund bygger på 

ordförråd i läroböcker och inte elevtexter. Av den anledningen påträffades inga ord 

tillhörande kategorin B2 i elevtexterna. Dock gav det ett tecken på att elevernas ordförråd 

ännu inte är så utvecklat i årskurs 3 utan att individernas ordförråd ständigt utvecklas efter 

lågstadiet i enlighet med Viberg (1983). 

 

Personligen är jag inte förvånad över de resultat studien visar. Att elever i årskurs 3 generellt 

använder sig mer av ämnesneutrala ord gentemot ämnesspecifika ord var ingen större häpnad. 

Det som dock var mest intressant var den delen av analysen när orden i läshäftet ”Lägg ägg” 

studerades kombinerat med elevernas vokabulär i sina egna elevtexter se Diagram 2 och 

Diagram 3. Det var en betydligt större andel av ord i kategorin B1 (ämnesspecifika ord) i 

jämförelse med orden i kategorin A2 (abstrakta och skriftspråkliga ämnesneutrala ord) vilka 
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förekom i både elevtexterna och läshäftet. Det tyder på att eleverna har stor potential att utöka 

sitt ämnesspecifika ordförråd.  

 

 

9.3 Metoddiskussion  
 

När texterna analyserades användes en LIX-räknare, denna metod var ett bra redskap för att 

utforska elevtexter med avseende på vokabulär. Med hjälp av LIX-metoden beräknades bland 

annat det totala antalet ord och hur frekvent orden förekom i elevtexterna. LIX-räknaren var 

ett bra hjälpmedel, denna metod sparade mig massor av tid samtidigt som den gav en korrekt 

ordräkning.  

När man kategoriserar ord i olika grupper så finns det alltid ord vilka befinner sig i en gråzon 

för att de kan passa in i olika kategorier. Detta gör att kategoriseringen av orden blir en 

avvägning och en tolkningsfråga. Ett ord jag hade stora problem att kategorisera var ordet 

mönster vilket jag ansåg passade in i alla tre kategorierna. Ett mönster kan vara något konkret 

som ett mönster på en tröja. Det kan även betyda att man ska urskilja olika mönster i en 

statistiskundersökning. I det här fallet blir mönster något abstrakt och som i sitt sammanhang 

är ett ord som är mer ämnesspecifikt än ämnesneutralt. I läshäftet delmoment C handlar ordet 

mönster i det här fallet om mönstret på ett ägg. Mönstret i det här fallet är något man kan se 

men inte ta på. Man kan ta på ägget men man kan inte urskilja olika mönster på ett ägg genom 

att ta på äggets mönster. Därför har jag valt att kategorisera ordet mönster under 

ämnesneutrala ord i undergruppen innehållande abstrakta och skriftspråkliga ord. Att vara 

medveten om denna svåra process det vill säga att göra en konsekvent kategorisering av orden 

är en viktig del i en analys. Att väga ord mot varandra för att göra en rättvis kategorisering är 

en bra metod då man tar hänsyn till kontexten. 

Ett annat tolkningsproblem uppstod när fokus riktades på att analysera de ämnesspecifika 

orden (B1) i elevtexterna med de ämnesspecifika orden i läshäftet till delmoment C (se 

Diagram 3.)  Enligt diagrammet var färre än hälften av de ord vilka användes i elevtexterna 

befintliga i läshäftet.  Det fanns även några ord som var svåra att bedöma ordet strutshonar 

var ett av dessa. Även om ordet struts och honor förekommer i läshäftet existerar inte ordet 

strutshonor. Om eleverna har använt ordet strutshonor är den gjorda bedömningen att de 

använt ett ämnesspecifikt ord vilket direkt inte existerade i läshäftet. I och med denna 
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bedömning är de ord vilka använts både i läshäftet och elevtexterna i underkant då de med en 

annan bedömning varit betydligt fler till antalet. 
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Bilaga 1
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 Ord                Frekvens 

   

1 ägg 192 

2 är 152 

3 och 117 

4 på 91 

5 i 89 

6 kan 83 

7 olika 77 

8 strutsen 75 

9 äggen 74 

10 har 74 

11 det 72 

12 en 71 

13 den 67 

14 sillgrisslan 61 

15 dom 58 

16 att 56 

17 som 53 

18 inte 50 

19 lägger 50 

20 för 40 

21 honan 39 

22 ett 37 

23 sina 35 

24 så 32 

25 hanen 30 

26 ägget 30 

27 bor 27 

28 största 26 

29 ska 25 

30 ner 24 

31 lägga 24 

32 de 23 

33 fåglar 23 

34 struts 21 

35 30 21 

36 mönster 21 

37 grop 21 

38 upp 20 

39 där 20 

40 bara 20 

41 – 19 

42 till 19 

43 kilo 19 

44 färger 18 

45 andra 18 
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46 sillgrisslor 17 

47 sillgrisslans 17 

48 samma 17 

49 2 17 

50 när 17 

51 väger 16 

52 klipphylla 16 

53 om 16 

54 gräver 16 

55 runt 16 

56 då 15 

57 fågeln 15 

58 får 15 

59 men 15 

60 bli 14 

61 svart 14 

62 flyga 14 

63 bo 13 

64 fågel 13 

65 av 13 

66 nu 13 

67 springa 13 

68 springer 13 

69 väldigt 13 

70 gropar 13 

71 vit 13 

72 också 13 

73 hål 12 

74 honor 12 

75 ut 11 

76 avlånga 11 

77 strutsens 11 

78 flera 11 

79 lång 11 

80 sitt 11 

81 spetsiga 11 

82 ungarna 11 

83 natten 11 

84 deras 10 

85 vita 10 

86 klipphyllor 10 

87 sillgrisslorna 10 

88 läger 10 

89 sen 9 

90 lever 9 

91 igen 9 

92 snabbt 9 

93 levande 9 

94 kommer 9 

95 rullar 9 
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96 spetsigt 9 

97 vaktar 9 

98 blir 9 

99 väga 9 

100 ben 9 

101 hon 8 

102 man 8 

103 två 8 

104 strutsar 8 

105 dagen 8 

106 ramla 8 

107 många 8 

108 hals 8 

109 alla 7 

110 från 7 

111 känna 7 

112 med 7 

113 marken 7 

114 fort 7 

115 långa 7 

116 ena 7 

117 hona 7 

118 stycken 7 

119 ser 7 

120 välja 6 

121 nästan 6 

122 gropen 6 

123 lite 6 

124 utan 6 

125 honorna 6 

126 världens 6 

127 kg 6 

128 stora 6 

129 små 5 

130 pingvin 5 

131 inget 5 

132 lätt 5 

133 cirkel 5 

134 grunda 5 

135 överlever 5 

136 klipphyllan 5 

137 strutshonor 5 

138 eller 5 

139 svarta 5 

140 avlångt 5 

141 trångt 5 

142 trilla 5 

143 ruva 4 

144 ruvar 4 

145 knuff 4 
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146 vara 4 

147 ibland 4 

148 bon 4 

149 havet 4 

150 fjädrar 4 

151 afrika 4 

152 ramlar 4 

153 strutsägg 4 

154 kläcks 4 

155 rulla 4 

156 pingviner 4 

157 ovala 4 

158 mage 4 

159 strutshanen 4 

160 magen 4 

161 sidan 4 

162 grund 4 

163 väljer 4 

164 över 4 

165 djur 4 

166 tillsammans 4 

167 spetsig 4 

168 några 4 

169 ungar 4 

170 sillgrisslornas 4 

171 uppe 4 

172 färg 4 

173 sillgrissla 4 

174 bort 4 

175 lika 4 

176 sig 4 

177 bra 4 

178 bak 3 

179 klippblock 3 

180 värper 3 

181 även 3 

182 människor 3 

183 aldrig 3 

184 kanske 3 

185 meter 3 

186 ändå 3 

187 just 3 

188 gör 3 

189 därför 3 

190 ta 3 

191 fåglarna 3 

192 dem 3 

193 liten 3 

194 hålet 3 

195 stor 3 



  

36 

 

196 fram 3 

197 fast 3 

198 1 3 

199 finns 3 

200 flesta 3 

201 svårt 3 

202 skydda 3 

203 kroppen 3 

204 vi 3 

205 komma 3 

206 skulle 3 

207 varje 3 

208 störst 3 

209 kläckts 3 

210 sida 3 

211 ungefär 3 

212 huvudet 3 

213 brukar 3 

214 ha 3 

215 liga 2 

216 år 2 

217 åt 2 

218 liknar 2 

219 likadana 2 

220 ligger 2 

221 ligga 2 

222 änden 2 

223 runda 2 

224 snabb 2 

225 snabbaste 2 

226 smala 2 

227 skilja 2 

228 savannen 2 

229 ungen 2 

230 spets 2 

231 tills 2 

232 strutsarna 2 

233 stup 2 

234 sverige 2 

235 st 2 

236 tar 2 

237 taget 2 

238 vanliga 2 

239 råkar 2 

240 vill 2 

241 vilket 2 

242 oftast 2 

243 vingar 2 

244 mycket 2 

245 världen 2 
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246 ovanför 2 

247 plats 2 

248 vid 2 

249 vet 2 

250 riktigt 2 

251 vilda 2 

252 vilken 2 

253 mellan 2 

254 lär 2 

255 gräva 2 

256 barnen 2 

257 beige 2 

258 berg 2 

259 eget 2 

260 gamla 2 

261 klippan 2 

262 alltid 2 

263 egg 2 

264 fötterna 2 

265 bergshylla 2 

266 iväg 2 

267 fler 2 

268 bygger 2 

269 hitta 2 

270 börjar 2 

271 direkt 2 

272 han 2 

273 bergsklippor 2 

274 dör 2 

275 inga 2 

276 högt 2 

277 klippor 2 

278 ganska 2 

279 knuffa 2 

280 först 2 

281 första 2 

282 fel 2 

283 finnas 2 

284 lega 2 

285 lagt 2 

286 känner 2 

287 kläckta 2 

288 få 2 

289 doms 1 

290 tillför 1 

291 fjädrarna 1 

292 timmen 1 

293 torra 1 

294 dygnet 1 

295 fisk 1 
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296 tappa 1 

297 tagna 1 

298 tappar 1 

299 dö 1 

300 strutshanarna 1 

301 dennes 1 

302 trodde 1 

303 tuss 1 

304 turas 1 

305 strutsbo 1 

306 cirklar 1 

307 strutsägget 1 

308 faller 1 

309 tur 1 

310 tror 1 

311 fall 1 

312 trånga 1 

313 dana 1 

314 strutshanarnas 1 

315 dög 1 

316 under 1 

317 strutsungen 1 

318 svartbruna 1 

319 störda 1 

320 faran 1 

321 strutsungarna 1 

322 strutsungar… 1 

323 falköping 1 

324 fakt 1 

325 stöter 1 

326 endast 1 

327 svåra 1 

328 strutspappan 1 

329 strutshanne 1 

330 stulna 1 

331 sönder 1 

332 söt 1 

333 ställe 1 

334 efter 1 

335 säkert 1 

336 strutshonorna 1 

337 eftersom 1 

338 stå 1 

339 ställen 1 

340 större 1 

341 brun 1 

342 79km 1 

343 afrikanska 1 

344 våra 1 

345 5km 1 
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346 4-6 1 

347 220 1 

348 30st 1 

349 vår 1 

350 alltså 1 

351 annan 1 

352 at 1 

353 andras 1 

354 värden 1 

355 anat 1 

356 värdens 1 

357 ännu 1 

358 62 1 

359 öknen 1 

360 ögonen 1 

361 15 1 

362 12 1 

363 överallt 1 

364 1år 1 

365 överleva 1 

366 året 1 

367 2kg 1 

368 ätas 1 

369 ärr 1 

370 äter 1 

371 3 1 

372 åker 1 

373 åka 1 

374 bajsar 1 

375 bakdelen 1 

376 borta 1 

377 vakta 1 

378 utrymmen 1 

379 vaktas 1 

380 valt 1 

381 vanligast 1 

382 bomull 1 

383 ute 1 

384 bruna 1 

385 börja 1 

386 unge 1 

387 både 1 

388 bättre 1 

389 ursprungligen 1 

390 upptill 1 

391 vanligt 1 

392 var 1 

393 benvita 1 

394 viken 1 

395 bergshyllor 1 
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396 vissa 1 

397 barn 1 

398 bakom 1 

399 vit- 1 

400 bero 1 

401 vatten 1 

402 varandra 1 

403 boet 1 

404 varelsen 1 

405 varför 1 

406 varma 1 

407 blev 1 

408 ca 1 

409 fåglar-olika 1 

410 jägare 1 

411 noga 1 

412 jättemånga 1 

413 nulevande 1 

414 nära 1 

415 någon 1 

416 innan 1 

417 jättestora 1 

418 mörkbrun 1 

419 måste 1 

420 kant 1 

421 möjligt 1 

422 kamouflerade 1 

423 mörkblå 1 

424 mönstrat 1 

425 någonstans 1 

426 ingen 1 

427 passar 1 

428 passa 1 

429 höga 1 

430 hög 1 

431 hårt 1 

432 precis 1 

433 håller 1 

434 ovalt 1 

435 högst 1 

436 idag 1 

437 ihåg 1 

438 oh 1 

439 hörnet 1 

440 orange 1 

441 omkring 1 

442 mänskor 1 

443 kanten 1 

444 längre 1 

445 kläcktes 1 
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446 läget 1 

447 längst 1 

448 - 1 

449 kläckas 1 

450 lättare 1 

451 konstigt 1 

452 ljusbrun 1 

453 kvällen 1 

454 land 1 

455 kunna 1 

456 lilla 1 

457 krafsar 1 

458 kropp 1 

459 klipporna 1 

460 långt 1 

461 klar 1 

462 klara 1 

463 klarar 1 

464 mittemellan 1 

465 morgonen 1 

466 människobäbisar 1 

467 kanter 1 

468 medans 1 

469 massor 1 

470 madagaskar 1 

471 låter 1 

472 klippkanten 1 

473 mamman 1 

474 klipphyllorna 1 

475 klippiga 1 

476 putta 1 

477 päls 1 

478 smuts 1 

479 fötter 1 

480 smal 1 

481 förutom 1 

482 försöker 1 

483 försvarar 1 

484 snabba 1 

485 slätterna 1 

486 skålen 1 

487 simma 1 

488 gråa 1 

489 grävde 1 

490 groparna 1 

491 skål 1 

492 skall 1 

493 försvara 1 

494 snurra 1 

495 stark 1 
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496 färdig 1 

497 fåglar- 1 

498 sticker 1 

499 framme 1 

500 formade 1 

501 format 1 

502 lejon 1 

503 förs 1 

504 förstörda 1 

505 snurrar 1 

506 sover 1 

507 spark 1 

508 speciellt 1 

509 sparka 1 

510 gråter 1 

511 gul 1 

512 heter 1 

513 rundade 1 

514 hjälper 1 

515 hennes 1 

516 rädd 1 

517 råka 1 

518 rätt 1 

519 honans 1 

520 honstrutsar 1 

521 påminner 1 

522 hållen 1 

523 hända 1 

524 hundra 1 

525 rov 1 

526 hotar 1 

527 helst 1 

528 hela 1 

529 hade 1 

530 halsen 1 

531 går 1 

532 gången 1 

533 gulliga 1 

534 gå 1 

535 halv 1 

536 sedan 1 

537 samtidigt 1 

538 sammanlagt 1 

539 sanden 1 

540 satte 1 

541 se 1 

542 hanarna 1 

543 flyger 1 
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