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Sammandrag

I denna uppsats har svenskans ordföljd, och dess problematik för inlärare, i huvudsats och 

bisats i påståendesats samt huvudsats och bisats i direkta frågesatser undersökts och jämförts 

utifrån texter från två olika grupper som lärt  sig svenska vid två skilda institutioner.  Mer 

specifikt har felplacering av subjekt, verb och satsadverbial samt avsaknad av subjekt, verb 

och  bisatsinledare  studerats.  Metoden  har  varit  både  kvantitativ  och  kvalitativ  men även 

komparativ. Resultatet visar att det finns svårigheter att producera korrekt ordföljd men att 

skillnaderna  mellan grupperna  är  relativt  små.  Problematiken följer  i  de flesta  avseenden 

samma mönster och ingen grupp utmärker sig markant specifikt inom något område. 

Nyckelord: huvudsatsordföljd, bisatsordföljd, ordföljdsproblematik, andraspråksinlärare.
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1 Inledning

”Ordföljden i svenska är inte fri – det finns en bestämd ordning mellan satsdelarna, i både 

huvudsatser och bisatser” (Josefsson 2010:187). Detta är något som lätt kan skapa problem 

för andraspråkstalare, och kanske i synnerhet för de som inte har ett germanskt språk som 

modersmål. Svenskan är ett så kallat SVO-språk med en grundläggande ordföljd och en tydlig 

regel för var det finita verbet i satsen måste stå, den så kallade  V2-regeln, vilken nämligen 

betyder att det finita verbets plats har en viktig funktion då den skiljer på påståendesatser och 

direkta frågesatser. Fastän ordföljden till viss del är varierbar följer den specifika regler som 

talar om hur den kan och får varieras och vilka satsdelar som är tillåtna att flyttas på för att 

framhäva en viss information i en sats. Denna kunskap är väsentligt att inneha dels för att 

kunna bygga en korrekt sats, dels för att kunna bygga en varierbar och mer läsvänlig text. I 

bisatser är det dock inte så, vilket är ytterligare aspekt att ta hänsyn till.  Det finita verbet 

hamnar visserligen fortfarande på andra plats, förutom i de fall då det finns ett satsadverbial, 

men subjektet måste alltid stå framför verbet – på så vis är bisatsen inte varierbar i förhållande  

till huvudsatsen där andra satsdelar än subjektet kan stå i just  spetsställning. Svenskan har 

även ett  platshållartvång där ett subjekt alltid krävs, oavsett om det är ett egentligt subjekt 

eller ett formellt, i huvudsats och bisats samt i direkta frågesatser. Sammanfattningsvis kan 

alltså  sägas  att  ordföljen  i  huvudsats  kan  varieras  genom  att  olika  satsdelar  placeras  i 

huvudsatsens fundament, exempelvis subjekt, adverbial, objekt, bisats eller infinitivfras. Men 

eftersom  svenskan  är  tämligen  ovanlig  genom denna  satskonstruktion  vållar  detta  ibland 

svårigheter för andraspråksinlärare (Ballardini m.fl 1986).

1.1 Syfte och avgränsning

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det bland inlärare, som befinner sig på samma 

nivå i svenskinlärningen men som deltagit i olika kurser i svenska, finns en skillnad när det 

kommer till ordföljd, eller snarare ordföljdsproblematik, i huvudsats, bisats samt i huvudsats 

och bisats i frågor – frågor är huvudsatser men då de emellanåt har andra regler för ordföljd 

delas de därför in i en egen kategori. Meningen är att undersöka dessa inlärare utifrån grupp 

då de har lärt  sig svenska vid två olika institutioner, en grupp är gymnasieelever och den 

andra är studenter vid ett universitet. Med det sagt behöver inte undervisningen som sådan ha 

haft olika tillvägagångssätt men slutproven är inte identiska, fastän de i viss mån ska vara 

likvärdiga,  vilket  teoretiskt  kan  bidra  till  att  skillnader  i  gruppernas  språknivå  uppträder. 
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Syftet  är,  mer  specifikt,  att  se  om  dessa  grupper  skiljer  sig  från  varandra  i  inkorrekt 

producerad ordföljd vad gäller subjektets, det finita verbet och satsadverbialets placering i 

nämnda satstyper, men även vad gäller eventuella felaktiga strykningar av subjekt, finit verb 

samt bisatsinledare. Syftet är också att se i vilka avseenden detta sker, alltså hur skillnaderna 

tar sig uttryck både kvantitativt och kvalitativt – även om undersökningens tyngdpunkt ligger 

på det kvantitativa.

Min hypotes är att det i båda gruppernas texter förekommer inkorrekta satser samt att det 

finns skillnader mellan grupperna, dels kvantitativt i antal misstag och grammatiska fel som 

antagligen gjorts, dels kvalitativt i hur felen ser ut och i vilka sammanhang de uttrycks. Detta 

till trots att de bör ligga på en relativt snarlik nivå.

Andra  fel  finns  säkerligen  vad  det  exempelvis  gäller  kongruensharmoni,  korrekt 

verbböjning eller inkorrekt subjekts-/objektsform i satserna, men denna uppsats kommer inte 

att  avhandla dessa aspekter och däri  ligger avgränsningen för studien.  Då en skribent har 

skrivit  honom när det egentligen rör sig om ett subjekt eller då ett verb står i fel form har 

ingen  betydelse  –  om skribenten  uttrycker  de  aktuella  delarna  på  deras  respektive  plats 

kommer  de  att  betraktas  som  befintliga  och  därmed  inte  registeras  som  inkorrekta.  Ett 

exempel på detta är denna sats: ”Man kan vissa sig i ovanliga situationer på olika sätt” – en 

mening där  innebörden inte  är  helt  klar  med tanke på  kontexten  den  står  i  men där  det 

ordföljdsmässigt inte finns några fel.  Detta klargörs för att det kommer att presenteras fler 

citat och dessa kommer emellanåt att inneha en del felaktigheter utöver själva analysen. På så 

vis  kan  detta  stycke  bidra  till  mer  klarhet  angående  uppsatsens  utformning  så  att  inga 

funderingar kring de övriga grammatiska aspekterna väcks.

1.2 Uppsatsens disposition

I detta avsnitt har bakgrunden till uppsatsen presenterats och i det nästkommande, i det andra 

avsnittet,  kommer  tidigare  forskning och  studier  som har  gjorts  i  detta  ämne tidigare  att  

redogöras för. Även grammatiska termer nödvändiga för undersökningen förklaras. Därefter 

introduceras  materialet  och  de  metoder  som ligger  till  grund för  studien och i  det  femte 

avsnittet redovisas gruppernas resultat samt resultaten utifrån den jämförelse som gjorts. I det 

sista kapitlet kommer slutsatser utifrån resultatet att diskuteras.
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2 Bakgrund

Under  mina  studier  i  Svenska  som andraspråk  har  vi  fått  tagit  del  av  exempeltexter  och 

uppsatser från inlärare från flera nivåer och något som blev tydligt för mig var att det fanns 

viss  ordföljdsproblematik  hos  skribenterna.  Detta  ledde  mig till  att  skriva  en  B-uppsats  i 

ämnet där jag gjorde en tvärsnittsundersökning för att undersöka om det skedde en utveckling 

i att kunna behärska den svenska ordföljden i huvudsatser samt om variationen i ordföljden 

skiljde sig åt eller var mer avancerad på den högre av de två nivåer som undersöktes. Vidare 

blev jag under  arbetets  gång intresserad  att  utvidga  ämnet  vad  gäller  att  kunna behärska 

ordföljden, vilket denna undersökning ämnar att göra. Här ligger emellertid intresset snarare i 

att se om det skiljer sig väsentligt mellan inlärare på samma nivå, istället för som tidigare – 

två olika nivåer. Av relevans är dessutom frågan om hur ordföljden ser ut i bisatser vilket jag 

på grund av B-uppsatsens omfång inte hade möjlighet att undersöka då. Intresset ligger också 

i att studera direkta frågesatser då detta inte heller gjordes i B-uppsatsen.

Härunder kommer relevanta studier för denna uppsats som genomförts tidigare beträffande 

ämnet ordföljd kort att presenteras och nödvändiga grammatiska regler, väsentliga för studien, 

kommer att förklaras.

2.1 Forskningsöversikt

Svenskans syntax har utifrån språktypologiska ramar kategoriserats i förhållande till världens 

andra språk men den har också ur ett andraspråksperspektiv studerats sedan årtionden tillbaka. 

Ordföljdsproblematik  med  hänsyn  till  svenskans,  till  viss  del  unika,  subjekts-  och 

platshållartvång men även ordföljden och dess problematik för inlärare har undersökts och 

samt satts i relation till den klassificerande språktypologin (Hammarberg 2013). Svenskans 

ordföljd i huvudsats och i bisats har legat till grund för mångårig forskning där ordföljdens 

inlärningsgångar  och  olika  stadier  har  varit  centrala  för  att  förstå  tillägnandet  av  denna 

grammatiska företeelse. Överlag har det visat sig i de studier som gjorts i ämnet att det största 

problemet  varit  negationens  placering  i  huvudsats  och  bisats,  men  också  att  inversion  i 

påståendesatser  skapar svårigheter för inlärare,  speciellt  då de efterföljer  topikalisering av 

adverbial (Philipsson 2013). I studier som Ekberg (2013) refererar till påpekas det att det i 

högre grad förekommer brott mot ordföljden bland avancerade andraspråksinlärare än bland 

infödda svenskar – även om de syntaktiska felen i sig inte är många. Hammarberg och Viberg 

(1979) kartlade det syntaktiska problemet med platshållartvånget för andraspråksinlärare ur 

7



ett typologiskt perspektiv som de relaterade till ordföljden samt uttryck för subjekt i andra 

språk. De beskriver också tvånget av att en sats behöver ett subjekt i svenskan som visar 

satsdelsfunktion men att det även signalerar skillnad på huvudsats och bisats då utelämnande 

av subjekt inte är möjligt  i bisatsen, vilket det däremot är i den andra av två samordnade 

huvudsatser  där  det  handlar  om  samma  subjekt  i  båda  satserna.  I  en  undersökning  har 

Hammarberg och Viberg (1977) studerat ett antal faktorer i skriftligt producerad text utifrån 

modersmål,  det  vill  säga  i  språktypologisk  relation,  och  bland  annat  kommit  fram  till 

problematiken  kring  platshållartvånget  i  bisats  –  dels  i  fråga  om hur  det  skiljer  sig  från 

huvudsatsen, dels i fråga om subjektsmärket  som.  De har också förklarat svårigheten med 

bisatsinledare  för  andraspråkstalare.  Viberg  (1990)  har  dessutom  undersökt  bisatsens 

inlärningsgångar  i  talat  språk  inom  ramarna  för  SUM-projektet:  Språkutveckling  och 

undervisningsmodeller – vars material också förekom i undersökningar gällande bland annat 

ordföljd och negationens placering, inom samma projekt (Bolander 1987). Bolander har likt 

Viberg tagit upp de inlärningsgångar som ligger till grund för den grammatiska strukturen – i 

detta fall  att  målspråksenligt kunna uttrycka en negerande huvudsats och bisats korrekt.  I 

studien  differentieras  att-bisatser från  övriga  bisatser  eftersom  att-bisatser  kan  inneha 

huvudsatsordföljd vid de tillfällen som de innebär ett yttrande eller ett påstående. I en annan 

studie undersöker Bolander (1988) huvudsatser utifrån hur inversionen hanteras då satsen inte 

inleds med subjekt. Även negationens placering studerades i  huvudsats och bisats – dessa 

grammatiska funktioner beträffande ordföljden hävdas också här vara det som vållar mest 

problem i inlärarsvenska.  Hyltenstam (1977) har studerat negationens placering i skriftligt 

producerat  material  och  kommer  där  fram  till  att  gruppen  var  heterogen  ifråga  om 

problematiken kring negationen i huvudsats och bisats oavsett skillnader i bakgrund inom 

gruppen som modersmål, utbildningslängd och kunskaper i flera språk. I en annan studie har 

Hyltenstam  (1978b)  undersökt  bland  annat  inversion  i  påståendesats  (men  även  här 

negationens placering) då subjektet ej står initialt i satsen och menar att detta behärskas senare  

hos inlärare i svenska som andraspråk än vad negationen görs. Detta är något som Bolander 

(1987 & 1988) också funnit stöd för i sina undersökningar. Ytterligare har Hyltenstam (1978a) 

sökt  förklara  inlärningsgångarna  i  direkta  frågesatser  och  kommit  fram  till  att 

inlärningsgångarna skiljer sig åt samt att de var svåra att kartlägga.

2.2 Ordföljd i huvudsats

Satsdelarnas relation till varandra i en sats spelar stor roll och Bolander inleder ett kapitel om 
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ordföljd  med  att  beskriva  detta  satsgrammatiska  förhållande  såhär:  ”Subjekt  eller  objekt, 

huvudsats  eller  bisats,  påstående  eller  fråga?  I  svenskan  ger  ordföljden  svaret”  och  hon 

påpekar att den ”är ett viktigt  hjälpmedel i  svenskan” (Bolander 2005:197).  Man behöver 

alltså kunna behärska ordföljden för att kunna förmedla innehållet korrekt samt för att visa 

skillnaden  mellan  de  olika  typerna  av  satser  som finns.  Den  grundläggande  ordföljden  i 

svenska är subjekt-verb-objekt där subjektet står initialt i satsen i fundamentet och det finita 

verbet på andra plats. Däremot kan exempelvis adverbial eller objekt placeras i fundamentet 

för  att  textgrammatiskt  framhäva viss  information och den aktuella  satsdelen står  då  i  så 

kallad  spetsställning. Subjektet hamnar i dessa fall efter det finita verbet – som alltså alltid 

måste  stå  på  satsens  andra  plats  i  vanlig  påståendesats,  V2-regeln (Ballardini  mfl  1986). 

Denna grammatiska företeelse kallas också topikalisering av satsdel som leder till inversion i 

en påståendesats, vilket då ger omvänd ordföljd. Ur denna textgrammatiska synpunkt kan 

alltså information framhävas och presenteras med hjälp av av flytta på delarna i satsen fastän 

reglerna för hur det går till är strikta (Ekerot 2011). Ballardini mfl (1986:35) exemplifierar hur  

topikalisering i påståendesats kan se ut:

– Jag köpte den här väskan i Italien (rak ordföljd) 

– I Italien köpte jag den här väskan (inversion efter topikaliserat adverbial)

– Den här väskan köpte jag i Italien (inversion efter topikaliserat objekt)

Även bisats kan stå i fundamentet:

– När jag var i Italien, köpte jag den här väskan 

Däremot är det inte bara dessa regler som finns att hålla reda på i huvudsatsens uppbyggnad; 

hur en nekande sats konstrueras är också av relevans för att kunna skilja på huvudsats och 

bisats. I huvudsatsen står satsadverbialet alltid till höger om det finita verbet. Det står också 

oftast efter subjektet i fall av inversion i påståendesats, men inte nödvändigtvis alltid – vid 

icke pronominella  subjekt  kan de även stå  före subjektet,  och således  direkt efter  verbet. 

Satsadverbialet är den satsdel som följaktligen representerar negationen, fast det kan också 

handla  om  att  uttrycka  modalitet,  avsändarens  attityd  till  ett  påstående  eller  utgöra  en 

textbindande funktion (Josefsson 2010). Vanligtvis placeras alltså denna satsdel som sagt efter 

subjektet vid omvänd ordföljd men beroende på var fokus i satsen ligger kan satsadverbialet 

också stå mellan verbet och subjektet (Ekerot 2011). Således kan man uttrycka sig som dessa 
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exempel hämtade från Josefsson (2010:141) där det första exemplet visar på placering vid rak 

ordföljd och de andra vid omvänd ordföljd:

– Barnen har inte fått några nya leksaker (negationen står efter det finita verbet)

– Därför har barnen inte fått några nya leksaker (negationen står efter verbet och subjektet)

– Därför har inte barnen fått några nya leksaker (negationen står efter verbet men före subjektet)

2.3 Ordföljd i bisats

Till skillnad från huvudsatsen är ordföljden i bisatsen rak. Detta innebär att inversion inte är 

möjlig och att subjektet alltid står först i satsen, dock efter bisatsinledaren men sedan efterföljt 

av  det  finita  verbet  (det  finns  undantag,  gällande  exempelvis  hävande  att-bisatser,  vilka 

beskrivs nedan). Något som också skiljer bisats och huvudsats åt rent satsgrammatiskt är att 

satsadverbialet placeras före det finita verbet – detta kallas BIFF-regeln: i bisats placeras inte 

före det finita verbet (Ekerot 2011). Bisatsen kan vanligtvis inte heller stå själv utan den är en 

underordnad satsdel  i  en huvudsats.  Det finns olika typer av bisatser såsom: relativsatser, 

adverbialsatser, att-satser och indirekta frågesatser för att nämna några vanliga. I regel följer 

de samma principer förutom att de innehar olika funktioner i satsen samt att de inleds av olika 

satsdelar som subjunktioner, adverbial eller  relativpronomen (Josefsson 2010). Se följande 

exempel hur bisatsen ser ut i förhållande till huvudsatsen (s. 152): 

– Stickan hade stuckit till London (huvudsats: kan stå själv)

– som hade stuckit till London (bisats: kan ej stå själv, kräver en huvudsats)

– Jag träffade en kille som hade stuckit till London (huvudsats med underordnad bisats)

Följande exempel hämtade ut Josefsson (2010) demonstrerar negationens (satsadverbialets) 

placering och visar på skillnaden gällande ordföljden mellan satstyperna (s. 155)

– Rörmokaren lovade inte något (huvudsats med negationen efter det finita verbet)

– att rörmokaren inte lovade något (bisats med negationen före det finita verbet)

Det finns dock, som nämnts, undantag i bisatsens regler – dels vad gäller ordföljden, dels vad 

gäller satsadverbialets placering. Att-bisatser kan exempelvis vara hävdande och användas vid 

anföring för att uttrycka ett påstående. Det kan då ge huvudsatsordföljd men även inversion. 

Följaktligen kan då också satsadverbialet placeras efter verbet. Detta ska inte ses som strängt 
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skriftspråkligt  men görs  av infödda svenskar  i  både tal  och  skrift  vilket  således  påverkar 

svenskan  hos  andraspråksinlärare  (Ekerot  2011).  Det  kan  handla  om  att  bisatserna  har 

karaktären  av  ett  argument  vilket  gör  att  huvudsatsordföljden  ter  sig  mer  gynnsam  rent 

kommunikativt. Det  finns  dessutom  ett  undantag  i  form  av  så  kallad  frågeformad 

konditionalsats.  I  dessa  satser  står  det  finita  verbet  först  i  satsen  och  får  direkt 

frågesatsordföjd,  det  vill  säga  att  den  ser  ut  som  en  huvudsats  med  omvänd  ordföljd. 

Egentligen är det bisatsinledaren som i detta fall strukits och subjektet som flyttats till efter 

det finita verbet (Bolander 2005). Följande exempel belyser dessa undantag (s. 194f)

– Han sa att han skulle aldrig be honom om förlåtelse (rak huvudsatsordföljd i bisats)

– Han visste ju att Rom ligger inte i Grekland (rak huvudsatsordföljd i bisats)

– Han visste ju att i Grekland ligger inte Rom (omvänd huvudsatsordföljd efter topikaliserat adverbial) 

– Om han inte kommer imorgon måste vi ställa in festen (rak ordföljd i konditionalbisats)

– Kommer han inte imorgon måste vi ställa in festen (omvänd ordföljd i frågeformad konditionalbisats)

2.4 Subjekts- och platshållartvång

Svenskan är  ett  så  kallat  platshållarspråk  vilket  innebär  att  det  i  princip  måste  finnas  ett 

subjekt i en sats – även då det bara är för att hålla själva subjektsplatsen. Det vill säga att 

subjektet  i vissa avseenden utgör en platshållarfunktion.  Denna regel inbegriper också det 

finita  verbet  och  man kan säga att  detta  tvång ”garanterar  [...] att  den viktiga skillnaden 

mellan rak och omvänd ordföljd kommer till uttryck” (Ekerot 2011:86). Detta handlar alltså 

inte bara om att ett subjekt måste sättas ut utan också om var det placeras. Subjektet måste 

placeras på den plats där det  är  avsett  för att  man satsgrammatiskt ska kunna avskilja en 

påståendesats från en direkt frågesats och det ger sig alltså i uttryck mellan dessa exempel 

(Ballardini mfl 1986:27).

– Han kommer imorgon. (påståendesats med rak ordföljd)

– Kommer han imorgon? (direkt frågesats med omvänd ordföljd

– Kommer imorgon (exempel på att subjekt krävs för att kunna urskilja ovanstående satser)

Ordföljden måste också förhålla sig till platshållartvånget genom att ett formellt innehållslöst 

subjekt sätts ut. Detta görs för få korrekt ordföljd i svenskan och det har konstaterats att just  

”ordföljdsfel  i  invandrarsvenska  går  gärna  hand  i  hand  med  utelämningar  av  satsdelar” 

(Ekerot  2011:86).  Detta  betyder  dels  att  subjektsmarkören  det  sätts  ut  i  exempelvis 
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beskrivningar  av  väderförhållanden  –  även  här  för  att  man  ska  kunna  differentiera 

påståendesats från direkt frågesats – men det betyder också att ett formellt subjekt sätts ut vid 

användandet av den presenteringsstruktur som finns i svenskan. Vid presenteringsstrukturen 

sätts det formella subjektet på fundamentsplats och det egentliga subjektet på objektsplatsen. 

Detta ger rak ordföljd men fungerar även vid inversion (Ekerot 2011). Följande exempel visar 

på hur det formella subjektet tar sig i uttryck i svenskan (s. 86 f):

– Det regnar. ↔  Regnar det? (subjekt- och platshållartvånget gäller även i direkta frågor) 

– Det har suttit en katt på trappan (presenteringskonstruktion)

– Jämför: En katt har suttit på trappan 

– Plötsligt dök det upp en dam vid kassan (presenteringskonstruktion med topikaliserat adverbial) 

– Jämför: En dam dök plötsligt upp vid kassan

Det  finns  dock  undantag  när  subjektet  kan  utelämnas.  Vid  samordnade  huvudsatser  kan 

subjektet i den andra satsen strykas efter konjunktionen då det refererar till samma subjekt 

som i den första satsen. Det är inte möjligt att stryka subjektet om inversion i huvudsatsen 

skett i den andra satsen och subjektet därför inte står initialt, utan det måste då sättas ut i 

referenssyfte (Ekerot 2011). Se följande exempel (s. 88):

– Annika skuttade kvickt ur sängen och tassade bort till Tommy (korrekt strykning)

– Jämför: Annika skuttade kvickt ur sängen och hon tassade bort till Tommy

– Jag går på bio och kafé, men ibland känner mig ensam (felaktig strykning efter topikaliserat adverbial)

– Jämför: Jag går på bio och kafé, men ibland känner jag mig ensam 

Vad gäller indirekta frågesatser måste subjektsmarkören som placeras på subjektets plats som 

platshållare då frågeordet är en del av själva subjektet  samt inleder bisatsen. Detta för att 

kunna urskilja direkta och indirekta frågesatser (Ballardini mfl 1986). Se exemplen (s. 171) 

– Vems väska står där? (direkt frågesats)

– Per undrar vems väska som står där. (indirekt frågesats)

–. Jag undrar, vem hon ska träffa. (indirekt frågesats med subjektet hon, ingen subjektsmarkör behövs)

– Jämför: Jag undrar, vem som ska träffa henne .(indirekt frågesats där subjektsmarkör behövs)

I  relativsatser  kan  bisatsinledaren  ibland utelämnas.  Detta  kan  ske  då  det  finns  ett  utsatt 

subjekt i relativsatsen, annars måste inledaren sättas ut (Ballardini mfl 1986:173):
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– Barnen som lekte på gården har gjort en snögubbe (satsen har inget subjekt – som krävs)

– Jag känner igen mannen som står där borta. (i detta fall kan som ej strykas)

– Middagen som vi åt på hotellet var fantastisk. (som kan här strykas innan subjektet)

– Mannen som ni söker bor inte här. (som kan här strykas innan subjektet)

2.4 Ordföljd i direkta frågesatser

Det finns två typer av frågor: frågeordsfrågor och ja/nej-frågesatser. Dessa är huvudsatser och 

ordföljden i direkt frågesats följer antingen huvudsatsens raka ordföljd då ett frågeord som 

utgör subjekt står i fundamentet eller den omvända ordföljden då frågeordet, som alltid måste 

stå i fundamentet, skjuter bak subjektet till efter det finita verbet. Den tredje ordföljdsregeln i 

direkt  frågesats  är  ja/nej-frågans  omvända ordföljd  med det  finita  verbet  initialt  i  satsen. 

Nedan redogörs för dessa typordföljer (Ballardini mfl 1986:30f).

– Vem bakar bröd? (rak ordföljd)

– Vem ser du? (omvänd ordföljd)

– Gillar du musik? (omvänd ordföljd med initialt finit verb)
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3 Material och metod

I följande kapitel presenteras materialet som ligger till grund för denna uppsats. Hur det har 

samlats in, hur urvalet har sett ut samt hur texterna har bearbetats kommer att beskrivas, och 

de  skillnader  som  fanns  i  skrivanvisningarna  som  förelåg  produktionen  av  uppsatserna 

klargörs och problematiseras. Även tillvägagångssättet för själva genomförandet för denna 

uppsats och dess tillförlitlighet förklaras och diskuteras.

3.1 Material

Materialet består av skriftligt producerade och godkända texter, eller snarare uppsatser, från 

två inlärargrupper: elever som skrivit det nationella provet i Svenska som andraspråk 3 (vilket 

motsvarar det som tidigare hette Svenska som andra språk B) på gymnasiet och studenter på 

ett universitet som har skrivit slutprovet i kursen Behörighetsgivande utbildning i svenska (i 

fortsättningen förkortat BUS). Att bli godkänd på båda dessa prov är ett krav för att kunna 

studera på ett svenskt universitet  eller högskola.  Behörigheten skiljer sig visserligen åt  då 

BUS-studenterna  redan  avslutat  motsvarande  en  gymnasieutbildning  utanför  Sverige  och 

därför skulle  de exempelvis kunna studera på en internationell  utbildning som inte kräver 

några förkunskaper i  det svenska språket.  För de elever som skriver det  nationella provet 

krävs däremot att kraven i svenska helt uppfylls för att få studera på ett svenskt universitet  

eller  högskola  överlag.  Detta  eftersom  svenskan  självfallet  är  ett  minimikrav  i  den 

grundläggande behörigheten för högre studier i Sverige, för de som gått i svensk grundskola. 

Eleverna och studenterna får alltså i slutändan tillgång till samma studieutbud efter avlagt och 

godkänt prov (Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk 2015; Universitets- och 

högskolerådet 2015). Nivån de båda grupperna ska ligga på efter det avlagda provet är C1 

enligt den gemensamma europeiska språkskalan  CEFR: Common European Framework of  

Reference. 

Texterna  från  de  nationella  proven  kommer  samtliga  från  17  gymnasielever  från  hela 

Sverige men ämnet  är samma då de skrivits  våren 2014. Texterna från BUS, 38 stycken, 

kommer alla från samma universitet men de är däremot skrivna vid två olika terminer och 

ämnet  är  således  inte  samma.  Det  som främst  skiljer  grupperna  åt  är  alltså  att  texterna 

avhandlar olika teman men också att skrivuppgifterna samt längden på texterna inte följer 

samma krav. Fastän texterna från nationella prov är 17 och de från BUS är 38 är det ungefär 

lika många huvudsatser som analyseras, 721 respektive 745 – de direkta frågesatsernas antal 
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är i detta ej inräknat och har ej styrt materialinsamlingen. Kravet på längd i de nationella  

proven är ca 600-800 ord och i BUS-proven ligger kravet på ca 400 ord, vilket är anledningen 

till  varför  det  har  varit  viktigare  att  gå  efter  huvudsatser  än  antal  uppsatser  i  denna 

undersökning. 

Instruktionerna för det skriftliga provet i nationella prov går generellt ut på att eleverna får 

några uppgifter  och med dem olika rubriker och frågeställningar att  välja  mellan. De ska 

sedan presentera och argumentera för eller emot dessa frågeställningar samt dra slutsatser 

utifrån sina resonemang. Texten ska också anpassas till  den kommunikationssituation som 

instruktionen avser. Uppgifterna i sig har olika utgångsfaktorer att ta hänsyn till och till hands 

finns ett texthäfte där artiklar ställs till elevernas förfogande, vilka de måste använda sig av i 

sitt  skrivande. Alla  artiklar behövs dock inte nyttjas  men relevanta artiklar för ämnet  ska 

presenteras  av  eleven  då  ett  av  bedömningskraven  är  att  kunna  just  referera  till  andra 

författare och källor korrekt. Ordbok får ej användas under provet och texten skrivs för hand, 

om inte annat skäl föreligger men det är då ett undantagsfall. 

Instruktionen för BUS-gruppens prov skiljer sig på så vis åt att, förutom att texten får vara 

kortare,  studenterna  endast  tillhandahålls  ett  inspirationsblad  där  några  citat  och 

sammanställningar som behandlar ämnet återfinns. Det är däremot inte något stort material 

och det är inte heller någonting som de måste använda sig av. Studenterna har således inget 

direkt krav på sig att uppvisa kunskaper i hur man refererar eller citerar källor på, naturligtvis 

ska dessa vara korrekta när studenten presenterar någon annans åsikt men de kan också välja 

att avstå helt från materialet till skillnad från de som skriver nationella prov. Emellertid får de 

en rubrik och därmed en frågeställning som de ska resonera och dra slutsatser från men till 

största del ska texten utgöras av en självständig, fast ändå saklig, diskussion. Uppsatsen skrivs 

liksom nationella provet för hand men i olikhet till de nationella proven får BUS-studenterna 

ha en svensk-svensk ordbok som hjälpmedel. 

Ytterligare en aspekt är att nationella prov-eleverna har tillgång till materialet innan själva 

provsituationen. Detta för att de faktiskt ska förbereda sig i ämnena innan provet skrivs – även 

den muntliga delen i nationella prov utgår från texthäftet och således är eleverna väl bekanta 

med texterna i förväg. Dock vet de naturligtvis inte hur instruktionerna i sig är utformade. 

BUS-studenterna  å  sin  sida,  som  får  inspirationsbladet  vid  skrivtillfället,  har  alltså  inte 

tillgång till  samma förberedelser  som nationella prov-eleverna,  vilket  teoretiskt  också kan 

påverka gruppernas textproduktion.

De största  åtskillnaderna  mellan  dessa  gruppers  skriftliga  produktion  ligger  alltså  i  att 
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BUS-studenterna måste föra mer självständiga resonemang utefter en specifik utgångspunkt 

medan nationella prov-eleverna, visserligen utifrån en instruktion, får välja mellan uppgifter 

och frågeställningar  samt  att  de har  flera  artiklar – som de även redan haft  möjlighet  att 

granska och lära känna – och därmed ett stort material för inspiration och hjälp att tillgå, men 

även att  hänvisa  sina  tankegångar  till.  Detta  påverkar  med stor  sannolikhet  den  språkliga 

produktionen i form av formuleringar, antal bisatser, hur direkta frågesatser tar sig i uttryck 

samt  helhetsintrycket  av  texterna.  Även  det  faktum  att  BUS-gruppen  har  tillgång  till  en 

ordbok kan å sin sida tänkas påverka hur deras grammatiska nivå ter sig. Andra skillnader 

mellan grupperna, än de ovan nämnda, som ålder, utbildningsnivå, modersmål och olika grad 

av språkinflöde kan också tänkas föreligga elevernas och studenterna språknivå i skriven text. 

Det är dock svårt att påvisa hur detta kan ha en påverkan på denna studies resultat och därför 

har dessa aspekter inte tagits i beaktande inför undersökningen

3.1.1 Urval

Det har inte legat någon urvalsprocess bakom materialinsamlingen då det inte har funnits ett 

obegränsat material att tillgå. De uppsatser som fanns vid tidpunkten för denna uppsats början 

har också använts i undersökningen. Eftersom det endast fanns 17 uppsatser från de nationella 

proven i Svenska som andraspråk 3 har det fått styra hur stort material som hämtats från BUS-

kursens  slutprov.  Trots  att  materialet  var  begränsat  var  mängden  ändå  nog  för  att  få  ett 

rättvisande och representativt resultat. Däremot bör det tilläggas för genomskinlighetens skull 

att svårigheter i bedömning av materialet har uppstått då en elevs grammatiska misstag ger 

utslag som påverkar hela gruppens sammanlagda resultat. Om en elev exempelvis stryker ett 

subjekt på ett inkorrekt vis flertalet gånger kommer det att ge en bild av att hela gruppen har 

svårt med just den grammatiska strukturen. På så vis blir det bekymmersamt att det inte fanns 

ett större material eftersom man då hade kunnat slumpgenera satser från flera olika personer 

och fått  ett  än  mer representativt  resultat.  Överlag  har  dock,  som nämnts,  de  texter  som 

funnits  att  tillgå  också använts  för  studien och därmed har  en naturlig  urvalsprocess  och 

begränsning skett.

3.2 Metod

Metoden som ligger till  grund för denna uppsats är en kvantitativ komparativ metod med 

kvalitativa inslag. Processen och bearbetningen av materialet har gått till så att texterna först 
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har delats upp i huvudsatser och direkta frågesatser, och därefter har bisatser markerats i båda 

satstyperna. Anledningen till att direkta frågesatser skiljts från huvudsatser fastän de också är 

en  typ  av  huvudsats  är  att  deras  ordföljd  inte  alltid  följer  samma  mönster  som  en 

påståendesats. På så vis har de fått en egen kategori  så deras ordföljd kan mätas djupare. 

Steget  efter  har  varit  att  titta  efter  utmärkande  drag  såsom  svårigheter  med  vissa 

konstruktioner  i  uppbyggandet  av  satserna  och att  registrera  dessa  för  att  få  en  statistisk 

översikt över de element som utmärkt sig. Dessa har även kategoriserats och skiljts utifrån de 

grammatiska  regler  som ligger  bakom konstruktionerna  i  fråga.  Slutligen  har  en  djupare 

undersökning gjorts och de mest iögonfallande elementen har selekterats till den kvalitativa 

delen  i  analysen  av  texterna.  Till  största  del  ligger  alltså  den  kvantitativa  delen  bakom 

analysen men med tanke på hur texturvalet sett ut kommer också undersökningen gå djupare 

på de enskilda delarna genom att också tillägga ett kvalitativt perspektiv vid sidan om det 

kvantitativa. 

3.2.1 Reliabilitet och validitet

Eftersom undersökningen bygger på en grammatisk analys är studien till viss del beroende av 

en känsla för det svenska språket som undersökaren, och i detta fallet jag, besitter. Det finns 

inget objektivt mätinstrument att tillgå i detta fall och därmed är reliabiliteten inte hög – den 

är för den sakens skulle inte heller låg. En annan studie skulle definitivt komma fram till ett 

någorlunda likt eller olikt resultat men det skulle snarare komma att ligga i nyanserna än i det 

övergripande utfallet. Tendenserna skulle visa åt samma håll men det skulle i slutändan inte 

resultera i samma analys. Detta är något som alltid är ett problem när mätinstrumentet inte är 

objektivt och pålitligheten i en undersökning påverkas således alltid av den mänskliga faktorn.  

Detta till trots har regler satts upp för att kategorisera materielet så objektivt som möjligt för 

att få hög reliabilitet i studien.

För  validiteten  i  uppsatsen  kan  sägas  att  det  är  materialet  som  har  styrt  uppsatsens 

utformning och materialet å sin sida har ej utformats specifikt för undersökningen då det är 

slumpmässigt utvalda texter. Det som har varit menat att mätas har mätts utifrån vad texterna 

visat, vilket ger hög validitet, men då reliabiliteten är något lägre på grund av den oundvikliga 

subjektiviteten påverkas även validiteten i viss utsträckning.

I övrigt kan det tilläggas att materialet har anonymiserats och eventuella citat kommer ej 

att kunna härledas tillbaka till en specifik individ. På så vis finns det inga ytterligare etiska 

ställningstaganden att ta hänsyn till under uppsatsens gång.

17



4 Resultat 

I detta avsnitt läggs resultaten för studien fram. Till att börja med presenteras resultaten från 

de  texter  som kommer  från  de  nationella  proven,  i  både  tabeller  och  i  mer  djupgående 

dykningar, och därefter presenteras de från BUS-studenterna på samma vis. Därefter ställs 

grupperna mot varandra och jämförs utifrån samtliga aspekter som tagits upp i den enskilda 

resultatanalysen.

4.1 Resultatsammanställning: nationella prov

Här nedan presenteras resultatet utifrån de uppsatser som kommer från nationella prov. Först 

redogörs för gruppens ordföljdsproblematik i huvudsats respektive bisats, och det visas med 

exempel hur det har sett ut. Därefter visas hur gruppen hanterat strykning av subjekt, också 

med representativa utdrag från texterna, och till sist studeras ordföljden i direkta frågesatser.

4.1.1 Ordföljd i huvudsats

I detta avsnitt redovisas resultatet av de avvikande fallen i ordföljd i huvudsats. Då subjekt 

eller platshållare fattas, som även det kan innebära ett brott mot ordföljden, kommer detta att 

redogöras för närmare i avsnitt 4.1.3.

Tabell 1: Felfrekvens i huvudsatsens ordföljd i nationella prov

Subjekt Finit verb Adverbial Totalt

Antal fel i ordföljd 0 8 9 17

Procentuellt 0 1,1 1,2 2,4 

Antal inkorrekt avsaknade satsdelar 21 9 - 30

Procentuellt 2,9 1,2 - 4,2 

I  tabell  1  ovan  visas  antal  förekomster  av  brott  mot  ordföljden  i  huvudsats  samt  antal 

förekomster av satsdelar som fattas. Totalt har 17 fall registrerats där regler för ordföljden inte 

följts i de 721 huvudsatserna. I 8 fall handlar det om det finita verbet och i 9 handlar det om 

satsadverbialet – angående subjekt har inga fel påträffats.1 Procentuellt innebär det att i 2,4% 

av satserna återfinns ett eller flera misstag som begåtts när det gäller satsdelarnas placering, 

1,1% utgörs av ett finit verb och 1,2% av ett satsadverbial. Här nedan kommer exempel att 

1 Både subjekt och verb kan egentligen vara felplacerade då dessa står bredvid varandra men då V2-regeln är  

väsentlig i svenskan hamnar här det finita verbets felplacering i fokus.
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presenteras i blockcitat; först förklaras felen i texten men med hänvisning inom parantes så att 

exemplen  lättöverskådligt  kan  följas.  Samma  mönster  kommer  att  användas  genom  hela 

uppsatsen. I de fall verbet står på fel plats har det skett efter inversion. Till största del handlar 

det om när ett adverbial står i spetsställning (1) och  i ett av dessa fall har det skett då ett 

adverbial topikaliserats men där inskjuten form av en bisats skett (2). Att verbet står på fel 

plats har även skett efter en bisats (3) eller ett citat (4) i fundamentet.

1. då det var ännu viktigare att läsarna förstår innebörden av alla texter och att det inte förstörs på grund av  

innebörden på valfritt stavande ord.

2.  Nu om man ville förändra den standard normen det räcker inte bara vissa att de gamla normen har fel.

3.  Som det nämndes tidigare, det finns personer som är extremt noga och kollar på detaljerna.

4. ”Sms-text  liknar  lika  lite  skriven  text  i  skoluppsatser  som  telefonsamtalet  med  en  kompis  liknar 

telefonsamtalet med mormor” Anders Lotsson skriver i artikeln ”Sms är kort, inte snålt” (Computer 

Sweden 2007:52) där han gör en intervju med Göteborgsforskaren Ylva Hård af Segerstad.

Då ett adverbial står på fel plats finns inget direkt mönster utan de har återfunnits efter subjekt 

(5), efter det finita verbet men också efter satsens andra verb (6), efter objekt (7) samt efter ett 

adverbial och då före det finita verbet (8) – i denna mening fattas även ett subjekt som syftar 

tillbaka på artikelförfattaren. I vissa av dessa fall finns även en viss syftningsproblematik i 

och med de fel som har begåtts utifrån den kontext som de står i. Det handlar till exempel inte 

om ordet alltid i ”Skribenterna fick stava ordet alltid lika” utan om att man alltid fick stava ett 

generellt ord likadant, samt att man inte blir lätt smittad utan att man smittas lätt i: ”Svenska 

folket kan bli lätt smittad”. 

5. Det lätt händer att om det finns mycket fel i texten man släpper att läsa det mer.

6. Svenska folket kan bli lätt smittad från engelspråkiga böcker, tidningar eller översättningsprogrammet.

7. Skribenterna fick stava ordet alltid lika […].

8. I artikeln ”Det finns en utväg ur dem-problemet” (svenska dagbladet) skriven av Olle Josephson inte 

tycker samma sak som vad Bergman-Claeson.

När det kommer till komplett avsaknad av en satsdel sker detta 30 gånger vilket innebär att 

4,2%  av  huvudsatserna  saknar  en  obligatorisk  satsdel.  Det  gäller  främst  subjekt  där  21 

stycken, 2,9%, saknas  men även att  ett  finit  verb fattas i  9 fall,  1,2%. Majoriteten av de 

saknade delarna handlar alltså om subjekt (se 4.1.3). Adverbial kan inte sägas fattas eftersom 

det är en fråga om vad textförfattaren ämnar uttrycka och således inget att ta ställning till. Då 
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det finita verbet inte återfinns i en huvudsats ser det till viss del ut som att skribenten har 

använt  sig  av något  slags  talspråkligt  uttryck (9,  10),  att  det  på något  vis  fattas  efter  en 

konjunktion (10) samt att slarvfel kan ha förekommit (11, 12). I dessa satser verkar det inte 

föreligga syftningsfel eller någon annan tydlig orsak än just slarvfel.

9. Flera exempel som författaren nämner: Skrivstilens begränsningar […].

10. Något väldigt jobbigt för läsaren som säkert blev förvirrad men väldigt stort valfrihet för skrivaren.

11. Problemet som de flesta gärna skulle vilja kalla det för ”särskrivningssjukan”.

12. Engstrand det helt enkelt så här: […].

4.1.2 Ordföljd i bisats 

I detta avsnitt redovisas resultatet av de avvikande fallen i ordföljd i bisats. Då subjekt eller 

platshållare fattas kommer det som beskrivits ovan att redogöras för närmare i avsnitt 4.1.3.

Tabell 2: Felfrekvens i bisatsens ordföljd i nationella prov

Subjekt Finit verb Adverbial Bisatsinledare Totalt

Antal fel i ordföljd 2 2 10 0 14

Procentuellt 0,3 0,3 1,5 0 2,1

Antal inkorrekt avsaknade satsdelar 9 7 - 26 42

Procentuellt 1,3 1,0 - 3,9 6,2

I bisatserna uppgår den totala andelen fel till 14, och 2,1% av bisatserna innefattas därmed av 

något brott mot ordföljen. Det har skett i 2 satser gällande subjekt och 2 vad gäller finit verb. 

Det är mindre än 1% förekomst i båda fallen – samt 10 gånger, 1,5%, vad gäller satsadverbial. 

Det innebär att adverbial står för majoriteten av felen. Bisatsinledare har ej återfunnits på en 

plats där den inte passar.  Då subjekt står på fel plats har det skett  2 gånger,  en gång när  

subjektet  man – som egentligen är ledet som ska relativiseras – har hamnat efter verbet i 

satsen (13), och en gång efter en konjunktion där bisatsen fått huvudsatsordföljd i form av att 

subjektet mer också här hamnat efter verbet (14).

13. Jag tycker att de tre texterna var bra eftersom de berätta varför som en läsare blir man snabbt irriterad 

eller vad händer om särskrivningar ökar.

14. Anledningen till att förkortade ord och fraser är allt vanligare i sms är för att det tar mindre tid och får 

mer plats.
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I de 2 fall då regeln om var det finita verbet placeras har brutits mot uttrycks båda satserna 

som huvudsatser – den ena efter att en bisatsinledare fattas (15) och den andra då en indirekt 

fråga är formulerad som en direkt fråga (16).

15. Invändningar mot dessa argument är elevernas inlärningssvårigheter av distinktionen beror i huvudsak 

inte på själva distinktionen.

16. Frågan är vilka är de faktorer som gör att skrivregler inte följs i sms. 

Brott mot BIFF-regeln, det vill säga satsadverbialets placering, har alltså skett 10 gånger och 

de följer antingen ett mönster av att ha skett efter en konjunktion då en ny bisats ska inledas 

men då skribenten istället har inlett satsen som huvudsats – något som inte passar kontexten 

(17), eller så har skribenten helt enkelt bara, vilket utgör majoriteten av fallen, inte förstått  

regeln om satsadverbialets plats i bisats (18). I ett fall handlar det även om att skribenten har 

delat upp satsadverbialet i två då inte alltid ses som sammanhållet (19).

17. Skribenterna fick stava ordet alltid lika  att läsaren ska lita på att stavningen alltid ska stavas på det sätt 

och ska inte förändras.

18. Språkfelsgruppen läser långsammare än korrekt texten för att de blir irriterad på de fel som finns på 

texten vilka tar också lång tid att läsa.

19. Eftersom det inte är alltid lätt att veta vilken ord  skrivs tillsammans och vilken separerad.

Det element som saknas i bisats är överlägset bisatsinledare, som fattas i 26 fall, totalt 3,9%,, 

överslaget på alla bisatser. Subjekt eller platshållare saknas 9 gånger, 1,3% (se nästa avsnitt) 

och  finit  verb  fattas  7  gånger,  vilket  ligger  på  en  förekomst  på  1,0%.  Totalt  uppgår 

avsaknaden av satsdelar i bisats till 6,2%, i 42 satser. Det återfinns viss problematik att sätta ut 

bisatsinledare  efter  en  konjunktion  (20)  men  det  tycks  även  ske  i  att-bisatser  där 

meningsbyggnaden kräver en inledare (21).

20. När man talar om sms-språk så syftar man oftas på ungdomar och deras krieativitet används när man 

skriver sms.

21. Invändningar mot dessa argument är elevernas inlärningssvårigheter av distinktionen beror i huvudsak 

inte på själva distinktionen.

Det  finita  verbet  tycks  ha  strukits  då  meningarna  varit  långa  (22)  eller  då  själva 

meningskonstruktionen inte kunnat behärskas (23). Här kan man alltså skriva antingen ”än 
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vad  andra  felaktiga  Språk/skrivnormer  gör”  eller  ”än  andra  felaktiga  Språk/skrivnormer”. 

Även slarvfel tyckts föreligga (24).

22. I artikeln ”De, dem eller dom? (Ergo2001:7)” som är skriven av Görel Bergman- Claeson får man veta 

om vad hans åsiat kring hur man ska använd ”de, dem eller dom”.

23. Enligt Lars Melin Som skrivit  en artikel i  ”Forskning & Framsteg” 2007:1 berättar han hur viktigt 

stavning är och hur mycket mer det påverkar en än vad andra felaktiga Språk/skrivnormer.

24. Med det menas att särskrivning ett problem.

4.1.3 Subjekt och platshållare i huvudsats och bisats

Totalt  förekommer  som nämnts  tidigare  721 huvudsatser  och  675 bisatser  i  texterna  från 

nationella prov och i 21 respektive 9 satser fattas ett subjekt eller en platshållare felaktigt, se 

tabell 3.

Tabell 3: Översikt inkorrekt strykning av subjekt i nationella prov

Huvudsats Procentuellt Bisats Procentuellt

Strukna subjekt eller platshållare 21 2,9 9 1,3

Procentuellt är det 2,9% av huvudsatserna som det fattas subjekt i,  hur det förhåller  sig i 

bisatser presenteras nedan. Det kan bland annat handla om att skribenterna har missat att sätta 

ut det formella subjektet så att det ger ett talspråkligt intryck (25) men även att det missats att 

sätta ut ett nytt subjekt i en ny huvudsats som hör till meningen men där ett nytt subjekt krävs  

(26). Några förekomster visar på att det formella subjektet strukits efter inversion (27), i dessa 

satser kan däremot det egentliga subjektet flyttas fram till efter verbet men då det står på 

objektsplats visar det snarare på ett bortfall av ett formellt subjekt. Hur det än kategoriseras 

visar  det  på  en  problematik  kring  subjektstvång  och  subjektets  placering.  I  de  flesta  fall 

handlar det dock om att man missat subjektet efter en konjunktion på något vis, där ett nytt 

subjekt krävs (28). 

25. Kan vara en ekonomisk fråga.

26. För  det  första  menar  de  att  vi  skulle  förlora  samhörigheten  som det  finns  mellan  flertal  ord  och 

ordformer exempelvis i om ge stavades som ”je” skulle förlora samhörigheten med böjningen till gav.

27. I e-post, chatt och sms som är de mest använda medier har uppkommit ett nytt stavningsspråk. 

28. För  det  andra  argumenterar  denna  sida  att  det  inte  bara  är  viktigt  att  behålla  de  och  dem för  att  

tydliggöra det man menar, utan är faktiskt nödvändigt för att bli tagen på allvar som skribent. 
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I bisatser är frekvensen av felaktiga saknade subjekt inte lika hög då det i 9 av 675 bisatser 

fattas ett subjekt. Det betyder att felet förekommer i 1,3% av bisatserna. De sker bland annat 

efter en konjunktion där ett subjekt behövs i och med bisatsens krav på subjekt, i de flesta av 

dessa fall fattas även bisatsinledaren (29). I en bisats handlar det om att ordföljden inte passat  

med hur ett citat har presenterats – och dess ordföljd – och därför bör ett subjekt ha skrivits ut 

efter subjunktionen (30). Det förekommer även att bisatsens subjektsmärke som saknas (31).

29. Borg fortsätter med att skriva i sin artikel att förändringarna i en text sker i annorlunda skala och inte  

alltid ändrar meningens betydelse.

30. I artikeln ”Intensiv ordväxling kräver känsla” i ”Språktidningen 2009:6” skriver Theres Bellander att i 

sms ”/---/ Ofta utelämnas ord som inte är direkt nödvändiga för förståelsen, till exempel subjekt”.

31. Eftersom det inte är alltid lätt att veta vilken ord skrivs tillsammans och vilken separerad.

Det finns även 4 fall där subjekt lagts till, vilket alltså då sker i mindre än 1% av bisatserna 

(detta  står  utanför  procenträkningen  men  visar  på  viss  subjektsproblematik).  Här  har  ett 

subjekt har lagts till relativbisatsen och satsen får således två subjekt (32) men även att ett 

formellt subjekt har lagts till då det inte passar och satsen har alltså fått två subjekt då det  

egentliga subjektet bara skulle behövas flytta fram (33).

32. För  det  första  menar  de  att  vi  skulle  förlora  samhörigheten  som det  finns  mellan  flertal  ord  och 

ordformer.

33. Det som kan vara gemensamt i båda artiklar är att tiden och begräsning av tecken är de faktorer till att 

varför det inte följs skrivreglerna.

4.1.4 Direkta frågesatser

Nedan presenteras i  både tabellform och i skrift  hur frågesatserna sett  ut  i materialet  från 

nationella prov.

Tabell 4: Felfrekvens i frågesats i nationella prov

Totalt Huvudsats Bisats

Antal satser 20 20 6

Antal fel 2 1 1

Procentuellt 10,0 5,0 16,7

Det förekommer 20 direkta frågesatser totalt i texterna och i dessa har 2 fel gjorts. Felen utgör 
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10,0% på det stora hela. Ett av felen har dock gjorts i en bisats då det fattas en bisatsinledare. 

Då det totalt fanns sex bisatser och en av dessa var fel står det felet för 16,7% av totala antalet 

bisatser. Av frågesatsernas huvudsatser har alltså 1 fel förekommit vilket då ger en frekvens av 

fel på 5,0%. I den frågesats som ett av felen förekommer har en frågesats tidigare förekommit 

och satserna delas av en konjunktion (34). Det finns dock bara ett fall där två frågesatser binds 

ihop med en konjunktion, de resterande frågorna utgörs av antingen en enkel frågesats eller 

frågesats med innehavande bisats.

34. Vad är det för Skrivregler som används och varför dem följs?

Vissa av frågorna var även formulerade på samma sätt vilket med stor sannolikhet betyder att 

eleverna,  som skriver  om samma ämne och har  tillgång till  samma artiklar,  har  kopierat 

frågeställningen rakt  av och därmed frågorna från en annan text.  En fråga förekommer 4 

gånger (35), vilket är en frekvens på 20,0%. Ytterligare två frågor återfinns 2 (36) och 3 (37) 

gånger vilket procentuellt innebär 10,0% respektive 15,0%. Detta kan betyda att 45,0% av de 

formulerade frågorna är direkt kopierade ur en artikel.

35. Är det lika viktigt att undvika särskrivningar som att stava rätt?

36. Hur kommer stavningarna de, dem, och dom att användas i framtiden?

37. Vad är det som egentligen är värst, att läsa en text full med särskrivningar eller stavfel?

4.2 Resultatsammanställning: BUS

Som  tidigare  gjordes  i  resultatsammanställningen  från  nationella  prov  kommer  nedan 

resultatet från BUS-texterna att presenteras. Först redogörs för gruppens ordföljdsproblematik 

i huvudsats och sedan i bisats, samt exempel på hur den sett ut ges. Därefter visas hur gruppen  

hanterat  strykning  av  subjekt,  också  här  uppvisas  representativa  utdrag  från  materialet, 

slutligen presenteras ordföljden i direkta frågesatser på samma vis. 

4.2.1 Ordföljd i huvudsats

I detta avsnitt redovisas resultatet av de avvikande fallen i ordföljd huvudsats. Även här då 

subjekt eller platshållare fattas kommer detta att mer ingående presenteras i ett senare avsnitt.
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Tabell 5: Felfrekvens i huvudsatsens ordföljd i BUS

Subjekt Finit verb Adverbial Totalt

Antal fel i ordföljd 0 13 7 20

Procentuellt 0 1,7 0,9 2,7

Antal inkorrekt avsaknade satsdelar 19 8 - 27

Procentuellt 2,6 1,1 - 3,6

Totalt har 20 misstag begåtts när det kommer till  ordföljden i  BUS-gruppens huvudsatser. 

Detta utgör 2,7% av alla huvudsatser överlag. Att subjekt står på fel plats har inte återfunnits i  

någon sats, finit verb har återfunnits 13 gånger och adverbial 7 gånger, vilket utgör 1,7% och 

0,9% respektive. Det är de finita verben som står för flest inkorrekta fall. Dessa har samtliga  

uppkommit efter inversion då en bisats eller ett adverbial innehar spetsställning, utom i ett fall 

då ett ja, står innan satsens början men som till synes verkar tillhöra satsens ordföljd (1). I de 

andra fallen ser det som sagt enhetligt ut efter bisats (2) eller adverbial (3).

1. Ja, kan man kanske tror att det är praktiskt.

2. Som framgår av diagrammet 82,3% av folket har svarat ja.

3. I somliga mångkulturella länder ett minoritetsspråk spelar sin egen roll.

Satsadverbialens felplacering däremot tenderar utan klar orsak att just placeras fel, det har 

bland annat skett efter en konjunktion i en parentes – där meningsuppbyggnaden i sig också är 

felaktig (4), att både subjektet och adverbialet har flyttas till efter objektet (5) samt att regeln 

angående satsadverbialets placering brutits mot (6).

4. Man kan tycka att det var bra att han behövde att betala skadestånd (och också hade begått ett brott).

5. Däremot är den politiska och den ekonomiska makten det nuförtiden som gör skillnad och som ledde 

tex engelskan till att bli marknadens mest utbredda språk.

6. De inte tänker på sig själv.

Det totala antalet av satsdelar som helt saknas i BUS-gruppens huvudsatser uppgår till  27 

vilket vidare innebär att 3,6% av huvudsatserna saknar en eller fler satsdelar. I 19 fall, alltså 

2,6%, gäller detta subjekt (se avsnitt: 4.2.3). Bortfall av finit verb uppgår till 8 fall, 1,1%, och 

adverbial  kan  som tidigare  konstaterats  inte  mätas  i  denna  kategori  eftersom skribentens 

intention att uttrycka sig inte går att uppskatta i den här uppsatsens kontext. I majoriteten av 

fallen är det dock subjekt som står för de flesta antalet av felaktiga strykningar. När det gäller  
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avsaknad förefaller det sig som om skribenterna uttryckt ett påstående talspråkligt eller på 

annat sätt inte producerat en fullständig mening vilket lämnar satsen ofulländad. En gång har 

det skett efter en konjunktion när en ny huvudsats inleds, grammatiskt är det inte fel att stryka 

verbet i sig men i denna konstruktion saknas något (7). Det förekommer också utan ett tydligt 

samband (8). I en sats har skribenten rimligtvis missat att presentera citatet på ett korrekt vis,  

men effekten blir att det i denna konstruktion fattas ett finit verb (9).

7. Det förändras inte bara materialla saker utan immaterialla saker.

8. Till  exempel  dem  storsta  språk  av  mandarinkinesiska,  spanska  och  engelska  (modersmålstalare, 

wikipedia).

9. Enligt en artikel i Svd (2007), ”ungefär två språk i veckan försvinner”.

4.2.2 Ordföljd i bisats

I detta avsnitt redovisas resultatet beträffande bisatsens ordföljd. Även här då subjekt eller 

platshållare fattas kommer detta att mer ingående presenteras i ett eget avsnitt.

Tabell 6: Felfrekvens i bisatsens ordföljd i BUS

Subjekt Finit verb Adverbial Bisatsinledare Totalt

Antal fel i ordföljd 2 9 11 0 22

Procentuellt 0,3 1,5 1,8 0 3,7

Antal inkorrekt avsaknade satsdelar 7 5 - 17 29

Procentuellt 1,2 0,8 - 2,8 4,8

Bland de 601 bisatserna är frekvensen låg gällande felplacering av subjektet – endast 2 fall 

förekommer vilket ligger på 0,3%. Inga bisatsinledare har återfunnits på fel plats. Att ett finit 

verb felplacerats har påträffats vid 9 tillfällen, 1,5%, och att  ett adverbial  felplacerats har 

påträffats i majoriteten av fallen – 11 gånger vilket utgör 1,8%. Det har totalt vid 22 tillfällen, 

alltså i 3,7% av bisatserna, förekommit att en satsdel har felplacerats. För subjekten kan sägas 

att det skett i två relativsatser (10). 

10. Så länge finns det folk som pratar det här språket bör man respektera det.

De finita verben har även de placerats fel i relativsats (11), men också i andra bisatser (12). 

Några genomgående mönster som visar att det skett efter en konjunktion eller liknande finns 

ej  men  tendensen  visar  att  det  generellt  skulle  kunna  finnas  en  viss  problematik  hos 
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skribenterna gällande bisatskonstruktion.

11. Som  visar,  Aftonbladets  statistiska  undersökningar  reagerar  människor  mer  eller  mindre  i  vissa 

situationer.

12. Vi kan titta på olika exempel om skulle vi ingripa.

De främsta misstagen som gjorts i form av att adverbialet inte står på sin plats uppträder, till  

synes, oftast som om skribenterna inte behärskar bisatsordföljden. Detta vanligen vad gäller 

relativbisatser (13), i några fall att-bisatser (14) men även andra bisatser (15).

13. Jag har inte träffat min bästa vän […] som bor också i […] i två månader.

14. Det är möjligt att denna persons barn lär sig bara svenska och bry sig inte att lära  kinesiska alls.

15. Det finns ungefär 7000 språk i världen nu för tiden, medan antalet modersmålstalare av varje språk är ju 

mycket annorlunda.

I de fall av saknade element i bisats har subjekt och finit verb strukits felaktigt vid 7 och 5 

tillfällen vardera,  vilket  uppgår  till  1,2% och 0,8% respektive.  Adverbial  är  omätbart  och 

bisatsinledare är den satsdel  som strukits  flest  gånger – 17,  och alltså 2,8%. Sammanlagt 

saknas en eller flera satsdelar i 29 fall, vilket är 4,8% av bisatserna. De finita verben har 

strukits då det kan uppfattas som att skribenten antingen har gjort ett slarvfel eller då denne 

eventuellt konstruerat satsen fel. Det finns inte något egentligt mönster för felen, ett par har 

skett i en relativbisats (16) men de andra ser olika ut (17).  

16. I en nödsituation kommer inte alla att veta vad som att göra eller att göra allting perfekt.

17. Människorna värderar hur användbart ett språk är genom att titta på antalet både modersmålstalare och 

andra talare som främmande språk.

Bisatsinledare saknas felaktigt främst dels då relativbisatser felproducerats (18), dels efter en 

konjunktion (19). Även att-bisatser saknar i många fall bisatsinledaren (20).

18. Att bevara ett språk beror inte hur många miljoner eller tusen personer har den som modersmål.

19. Men vi förstår att det är olagligt och det är brot.

20. Man kan säga det är inte så viktig.
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4.2.3 Subjekt och platshållare i huvudsats och bisats

I  materialet  från  BUS  finns  som  sagt  745  huvudsatser  och  i  19  av  dessa,  2,6%  av 

huvudsatserna,  fattas  subjekt  som  tabell  7  visar.  I  de  601  bisatserna  fattas  subjekt  eller 

subjektsmarkör vid 9 tillfällen, 1,2%.

Tabell 7: Översikt inkorrekt strykning av subjekt i BUS

Huvudsats Procentuellt Bisats Procentuellt

Strukna subjekt eller platshållare 19 2,6 9 1,2

När det kommer till  subjekt som strukits felaktigt i huvudsatser handlar det främst om tre 

olika typer av fel. Man har, för det första, efter en konjunktion missat att sätta ut ett nytt  

subjekt  som behövs  för  att  referera  till  den  föregående  satsen  (21).  För  det  andra  fattas 

subjektet i satser där en annan satsdel står på fundamentets plats, alltså då inversion skett har 

subjektet uteblivit (22). Det utgjorde relativt många av felen. I denna kategori kan det också 

vara så att det egentliga subjektet återfinns men att det formella subjektet saknas (23).

21. De har fått den statusen därför att de används genom högre utbildade akademiker och kallas för de  

vetenskapliga språken.

22. Då skulle kanske bli lättare för alla att bo och förstör varandra.

23. Dessutom finns personer som tycker att det bästa sättet att hjälpa är att inte störa andra.

I aspekten att lägga till subjekt har det skett i 4 fall då det inte varit det egentliga subjektet 

som stått först i satsen och tre följer samma mönster (24): om det egentliga subjektet strukits, 

alternativt att meningen omformulerats så att det stått först i satsen, hade meningen alltså varit 

korrekt. I den fjärde har ett formellt subjekt lagts till där det inte ska vara ett, detta även om 

meningen omformuleras (25).

24. Att rädda ett minoritetsspråk är det inte enkelt och lätt att göra.

25. Det förändras inte bara materialla saker.

I bisatserna påträffas fallen av saknade subjekt antingen efter en bisatsinledare där det till 

synes verkar som det var ämnat att vara en infinitivfras (26), eller då subjektsmarkören som 

inte satts ut (27).

26. Nu för tiden är det vanligare att sköta sig själv och vara mer individualistik, vilket leder att ha mindre 
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hänsyn mot varandra.

27. Oavsett vad uppmuntrar man att lära sig ett nytt språk är det viktigt att man inte glömma sin ursprung.

4.2.4 Direkta frågesatser

I nedanstående tabell visas hur många direkta frågesatser som återfunnits i uppsatserna från 

BUS och hur skribenterna har lyckats i dess konstruktion.

Tabell 8: Felfrekvens i frågesats i BUS

Totalt Huvudsats Bisats

Antal satser 46 46 23

Antal fel 11 7 4

Procentuellt 23,9 15,2 17,4

BUS-gruppens frågesatser uppgår till  46 stycken och hälften av dessa innehåller också en 

bisats.  I  dessa  46  satser  förekommer  totalt  11  fel  vilket  ger  23,9%.  Av  de  elva  felen 

förekommer 4 i de 23 bisatserna, och ligger då på 17,4%. I bara frågesatsens huvudsats utan 

bisats finns alltså 7 fel som då hamnar på 15,2%. De flesta felen handlar om att subjektet står  

på  fel  plats  (28)  eller  saknas  (29),  även  att  subjektsmarkören  som fattas  i  frågebisats 

förekommer (30). Att det finita verb står på fel plats har skett (31), samt att det helt fattas – 

det sker exempelvis i ett fall i samma frågor där ett subjekt fattas, vilket också enkelt skulle 

kunna  identifieras  som  att  det  inte  finns  en  huvudsats  till  bisatsen  (29).  Det  minst 

förekommande felet är att ett formellt subjekt har lagts till (32).

28. Civilkurage... Vad kan innebära det ord för samhället?

29. Vilka faktorer som kan påverka människors syn på civilkurage?

30. Vem har makten att bestämma vilket språk är värt och vilket är mindre värt att rädda. 

31. Däremot är minoritetsspråk riktigt värt att bevara?

32. Så är det alla språk i världen viktiga att bevara?

Generellt ser frågorna olika ut i texterna. I 3 fall, 6,5% av alla satser, förekommer samma 

fråga (33) men i ytterligare 3 fall förekommer den med modifikation (exempelvis 34). En 

annan fråga (35) anträffas vid 2 tillfällen, 4,3%, och har vid tredje förekomsten omformulerats 

efter en annan föregående frågesats (36). Ytterligare en sats finns som kan sägas vara samma 

frågeställning som de föregående men som är än mer betydligt omskriven (37) – där det 

egentligen är ”är vårt hjälp alltid lämpligt” som här signalerar att den följer samma mönster 
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som de tidigare frågorna. Det förekommer fler frågor som följer samma mönster men som 

ändå varierar.

33. Är det en allmän skyldighet att hjälpa andra?

34.  Finns det en allmän skyldighet att hjälpa andra?

35.  I vilka situationer är det lämpligt att man ingriper?

36.  eller finns det situationer där det är lämpligt att inte ingripa?

37.  Men även om vi alla är benägna att även offra oss för att hjälpa till, är vårt hjälp alltid lämpligt och  

tillräckligt?

Inspirationsbladet som skribenterna haft tillgång till är som nämnts detsamma för respektive 

termin och totalt tyder resultatet på att 5 av 46 frågor, 10,9%, sannolikt är direkt kopierade 

från detta, men också att fler frågor är inspirerade av bladet då de är snarlika varandra och 

följer samma mönster även om de är omformulerade.

4.3 Jämförelse mellan grupperna

I detta avsnitt kommer de redan för sig presenterade gruppresultaten att jämföras i diagram. 

Även utifrån de mest förekommande och utmärkande dragen som presenterats tidigare i hur 

misstagen tett sig i förhållande till varandra jämförs resultaten. Till att börja med presenteras 

misstagen i ordföljd i huvudsats och bisats för att sedan följas av hur det sett  ut i de fall  

satsdelar  saknas  i  dessa  satser.  Därefter  beskrivs  skillnaderna  i  de  direkta  frågesatsernas 

huvudsatser och bisatser. 

Figur 1: Diagram över jämförelse i antal felplacerade satsdelar i huvudsats
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I figur 1 ovan visas alltså först hur det ser ut mellan grupperna sett till satsdelarna i fråga. 

Totalt antal felplaceringar som skett i huvudsats ligger i nationella prov på 2,4% och i BUS 

ligger det på 2,7%, vilket ger en marginell skillnad mellan hur det ser ut mellan grupperna 

överlag. Ur diagrammet kan det utläsas att inte någon av grupperna har haft något problem 

vad gäller subjektets placering i huvudsats. Nationella prov-gruppen har en högre felfrekvens 

av adverbial, men BUS-gruppen har däremot en än högre felfrekvens av finit verb. I de fall 

det finita verbet felplacerats har det i båda grupperna till största del skett då ett adverbial eller 

en bisats står i spetsställning. I texterna från nationella prov har det dock även skett efter ett  

citat  då  detta  inte  presenterats  korrekt.  Det  har  ej  skett  i  texterna  från  BUS.  Gruppernas 

misstag är på denna punkt genomgående likvärdiga då det alltså handlar om topikalisering av 

annan satsdel  än  subjekt  i  de  fall  då verbet  inte  hamnat  rätt.  Adverbialens  mönster,  eller 

snarare icke-mönster, ter sig även här likvärdigt. De har felplacerats efter allt från subjekt och 

objekt till efter bisats samt efter satsens andra verb och efter en konjunktion. 

Figur 2: Diagram över jämförelse i antal felplacerade satsdelar i bisats

Figur  2  demonstrerar  hur  grupperna  förhåller  sig  till  varandra  vad  gäller  felplaceringar  i 

bisatsens ordföljd. Det sammanlagda antalet  fel  i  detta avseende uppgår i nationella prov-

materialet  till  2,1% och i BUS-materialet  till  3,7%. Det betyder att  BUS-gruppen står för 

1,6% fler fel i detta avseende. I båda grupperna är främst adverbialen felplacerade i bisats: en 

liten skillnad förekommer, men den största distinktionen i denna kategori ligger i det finita 

verbets placering.  BUS-studenterna uppvisar fler tendenser till  felplaceringar än nationella 

prov-eleverna vad gäller just detta. Subjekten skiljer sig i princip inte åt och båda grupperna 

uppvisar endast en knapp svårighet med detta, det finns heller inget mönster inom grupperna. 
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De finita verbens placering utgörs av misstag främst i relativsats men även i andra bisatser hos 

BUS. Inget mönster finns heller här inom nationella prov-gruppen. I båda gruppernas texter 

har problem med adverbialets placering i bisats uppvisats och till  synes verkar inte denna 

ordning alltid behärskas. Det utmärker sig i flera bisatstyper samt att hos nationella prov-

texterna ha skett efter en konjunktion – att bisatsen då fått huvudsatsordföljd. 

Figur 3: Diagram över jämförelse i antal saknade satsdelar i huvudsats

De felaktigt saknade satsdelarna i  huvudsats utgör sammanlagt 4,2% hos nationella prov-

eleverna och 3,6% hos BUS-studenterna. Det är en skillnad på mindre än 1% där nationella 

prov-gruppen alltså  i  något  högre  grad  har  misslyckats  med att  producera  satser  med de 

obligatoriska satsdelarna på plats. Det visas i figur 3 där kategorierna redogörs för separat 

uppställda. Till största del är det subjekt som saknas felaktigt i båda grupperna men nationella 

prov har en något högre felfrekvens än BUS. Vad det gäller finit verb ligger grupperna på en 

snarlikare nivå. Strykning av subjekten följer i princip samma mönster – de fattas efter en 

konjunktion eller då en annan satsdel än subjektet står i fundamentet. I nationella prov har det 

även återfunnits talspråkliga satser där subjektet strukits, vilket det dock inte gjorts i BUS. I 

BUS har även det egentliga subjektet, alltså platshållaren, strukits då det krävts – dock har ett 

formellt  subjekt  funnits  i  dessa  satser.  I  fallen  då  det  saknas  ett  finit  verb  handlar  det  i 

nationella prov främst om talspråkliga uttryck eller till  synes gjorda slarvfel, även i BUS-

gruppen verkar  det  som slarvfel  ligger  till  grund för detta,  men också felkonstruktioner  i 

meningarna i sig förekom. Även då subjekt lagts till, vilket dock var få förekomster i båda 

grupperna har detta i princip skett när en annan satsdel än subjektet stått i fundamentet och 

därmed  utgjort  satsens  subjekt,  och  skribenten  har  då  ändå  valt  att  behålla  det  formella 
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subjektet i satsen.

Figur 4: Diagram över jämförelse i antal saknade satsdelar i bisats

Felaktigt saknade satsdelar i bisats uppgår till 6,2% i nationella prov-materialet och till 4,8 

BUS-materialet.  Det  är  en  skillnad  på  1,4%  och  som  figur  4  ovan  demonstrerar  ligger 

grupperna relativt nära varandra i kategorierna. Bland både BUS-studenterna och nationella 

prov-eleverna  utgör  bisatsinledare  majoriteten  av  fallen  då  en  del  i  en  bisats  fattas,  men 

nationella prov har missat att sätta ut bisatsinledare flest gånger. Det gäller även subjekt och 

finit  verb  då  nationella  provs  felfrekvens  generellt  ligger  procentuellt  högre  i  respektive 

kategori. Avsaknad av bisatsinledare har skett i majoriteten av fallen efter en konjunktion i 

båda grupperna och det har även varit svårt att hantera korrekt strykning av att-bisatsens, och i  

BUS också relativbisatsens, inledare. Förekomsterna av strykningar av ett finit verb ter sig 

olika  –  ingen  av  grupperna  följer  här  ett  specifikt  mönster  utan  alltifrån  problem  med 

inkorrekt  bisatskonstruktion till  slarvfel  skulle  kunna föreligga misstagen.  Subjekt  fattas  i 

båda grupperna efter konjunktion samt då bisatsen generellt felkonstruerats. Det förekommer 

också i båda grupperna att subjektsmärket som saknas. I de få fall subjekt lagts till felaktigt i 

bisatser sker detta främst i relativbisatser.
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Figur 5: Diagram över jämförelse av  frågesatsens ordföljd i huvudsats och i bisats

I figur 5 ovan presenteras felfrekvensen i både huvudsats och bisats. I de direkta frågesatserna 

ser det olikt ut jämfört med de ovan presenterade kategorierna. Flest fel överlag står BUS för, 

23,9%  jämfört  med  10%  i  nationella  prov.  Gällande  de  direkta  frågesatserna  och  dess 

konstruktion syns en skillnad mellan grupperna. För det första anträffas fler frågor, ungefär 

dubbelt så många, i BUS-uppsatserna än i de från nationella prov. För det andra innehåller 

nationella prov-texterna fler frågesatser som kan antas vara kopierade – här finns en skillnad 

på 29,1%, jämför nationella provs  40,0  med BUS  10,9%. Flest fel har dock gjorts i själva 

frågehuvudsatsen hos BUS-studenterna där gruppens fel uppgår till 15,2% och nationella prov 

till 5,0 i förekomster av fel, i förhållande till hur många fel som gjorts i huvudsatserna. Detta  

skiljer grupperna med 10,2%. Gällande fel i frågebisats ligger grupperna rätt jämt, 17,4 och 

16,7% av bisatserna är  felaktiga  i  BUS respektive nationella  prov,  vilket  är  en marginell  

skillnad. 
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5 Diskussion

Till att börja med kan det konstateras att det finns en tydlig problematik kring flera aspekter 

gällande  samtliga  avseenden av  ordföljden  som studerats.  Procentuellt  är  misstagen inom 

kategorierna  inte  höga men det  vittnar  ändå  om svårigheterna  som skribenterna  har  i  att 

producera en helt korrekt ordföljd i svenskan. Detta till trots den höga nivå studenterna och 

eleverna  befinner  sig  på,  samt  att  alla  analyserade  texter  varit  godkända.  Hos 

modersmålstalare i svenska torde detta alltså vara mindre förekommande – något som också 

understrukits av exempelvis Ekberg (2013).

Felen  följer,  om än inte  alltid,  ofta  samma mönster  mellan grupperna  och befäster  att  

svenskans  ordföljd  skapar  problem.  Vissa  fel  som  exempelvis  felplacerade  subjekt  och 

utebliven subjektsmarkör var få men då subjekt generellt utgjort fler misstag tyder det på att  

det  funnits  svårigheter  i  detta  avseende,  samt  att  svenskans  platshållartvång  inte  fullt  ut 

behärskas. Det bekräftas också i och med tidigare studier som gjort i ämnet (se Hammarberg 

och Viberg 1979). 

Hur huvudsats och bisats skiljer sig åt har också varit till synes svårt att hantera för båda 

grupperna,  inte  minst  vad  gäller  satsadverbialets  placering  men  även  i  form  av  saknade 

bisatsinledare samt huvudsatsordföljd i bisatser. Tillsammans utgör samtliga fel ett tillräckligt 

stort  underlag  för  att  kunna  konstatera  problematiken  i  att  producera  korrekt  ordföljd  i 

svenskan  för  andraspråksinlärare.  Även  detta  är  i  linje  med  den  tidigare  forskning  som 

bedrivits gällande ordföljd och ordföljdsproblematik – att svenskans ordföljd vållar problem 

för inlärare (se Bolander 1987 & 1988 och Hyltenstam 1977 & 1978a).

Däremot skiljer det sig markant mellan grupperna vad gäller de direkta frågesatserna vilket  

är intressant just utifrån att grupperna haft olika material att tillgå. I och med att nationella 

prov-gruppen har kopierat, en rimlig slutsats eftersom de är så likartade hos flera elever, en 

del av frågorna från en annan text visar det att de inte försökt att formulera egna frågor och 

därför kan resultatet bli mindre rättvisande än om det förekommit mer fritt skrivna frågesatser.  

Detta är omöjligt att påvisa rent statistiskt men det är dock inte osannolikt att så är fallet och 

det går inte att utesluta att resultatet därför påverkats till mer positivt i fråga om att eleverna 

kan behärska frågesatser väl. Det bör dock tilläggas att frågan ”Vad är det som egentligen är 

värst, att läsa en text full med särskrivningar eller stavfel?” som figurerar två gånger också 

förekommer  en  tredje  då  skribenten  refererar  till  sin  tidigare  frågeställning  genom ”Men 

vilket är egentligen värst? Att tappa förtroendet för författare och missförstå meningen eller 
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att förlora tid, bli irriterad och tappa motivationen?”. Det kan innebära att eleven skrivit fritt  

utifrån  texten  och  därmed  visar  att  frågesats  behärskas  väl.  Det  kan  också  indikera  att 

resultatet  är  rättvisande  även  om  en  del  av  frågesatserna  är  kopierade.  Önskvärt  vore 

naturligtvis  om  frågorna  var  mer  fritt  konstruerade.  Även  i  BUS-proven  förekommer 

kopierade  frågeställningar  och  vissa  liknar  varandra  så  mycket  att  frågorna  verkar 

direktciterade, men de flesta varierar i hög grad och visar på att frågeställningen visserligen 

inte är deras egna men hur de har formulerat själva satsen är det. Detta kan konstateras visa på 

en förmåga att klara av att producera korrekta frågesatser. I förhållande till nationella prov så 

betyder det  att  resultatet  från båda grupperna inte nödvändigtvis  är  lika rättvisande.  Båda 

kopierar  i  viss  mån  satserna  och  frågeställningarna  men  BUS-texterna  varierar  mer  och 

innehar fler fel och har samtidigt producerat fler satser. Resultatet visar att båda grupperna 

generellt besitter kunskap om hur en frågesats ska se ut i fråga om ordföljd, i huvudsats såsom 

i bisats men att BUS-texterna ändå visar på en större behärskning eller åtminstone en förmåga 

att försöka variera frågorna.

Att frågesatserna är i fokus i diskussion i så hög grad är för att det är enklare att se hur  

texterna de båda grupperna fått använda sig av har kunnat påverka frågeställningarna och 

därmed frågorna. Rimligtvis borde detta då också påverka även andra satsers konstruktioner 

rent  allmänt,  och  kanske  i  synnerhet  då  skribenterna  i  nationella  prov-gruppen  generellt 

refererar till andra författare och artiklar i högre grad. BUS-studenterna har som sagts tidigare 

ett högre krav att skriva mer självständigt. Det kan alltså spekuleras i huruvida resultatet över 

lag har påverkats av de olika förutsättningarna som legat till grund för skrivanvisningarna. 

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  uppsatsens  hypotes  blivit  bekräftad.  Utifrån  de 

grammatiska  företeelser  som undersökts  har  också  misstag  förekommit  i  olika  hög  grad. 

Grupperna  ligger  på  en  relativt  snarlik  nivå  och huruvida  nationella  prov-eleverna  skulle 

begått fler fel utifrån deras textmaterial kan bara spekuleras i – för att bevisa detta krävs en 

annan typ av analys som denna uppsats inte har för avsikt att göra. Det är dock intressant och 

relevant att påvisa och problematisera skillnaderna i provens konstruktion och villkor då det 

heller inte kan uteslutas att det har en betydelse för textproduktionen. Avslutningsvis finns det 

utifrån materialet  som legat  till  grund för  denna studie fler  aspekter gällande ordföljd att 

undersöka då det på grund av uppsatsens omfång inte varit möjligt att undersöka objektets 

placering eller andra fraser som också spelar in i hur ordföljden konstrueras.
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6 Sammanfattning

I denna uppsats har svårigheter med svenskans ordföljd undersökts utifrån hur gymnasieelever 

som skrivit nationella prov i Svenska som andraspråk 3 och studenter som skrivit slutprovet i 

Behörighetsgivande  utbildning  i  svenska hanterat  placering  av  subjekt,  finit  verb  och 

satsadverbial.  I  undersökningen har också fall  av inkorrekt saknade satsdelar som subjekt, 

finit verb och bisatsinledare studerats. Dessa två grupper har analyserats enskilt samt jämförts 

med varandra för att se om en skillnad finns mellan grupperna då de ska ligga på samma nivå 

i språkinlärningen.

Gällande felplacerade satsdelar är det satsadverbial och det finita verbet som förekommer 

främst. Att  subjekt  eller  bisatsinledare fattas är  mest representativt i  de kategorin saknade 

satsdelar. När det kommer till de direkta frågesatserna följer det ett annat mönster då det varit  

tydligt att nationella prov gruppen kopierat uppemot hälften av frågorna som producerats i 

dessa texter. Det har främst visat sig att det varit svårt att skilja på huvudsatens och bisatsens 

ordföljd men mer generella felplaceringar har också gjorts. Svenskans platshållartvång har 

också tydligt bidragit till felproducerade satser. Det har yttrat sig både i att satsdelar flyttats 

på, och i att satsdelar utelämnats.

Hypotesen att problematik kring ordföljden är vanligt bland andraspråksinlärare har i och 

med  analysen  kunnat  konstateras.  Felen  i  sig  är  inte  många  rent  procentuellt  men  de 

förekommer i  tillräckligt  hög grad samt följer  snarlika mönster,  vilket visar  att  svenskans 

ordföljd  och  platshållartvång  skapar  svårigheter  för  inlärare.  Grupperna  skiljer  sig  inte 

markant åt utan befinner sig på en relativt jämn nivå – något som också bidrar till att slutsatser  

gällande ordföljdsproblematik med säkerhet kan göras. 

Att skribenterna har haft olika utgångspunkter och material att tillgå inför skrivuppgifterna 

kan naturligtvis inte bortses från då detta kan påverka det slutgiltiga resultatet – inte minst 

gällande frågesatserna där en tydlig skillnad mellan grupperna uppträder. 
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