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Käsittelemme pro gradu -tutkielmassamme suomenkielisten yläkoululaisten ruotsin 
kielen kirjallista ja suullista kielitaitoa. Tutkimusaineiston muodostavat 12 oppilaan 
kaksi kirjoitustehtävää sekä kaksi videoitua suullista testiä. Tutkimuksemme 
tarkoituksena on analysoida oppilaiden kirjallista ja suullista kielitaitoa laajasti eri 
näkökulmista. Aineiston pohjalta tarkastelemme oppilaiden kielen laajuutta ja 
oikeellisuutta. Lisäksi analysoimme tekijöitä, jotka häiritsevät lukemista sekä tekijöitä, 
jotka häiritsevät puheen sujuvuutta. Tutkimme myös piirteitä, jotka eivät ole sidoksissa 
ainoastaan ruotsin kieleen. Lopuksi otamme selvää, kuinka oppilaat käyttävät 
kommunikaatiostrategioita. 

Teoriapohjan tutkimuksellemme luo Eurooppalainen viitekehys ja sen näkemys 
kommunikatiivisesta kompetenssista. Teoriaosuudessa käsittelemme myös kirjallisen ja 
suullisen kommunikaation erityispiirteitä ja vieraan kielen oppimista. Tutkimuksemme 
empiirisessä osiossa käsittelemme tutkimuskysymyksiämme sekä kvantitatiivisesti että 
kvalitatiivisesti. Analyysimme etenee systemaattisesti: käsittelemme ensin kirjallisen 
kielitaidon, sen jälkeen suullisen kielitaidon ja lopuksi pohdimme saamiamme tuloksia. 

Tutkimuksemme osoittaa, että oppilaat hallitsevat kirjallisen kielitaidon osa-alueet 
kokonaisuudessaan hyvin ja että erot ovat yksilöllisiä. Oppilaiden suullisen kielitaidon 
osalta havaitsimme, että ruotsin ääntäminen tuottaa suurimmalle osalle vaikeuksia. 
Muiden suullisen kielitaidon osa-alueiden kohdalla huomasimme ainoastaan yksilöllisiä 
eroja. Kommunikaatiostrategioiden osalta voimme todeta, että oppilaat eivät tukeudu 
ongelmatilanteissa ruotsin kieleen vaan hyödyntävät ennemmin muita kieliä. Vaikka 
suullisen kielitaidon merkitystä korostetaan nykyään opetussuunnitelmassa, 
tutkimuksemme osoittaa, että käytännön opetustyössä siihen tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota. 
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1 Inledning 
 

Vårt mest centrala kommunikationsmedel är språket. I dagens internationella samhälle 

blir det alltmer viktigare att kunna kommunicera med människor som talar olika språk. 

Finskan är ett litet språk och därför är det väsentligt att utbildningen i Finland ger 

möjligheter att klara sig i olika internationella sammanhang. Det är viktigt att veta om 

utbildningen svarar på denna utmaning eller om det finns något att förbättra. Som 

blivande svensklärare intresserar vi oss naturligtvis för elevernas språkfärdigheter och 

hur svenskundervisning ser ut idag.   

Europarådets Gemensam europeisk referensram för språk (CEFR) utgör 

utgångspunkten för undervisning i främmande språk i Finland, liksom i många andra 

europeiska länder. Referensramen betonar språket som ett medel för kommunikation 

och begreppet kommunikativ kompetens lyfts fram. När man stöter på detta begrepp 

tänker man ofta på kommunikation som sker muntligt men man kommunicerar också 

skriftligt i många olika sammanhang. I vårt samhälle är det skrivna ordets betydelse 

mycket stor. Att lära elever att skriva på ett korrekt språk är en av skolans 

grundläggande uppgifter. Både muntliga och skriftliga språkfärdigheter hör således till 

kommunikativ kompetens. (Huttunen 2000:80–81.) I Finland baserar sig läroplanen för 

den grundläggande utbildningen på referensramen. Enligt läroplanen är syftet med 

undervisningen i årskurserna 7–9 i svenska som B1-språk att eleven ska uppnå 

grundläggande färdigheter i svenska med tyngdpunkt på muntlig interaktion (GGrL 

2004:132). 

Det har forskats mycket i elevernas skriftliga färdigheter, både texter som är skrivna av 

första- och andraspråkselever. Elevers skrivande är dock ett mycket komplicerat 

forskningsområde, där många olika faktorer måste iakttas för att ge en heltäckande bild 

av elevers skriftliga produktion. (Andersson 2002:4.) Även muntlig färdighet har 

studerats mycket under de senaste tio åren både i Finland och utomlands. De flesta 

undersökningar om muntlig färdighet har koncentrerat sig på språkinlärare som har 
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studerat i många år, till exempel gymnasister. Det är mer sällsynt att undersöka elever i 

grundskolan, speciellt i början av deras språkstudier.  

Individens språkkunskaper består av flera olika komponenter. När det gäller svenskan 

ska språkinläraren behärska ordförrådet och grammatiken, det som man traditionellt har 

avsett med språkundervisningen. Detta räcker ändå inte till utan man måste även kunna 

använda språket i olika sammanhang. Språket används på olika sätt beroende på om 

man talar eller skriver. I skrift finns det mer normer som man ska följa såsom regler för 

ortografi och interpunktion. I tal uttrycker man dessa på flera olika sätt. Till exempel 

pauser och intonation har en likadan funktion som interpunktion och uttalet kan anses 

motsvara ortografi. I språkundervisning ska man även ta hänsyn till faktorer som är 

gemensamma för modersmålet och det främmande språket. Sådana faktorer i skrift är 

till exempel textens koherens och i tal användning av kroppsspråket. 

Språkinlärare på nybörjarnivå kan stöta på problem av olika slag. Då är det viktigt att 

försöka klara sig med hjälp av de språkliga medel som man redan har. Det finns olika 

typer av kommunikationsstrategier som man kan använda, antingen kan man undvika 

problem eller söka efter nya lösningar. Vi anser att det är nyttigt att undersöka det här 

stadiet av språkinlärning och på det sättet få veta hur de första studieåren ser ut. Det 

skulle vara mycket viktigt att eleverna lär sig att använda främmande språk redan från 

början så att till exempel tröskeln att tala inte blir för hög. För att få en helhetsbild av 

elevers språkfärdigheter analyserar vi skriftlig och muntlig produktion med hjälp av fem 

forskningsfrågor. 

 

1.1 Syfte 
 

Det övergripande syftet med vår undersökning är att analysera skriftliga och muntliga 

språkfärdigheter i svenska bland finskspråkiga högstadieelever. Vi använder oss av både 

kvantitativa och kvalitativa metoder och analysen baserar sig på två skrivuppgifter samt 

två muntliga test. Svar på det övergripande syftet söker vi med hjälp av fem 

forskningsfrågor genom vilka syftet konkretiseras.  
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Fråga 1  Hur omfattande är elevernas skriftliga och muntliga språk? 

Fråga 2  Hur behärskar eleverna språkriktighet i det skriftliga språket och i det 
 muntliga språket? 

Fråga 3  Hur mycket finns det faktorer som stör läsning i det skriftliga språket 
 och flyt i det muntliga språket?   

Fråga 4  Hur behärskar eleverna icke-språkbundna drag i det skriftliga språket och
 i det muntliga språket? 

Fråga 5  Vilka kommunikationsstrategier använder eleverna i det skriftliga 
 språket och i det muntliga språket? 

 

 

1.2 Material 
 

Eleverna som är med i undersökningen går i åttonde klass i Tampereen normaalikoulu. 

Dessa elever deltar i tvåspråkig undervisning vilket betyder att de har en viss del av 

skolundervisningen på engelska. Eleverna har blivit valda till klassen på grund av deras 

goda kunskaper i engelska och modersmål, det vill säga finska. Eleverna väljs på basis 

av ett lämplighetstest och engelsklärarens utlåtande i början av årskurs 7. För att kunna 

studera i en tvåspråkig klass förutsätter skolan att eleverna kan samarbeta och vara 

aktiva och initiativrika. De ska också kunna uttrycka sina egna åsikter och framför allt 

ha en positiv inställning till att lära sig nya saker. Eleverna ska ha grundläggande 

kunskaper både i sitt modersmål och engelska samt ha goda kunskaper i de övriga 

ämnen. (Tampereen normaalikoulu 2010.) 

I klassen finns det 24 elever som läser svenska som B1-språk, det vill säga att de har 

börjat läsa svenska i årskurs 7. I vår avhandling undersöker vi 12 elever som vi har valt 

till undersökningen efter olika kriterier för att materialet ska vara så representativt som 

möjligt. Vi har valt sex flickor (F1–F6) och sex pojkar (P1–P6) till undersökningen. I 

princip kan alla elever anses vara språkbegåvade eftersom de går i en tvåspråkig klass 

men när det gäller svenskan finns det ändå större individuella skillnader. Vi har valt 
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elever till vår undersökning efter de provresultat som de fick i årskurs 7. Betyg som 

eleverna fick varierar mellan 7 och 10 och vi har tagit med de två elever som var de 

enda som fick betyget 10. Det finns flera elever som fick betyget 7 och därför har vi 

använt också andra kriterier för att kunna göra ett val mellan eleverna. De flesta elever 

fick betyg 8 eller 9 och även här måste vi använda andra kriterier. Det slutgiltiga valet 

har vi gjort enligt elevernas aktivitet under svensklektioner. Hälften av de 12 eleverna 

som är med i undersökningen är aktiva, varav tre är flickor och tre pojkar, och hälften 

mer passiva, varav också tre flickor och tre pojkar.  

Materialet består av två skrivuppgifter och två muntliga test som dessa 12 elever gjorde 

under årskurs 8 på våren 2011 i samband med kurserna 3 och 4. Alla elever i klassen 

gjorde dessa uppgifter och test som även var en del av deras kurser. Skrivuppgifterna 

och de muntliga testen är konstruerade enligt de teman som kurserna behandlar. 

Sammanlagt analyserar vi 24 skrivuppgifter och 24 muntliga test. I det följande 

beskriver vi mer detaljerat dessa uppgifter och test. 

I den första skrivuppgiften fick eleverna skriva fritt under rubriken ”Vad hände i 

januari?” eller ”Vad gjorde jag i januari?” (se bilaga 1). Den här rubriken valde vi av 

den anledningen att eleverna lärde sig preteritumformen under kursen och 

skrivuppgiften testade hur eleverna behärskar den. I den andra skrivuppgiften var 

huvudrubriken ”Min vinter” och den innehöll delrubriker som "Vad har hänt under 

vintern?", "Vad har du gjort i skolan eller på fritiden?" (se bilaga 2). Den handlade om 

att skriva en berättelse i perfekt, som även var en ny grammatisk struktur för eleverna. 

Eleverna gjorde skrivuppgifterna i klassrummet under lärarens närvaro. Läraren gav 

rubriken men inga andra begränsningar till exempel angående ordmängd eller stil. 

Eleverna kunde inte förbereda sig för skrivuppgifterna och de fick inte använda 

läroboken medan de skrev. Läraren har utvärderat skrivuppgifterna enligt sina egna 

bedömningskriterier som vi inte har tagit hänsyn till i den här undersökningen.   

När det gäller de muntliga testen använde vi test som ursprungligen är från lärobokens 

(Din tur) provpaket men vi lade till ytterligare några frågor. Testen liknade lärobokens 

övningar som eleverna är vana vid. Båda testen gjordes parvis. Eleverna som bildar ett 

par är ibland båda valda till vår undersökning men ibland är bara en elev av paret med. 
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Testen spelades även in. Det första testet var i form av en intervju och innehöll sju 

färdigtskrivna frågor. Eleverna fick svara på frågorna med hjälp av tips såsom bilder 

eller ord på finska. Vi lade till ytterligare två frågor utan tips för att få eleverna att 

komma på mer kreativa svar (se bilaga 3). Det andra testet bestod av en dialog mellan 

biljettförsäljare och kund samt en kort berättelse. Eleverna började med dialogen och 

därefter fick de berätta för paret om en sjuk person med hjälp av en bild. Eleverna fick 

också hjälp av frågor på svenska (se bilaga 4).  

I det första testet hade eleverna åtta minuter på sig för att förbereda sig självständigt för 

testet. Tidigare test har visat att den här tiden räcker till att eleverna hinner bekanta sig 

med testfrågor. Vi gav muntliga anvisningar på finska och därefter fick de skriva ner så 

mycket som de ville eller hann på ett separat papper under tidsramen. Eleverna fick ha 

dessa papper med sig på testet. För det andra testet fick eleverna förbereda sig på 

samma sätt som för det första testet. En av oss var med under tiden då eleverna 

förberedde sig för testen och den andra var med när testen spelades in. På det sättet var 

vi inte endast beroende av inspelningarna. Dessa test och skrivuppgifter tillsammans 

utgör vårt material för den här undersökningen. 

 

1.3 Metod 
 

I den här undersökningen använder vi både kvantitativa och kvalitativa metoder för att 

kunna analysera elevernas skriftliga och muntliga språkfärdigheter. Till att börja med 

läste vi skrivuppgifterna noggrant igenom. Därefter renskrev vi elevernas skrivuppgifter 

för att kunna bekanta oss mer på dem. Renskrivning innebär att vi kopierade texterna 

ordagrant utan att göra några förändringar eller korrigeringar. På det här sättet kunde vi 

redan under renskrivningen fatta beslut om tvetydiga fall, till exempel när det gäller 

särskrivning eller handstil. Fall som orsakade problem handlade oftast om otydligt 

skrivna bokstäver. 

När det gäller de muntliga testen spelades de in på video eftersom det möjliggör analys 

av testen efteråt och på det sättet kan vi också analysera det nonverbala. Först tittade vi 
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igenom inspelningarna och därefter började vi transkribera dem. Vi använde en ganska 

grov transkriptionsteknik som baserar sig på transkriptionsprinciper som även Kerstin 

Nordenstam använder i sin undersökning Korpus Gruppsam (1994:23). Efter att vi gick 

igenom inspelningarna flera gånger koncentrerade vi oss på mer detaljerade och för vår 

undersökning mer relevanta faktorer. Sådana är att lägga märke till olika fonem och ifall 

de är långa eller korta samt olika typer av pauser såsom upprepningar och korrigeringar 

(se bilaga 5). Därefter granskade vi inspelningarna för att kunna analysera även icke-

språkbundna drag. I det följande förklarar vi generellt hur vi analyserar de olika 

delområden i det skriftliga och muntliga språket men mer detaljerad metodbeskrivning 

finns i början av varje delkapitel. I dessa delkapitel definierar vi även noggrant alla 

viktiga termer som ord, mening, tur, fel, uttryck och pauser och vad vi avser med dem i 

vår undersökning.  

Den första forskningsfrågan handlar om språkets omfattning (se delkapitlet 5.1) som vi 

granskar kvantitativt genom att räkna hur många ord det finns sammanlagt, hur många 

olika ord det finns och relaterar dessa till det totala antalet ord med hjälp av en 

ordvariationsindex (OVIX). Dessa räknar vi både i skrivuppgifterna och i de muntliga 

testen. I skrivuppgifterna räknar vi också hur många meningar det finns, hur många ord 

det finns i en mening och vilka satsstrukturer eleverna använder. Därtill i de muntliga 

testen räknar vi hur många ord det finns i en tur men även vilka satsstrukturer eleverna 

använder.   

När det gäller den andra forskningsfrågan om språkriktighet (se delkapitlet 5.2) 

analyserar vi det kvantitativt med hjälp av felanalys. Oavsett att felanalys är en omstridd 

metod och kan ge en ensidig bild av forskningsobjektet ifråga anser vi att den är lämplig 

för vår undersökning. Felanalys utgör endast en del av vår metod och dess uppgift är 

inte att bedöma utan att ge information om elevernas kunskaper. Både i skrivuppgifterna 

och i de muntliga testen räknar vi hur många fel det finns sammanlagt och hur många 

fel det finns per 100 ord. Vi gör även skillnad om det är fråga om morfologiska, 

lexikaliska eller syntaktiska fel.  

Vår tredje forskningsfråga handlar om faktorer som stör läsning i det skriftliga språket 

och faktorer som stör flyt i det muntliga språket (se delkapitlet 5.3). Både i 

skrivuppgifterna och i de muntliga testen räknar vi antalet ord på främmande språk och 
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antal obegripliga ord och uttryck. I skrivuppgifterna räknar vi också hur många stav- 

och skrivfel det finns samt granskar användningen av skiljetecken, det vill säga 

interpunktion. Alla dessa faktorer relaterar vi till 100 ord. I de muntliga testen räknar vi 

även uttalsfel och olika typer av pauser samt relaterar dessa till 100 ord.  

Angående den fjärde forskningsfrågan om icke-språkbundna drag (se delkapitlet 5.4) är 

analysen mestadels kvalitativ. I det skriftliga språket analyserar vi om eleverna skriver 

koherenta texter och vilka textbindningstyper de använder. Däremot i de muntliga testen 

analyserar vi stämningen under testen och elevernas röstbehandling. Vi granskar även 

om det finns ögonkontakt mellan eleverna och om de använder kroppsspråk under 

testen.  

Den femte forskningsfrågan handlar om kommunikationsstrategier (se delkapitlet 5.5) 

och vi analyserar både kvalitativt och kvantitativt hur eleverna använder dem i 

skrivuppgifterna och i de muntliga testen. Vi tar med sådana strategier som går att 

observera och som är relevanta i vår undersökning.  Kommunikationsstrategierna som 

vi således granskar baserar sig på Faerchs & Kaspers (1983) indelning (se avsnittet 

4.2.2). 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Under de senaste decennierna har man forskat mycket i elevernas språkfärdigheter. 

Vanligtvis har man koncentrerat sig antingen på den skriftliga eller på den muntliga 

sidan av språket. Däremot finns det få undersökningar som jämför de båda. Ofta forskar 

man endast i en aspekt av språket, till exempel språkriktighet, men mer omfattande 

undersökningar finns i mindre grad. I det följande presenterar vi först några av de 

viktigaste undersökningarna som behandlar skriftliga språkfärdigheter och därefter 

några betydelsefulla undersökningar om muntliga språkfärdigheter. Till sist presenterar 

vi en undersökning som handlar om båda färdigheterna.  

I Sverige har Hultmans & Westmans (1977) omfattande undersökning om gymnasisters 

skrivna språk givit stor betydelse för den fortsatta elevspråksforskningen. De undersökte 
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bland annat ordförråd, ordklassfördelning och syntax i elevtexterna och analyserade 

kvantitativt till exempel textlängd, ordlängd och meningslängd. De kom fram till bland 

annat att flickor använder fler verb medan pojkar använder fler substantiv i sina texter. 

En annan undersökning där skriftliga språkfärdigheter har analyserats kvantitativt är 

Kent Larssons Skrivförmåga från 1984. Materialet består av texter från årskurser 7 och 

9 samt från andra året i gymnasiet. Larssons (1984) syfte har varit att visa hur språket 

utvecklas genom åren. Han upptäckte att skrivförmågan varierar beroende på åldern och 

hembakgrund men könet har ringa betydelse. 

Materialet i kvantitativa undersökningar har ofta varit uppdelat så att man har kunnat 

jämföra pojkars och flickors skriftspråk. Resultat som man har fått är att flickor i 

genomsnitt skriver längre texter medan pojkar har en högre ordmedellängd. Man brukar 

även säga att flickor har en ”pratig” stil, medan pojkar håller sig till en mer nominal stil. 

Detta har visat sig gälla genom hela skoltiden. (Andersson 2002:3.) Även i vår 

undersökning jämför vi flickor och pojkar angående alla våra forskningsfrågor.  

Helena Andersson analyserar i sin undersökning Svenska som första- och andraspråk – 

en jämförande studie av texter från skolår 9 (2002) texter som är skrivna både av 

andraspråkselever och av elever som läser modersmålssvenska och jämför dem utifrån 

ett antal kvantitativa och kvalitativa aspekter. Hennes material består av 20 elevtexter 

från det nationella provet i svenska för skolår 9. Ett mått som ofta används för elevtexter 

är hur långa texterna är, det vill säga hur många ord de innehåller. Det har visat sig att 

textlängden korrelerar med betygsgraderna mycket starkt. Andersson (2002:6–25, 75–

76) har undersökt bland annat textlängden, ordvariationen, stav- och skrivfel samt 

meningslängden. Hon märkte att för att kunna göra en helhetsbedömning av 

elevtexterna, behövs det både kvantitativa och kvalitativa metoder. Till exempel en hög 

meningsmedellängd kan bero på en mycket god meningsbyggnad där många satser 

ingår, eller att eleven inte behärskar interpunktion och meningsbyggnad så att meningar 

därför blir långa. Av den anledningen undersöker vi språkets omfattning utifrån olika 

synvinklar, till exempel med hjälp av meningslängden (se avsnittet 5.1.1). Vi granskar 

även interpunktion i samband med faktorer som stör läsning i det skriftliga språket (se 

avsnittet 5.3.1).   
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Angående muntlig språkfärdighet har man gjort många viktiga undersökningar. Till 

exempel Raili Hildén (2000) har undersökt finskspråkiga elevers muntliga färdighet i 

svenska. I sin doktorsavhandling Att tala bra, bättre och bäst (2000) undersöker hon 

abiturienternas muntliga språkfärdighet vid det nationella muntliga provet. Hennes syfte 

är att visa vilka kriterier påverkar mest betyget som gymnasisterna fick. Hon hade sex 

bedömningskriterier som hon jämförde med abiturienternas betyg. Dessa kriterier är 

interaktion, initiativförmåga, begriplighet, flyt, språkets omfattning och språkriktighet. 

Hon märkte att aktiva och initiativtagande abiturienter samt elever som använde korrekt 

och omfattande språk fick goda betyg. Däremot hade flyt och begriplighet ingen entydig 

påverkan. I vår undersökning granskar vi delvis samma kriterier, det vill säga flyt, 

språkets omfattning och språkriktighet, dock i en något omarbetad form.  

Pirjo Harjanne har i sin doktorsavhandling ”Mut ei tää oo hei midsommarista!” – 

ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja 

elaborointitehtävien avulla (2006) undersökt hur muntlig språkfärdighet övas under 

svensklektioner i grundskolan och i gymnasiet. Hon fick positiva resultat och 

undersökningen visade att eleverna verkligen får öva muntliga språkfärdigheter under 

svensklektioner. Hon upptäckte att gymnasisterna arbetade tillsammans för att 

kommunikationssituationen skulle gå vidare. De reagerade också på det som andra sade 

och lyssnade aktivt på varandra. Både högstadieeleverna och gymnasisterna bad om och 

gav hjälp och på det sättet var dialogerna interaktiva. Huvudsakligen bad talarna om 

hjälp med ordförråd men inte med uttal och grammatik även om de inte var helt 

problemfria enligt henne. Eleverna talade mest svenska men ibland också finska i 

synnerhet när de diskuterade betydelser eller anvisningar. Finskan användes också för 

att be om hjälp.  

Marika Paavilainen har i sin avhandling Inlärning av svenskans verbmorfologi, 

adjektivkongruens och negationens placering hos finskspråkiga högstadieelever (2010) 

undersökt hur finskspråkiga elever i årskurs 8 och 9 behärskar olika strukturer i 

svenskan. Hon hade ett muntligt material som hon analyserade och hennes avhandling 

koncentrerar sig endast på grammatiska aspekter av det muntliga språket. Angående 

verb upptäckte hon bland annat att eleverna behärskar bäst användningen av infinitiv 

vid modala hjälpverb. Näst bäst kan de böja verb i presens och sämst i supinum i 
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samband med hjälpverbet har. Inlärarna överanvände även presensändelsen -ar och 

ibland använde de infinitiv i stället för en finit verbform. Angående adjektivkongruens 

behärskas utrum bäst både när adjektivet är attribut och när det är predikativ. Även 

pluralis verkade vara lättare än neutrum för eleverna. När det gäller ordföljden visade 

det sig att huvudsatsen behärskades betydligt bättre än bisatsen. Paavilainen (2010) 

anser att hennes undersökning gav viktig information som man borde ta hänsyn till i 

skolundervisning. 

Eeva Tuokkos rapport Perusopetuksen päättövaiheen ruotsin kielen oppimistulosten 

kansallinen arviointi 2001 (2002) behandlar inlärningsresultaten i svenska angående 

både elevernas skriftliga och muntliga färdigheter. Undersökningen var nationell och 

gjordes för Utbildningsstyrelsen. I undersökningen bedömde lärarna sina elever med 

hjälp av en skala från 0-5. Båda färdigheterna innefattade fyra bedömningskriterier. I 

skriftlig färdighet är dessa kriterier läsbarhet, ordförråd, behandling av ämnet och 

språkliga brister. I muntlig färdighet är dessa kriterier utförande av uppgiften och flyt, 

språkets omfattning, felfrihet samt interaktion. En skillnad som speciellt kom fram i 

jämförelsen var att eleverna ligger på en högre nivå i skriftliga färdigheter än i muntliga 

färdigheter. 

Tuokko (2002:129–134) upptäckte att eleverna fick svaga resultat i grammatik som 

även var väntat. Under åren har man försökt minska andelen grammatik i 

undervisningen och däremot har man betonat de muntliga färdigheterna. Eleverna 

presterade ändå sämre i de muntliga uppgifterna jämfört med de skriftliga. Eftersom 

man i läroplanen redan då betonade de muntliga färdigheterna, hade man förväntat sig 

bättre resultat. Könsskillnaderna har ökat och speciellt när det gäller B-svenskan var 

skillnaderna stora mellan flickor och pojkar. De största skillnaderna finns i de skriftliga 

färdigheterna. Bland de svaga eleverna finns nästan dubbelt så många pojkar som 

flickor, men bland de utmärkta prestationerna är situationen den motsatta.   

Utbildningsstyrelsen har genomfört en utvärdering av inlärningsresultaten i svenska 

bland elever i årskurs 9 för andra gången år 2008. Jämfört med årets 2001 utvärdering 

har resultaten blivit något sämre. I skriftlig framställning nådde en femtedel av eleverna 

upp till en färdighetsnivå som motsvarar vitsordet 8. På den här nivån reder sig eleven i 

enkla skrivuppgifter i de mest bekanta situationerna som anknyter till vardagliga behov 
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och erfarenheter. Eleverna presterade sämst i hörförståelse och de behärskade 

grammatiska strukturer bäst. Flickorna klarade sig bättre angående alla delområden av 

språket jämfört med pojkarna. Enligt rapporten borde man öka övningen av 

hörförståelse och muntliga uppgifter. (Utbildningsstyrelsen 2010a.) 

 

1.5 Disposition och avgränsningar 
 

I det här delkapitlet förklarar vi hur vår avhandling är disponerad och hur vi har 

avgränsat undersökningen. I det inledande kapitlet har vi gått igenom vårt syfte, 

material och metod samt tidigare forskning. I följande kapitel diskuterar vi begreppet 

kommunikativ kompetens som bildar grunden för vår undersökning. Vi går inte djupt in i 

begreppets historia utan presenterar några av de viktigaste teorierna och koncentrerar 

oss på referensramens synpunkt. Vi granskar även kommunikativ kompetens i 

läroplanen.  

I kapitlet 3 behandlar vi både skriftlig och muntlig kommunikation samt deras likheter 

och skillnader. Vi avgränsar behandlingen till de drag som berör våra forskningsfrågor. 

Angående skriftlig kommunikation diskuterar vi lexikalisk och syntaktisk variation, 

språkriktighet, ortografi och interpunktion samt koherens. I muntlig kommunikation 

behandlar vi även lexikalisk och syntaktisk variation samt språkriktighet men ytterligare 

uttal, pauser samt interaktion och icke-språklig kommunikation.  

Kapitlet 4 handlar om främmandespråksinlärning. Vi beskriver vad som är typiskt för 

inlärarspråket samt behandlar närmare kommunikationsstrategier som är en väsentlig 

del av inlärarspråket. Vi presenterar tidigare forskning kring kommunikationsstrategier 

men koncentrerar oss på Faerchs & Kaspers (1983) indelning. Vi tar upp tolv strategier 

som vi även använder i analysen.  

Vi börjar kapitlet 5, det vill säga analysdelen med att beskriva hur analysen går till. 

Först i delkapitlet 5.1 granskar vi språkets omfattning i det skriftliga och i det muntliga 

språket och diskuterar resultaten. Språkets omfattning kan undersökas utifrån flera 

synvinklar men vi har bestämt oss att göra kvantitativa beräkningar angående 
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ordmängd, ordvariation, meningar och turer samt satsstrukturer. Analysen följer Hildéns 

(2000) modell men vi utelämnar analysen av ordklasser eftersom det inte är 

ändamålsenligt inom ramen för den här undersökningen.  

I delkapitlet 5.2 behandlar vi språkriktighet både i det skriftliga och i det muntliga 

språket och diskuterar likheter och skillnader mellan dem. Med hjälp av felanalys 

granskar vi morfologiska, lexikaliska och syntaktiska fel. Av dessa fel tar vi inte hänsyn 

till sådana fel som inte har behandlats i elevernas svenskundervisning. Även här följer 

vi Hildéns (2000) modell men utelämnar pragmatiska fel.  

Delkapitlet 5.3 handlar om faktorer som stör läsning i det skriftliga språket och flyt i det 

muntliga språket. I det skriftliga språket granskar vi stav- och skrivfel, interpunktion, 

ord på främmande språk samt obegripliga ord och uttryck. Vi anser att den här typen av 

fel påverkar läsning negativt. I det muntliga språket analyserar vi uttalsfel, ord på 

främmande språk och obegripliga ord och uttryck. Angående uttalet utelämnar vi 

prosodin på grund av att eleverna befinner sig på nybörjarnivå. Ytterligare granskar vi 

pauser som vi delar in i tysta pauser, ifyllda pauser, upprepningar och korrigeringar. 

Enligt vår mening är dessa faktorer sådana som stör flyt. Slutligen diskuterar vi alla de 

ovannämnda faktorerna i båda språkfärdigheterna.   

I delkapitlet 5.4 analyserar vi icke-språkbundna drag både i det skriftliga och i det 

muntliga språket. I skrivuppgifterna granskar vi koherens och vilka textbindningstyper 

eleverna använder. Vi har avgränsat analysen till tre huvudtyper men vi går inte djupare 

in i textbindningsanalys. I de muntliga testen analyserar vi grovt stämning, röst, 

ögonkontakt och kroppsspråk hos eleverna. Vi diskuterar även de ovannämnda icke-

språkbundna dragen.  

Sist analyserar vi kommunikationsstrategier i båda färdigheterna i delkapitlet 5.5. Det 

finns olika synpunkter på kommunikationsstrategier men vi har beslutat att använda 

indelningen som baserar sig på Faerchs & Kaspers (1983) teori. Vi anser att deras 

indelning är grundlig och lämplig för främmandespråksinlärare. Även om den vanligen 

tillämpas i muntlig färdighet anser vi att den går att användas också i det skriftliga 

språket. Slutligen diskuterar vi kommunikationsstrategier både i skrift och i tal. 
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Till allra sist diskuterar vi alla resultat som vi har fått angående våra fem 

forskningsfrågor. Vi drar även slutsatser och diskuterar om våra resultat kan vara till 

nytta i främmandespråksundervisning. 

 

2 Kommunikativ kompetens 
 

Begreppet kompetens har sitt ursprung i Chomskys (1965) dikotomi mellan kompetens 

och performans. Kompetens är det system av kunskap som en infödd talare har om sitt 

eget språk. Det gäller kunskapen om språket snarare än användningen av språket 

(performans). På 1960-talet reagerade sociologerna John Gumperz och Dell Hymes mot 

Chomskys idé om kompetens. Gumperz & Hymes (1972) anser att Chomsky fokuserade 

i allt för högre grad grammatisk korrekthet. Enligt dem finns språket först och främst för 

att kunna kommunicera med varandra och det handlar inte så mycket om att uttrycka sig 

korrekt. Om man har kommunikativ kompetens, vet man när, var och hur man ska tala 

med vem. 

Även om begreppet kommunikativ kompetens introducerades inom sociolingvistik av 

Gumperz & Hymes (1972) har det senare införts inom undervisning av främmande 

språk. Paulo Costa (2005) som har forskat i kommunikativ kompetensens historia anser 

att begreppet är problematiskt eftersom man inte har kunnat definiera det på ett entydigt 

sätt. Med åren har man presenterat flera teorier som vi beskriver i delkapitlen 2.1 och 

2.2. Även om det saknas en enhetlig definition har kommunikativ kompetens blivit en 

central del av undervisning av främmande språk. 

     

2.1 Bakgrund 
 

Vi beskriver här olika teorier om kommunikativ kompetens. Ari Huhta (1993:85–86) 

har undersökt hur användbara de är vid språktestandet. Han hänvisar till en av de 
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viktigaste teorierna, som är Michael Canales & Merrill Swains (1980) modell, som 

Canale senare kompletterade (1983). Teorins tyngdpunkt är formell men innehåller även 

funktionell synvinkel. Enligt Canale (1983:339) består kommunikativ kompetens av 

fyra kompetenser. Grammatisk kompetens innebär behärskning av språkkod, det vill 

säga ord, syntax, uttal och ortografi. Sociolingvistisk kompetens är förmågan att använda 

och förstå språket i olika kontexter.  

Diskurskompetens innefattar förmågan att kombinera och tolka språkliga former och 

betydelser så att de tillsammans bildar enhetliga och förnuftiga helheter, det vill säga 

texter. Dessa helheter uppstår med hjälp av koherensregler som bidrar till att skapa en 

logisk ordning i en text eller med hjälp av kohesion som betyder de språkliga medel 

med vilka relationerna mellan tankarna uttrycks. Dessa medel kan vara till exempel 

pronomen, synonymer och upprepningar. Strategisk kompetens betyder i sin tur 

förmågan att använda språkliga och icke-språkliga strategier för att ersätta bristfälliga 

kunskaper i andra kompetenser, till exempel parafraser när man inte kommer ihåg ett 

visst ord. Dessa strategier kan användas också som effektmedel för att öka retorisk 

påverkan. Canales & Swains (1983) teori anses vara rätt abstrakt som sådan och kan 

inte direkt tillämpas i testandet. När man planerar ett mångsidigt språktest kan teorin 

ändå fungera som anvisningar.  

En teori som baserar sig på Canales & Swains (1980) indelning är Bachmans & Palmers 

(1984) modell och Bachmans (1990) modell. Den här modellen är mångsidigare och går 

mer in på detaljer. Med hjälp av deras modell försöker man förklara språkets strukturer 

och hur språklig kompetens förverkligas i praktiken, det som kallas för performans. 

Bachmans (1990) modell kan utnyttjas bättre i planering av olika test än de ovannämnda 

teorierna. Bachman och Palmer har omformulerat sin modell flera gånger men 

uppfattningen om språkkunskaper i årets 2004 teori liknar Bachmans (1990) tidigare 

uppfattning. Enligt dem består språkkunskaper av organisatorisk och pragmatisk 

kunskap. Organisatorisk kunskap innefattar det som man traditionellt avser med 

språkfärdigheter, det vill säga grammatisk och textuell kunskap. Grammatisk kunskap 

innehåller morfologi, lexikon, syntax, fonologi och ortografi med hjälp av vilka 

språkanvändaren bildar enstaka meningar i skrift och muntliga uttryck i tal. Textuell 

kunskap innefattar tanken om hur dessa meningar och uttryck bildar skriftliga och 
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muntliga texter. Detta hänger ihop med koherens och kohesion samt retorisk 

organisering av texter. (Bachman & Palmer 2004:66–69.)    

Enligt Bachman & Palmer (2004:69–70) handlar pragmatisk kunskap om behärskning 

av regler som hänger ihop med användning, produktion och tolkning av språk. 

Pragmatisk kunskap innefattar funktionell och sociolingvistisk kunskap. Funktionell 

kunskap betyder förmågan att förstå och producera uttryck som har en viss intention. 

Bachman & Palmer (2004:69–70) delar in språkets funktioner i fyra typer. Den fösta 

typen är ideationell funktion som handlar om att förmedla information och känslor. Den 

andra typen är manipulativ funktion som betyder viljan att påverka omgivningen med 

hjälp av språket, till exempel varningar, krav, beröm samt lagar. Den tredje typen är 

heuristisk och innebär att man utvidgar sina kunskaper om omgivningen med hjälp av 

språket, till exempel undervisning, inlärning och problemlösning. Den fjärde typen 

handlar om själva språket och dess användning för estetiska och humoristiska ändamål, 

till exempel vitsar, metaforer och dikter. Sociolingvistisk kunskap handlar i sin tur om 

förmågan att använda språket i olika kontexter. Även förmågan att förstå och använda 

olika varianter såsom dialekter hör till sociolingvistisk kunskap.  

År 2001 publicerade Europarådet Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. 

A Common Framework of Reference. Det presenterar en detaljerad förteckning över alla 

kompetenser och delkompetenser i undervisningen av främmande språk samt de 

gemensamma referensnivåerna (Tornberg 2007:40–42). Verket baserar sig på 

Bachmans & Palmers (1984) och Bachmans (1990) modeller av kommunikativ 

språkförmåga. Verket bildar grunden också för den finländska språkundervisningen. 

Ovan har vi presenterat några av de viktigaste teorierna om kommunikativ kompetens 

och språkkunskaper. Det är svårt att avgöra vilken teori som är den rätta. Bachmans & 

Palmers (2004) teori är ändå omfattande och mycket användbar för forskning i 

språkkunskaper. Även andra teorier som har inspirerats av Canale & Swain (1980) går 

för det mesta att tillämpas i praktiken med tanke på åtskilliga undersökningar och 

observationer. (Huhta 1993:95–96.) Även om det finns flera användbara teorier har vi 

här valt att använda den svenska versionen för referensramen Gemensam europeisk 

referensram för språk (CEFR 2007). CEFR, som är byggt utifrån de ovannämnda 
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teorierna, definierar begreppet kommunikativ kompetens utförligt och av den 

anledningen är den lämplig för vår undersökning. 

 

2.2 CEFR 
 

CEFR (2007) definierar gemensamma språkfärdighetsnivåer, förklarar begrepp, samt 

diskuterar olika principer och metoder inom språkinlärning, undervisning och 

bedömning. En mycket central roll spelar de gemensamma referensnivåerna som 

beskrivs för olika färdigheter. I referensramen beskrivs också hur man lär sig och 

undervisar i språk, vad språklig kompetens är och vilken betydelse kommunikativa 

uppgifter har.  

CEFR (2007) är en gemensam grund för att utarbeta kursplaner, läroplaner, examina 

och läromedel i hela Europa. Den beskriver omfattande vilka kunskaper och färdigheter 

eleven ska tillägna sig för att kunna kommunicera på ett visst språk. I referensramen 

finns de färdighetsnivåer definierade, som gör det möjligt att mäta elevens framsteg i 

varje fas av inlärningsprocessen och genom hela livet. De gemensamma 

referensnivåerna är indelade i referensnivåer A (användare på nybörjarnivå), B 

(självständig användare) och C (avancerad användare). (CEFR 2007:23.) Vi kommer 

ändå inte att gå igenom dessa nivåer närmare, eftersom vi inte använder dem i den här 

undersökningen. Eleverna, vars språkfärdigheter vi analyserar, ligger på referensnivå A 

eftersom de nyligen har börjat läsa svenska i skolan.  

I referensramen (2007:9) är synen på språkfärdighet holistisk och funktionell. 

Språkanvändarens kompetenser delas in i två, kommunikativ språklig kompetens och 

generell kompetens, som tillsammans utgör kommunikativ kompetens. Vi koncentrerar 

oss på kommunikativ språklig kompetens som utgör tyngdpunkten i vår undersökning. 

Även om vi inte undersöker elevernas generella kompetenser behandlar vi dem i 

följande avsnitt för att ge en djupare uppfattning om kommunikativ kompetens.  
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2.2.1 Generell kompetens 
 

För att nå sitt kommunikativa syfte använder språkanvändarna och språkinlärarna 

allmänna färdigheter tillsammans med en mer språkrelaterad kommunikativ kompetens. 

Med de allmänna färdigheterna menar man generell kompetens, som inte är 

språkspecifik utan används i alla slags handlingar. Den består av deklarativ kunskap, 

färdigheter, existentiell kompetens och inlärningsförmåga. Deklarativ kunskap 

innefattar både empirisk kunskap som bygger på erfarenheter och teoretisk kunskap som 

bygger på utbildning. All mänsklig kommunikation anses grunda sig på gemensamma 

kunskaper om världen. Kunskap om språket eller kulturen räcker inte till utan det 

behövs också kunskap om andra områden. Endast då kan man delta i språkliga 

aktiviteter på det främmande språket. Därför är det viktigt också att ha empirisk 

kunskap om både det offentliga och det privata vardagslivet, till exempel om måltider, 

transportmedel och kommunikation. Det är också avgörande för interkulturell 

kommunikation att ha kunskap om värderingar och uppfattningar, till exempel om tabun 

och gemensam historia i andra länder. (CEFR 2007:9–11.)  

Färdigheter inkluderar praktiska färdigheter, såsom förmågan att utföra handlingar som 

krävs i vardagslivet, och interkulturell färdighet, såsom förmågan att sätta sig över 

stereotypa uppfattningar. Ytterligare anses det att repetition och erfarenhet omvandlas 

till automatiska processer som underlättar handlingar och befriar språkanvändarens 

kapacitet till andra områden. Till exempel när en språkanvändare behärskar uttal och 

vissa delar av grammatiken blir det lättare för den personen att fästa uppmärksamhet vid 

andra kommunikativa aspekter. (CEFR 2007:11–12, 102.) 

Existentiell kompetens syftar på individuella egenskaper, personlighetsdrag och 

attityder. Språkanvändarnas och språkinlärarnas kommunikativa aktivitet påverkas 

också av sådana personliga faktorer som deras attityder, motivation, värderingar, 

kognitiva egenskaper och personlighetstyper. Attityder och personlighetsfaktorer 

påverkar elevernas roller i kommunikativa handlingar och deras inlärningsförmåga. 

Dessa egenskaper uppfattas i referensramen som kompetens eftersom de inte endast 

anses som oföränderliga personlighetsdrag utan som faktorer som kan förändras och 

som man måste ta hänsyn till i språkundervisning. Referensramen rekommenderar att 
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framför allt lärare ska i det här sammanhanget fundera på om och hur inlärarens 

egenskaper beaktas vid språkinlärning, språkundervisning och språkbedömning. (CEFR 

2007:12, 103–104.) 

Inlärningsförmåga grundar sig på individens existentiella kompetens, deklarativ 

kunskap samt färdigheter och kan innefatta dessa i varierande grad och i olika 

kombinationer. Inlärningsförmåga är av allmän natur men är av särskild betydelse för 

språkinlärning. Den består av språklig och kommunikativ medvetenhet, allmän fonetisk 

färdighet, studieteknik och heuristisk förmåga. De är inte språkspecifika utan allmänna 

färdigheter som påverkar all språkinlärning. (CEFR 2007:12–13.) 

Även om vi inte koncentrerar oss på generell kompetens måste läraren ändå ta hänsyn 

till den i undervisningen. Det är viktigt att lägga märke till elevernas allmänna 

färdigheter och inte endast till språkliga färdigheter. Fast vi inte analyserar generell 

kompetens i den här undersökningen är det av betydelse att vara medveten om den och 

hur den påverkar kommunikativ språklig kompetens som vi behandlar i följande avsnitt. 

 

2.2.2 Kommunikativ språklig kompetens 
 

Kommunikativ språklig kompetens som är mer språkrelaterad än generell kompetens 

innehåller lingvistiska, sociolingvistiska och pragmatiska kompetenser enligt 

referensramen (CEFR 2007:106–107). Språksystem är mycket komplexa och språket 

utvecklas ständigt efter de krav som ställs på hur språket används i kommunikationen. 

Därför har det aldrig utarbetats någon fullständig beskrivning av ett språk som ett 

formellt system. Lingvistisk kompetens har i referensramen delats in i olika 

kompetenser: lexikal, grammatisk, semantisk, fonologisk, ortografisk och ortoepisk 

kompetens. I det följande presenterar vi alla kompetenser mer detaljerat och lyfter fram 

aspekter som vi anser vara relevanta i vår undersökning.  

Lexikal kompetens betyder kunskap om och förmåga att använda ordförrådet i ett språk. 

Exempel på lexikala enheter är fasta uttryck, som består av flera ord som används och 

lärs in som en helhet, såsom hälsningsfrasen God dag! Artiklar, mängdord, personliga 
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pronomen, frågeord, prepositioner och hjälpverb hör även till lexikala enheter i 

svenskan.  I undervisningen ska läraren enligt referensramen fundera på vilka lexikala 

enheter, fasta uttryck och enskilda ord som eleven behöver känna igen och kunna 

använda. (CEFR 2007:109.) I vår undersökning hänger lexikal kompetens ihop med 

språkets omfattning (se delkapitlet 5.1). Vi behandlar fasta uttryck och helfraser, vilka 

är en väsentlig del av inlärarspråket, i delkapitlet 4.1.  

Grammatisk kompetens i ett språk är kunskap om och förmåga att använda ett språks 

grammatiska resurser. Ett språks grammatik är som en rad principer som styr hur 

elementen ska fogas samman så att de blir meningar. Grammatisk kompetens innebär att 

eleven kan producera och känna igen välformulerade fraser och meningar i enlighet med 

dessa principer. Den här kunskapen är en motsats till att bara kunna memorera och lära 

sig utantill fasta ord och uttryck. (CEFR 2007:109.) I vår undersökning hör grammatisk 

kompetens till språkriktighet (se delkapitlet 5.2). 

Semantisk kompetens innebär medvetenhet om och förmåga att styra innehåll och 

mening. Den handlar till exempel om förhållandet mellan ordet och den allmänna 

kontexten, konnotation, synonymi och antonymi, betydelsen hos grammatiska strukturer 

och om logiska relationer. Ofta anser man att det är bättre att gå från innehåll till form 

än att använda den mer traditionella metoden med rent formella framstegskriterier. 

Inläraren måste ändå tillägna sig både form och innehåll. (CEFR 2007:112–113.) I vår 

undersökning är semantisk kompetens en del av språkriktighet (se delkapitlet 5.2). En av 

de tre feltyperna som vi analyserar i samband med språkriktighet är lexikala fel som 

motsvarar semantisk kompetens enligt CEFR. 

Fonologisk kompetens syftar på färdigheter i att uppfatta och producera till exempel 

olika fonem och de fonetiska egenskaper som skiljer dem från varandra, det vill säga de 

distinktiva dragen såsom sonoritet och rundning. Den fonologiska kompetensen 

innehåller också kunskap om betoning och ton samt prosodi vilket betyder intonation 

samt meningens och satsens betoning och rytm.  (CEFR 2007:113.) I den här 

undersökningen analyserar vi elevernas uttal av olika fonem i avsnittet 5.3.2 som 

behandlar faktorer som stör flyt i det muntliga språket. Däremot granskar vi inte de 

andra dragen av vilka fonologisk kompetens består eftersom eleverna befinner sig i 

början av sin svenskinlärning och inte kan förväntas behärska sådana fonologiska drag. 
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Med ortografisk kompetens menar man kunskap om och färdighet i att uppfatta och 

producera de symboler som skriftliga texter består av. I alla europeiska språk bygger 

skriftsystemen på alfabetiska principer. Inlärarna ska kunna förstå och producera till 

exempel formen på stora och små bokstäver, korrekt stavade ord och skiljetecken. 

(CEFR 2007:114.) Vi analyserar alla dessa ovannämnda faktorer i den här 

undersökningen. I avsnittet 5.3.1 granskar vi användningen av stora och små bokstäver 

samt stav- och skrivfel. I detta sammanhang granskar vi även användningen av 

skiljetecken, det vill säga interpunktion. 

Ortoepisk kompetens innefattar förmågan att kunna producera ett korrekt uttal när 

talaren läser en förberedd text som han eller hon bara sett i skrift. Den är således även 

en fonologisk kompetens. (CEFR 2007:106–114.) Ortoepisk kompetens är inte relevant 

för vår undersökning eftersom vi inte analyserar hur eleverna uttalar de färdigtskrivna 

frågorna utan endast deras egen produktion. Det är ändå viktigt att påpeka att eleverna 

fick ha med sina anteckningar under de muntliga testen och ibland kunde eleverna läsa 

sina förberedda svar.  

Förutom lingvistisk kompetens hör även sociolingvistisk kompetens till kommunikativ 

språklig kompetens. Språket anses vara ett sociokulturellt fenomen och med 

sociolingvistisk kompetens avses den färdighet som krävs för att hantera 

språkanvändningens sociala dimension. Den innebär förmågan att anpassa sitt 

språkbruk till de rådande sociokulturella faktorerna. Sociala konventioner som man 

måste ta hänsyn till är till exempel artighetsregler, normer som reglerar förhållanden 

mellan olika grupper och lingvistiska kodsystem för vissa grundläggande ritualer i 

samhället. (CEFR 2007:13, 115.) I den här undersökningen förekommer sociolingvistisk 

kompetens först och främst i dialoguppgiften i det andra muntliga testet. Det är den enda 

uppgiften som kräver olika artighetskonventioner, som tack och var så god samt olika 

språkliga markörer som hälsningsfraser.  

Också pragmatisk kompetens, som består av diskurskompetens och funktionell 

kompetens, hör till kommunikativ språklig kompetens och är viktig med avseende på 

interaktion. Diskurskompetens avser förmågan att producera sammanhängande språk 

genom att ordna, strukturera och organisera yttranden. Det är vanligt att när man lär sig 

språk börjar man med korta formuleringar men på högre språkfärdighetsnivåer blir det 
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viktigare att utveckla diskurskompetens. Vi koncentrerar oss inte på diskurskompetens 

eftersom eleverna i vår undersökning ligger på nybörjarnivån. Funktionell kompetens, 

som består av mikrofunktioner, makrofunktioner och interaktionsscheman, handlar i sin 

tur om hur tal används i kommunikation för vissa funktionella syften.  

Mikrofunktioner är kategorier för funktionell användning av enkla och korta yttranden. 

Dessa yttranden är vanligen omväxlande i en interaktion. Det handlar bland annat om 

attityduttryck, övertalning, tilltal, hälsningar och initiativtagande. Beskrivning, 

berättelse och förklaring är exempel på makrofunktioner som är kategorier för 

användning av skrivna texter och muntlig diskurs, det vill säga texttyper som består av 

en lång följd av meningar. Funktionell kompetens innehåller också interaktionsscheman 

som ligger till grund för kommunikationen. Scheman är således mönster för social 

interaktion och funktionell kompetens innefattar förmågan att använda dessa mönster. 

Det finns till exempel ett schema för inköp av varor eller tjänster. 

(CEFR 2007:119, 121–123.)  

I vår undersökning förekommer mikrofunktioner i dialoguppgiften i form av 

hälsningsfraser. Makrofunktioner innebär olika texttyper såsom intervju, dialog och 

beskrivning. Interaktionsschemat i den här undersökningen är schemat för biljettinköp, 

som vi testar i det andra muntliga testet i form av en dialog. 

 

2.3 Kommunikativ kompetens i läroplanen 
 

I detta delkapitel granskar vi närmare Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2004 (GGrL 2004) när det gäller svenska som B1-språk. Vi går igenom 

läroplanen utifrån den kommunikativa kompetensens synvinkel och lyfter fram de mål 

som berör både skriftliga och muntliga färdigheter. Undervisningen i Finland följer först 

och främst läroplanen. Grunderna för läroplanen är en föreskrift som ges av 

Utbildningsstyrelsen för olika skolstadier. Grunderna omfattar olika utbildningsformer 

och -områden samt examina. Varje skola eller utbildningsanordnare är förpliktad att 

innefatta undervisningens mål och centrala innehåll i deras egna läroplaner. 
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Föreskriftens funktion är att garantera de grundläggande rättigheterna i utbildningen, 

jämlikheten, enhetligheten i undervisningen, kvaliteten och rättsskyddet. 

(Utbildningsstyrelsen 2010b.) 

De gällande läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen har fastställts 2004 

av Utbildningsstyrelsen. Efter dess införande har läroplanen uppdaterats med några 

förändringar och kompletteringar. Dessa har ändå inte berört svenska som B1-språk 

som elever i vår undersökning läser. (Utbildningsstyrelsen 2010c.) Enligt läroplanen ska 

undervisningen i svenska ge eleverna färdigheter för interaktion och samarbete med den 

svenskspråkiga befolkningen i Finland. Svenskundervisningens uppgift är att eleven lär 

sig att använda sin språkfärdighet och värdesätta tvåspråkigheten i vårt land. Eleven ska 

även förstå att språkkunskaper förutsätter en långsiktig och allsidig kommunikativ 

träning. (GGrL 2004:127.)  

Huvudsyftet med undervisningen i svenska som B1-språk är att ”eleven skall uppnå 

grundläggande färdigheter i svenska med tyngdpunkt på muntlig interaktion”. 

Undervisningens uppgift är även att främja elevens språkinlärningsfärdigheter och att 

den interkulturella förmågan utvecklas. Dessa huvudsyften kan delas in i mindre mål 

som handlar om språkfärdighet, kulturell kompetens och inlärningsstrategier. Alla 

dessa innehåller i sin tur enstaka mål som berör kommunikativ kompetens och skriftlig 

och muntlig färdighet. (GGrL 2004:132.) 

Angående språkfärdighet sammanhänger alla mål med det skriftliga och muntliga 

språket och handlar om både de receptiva och produktiva färdigheterna. I det följande 

presenteras de mål som läroplanen sätter för språkfärdighet. 

”Eleven skall  

 lära sig att redogöra för grundläggande fakta om sig själv och sin närmaste krets och 
att kommunicera på svenska i enkla alldagliga situationer där samtalspartnern vid 
behov kan hjälpa till 

 lära sig att förstå text som behandlar vardagslivets händelser eller att av 
sammanhanget sluta sig till det talade  

 lära sig att skriva ett kort meddelande i bekanta och lätt förutsägbara situationer som 
anknyter till dagliga behov och upplevelser” (GGrL 2004:132.) 
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Kulturell kompetens innebär att eleven ska kunna kommunicera med den 

svenskspråkiga kulturens representanter i alldagliga situationer. Kulturell kompetens 

strävar också efter att eleven ska lära sig att förstå finlandssvenska, svenska och övriga 

nordiska levnadssätt. (GGrL 2004:132). 

 

Inlärningsstrategier innehåller ett mål som behandlar kommunikationsstrategier som 

spelar en central roll i vår undersökning (se delkapitel 5.5). Enligt läroplanen ska eleven 

”lära sig att granska och korrigera sina egna texter och att kompensera bristfälliga 

språkkunskaper genom att använda olika strategier för förståelse och kommunikation”. 

(GGrL 2004:132.) I vår avhandling kommer vi att granska hur eleverna kompenserar 

sina bristfälliga kunskaper i svenska eller om de överhuvudtaget försöker använda några 

kommunikationsstrategier.   

 

I läroplanen delas svenskundervisningens centrala innehåll in i tre kategorier: 

situationer och ämnesområden ur det finsk- och svenskspråkiga språkområdets 

synvinkel, strukturer och kommunikationsstrategier. Med tanke på den här 

undersökningen kan vi lyfta fram ämnesområden som livet på landet och fritid vilka 

behandlas i det första muntliga testet. Det andra testet behandlar ämnesområden som 

inköp och hälsotillstånd. (GGrL 2004:132–133.) 

Strukturer som eleverna ska behärska efter årskurs 9 är den mest centrala verbläran, 

böjningen av substantiv och adjektiv samt den centrala satsläran och 

bindningsstrukturer. Vi analyserar med hjälp av skrivuppgifterna och de muntliga testen 

hur eleverna behärskar alla dessa strukturer när vi analyserar språkriktighet (se 

delkapitel 5.2). Med tanke på vår undersökning är också kommunikationsstrategierna 

viktiga. I läroplanen har strategierna delats in i fem delkategorier (GGrL 2004:133.): 

 att med språkliga medel eller utifrån situationen sluta sig till innehållet i ett 
meddelande 

 att utnyttja den respons man får i interaktionssituationer  
 att iaktta det egna språkbruket 
 att kompensera bristfälliga språkfärdigheter med ungefärliga uttryck 
 att använda vissa uttryck som är typiska för muntlig kommunikation, såsom uttryck 

som används då man inleder och avslutar ett inlägg och då man ber om ordet, 
behåller ordet och ger respons 
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Vår analys av kommunikationsstrategier baserar sig inte på den här indelningen som 

läroplanen presenterar. Däremot stödjer vi oss på Faerchs & Kaspers (1983) indelning 

av kommunikationsstrategier (se delkapitel 5.5.) Sammanfattningsvis kan vi konstatera 

att kommunikativ kompetens lyfts starkt fram i läroplanen. I läroplanen tar man också 

hänsyn till alla aspekter av kompetensen men den betonar speciellt muntlig 

språkfärdighet. 

 

3 Skriftlig och muntlig kommunikation 
 

Tal och skrift utesluter inte utan kompletterar varandra som uttrycksformer av det 

mänskliga språket. Jan Lindström (2008:27) konstaterar att både skrift och tal består av 

strukturella baskomponenter som kan identifieras som ord, fraser och satser. Han 

beskriver förhållandet mellan talat och skrivet språk med hjälp av en illustration. 

Förenklat sagt är skrift mer samhälleligt och har utvecklats för samhällets behov. Tal är 

däremot mer socialt och är viktigt i interaktion mellan människor.  

 

Figur 1   Förhållandet mellan skrift och tal. 

I det här kapitlet presenterar vi skillnader mellan skriftlig och muntlig kommunikation. 

Det är inte enkelt att jämföra skrift och tal eftersom det är svårt att hitta likadana 

texttyper. Ytterligare finns det stora skillnader mellan olika skriftliga texttyper samt 

olika muntliga texttyper, det vill säga att de språkliga dragen varierar om det är fråga 

om till exempel en föreläsning eller om ett samtal mellan vänner. Liisa Tiittula 
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(1992:53) nämner en texttyp som har likadana drag både i skrift och i tal, nämligen 

berättelse. Hon framhäver ändå att i tal är berättelse en interaktiv texttyp i vilken även 

andra deltar.   

Tiittula (1993:63) konstaterar att även om man betonar kommunikativ kompetens i 

främmandespråksundervisning är inlärarna ofta tvungna att lära sig talat språk med 

hjälp av skrivet språk. Därför är det viktigt att lärare i främmande språk blir medvetna 

om sambandet och skillnaderna mellan dessa två språk. Skillnaderna mellan skrivet och 

talat språk hänger ihop med produktionsprocess och kommunikationssituationer. En 

slags mellanform är att läsa en skriven text högt (jfr ortoepisk kompetens, se avsnittet 

2.2.2). Slutligen måste vi även konstatera att de skillnader som vi kommer att presentera 

i följande delkapitel och avsnitt endast är generaliseringar. I princip betyder det att det 

finns sådana muntliga kommunikationssituationer där språket används på ett mycket 

likadant sätt som i skriftlig kommunikation och sådana skriftliga textgenrer som 

reflekterar några drag av det muntliga språket. I takt med den tekniska utvecklingen blir 

skillnaden mellan skrivet och talat språk allt oklarare.  

 

3.1 Skriftlig kommunikation 
 

Typiskt för skriftlig kommunikation är att det finns ett stort tidsmässigt och rumsligt 

avstånd mellan sändaren och mottagaren av en skriven text. Ibland kan det till och med 

hända att skribenten inte vet vem som är mottagaren. Skrivet språk är monologiskt på 

det sättet att både skribenten och läsaren agerar ensamma när de producerar eller tar 

emot texten. Skribenten har inte möjlighet att få feedback omedelbart när han eller hon 

skriver. På samma sätt har mottagaren inte möjlighet att ställa frågor eller att göra 

kommentarer till skribenten när han eller hon läser texten. (Tiittula 1993:65.) 

Skrivet språk beror inte lika mycket på kontexten som talat språk. I princip kan en 

skriven text tolkas när som helst och av vem som helst. En skriven text kan således inte 

vara bunden till en yttre kontext utan den ska vara mer explicit. Det syns bland annat i 

att meningar i en skriven text är fullständiga och att den innehåller hänvisningar till 
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textens yttre kontext i mindre grad. Skrivet språk är också starkt normerat och det är 

styrt av explicita, oftast stränga och konstgjorda normer. Det betyder att även om det 

finns olika textgenrer och stilar är variation inte särskilt stort. (Tiittula 1993:66.) 

Skrivna texter är statiska objekt vilket betyder att man kan läsa texten om flera gånger, 

gå bakåt och på det sättet även memorera texten. Att producera en skriven text kan vara 

långsamt, i synnerhet om man jämför processen med talat språk. Planeringstiden kan 

vara rätt lång och den kan innefatta längre textenheter. Ytterligare kan man korrigera det 

som man skrivit flera gånger och även stryka delar av texten. I en färdig text syns inga 

spår av korrigering eller av planeringsprocessen. Mottagaren bryr sig vanligen inte om 

hur snabbt skribenten har skrivit texten och oftast vet han eller hon inte ens hur svårt 

eller flytande det har varit att skriva texten. (Tiittula 1993:68.) 

När man skriver på sitt modersmål kan man utnyttja automatiserade skrivprocesser 

medan på främmande språk orsakar även processer på lägre nivåer, till exempel 

stavning, processering som belastar arbetsminne. Ellis & Yuan (2004:64) framhäver att 

skillnader mellan inlärarna beror mest på arbetsminnets begränsning eller effektivitet. 

Maarit Mutta (2006:382) konstaterar att kontrollering av processen och metalingvistiskt 

tänkande betonas i skriftlig producering jämfört med muntlig producering. Om 

skribenten har goda språkkunskaper, har vissa språkliga aktiviteter blivit automatiserade 

och man har mer utrymme för andra språkliga aktiviteter i arbetsminnet. Däremot om 

språkkunskaper är bristfälliga är det svårt för inläraren att koncentrera sig på alla 

språkliga aspekter. 

 

3.1.1 Lexikalisk och syntaktisk variation 
 

En av de mest påfallande skillnaderna mellan skrift och tal är ordförrådet. Det finns ord 

som används mest i skrift och ord som används endast i tal. Dessa ord representerar 

olika nivåer av formalitet och det skrivna språket uppskattas mer än det talade språket. 

(Tiittula 1992:54.) I den här undersökningen koncentrerar vi oss inte på sådana 

kvalitativa aspekter av ordförrådet som formalitet utan mer på kvantitativa aspekter av 

språket.  
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Ord i skrivet språk är i genomsnittet längre än i talat språk. Å ena sidan beror det på att i 

talet förekommer till exempel assimilation. Å andra sidan är ord som används i talet mer 

frekventa och de mest frekventa orden i språket är också de kortaste. I allmänhet har 

skrivet språk ett mångsidigare ordförråd än talat språk. Vissa ord förekommer oftare än 

andra, till exempel fler substantiv används i skrift än i tal och samtidigt kan det 

konstateras att pronomen är vanligare i tal än i skrift. Även konjunktioner, visserligen 

endast några få konjunktioner, används mycket i det talade språket. I det skrivna språket 

förekommer det ändå en större variation angående konjunktioner. (Tiittula 1992:39–40, 

55.)  

Viktiga begrepp för vår undersökning i det skriftliga språket är ord, mening, sats och 

satsstruktur. I skrift är det relativt entydigt att avgränsa vad ett ord är. 

Studentexamensnämnden (Studentexamensnämnden) avser med ord varje enskilt 

skriven enhet, inklusive siffror och datum men alla skiljetecken utelämnas. Hultman & 

Westman (1977:180) avser med mening en grafisk mening som börjar med stor bokstav 

och slutar med något av de stora skiljetecknen. Mening är således först och främst ett 

skriftligt särdrag. Däremot kan satser anses vara en central enhet både för skrift och för 

tal och normalt består en sats av minst ett subjekt och ett finit verb som predikat. Satser 

kan vara huvudsatser och bisatser som skiljer sig åt genom olika ordföljdsregler. 

Huvudsatser kan ha rak eller omvänd ordföljd och de kan vara nekande, påstående, 

frågande och imperativiska. Även bisatser kan vara av olika slag men vi skiljer dem inte 

här från varandra. Mångsidig användning av satsstrukturer indikerar hur omfattande 

användarens språk är. Satsstrukturer som vi tar med i analysen är satser med rak och 

omvänd ordföljd, frågesats, nekande sats och bisats. Vi har valt att fokusera på dessa 

fem strukturer eftersom skrivuppgifterna och de muntliga testen inte kräver andra 

strukturer och eleverna känner till dessa strukturer redan.  

Tidigare studier (t.ex. Hultman & Westman 1977, Östlund-Stjärnegårdh 2002) har visat 

att eleverna som skriver längre texter får även högre betyg. Eva Östlund-Stjärnegårdh 

(2002:77) konstaterar att lärare inte anser textens längd eller omfång som ett avgörande 

bedömningskriterium. Ändå slår textlängden igenom omedvetet vid bedömning. 

Hultman & Westman (1977:55) konstaterar att antalet ord kan anses som ett naturligt 

och bra mått för att granska inlärares språkliga produktivitet. Deras undersökning och 
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flera andra undersökningar (se t.ex. Larsson 1984) visar att flickor skriver längre texter 

jämfört med vad pojkar gör. Detta gäller såväl i grundskolan som i gymnasiet. Dock 

finns det motsatta resultat och till exempel Östlund-Stjärnegårdh (2002:78) upptäckte 

att de manliga eleverna skriver något längre texter än de kvinnliga.  

Att skriva varierat betyder enligt Helena Andersson (2002:18) att en text ska innehålla 

många olika ord. Ord i en text kan räknas på lite olika sätt. Man kan ta hänsyn till det 

totala antalet ord, det vill säga löpord. Man kan även räkna fram antalet olika ord i 

texten, det vill säga lexikonord eller man kan räkna engångsorden, det vill säga ord som 

förekommer endast en gång. Ett vanligt sätt att studera ordvariation är att använda 

ordvariationsindex, OVIX, som Hultman & Westman (1977) har utarbetat. Det är 

således ett mått som räknas fram med en logaritmisk formel1. Det visar antalet olika ord 

i förhållande till det totala antalet ord med kompensation för olika textlängder. En hög 

siffra indikerar att texten har ett varierat ordförråd. Problemet med OVIX är att det inte 

är helt oberoende av textlängden och ger inte säkra resultat för texter som har färre än 

100 löpord. Ändå har det visat sig vara lämpligt i flera undersökningar om ordvariation 

och Hultman & Westman (1977:56–59) upptäckte bland annat att korrelation mellan 

betyg och OVIX är mycket hög. Av den anledningen har vi bestämt oss att använda 

OVIX även om det finns texter som innehåller färre än 100 ord i vårt material.  

Östlund-Stjärnegårdh (2002:82–84) påpekar att antalet meningar speglar textlängden 

ganska väl. Det korrelerar även med betyget som eleverna får. Däremot det relaterade 

antalet ord per grafisk mening visar ett annat mönster. De texter som inte är godkända 

har det högsta relaterade antalet ord per mening vilket antagligen beror på att skribenter 

inte behärskar interpunktion. Hon har även upptäckt en viss könsskillnad i antalet ord 

per grafisk mening. De manliga eleverna skriver något längre meningar än de kvinnliga 

eleverna. 

 

 

                                                 
1 För den fullständiga formeln för OVIX, se Hultman & Westman 1977:264. 
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3.1.2 Språkriktighet 
 

Saara Haapamäki har undersökt svensk grammatikhistoria i Studier i svensk 

grammatikhistoria (2002). Hon konstaterar att de första svenska grammatikböckerna 

utkom på 1600–1700-talet. De etablerade en allmänsvensk ortografi och ett svenskt 

skriftspråk och koncentrerade sig således på ordens stavnings- och böjningsformer. I 

grammatikböckerna gavs upplysningar om ordens uttal och etymologi. Betoningarna i 

grammatikböckerna förändrade sig i början av 1900-talet. Ortografi och uttal har fått en 

mindre roll medan morfologi och syntax har blivit dominerande. I praktiken ges mest 

utrymme åt syntax, det vill säga frasers och satsers uppbyggnad, eftersom många 

morfologiska företeelser, till exempel kongruensböjning, hänger ihop med syntax.  

Språkriktighet består inte endast av morfologi och syntax. Till exempel Raili Hildén 

(2001:119–121) använder språkriktighet som ett överordnat begrepp för avvikelser från 

normer i fonologiska, morfologiska, syntaktiska, lexikala och pragmatiska 

komponenter. I den här undersökningen hänger fonologisk riktighet ihop med uttalet (se 

avsnittet 3.2.3) som vi behandlar i samband med faktorer som stör flyt i det muntliga 

språket (se avsnittet 5.3.2). Även i Hildéns (2001:120) modell ingår fonologisk riktighet 

i flyt. 

Morfologisk riktighet innebär att man behärskar målspråkets formlära angående olika 

allomorfer som kontexten kräver (Hildén 2001:120). Traditionellt har adjektivets 

böjning efter genuset varit en av svårigheterna i svensk grammatik. Delvis beror detta 

på att eleverna inte kommer ihåg huvudordets genus. När man testar bara enstaka saker 

kommer eleverna oftast ihåg att ta hänsyn till grammatiska strukturer. De behärskar den 

grammatiska uppgiften i fråga, eftersom de känner igen den enstaka formen och regeln 

bakom det. Men eleverna lär glömma grammatiken, när de fritt får producera texter.  

(Tuokko 2002:41, 99.) I den här undersökningen betyder morfologisk riktighet 

behärskning av svenskans normer när det gäller substantiv, adjektiv, pronomen och 

verb. Vi analyserar sådana morfologiska normer som eleverna har blivit undervisade i 

och vi följer således deras läroböcker, Din tur 1 och Din tur 2.   



30 

 

Lexikalisk riktighet innebär avvikelser från normer som behandlar språkets ordförråd 

och de kan vara antingen formella eller semantiska. Ett formellt fel kan vara val av fel 

form (eng. formal misselection), till exempel när man ersätter ett ord med ett ord från en 

annan ordklass. Andra exempel på formella lexikaliska fel är felbildade ord (eng. 

misformations) och distorsion (eng. distortion). Felbildade ord kan uppstå så att man 

övergeneraliserar regler eller att man använder kompensationsstrategier, till exempel 

studering istället för studier. Distorsion betyder att delar av olika ord blandas, till 

exempel nordman istället för norrman. Semantiska fel betyder till exempel ord som 

används för att ersätta ett annat ord men som endast är en partiell synonym. Ordet som 

används kan således vara begreppsmässigt antingen för begränsat eller för omfattande. 

(James 1998:145–154.) Hildén (2001:121) nämner bra som ett vanligt exempel på ett 

ord som används för omfattande av språkinlärare i svenska. Enligt henne innefattar 

lexikalisk riktighet semantiskt felaktiga ordval i alla ordklasser. Även ord som är tydligt 

utelämnade räknas med i lexikaliska fel eftersom ord som saknas i sammanhanget anses 

som en brist i lexikalisk kompetens. Vi följer den här definitionen i vår undersökning. 

Dessutom räknar vi in ord som är obegripliga i deras sammanhang. 

Syntaktiska fel hänger ihop med längre texter och de kan förekomma på olika nivåer. 

Syntaktisk riktighet kan handla om fraser, satser, meningar eller hela textstycken. (James 

1998:156.) I den här undersökningen betyder syntaktisk riktighet fel i ordföljden på 

meningsnivå. Vi analyserar endast sådana avvikelser från de syntaktiska regler som 

eleverna har blivit undervisade i, det vill säga om det finns fel i användningen av rak 

och omvänd ordföljd, nekande sats, frågesats och bisats.   

Pragmatisk riktighet beskrivs i Hildéns (2001:121) modell med hjälp av pragmatiska fel 

som är formellt korrekta uttryck men inte passar till situationen. Vi granskar inte 

pragmatisk riktighet för att elever i vår undersökning befinner sig i början av sin 

svenskinlärning och inte kan förväntas känna till pragmatiska aspekter av det svenska 

språket. 
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3.1.3 Ortografi och interpunktion 
 

Att förstå en text kan bli svårare om den innehåller många stav- och skrivfel. Eva 

Östlund-Stjärnegårdh (2002) konstaterar att om det finns mycket stav- och skrivfel i en 

text kan det påverka hur den bedöms. Texter där dessa fel har korrigerats kan få ett 

högre betyg än de fick i bedömningen i sitt ursprungsskick. Läsaren kan således få en 

negativ uppfattning av en text där stavningen är bristfällig. Förmodligen är det svårt för 

läsaren att se själva innehållet i texten.    

Svenskans stavning kan ibland orsaka problem för språkinlärare eftersom det inte alltid 

finns självklara regler att följa. I svenskan finns det ingen fullständig motsvarighet 

mellan grafem och fonem. Det finns tre konsonantfonem som inte har något eget 

grafem, sje-ljud, tje-ljud och ng-ljud. På ett motsvarande sätt finns det fyra 

konsonantgrafem som inte svarar mot något eget fonem, c, q, x och z. (Hultman 

2003:24.) Även Andersson (2002:26) som undersöker elever i Sverige lyfter fram 

konsonantljud som tj-ljudet, sj-ljudet och j-ljudet som kan tecknas på flera olika sätt och 

av den anledningen orsaka problem för språkinlärare. Också vokalljud som kort e och ä 

samt kort eller långt o och å är svåra för eleverna, vilket i den finlandssvenska 

kontexten inte är relevant. 

När det gäller könsskillnader kom Andersson (2002:26) fram till att pojkar gör färre fel 

än flickor vilket är motsatt med resultat från andra tidigare undersökningar. Hon tog 

även reda på om något speciellt fenomen i svenskans stavning var svårare att behärska 

för andraspråkselever. Av den anledningen har hon delat in stav- och skrivfelen i sju 

olika kategorier på basis av den typ av fel det handlar om. Vår analys av stav- och 

skrivfel som eleverna gör i sina skrivuppgifter baserar sig på Anderssons indelning som 

vi presenterar i det följande.  

Den första kategorin felaktig sär- eller sammanskrivning innehåller ord som har delats 

upp i två, till exempel ljus blå, eller två ord som förts ihop till ett, till exempel ellerhur. 

Den andra kategorin heter tillägg eller utelämnande av bokstav och innehåller således 

ord som har fått en extra bokstav eller där det saknas en bokstav i ordet. Den tredje 

kategorin felaktigt dubbel- eller enkeltecknad konsonant handlar om sådana stavfel där 
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till exempel en extra konsonant har satts in så att konsonantljudet blir långt, till exempel 

hoss. Den fjärde kategorin utbyte av bokstav innefattar stav- och skrivfel där en bokstav 

i ordet har bytts ut mot en annan, till exempel treffa. Den femte kategorin två eller flera 

fel i samma ord inbegriper ord som saknar ett helt led eller ord där ordstrukturen är 

felaktig, till exempel advensjuk (avundsjuk). Den sjätte kategorin som är felaktigt 

använd versal eller gemen innehåller till exempel egennamn som har skrivits med 

gemen eller att ordet har skrivits med versal efter ett kommatecken. Den sjunde 

kategorin är felaktigt tecknat konsonantljud, till exempel ng-ljud i ordet lungnande eller 

sj-ljud i ordet brossa (brorsa). (Andersson 2002:26–27.)  

Vår analys av stav- och skrivfel hör ihop med analysen av faktorer som stör läsning i 

det skriftliga språket (se avsnittet 5.3.1). Vi behandlar även analys av interpunktion i 

samma avsnitt i samband med stav- och skrivfel. Interpunktion kan verka vara endast en 

liten detalj men den spelar i själva verket en viktig roll för läsning. Det som man i talet 

signalerar med hjälp av tonfall, pauser, betoning, röststyrka samt miner och gester måste 

man i skrift signalera med andra medel. Det kan vara fråga om styckeindelning, 

användningen av skiljetecken samt gemener och versaler. När interpunktion i en text är 

enhetlig och följer skrivkonventionerna blir texten lättare att läsa. Då störs läsning inte 

av oregelbundenheter eller oväntade egendomligheter utan läsaren kan koncentrera sig 

på innehållet. (Svenska skrivregler 2000:11.) 

Alla skrivregler är inte likadana, det vill säga vissa regler är fastare än andra. Sådana 

fasta regler är till exempel regeln om stor bokstav i början av en mening och regeln om 

användningen av punkt efter ett påstående. (Svenska skrivregler 2000:11.) Vi har 

bestämt oss för att granska grovt elevernas användning av interpunktion eftersom man 

inte kan förvänta sig av dem att behärska till exempel svenskans kommateringsregler. I 

den här undersökningen koncentrerar vi oss således på sådana fasta regler som 

användningen av punkt, utropstecken, frågetecken samt användningen av små och stora 

bokstäver i början av meningar (se avsnittet 5.3.1). Vi följer Svenska språknämndens 

(Svenska skrivregler 2000) rekommendationer för hur man använder stor och liten 

bokstav samt användningen av interpunktion och Svenska Akademiens ordlista (SAOL) 

över svenska språket angående ortografin. 
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3.1.4 Koherens 
 

Ofta tar vi för givet att en text är alltid sammanhängande. Men om det bara är fråga om 

en samling ord och meningar på pappret kan det inte sägas handla om en text. Det är 

inte heller fråga om en sammanhängande text om det inte finns ett gemensamt 

ämnesinnehåll mellan meningar och det saknas bindeord som kopplar dessa meningar 

till varandra. Textinterna mekanismer för att skapa sammanhang kan kallas för 

textbindning. För den som skriver kan kunskap om textbindning vara till nytta, eftersom 

om man känner till hur textbindningens mekanismer fungerar kan man medvetet sträva 

efter sammanhang och flyt i en text. (Nyström 2001:9–11.) 

För att en skriftlig produkt ska fungera som en riktig text måste flera kriterier vara 

uppfyllda av vilka några kallas för yttre och andra för inre. Till de yttre kriterierna hör 

till exempel frågan om texttypen och textens kommunikativa avsikt, det vill säga om 

texten ska vara informativ och vem som är mottagaren. Till de inre kriterierna hör 

frågor om textens sammanhang, det vill säga koherens som är avgörande för att läsaren 

ska förstå texten. Koherens kan vara antingen global eller lokal. Global koherens gäller 

texten som helhet och lokal koherens gäller det inbördes sammanhanget mellan textens 

olika delar eller avsnitt. Kohesion, som bidrar till textens koherens, innebär språkliga 

signaler till exempel konjunktioner. Kohesion är således skribentens språkliga hjälp till 

läsaren att upptäcka sammanhanget. (Tornberg 2007:124.) 

Koherens är ett språkligt drag som kan mätas tydligt och systematiskt. I vår 

undersökning koncentrerar vi oss på olika textbindningstyper. Det finns olika modeller 

för att analysera textbindningstyper. Lars Melin & Sven Lange gör en indelning av olika 

textbindningstyper i sitt verk Att analysera text (2000:75–78). De konstaterar att en text 

hänger ihop enligt åtminstone tre principer som är tematisk bindning, referentiell 

bindning och logisk bindning. Tematisk bindning innehåller tre grundtyper, 

temaupprepning, temaprogression och sammandragning, som Catharina Nyström 

(2001:86–89) presenterar. Alla dessa typer varierar tema-rema-principen på olika sätt. 

Tema kan sägas vara en startpunkt för ett yttrande och rema är fortsättning för det. 

Tema-rema-principen betyder således att när man skriver börjar man med känd 

information och fortsätter med ny information. 
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Temaupprepning innebär att skribenten upprepar samma tema i på varandra följande 

meningar. Fast samma tema upprepas betyder det inte att samma ord upprepas, till 

exempel följande menings pronomen kan hänvisa till föregående menings subjekt. 

Temaprogression i sin tur går ut på att en menings rema blir följande menings tema. På 

detta sätt kan man hela tiden komma över till något nytt. I utredande texter är det vanligt 

att det tidigare sagda sammanfattas innan ny information kommer. Detta kallas för 

sammandragning. (Nyström 2001:88–89.)  

Enligt Melin & Lange (2000:76–77) betyder referentiell bindning att en text hålls ihop 

genom att det finns ett innehållsligt samband mellan meningar. Ett innehållsligt 

samband kan innebära att samma referent, till exempel samma företeelse, förekommer i 

flera meningar eller att många olika företeelser hänger ihop, till exempel mördare - 

mordvapen. Nyström (2001:38–48) anser att referensbindningar kan se ut på många 

olika sätt och hon har grupperat bindningarna utifrån tre kategorier: 

identitetsbindningar, bindningar byggda på semantiskt släktskap och 

inferensbindningar. Identitetsbindningar är bindningar där ord eller uttryck med 

identisk referens upprepas i texten. Referenten kan omnämnas på olika sätt med hjälp av 

synonymi eller pronominalisering. Den andra kategorin omfattar bindningar som är 

byggda på semantiskt släktskap och där de olika leden har någon etablerad semantisk 

relation till varandra. Dessa bindningar kan handla om motsatser eller över- och 

underordnade begrepp. Inferensbindning innebär att utifrån vår erfarenhet och 

association uppfattar vi att orden är relaterade till varandra även om det inte finns något 

semantiskt släktskap. 

Logisk bindning betyder enligt Melin & Lange (2000:77–78) att en text hålls ihop även 

med andra medel än tematik och identiska referenser. Den logiska kopplingen mellan 

meningar kan markeras med konnektivet, såsom konjunktioner och adverb, eller den 

kan även lämnas underförstådd. Nyström (2001:100–103) presenterar fyra typer av 

satskonnektion, som är additiv, temporal, komparativ och kausal konnektion. Den 

additiva konnektionen markeras ofta med och, också samt eller. Den temporala 

konnektionen binder meningar ihop i tidsföljd. Sådana konnektiver är till exempel 

sedan och innan. Komparativ konnektion bygger på jämförelse och markeras med som 
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eller än. Den kausala konnektionen handlar om orsakssamband såsom därför att och 

eftersom. Satskonnektion är ett exempel på kohesion.  

I den här undersökningen analyserar vi vilka textbindningstyper eleverna använder i 

sina skrivuppgifter eller om de skriver osammanhängande texter utan ett gemensamt 

ämnesinnehåll eller bindeord (se avsnittet 5.4.1). Analysen baserar sig på Melins & 

Langes (2000) indelning samt Nyströms (2001) mer detaljerad beskrivning av 

textbindningstyper. 

 

3.2 Muntlig kommunikation 
 

De flesta språkvetare genom tiderna har framhävt att det talade språket borde vara 

utgångspunkten för undersökning men praktiken har varit annorlunda (Lindström 

2008:11). Språkets naturliga och ursprungliga form är talat språk. Talet är primärt sett 

utifrån både den sociohistoriska och individens synvinkel. Talet existerade långt före 

skriftspråket och likaså lär sig en bebis det talade språket först. (Säljö 2001:162.)  

Muntlig kommunikation innefattar både förmågan att producera och att ta emot tal. När 

tal produceras måste talaren planera och organisera ett budskap och formulera ett 

språkligt yttrande. Till sist ska yttrandet också artikuleras. Åhöraren i sin tur måste 

uppfatta yttrandet och identifiera det språkliga budskapet. Han eller hon måste också 

förstå budskapet och till slut tolka det. (CEFR 2007:87.) 

Talat språk är vanligen kontextbundet och uppstår i en interaktion där alla deltagare 

påverkar vad som sägs och på vilket sätt. Talet är således oftast dialogiskt. Det är 

vanligtvis riktat till någon och talaren känner mottagaren eller åtminstone vet vem man 

talar med. Talets vanligaste och viktigaste användningssituation är diskussion. Att talet 

är dialogiskt och interaktivt syns klarast i feedbackuttryck som mottagarna använder för 

att påverka talet och ge omedelbart feedback till talaren. (Tiittula 1993:65.) 

Budskapets form beror på kommunikationssituationen och tolkningsprocessen. Den 

omedelbara situationen påverkar det som man säger men även budskapets längd. En 
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talare behöver inte vara lika explicit som en skribent. Den gemensamma kunskapen 

mellan talaren och mottagaren förkortar budskapet vilket syns bland annat i 

användningen av pronomen och ellips. Budskapet fullbordas i kontexten och om talaren 

är för oklar kan mottagaren ställa frågor. Ytterligare tillhör icke-språklig 

kommunikation talet och antingen kan den vara till att stöda, ersätta eller förändra det 

språkliga budskapet. (Tiittula 1993:65.) 

Tiittula (1993:65) konstaterar att i främmandespråksundervisning fäster man mest 

uppmärksamhet vid verbal kommunikation som består av grammatik, lexikon och 

prosodi. Ändå påverkar även icke-verbal kommunikation hur man tolkar olika uttryck 

och bildar betydelsen. Icke-verbal kommunikation innefattar paralingvistiska medel, 

kinetik och proksemik, som vi behandlar närmare i avsnittet 3.2.5. I en talsituation går 

budskapet således genom flera kanaler. 

Talat språk är mer varierat än skrivet språk och det finns variation som beror bland 

annat på läge, ålder, socioekonomisk grupp och situation. Normerna som reglerar 

skrivet språk är nödvändigtvis inte så strikta i talet vilket dock inte betyder att talet 

skulle vara normfritt. Reglerna som styr talat språk är av olika natur. De är oftast 

omedvetna och man blir medveten om dem först när någon bryter mot dem. Dessa 

regler styr till exempel turtagning och artighetskonventioner. Tiittula (1993:66) anser att 

man vet för lite om dessa regler och att man inte tar hänsyn till dem i undervisningen. 

Att bryta mot dessa regler kan vara allvarligare än att bryta mot grammatikregler 

eftersom man vanligen inte tolkar det som bristfälliga språkkunskaper utan som en del 

av personlighet. 

Talet är dynamiskt, går ständigt vidare och sker i realtiden. Det är således inte ett 

statiskt objekt som en skriven text. Det är även svårt att segmentera talets enheter, det 

vill säga att gränser mellan ord eller meningar inte alltid är lätt definierbara i motsats till 

skrivet språk. Talet är snabbt med tanke på att tiden mellan planering och produktion är 

kort. Talaren måste hela tiden styra, korrigera och observera sitt tal. Korrigeringar är 

synliga och de kan inte strykas som i skrivet språk. Talet är även snabbt med tanke på 

att produceringar finns lagrade i minnet enbart en liten stund. Man kan inte gå långt 

bakåt för att korrigera till exempel ett grammatiskt fel. Störningar och pauser kan vara 

viktiga med tanke på förståelsen men samtidigt filtrerar åhöraren onödiga störningar när 
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han eller hon tolkar talet. Ifyllnadsord och störningar sticker i ögonen i en transkriberad 

text även om vi inte ens lägger märke till dem i talet. (Tiittula 1993:65.) Olika typer av 

pauser behandlar vi närmare i avsnittet 3.2.4. 

 

3.2.1 Lexikalisk och syntaktisk variation 
 

Ordförrådet i det skriftliga och muntliga språket skiljer sig från varandra som vi redan 

tidigare konstaterat i samband med ordvariation i det skriftliga språket (se avsnittet 

3.1.1). I det talade språket förekommer vissa ord oftare än andra, till exempel pronomen 

är vanliga, vilket beror på talets kontextbundenhet. (Tiittula, 1992:39–40.) Även adverb 

förekommer ofta men däremot undviker man olika verbtempus. Man föredrar också 

ospecifika uttryck framför ord med exakt semantiskt innehåll. (Bygate 1987:14, 16.) 

Ospecifika uttryck i svenskan är bland annat bra, en grej och massor av enligt Pirjo 

Harjanne (2006:25).  

Även syntax är vanligtvis enklare i talat språk än i skrivet språk vilket beror på 

kontexten. Till exempel Liisa Tiittula (1992:82–97) påpekar att ofullständiga satser inte 

nödvändigtvis förhindrar interaktion eftersom kontexten hjälper till. I tal är yttranden 

relativt korta och samordnande satser är vanligare än underordnande satser. För att spara 

tid använder talarna ellips, det vill säga att man kombinerar och förkortar ord och satser. 

Med hjälp av syntax avgränsar man enheter i talet men även intonation och pauser kan 

användas för att avgränsa enheter. Även om avgränsning av satser i tal är svårt kan man 

ändå jämföra skrivet och talat språk. Ofta är satserna i det skriftliga språket längre och 

mer komplicerade än i det muntliga språket. I skrift förekommer tunga 

attributstrukturer, nominalisering och satsmotsvarighet som gör att satserna blir mer 

kompakta. I tal kan sådana strukturer orsaka problem för förståelse.  

Viktiga begrepp i det muntliga språket för vår undersökning är ord, yttranden, turer och 

satsstrukturer. Satsstrukturer behandlar vi inte här eftersom vi redan har förklarat dem i 

samband med ordvariation i det skriftliga språket. Däremot definitionen av ord i det 

muntliga språket skiljer sig från definitionen i det skriftliga språket. Med ett ord avser 
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Jan Lindström (2008:56–60) en grundläggande enhet som i olika kombinationer bildar 

yttranden. Ett ord kan bestå antingen av ett enkelt rotmorfem (t.ex. hus) eller en 

kombination av ett rotmorfem samt böjningsmorfem (t.ex. hus-et) och 

avledningsmorfem (t.ex. hus-lig). Ord kan också vara sammansatta. I och med att 

språksystemet utvecklas blir gränserna mellan språkliga enheter och kategorier 

otydligare. Detta kan resultera i lexikaliserade ordförbindelser såsom hördu eller 

sammansmältningar såsom att det är blir [de:]. Dessa fenomen kan leda till att enheter 

som tidigare behandlats som flera separata ord uppfattas som ett ord.  

Vi använder ändå Raili Hildéns (2000:133) definition av vad ett ord är i talet. Enligt 

henne är ord fonologiska representationer av lexikaliska enheter som motsvarar ord i det 

skriftliga språket. Hennes definition är något problematisk eftersom talet är primärt 

jämfört med det skriftliga språket. Vi följer den här definitionen eftersom den ändå har 

visat sig vara lämplig i Hildéns (2000) undersökning och ger detaljerade lösningar för 

olika problemfall. Dessa enstaka fall behandlar vi närmare i analysdelen (se avsnittet 

5.1.2).  

Enligt Lindström (2008:52–55) bildar ord yttranden vilka är enheter som förekommer i 

talet och kan utgöra en relevant språkhandling. Yttranden utgör talarturer i interaktion 

mellan individer. Ett yttrande kan bildas av ett enkelt ord, en utbyggd fras, en sats eller 

av en kombination av dessa. Ett yttrande har således ingen på förhand given grammatisk 

form. Yttranden ingår i turer som bildar dialogiska sekvenser i det sociala samspelet. 

Turer kan inte förklaras grammatiskt utan de definieras i dialogen för att markera 

talarordningen. Turer avgränsas i praktiken av talarbyte. Det är ändå inte alltid entydigt 

att avgränsa när en tur avslutas och går till nästa talare. Turer kan även överlappa 

varandra. I vår undersökning är tur ett viktigt begrepp angående de muntliga testen. Vi 

har förklarat tur enligt den ovannämnda definitionen, det vill säga att en tur avgränsas 

av talarbyte. I det andra testet när det gäller berättelsen har vi dock bestämt oss att 

omformulera begreppet tur. Även om det handlar om en monolog och det inte 

förekommer några talarbyten anser vi att berättelsen består av sex turer som baserar sig 

på stödfrågorna (se avsnittet 5.1.2).     

I tal finns det också sådana uttryck som inte förekommer i skrift. De har inget 

semantiskt innehåll eller syntaktisk struktur och kan således utelämnas utan att 
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betydelsen i yttrandet förändras. Dessa ord och uttryck kallas för diskursmarkörer som i 

sin tur kan delas in i diskurspartiklar och sekundära diskursmarkörer. Diskursmarkörer 

används för att reglera samtalet.  

Diskurspartiklar, det vill säga primära diskursmarkörer, är en typ av grammatiska 

funktionsord vilka kan anses som en egen ordklass. Diskurspartiklar har generella 

funktionella egenskaper och kan till exempel kontrollera relationen mellan deltagarna 

eller modifiera aspekter av det sagda. Ändå är de ingen enhetlig kategori utan enligt 

Lindström (2008:79–81) består de av fyra klasser som baserar sig på hur partiklarna kan 

inordnas i en dialogisk sekvens, i ett yttrande eller i en sats. Partiklar i den första 

klassen fungerar som responsord och kan bilda ett eget yttrande. Dessa kallas för 

dialogpartiklar och är till exempel ja, nej, va och okej. Partiklar i den andra klassen 

inramar yttranden initialt eller finalt och har en mer innehållsligt betydelse. Dessa kallas 

för yttrandepartiklar och kan vara till exempel öh, nå, vetdu och ja menar.  

Partiklar som bara, liksom och typ hör till den tredje klassen och kallas för 

fokalpartiklar. De kan fokusera något element inom yttrandet, till exempel betona ett 

ordval. Den fjärde klassen innehåller små modifierande ord som ju, väl och nog. De 

kallas för modalpartiklar och i satsen fungerar de på samma sätt som satsadverbial. 

Dialogpartiklar och yttrandepartiklar är orienterade mot reglering av deltagar- och 

yttranderelationer och kallas därför för reglerare. Fokalpartiklar och modalpartiklar 

fokuserar och nyanserar däremot innehållet i det som sägs och kallas för modifierare. 

De sekundära diskursmarkörer har som uppgift att kontextualisera yttranden och de 

handlingar som utförs med dem. De kan vara expressiva interjektioner, konjunktioner, 

adverb, verb och pronomen.  De är sekundära eftersom de har primära funktioner som 

inte är diskursiva. Exempel på sådana diskursmarkörer är hej, men, vänta och du. 

(Lindström 2008:79, 99.) 

Även samtalsfraser är en väsentlig del av talat språk. De är automatiserade fraser som är 

lagrade i minnet som schematiska uttryck. Exempel på samtalsfraser är olika idiom, 

fasta uttryck och rutinmässiga uttryck som är förknippade med återkommande 

situationer, till exempel hälsningar. (Tiittula, 1992:137.) Michael Bygate (1987:14, 20) 

anser att samtalsfraser, som behövs i alla samtal, är ytterst nyttiga för en språkinlärare, 

speciellt i början av studier, eftersom de underlättar produktionsprocessen och på det 
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sättet gör talet mer flytande och naturligt. Harjanne (2006:27) tar Kul att träffas! som 

exempel på en samtalsfras på svenska. Det är möjligt att lära språkinlärarna redan från 

början att använda frasen som är vanlig i en rituell kommunikationssituation fast det 

kräver mycket att kunna analysera frasen språkligt.  

Angående språkets omfattning i det muntliga språket analyserar vi delvis samma 

delområden som i det skriftliga språket, det vill säga totalt antal ord, antal olika ord, 

OVIX samt användningen av satsstrukturer. En skillnad är dock att vi inte räknar antal 

meningar och ord per mening utan ord per tur. När det gäller diskurspartiklar analyserar 

vi en del av dem i samband med pauser och faktorer som stör flyt i det muntliga språket. 

Samtalsfraser är av intresse speciellt med tanke på dialoguppgiften som är konstruerat 

på det sättet att eleverna ska använda hälsningsfraser och andra rutinmässiga uttryck.     

 

3.2.2 Språkriktighet 
 

Grammatiken anses tillhöra enbart det skrivna språket och dess normering av historiska 

orsaker. Några språkliga former har blivit gödkända och kanoniserade medan andra 

former kan uppfattas som mindre önskvärda. Jan Lindström presenterar en 

samtalsgrammatik för svenskan i sitt verk Tur och ordning (2008). Lindström (2008:13, 

26) påpekar att det kan verka för lekmän som om talet saknar grammatik, eftersom talet 

består även av andra saker än det som vanligen normeras i en grammatikbok. Även om 

det har hänt förändringar i grammatikböckernas fokus, dominerar ett visst skriftspråkligt 

perspektiv i de moderna grammatikböckerna enligt honom. Det kan bero på att man ser 

grammatiken fortfarande som ett normerande instrument och det är mest angeläget att 

ge regler för det skrivna språket. Skriften är också mycket mer tillgänglig för 

observationer än talet som försvinner snabbt.  

Lindström (2008:13–14) presenterar tre absoluta skillnader mellan tal och skrift när det 

gäller grammatik. För det första använder man olika delar av grammatiken, det vill säga 

att somliga konstruktioner förekommer ofta i tal medan andra konstruktioner oftare i 

skrift. För det talade språket är typiskt att använda till exempel samordning av satser 
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och för det skrivna språket att variera typer av underordnade satser. Den andra 

skillnaden är grammatikalisering av olika delar av bruket. Det finns somliga 

konstruktioner, till exempel vetdu och liksom som man använder i talet. Däremot i skrift 

är de sällsynta. För det tredje skiljer sig användningen av grammatiken mellan tal och 

skrift. Omstarter och korrigeringar är vanliga i talet när talaren vill göra en grammatisk 

och informationsstrategisk omorganisering. I skrift förekommer det normalt inte sådana 

omorganiseringar utan texten ska vara redigerad när skribenten lämnar texten. Utöver 

dessa tre absoluta skillnader förekommer det mer relativa skillnader. Därför anser 

Lindström (2008:14) att den traditionella grammatiken inte behöver en så stor plats och 

att det talade språket behöver en egen grammatikbeskrivning där tyngdpunkten ligger i 

det som är viktigt för talet.  

Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att talat språk har sina egna normer och 

det är inte skrivet språk som talas. Av den anledningen kan det talade språket låta 

mindre korrekt grammatiskt än det skrivna språket. Det är inte förnuftigt alltid att 

värdera talat språk enligt det skrivna språkets normer, som till exempel Harjanne 

(2006:28–29) framhäver. Det betyder dock inte att talat språk och dess riktighet inte kan 

analyseras. Lindström (2008:27) hänvisar till Staffan Hellberg (2005:194) som påpekar 

att de basala grammatikreglerna är gemensamma både för det skriftliga och för det 

muntliga språket. Till exempel i en påstående huvudsats står det finita verbet i andra 

ledpositionen och adjektivattribut står före sitt huvudord och kongruensböjs. I vår 

undersökning analyserar vi hur eleverna behärskar dessa basala svenska 

grammatikregler som är gemensamma för skrift och tal (se avsnittet 3.1.2). 

 

3.2.3 Uttal 
 

Uttal är inte lika enhetligt geografiskt och socialt som språkets andra områden, till 

exempel syntax eller lexikon. Lexikaliska och grammatiska fel kan undvikas till en viss 

punkt med kommunikationsstrategier men uttal kan inte ersättas och undvikas.   
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Som vi tidigare konstaterat i avsnittet 3.1.2 innehåller språkriktighet även fonologisk 

riktighet. Det handlar om produktion av enstaka ljud, ordbetoning, satsaccent, rytm och 

intonation enligt målspråkets praktik (Huhta 1993:163–165). Uttalsfel beror vanligen på 

ofullständig automatisering som leder till att talarens modersmål eller ett annat 

väletablerat språk präglar uttalet av det främmande språket. På satsnivå hänger uttal fast 

ihop med flyt. Det handlar om ett fonologiskt fel när man ersätter ett målspråkligt 

fonem med ett felaktigt fonem. Det kan vara ett fonem som är målspråkligt men inte 

tillämpligt i situationen eller ett fonem som inte ens ingår i målspråkets fonemsystem. 

(Hildén 2000:120, se även James 1998:137.) 

Fonem är språkets minsta betydelseskiljande enheter och kallas ofta för ljud i 

skolundervisning, till exempel r-ljudet. Fonemen motsvarar inte direkt bokstäver, det 

vill säga grafem. I svenskan finns det flera exempel på ord som innehåller olika 

bokstäver men samma fonem, till exempel kol och kål. Det finns även motsatta fall, det 

vill säga ord som innehåller samma bokstäver men olika fonem, till exempel hov i 

kungens hov och hästens hov. I det svenska alfabetet finns det nio vokaler men 19 

vokalfonem samt 20 konsonant men 18 konsonantfonem. Det finns således ingen 

entydig motsvarighet mellan bokstäver och fonem vilket kan orsaka problem för 

språkinlärare. Även vokallängden är betydelseskiljande samt om konsonanter är tonande 

eller tonlösa. (Hultman 2003:12–16.)  

Hultman (2003:18) konstaterar att om man jämför svenskan med andra språk har 

svenskan ett relativt invecklat vokalsystem men ett enkelt konsonantsystem. Många 

språk i världen innehåller endast fem vokaler och man gör ingen skillnad mellan korta 

och långa vokaler. Vi vill påpeka att svenskan och finskan liknar varandra i detta 

avseende. Vokallängden är betydelseskiljande och det finns mer än fem vokaler. (Se 

t.ex. Saleva 1997:44.) Det är ändå viktigt att komma ihåg att även om det svenska 

alfabetet innehåller samma vokaler som det finska alfabetet uttalas dem på olika sätt. 

Hultman (2003:18) anser även att konsonantsystemet i svenskan är relativt okomplicerat 

jämfört med andra språk. I svenskan finns det till exempel inte alltid motsvarande 

tonande konsonanter, till exempel tonande s [z]. Jämförelsevis gör man praktiskt taget 

ingen skillnad i finskan mellan tonande och tonlösa konsonanter. På grund av dessa 
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skillnader mellan svenskans och finskans uttal kan det förekomma svårigheter hos 

finskspråkiga svenskinlärare. (Se t.ex. Saleva 1997:45.) 

Man skiljer ord från varandra även med hjälp av prosodi vilket betyder längd, 

ordbetoning och tonaccent. I svenska ord har en stavelse huvudbetoningen och för det 

mesta ligger den på första stavelsen men den kan även variera. Ytterligare finns det ord 

med bibetoning. Två- eller flerstaviga ord kan uttalas på två olika sätt som är 

betydelseskiljande. Reglerna kan anses vara krångliga och det finns flera undantag 

vilket gör det svårt för språkinlärare. Betoningen i svenskan är främst en fras- och 

satsbetoning. (Hultman 2003:20–23.) I den här undersökningen tar vi endast hänsyn till 

om fonem som eleverna uttalar är långa eller korta. Däremot analyserar vi inte 

behärskning av de andra prosodiska dragen i svenskan eftersom de ännu inte har 

behandlats i undervisningen.  

 

3.2.4 Pauser 
 

I talproduktion varierar ljud och avsaknad av ljud, det vill säga pauser. Enligt Saleva 

(1997:58–61) omsluter termen paus inte endast tystnad utan även andra tvekljuds 

fenomen såsom ifyllda pauser och upprepningar. Pauser hör även till modersmålet och 

de orsakas av planering. Liisa Tiittula (1992:68–75) konstaterar att det är krävande till 

och med för en modersmålstalare att producera tal på grund av alla samtidiga 

produktionsprocesser vilket leder till störningar som påverkar flyt. Talproduktion är 

således ett komplext kognitivt fenomen som kräver planering som kan ske på olika 

språkliga nivåer. Både planering och produktion sker simultant och ifall arbetsminnet är 

för belastat kan det resultera i tystnad eller tvekande. Faktorer som påverkar antal och 

längder av pauser är talarens personlighet, störande element såsom avbrott och 

irrelevanta ljud samt komplexitet av situationen och texten. Det är självklart att det 

förekommer mer pauser när man talar andra språk än sitt modersmål. Detta beror på att 

det främmande språket inte är automatiserat. Pauser förekommer också mer allmänt hos 

nybörjare än mer avancerade inlärare. En inlärare på nybörjarnivå som har ett brett 
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förråd av till exempel helfraser behöver dock inte planera alla ord var för sig. (Saleva 

1997:58–61.) 

I samtalet används pauser mest allmänt för att markera turbyte. Turtagning innebär 

principer som organiserar bidragen i interaktionen och speciellt att deltagarna får sina 

egna talarturer och att turövergångarna sker smidigt. En central komponent i turtagning 

är turtilldelning. Turtagning och turtilldelning är kännetecknande för alla former av 

interaktion. Utan turtilldelning skulle talarturer leda till samtidigt tal. Turtilldelning 

betyder att samtidigt och överlappande tal minskar och fokus på det som sägs 

upprätthålls. Även pauser mellan turerna minimeras. När talaren känner till principer för 

turtilldelning är det enklare för honom eller henne att ta ordet. Vanligen är pauser 

mellan turer bara några tiondels sekunder. Pauser som är längre än en sekund kan redan 

tyda på problem i interaktionen. (Lindström 2008:124–125.)  

Reparation betyder olika praktiker med vilka samtalspartner försöker åtgärda problem 

som uppstår vid talproduktion och talreception. Termen reparation används eftersom det 

inte alltid behöver vara fråga om egentliga språkliga fel och deras korrigering. 

Reparation kan vara ett uttryck om talaren upplever en osmidighet i samtalets 

sekventiella flyt. Reparation används för att modifiera och expandera yttranden och 

grammatiska strukturer som utgör dem. Den är även en process som tar upp ett visst 

segment i en tur. Reparationsprocessen är avgränsbar, det vill säga att den har en början 

och ett slut. Om talaren till exempel inte kommer på ett visst ord, kan han eller hon 

producera tvekljud eller paus som markerar initiativet till reparation. Själva 

reparationen, det vill säga produktion av det sökta ordet, slutför reparationsprocessen. 

(Lindström 2008:146–147.) 

Lindström (2008:147–153) delar in reparationspraktiker i två typer, självinitierad och 

annaninitierad. Den sistnämnda typen tar vi inte hänsyn till här. Reparation som 

initieras av talaren själv är av olika slag. Det kan vara fråga om ordsökning, ersättning 

eller korrigering. Ordsökningar kan förekomma vid turstarten eller senare i turen. 

Kännetecknande för ordsökning är pauser, tvekande ljud som eh och mm, förlängda 

ljud, stakningar samt repetitioner. Ersättande reparation består ofta i ordavbrott. 

Avbrottet uppstår när ett problem identifieras och en omstrukturering av utsagan 

påbörjas. Självreparationer kan ofta vara förtydliganden och omstruktureringar men 
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även korrigeringar av misstag. Korrigering kan markeras med negation, det vill säga 

med att avvisa den nyss producerade enheten. I analysen av elevernas muntliga test tar 

vi hänsyn till endast de reparationer som eleverna initierar själv i en och samma tur. 

Lindströms (2008) definition av reparation är utformad för samtalsforskning men har 

trots det paralleller i Kate Moores (1991) modell. Av den anledningen använder vi 

Moores (1991:146–149) indelning av pauser, eftersom hennes undersökning 

koncentrerar sig på främmandespråksinlärare. Den här indelningen har använts även i 

senare undersökningar (se t.ex. Saleva 1997). 

Kate Moores (1991:146–149) indelning av pauser innefattar två huvudtyper som är tysta 

pauser (eng. empty pauses) och ifyllda pauser (eng. filled pauses). Tysta pauser kan 

bero på flera olika saker, till exempel planering eller fokusering. Vi tar inte hänsyn till 

vad tysta pauser beror på utan vi räknar sammanlagt alla tysta pauser. Ifyllda pauser 

förekommer när talaren behöver mer tid att reflektera eller är osäker på hur han eller 

hon ska uttrycka sin åsikt. Moore (1991:147–149) delar in ifyllda pauser i två typer. 

Antingen är de enstaka ljud som mm och öö eller längre enheter som stavelser eller ord. 

Dessa kallas ofta för diskurspartiklar (se avsnittet 3.2.1). Bland annat Liisa Tiittula 

(1992:60–61) anser att de har viktiga funktioner för talproduktion och interaktion. De 

sammanbinder diskursens delar, håller samtalet i gång eller kan fungera som 

kontaktsignaler eller respons.  

Enligt Moore (1991:149) kan de längre ifyllda pauserna vara till exempel upprepningar 

som kan handla om ett ord eller delar av ord. Även korrigeringar hör till upprepningar. 

Korrigeringar kan handla om ett eller flera ord eller delar av ord. Upprepningar och 

korrigeringar kan också vara sätt att behålla ordet eller övertyga andra. Vi har bestämt 

oss att granska upprepningar, korrigeringar samt andra ifyllda pauser skilt eftersom de 

förekommer av olika skäl och ger oss mångsidig information. Allt som allt har vi fyra 

typer av pauser som vi analyserar i de muntliga testen, det vill säga tysta och ifyllda 

pauser, upprepningar samt korrigeringar. Dessa olika typer ingår även i Lindströms 

definitioner.  

I den här undersökningen hör pauser till faktorer som stör flyt i det muntliga språket. 

Ibland kan pauser främja flyt men vi anser att eleverna i vår undersökning inte ännu har 

tillräckligt goda kunskaper för att använda dem som effektmedel. Tidigare 
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undersökningar (se t.ex. Sajavaara & Lehtonen 1978:46) har visat att pauser som beror 

på bristfälliga språkkunskaper är vanliga hos främmandespråksinlärare på 

nybörjarnivån. Flyt är således ett viktigt men komplicerat begrepp och kan definieras på 

olika sätt. En bred definition för flyt är att det kan anses som muntlig språkfärdighet 

eller kommunikativ kompetens. En snävare definition är att flyt betyder enstaka faktorer 

som stör flyt. Det är inte ändamålsenligt att definiera exakt talhastighet och pauslängd 

eftersom talarnas individuella talrytmer varierar. (Saleva 1997:63.) Vi använder den 

snävare definitionen av flyt, det vill säga att vi granskar enstaka faktorer som stör flyt i 

det muntliga språket. 

 

3.2.5 Interaktion och icke-språklig kommunikation  
 

Kommunikation förutsätter och innehåller växelverkan, det vill säga interaktion. Det 

innefattar tanken om dubbelriktad kommunikation som är ett väsentligt element i 

kommunikationen. (Harjanne 2006:13.) I muntlig interaktion överlappar talande och 

lyssnande varandra. I princip betyder det att fast talarens yttrande ännu är ofullständigt 

börjar samtalspartnern planera sitt svar. (CEFR 2007:88). Pirjo Harjanne (2006:22) 

påpekar att talarens och åhörarens roller förändras och kan till och med vara tidvis 

simultana i muntlig kommunikation. I referensramen konstateras också att under 

interaktion sammanstrålar samtalspartner och tolkar situationen i likhet med varandra, 

utvecklar förväntningar och fokuserar på relevanta frågor. Under hela interaktionen 

används receptions- och produktionsstrategier. Ytterligare använder man olika kognitiva 

och kollaborativa strategier som handlar om interaktion, till exempel att ge och ta ordet, 

avgränsa ämnet och komma fram till ett angreppssätt, föreslå och utvärdera lösningar 

och medla i konflikter. (CEFR 2007:73, 88.)  

Förutom verbal kommunikation består interaktion även av icke-verbal kommunikation. 

Verbal kommunikation innefattar således det som är språkligt, med andra ord lexikon, 

grammatik och olika språkliga enheter såsom satser, morfem och fonem. Icke-verbal 

kommunikation innebär prosodi, paralingvistik, kinetik och proksemik. Prosodin 

innebär grammatisk intonation och betoning och tillhör det språkliga systemet. De andra 
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icke-verbala delområdena tillhör den icke-språkliga sidan av kommunikationen. 

(Tiittula 1992:43.) 

Beträffande relationen mellan det verbala och det icke-verbala har man även talat om 

människans två språk, det vill säga tvåspråkighet. Uppskattningar pekar på att den 

kroppsbundna kommunikationen är den mest omfattande och över femtio procent av 

kommunikationen sker icke-verbalt. Man måste ändå komma ihåg att det verbala och 

icke-verbala sätten inte är utbytbara utan snarare kompletterar varandra. (Börestam & 

Huss 2001:40.) 

I den här undersökningen analyserar vi i avsnittet 5.4.2 olika icke-språkbundna drag i 

det muntliga språket. De motsvarar till en stor del det som man vanligen avser med 

paralingvistik och paralingvistiska medel. De handlar om icke-grammatiska företeelser 

angående användningen av rösten, såsom röststyrka, talets tempo, röstläge samt ton. Det 

är inte enkelt att avgränsa prosodi och paralingvistiska medel eftersom intonation och 

pauser har även andra funktioner än de grammatiska funktionerna. (Tiittula 1992:43.) I 

vår undersökning koncentrerar vi oss således på de aspekter av röstanvändningen som 

inte är grammatiska, det vill säga om eleverna talar högt eller tyst, om de har en livlig 

ton och om de talar tydligt eller oklart. 

Kinetik handlar om kroppsspråk, det vill säga miner och gester samt kroppshållning, 

som är en viktig del av kommunikationen som sker ansikte mot ansikte. Förutom de 

ovannämnda paralingvistiska medlen påverkar även proksemik, det vill säga det 

rumsliga avståndet mellan talarna, kommunikationen. (Tiittula 1992:44.) I den här 

undersökningen tar vi inte hänsyn till proksemik på grund av att testsituationen 

förutsatte vissa platser. Däremot analyserar vi kinetik, det vill säga om eleverna 

använder kroppsspråk under de muntliga testen. 

Liisa Tiittula presenterar i sitt verk Puhuva kieli (1992:44–45) ett sätt att beskriva och 

analysera kroppsspråk som baserar sig på Ekmans & Friesens (1969:62–70) typologi. 

De skiljer mellan fem kategorier. Emblem innebär kroppsspråkliga uttryck som har 

verbala motsvarigheter, det vill säga de kan ersätta tal och översättas till ord och fraser. 

Exempel på emblem i svenskan är huvudnickning för jakande och huvudskakning för 

nekande samt V-tecknet för seger. De grundar sig således på avtal, är kulturbundna och 
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de utförs medvetet för att kommunicera. De utgör ändå en rätt liten del av 

kroppsspråket. Illustratorer är vanligare i talet. De är rörelser som stödjer och 

kompletterar det språkliga budskapet, det vill säga de är sammanvävda i talsituationen. 

De är informativa och kommunikativa även om de är mycket omedvetna. De kan inte 

ersättas med ord i motsats till emblem. Det är fråga om att röra på handen eller fingrar i 

takt med talet för att betona det som man säger. 

Den tredje kategorin, regulatorer, har till uppgift att reglera interaktion och samspel 

mellan deltagarna och närmare sagt turtagning. Det innebär bland annat hur 

samtalspartner gör för att byta roll som talare och lyssnare. Nickning är ett exempel på 

en regulator när talaren vill visa att turen är slut. Även ögonkontakt, som spelar en 

viktig roll i interaktion, är en regulator. Regulatorer är inlärda och informativa men rätt 

omedvetna. Som vi ser kan en gest, som till exempel huvudnickning, tillhöra fler 

kategorier och dess betydelse beror på var och när den förekommer. All icke-verbal 

kommunikation utom emblem är således kontextbundet, till och med mer än talet. 

(Tiittula 1992:45.) 

De två sista kategorierna, känslouttryck och adaptatorer, hänger ihop med en mindre 

språklig kommunikation, men signalerar dock olika saker. Känslouttryck visar bland 

annat glädje, ilska eller förvåning medan adaptatorer är spontana rörelser såsom att 

torka en tår. (Tiittula 1992:45.) I den här undersökningen koncentrerar vi oss på de tre 

första kategorierna. Vi analyserar således om eleverna använder några gester för att 

ersätta tal eller för att understryka det som de säger samt olika regulatorer såsom 

nickning och ögonkontakt (se avsnittet 5.4.2). 

 

4 Främmandespråksinlärning 
 

All språkinlärning har gemensamma, universella drag men det finns ändå drag som 

skiljer modersmålsinlärning från andra typer av språkinlärning. Det finns olika 

klassifikationer beroende på vilken synvinkel forskarna har. Att lära sig ett modersmål, 
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ett andraspråk eller ett främmande språk är olika processer som inte är helt entydiga och 

kan vara delvis överlappande. Vanligen avser man med modersmål detsamma som 

förstaspråk, det vill säga språket som lärs in allra först. Inlärningen sker vanligtvis på en 

informell väg i en familjekontext. Begreppet andraspråk innebär ett språk som lärs in 

efter att förstaspråket är etablerat. Inlärningen av ett andraspråk kan ske både med och 

utan formell undervisning. (Börestam & Huss 2001:23–24.) 

Med främmande språk avser man språk som tillägnas på formell väg utan att leva i den 

miljö där språket i fråga talas. Ofta lärs dessa i klassrumsmiljö. (Börestam & Huss 

2001:24.) Vad som gör det svårare för inlärare av främmande språk än för 

andraspråksinlärare i en informell situation är att eleverna inte kan höra målspråket 

tillräckligt. Därför har läraren ansvaret för att använda målspråket så mycket som 

möjligt. Speciellt nybörjarna måste höra det nya språket ständigt. När yngre inlärare 

tidigt får höra målspråket förbättras också uttalet. Problemet är att det inte räcker att 

höra språket endast i skolan utan till exempel autentiskt material borde vara till hands. 

(Sundell 2001:41.)  

I följande delkapitel 4.1 koncentrerar vi oss på främmandespråksinlärning och det språk 

som eleverna utvecklar på vägen mot målspråket, vilket också kallas för inlärarspråket. 

Därefter behandlar vi i delkapitlet 4.2 kommunikationsstrategier som är en väsentlig del 

av inlärarspråket.  

 

4.1 Inlärarspråk 
 

Det språket som språkinlärare utvecklar på vägen mot målspråket kallas för 

inlärarspråket (eng. interlanguage). Studier av inlärarspråket har visat att det innehåller 

liknande utvecklingsfel som barn gör vid förstaspråksinlärning men ytterligare finns det 

också fel som beror på språk som redan etablerats, transferfel. På 60-talet ansåg man att 

modersmålet var ett hinder vid utvecklingen av ett främmande språk. Senare har det 

konstaterats att transfer kan vara positivt eftersom det kan vara en språklig förkunskap 

som hjälper när det finns likheter mellan målspråket och modersmålet. Inlärarspråket 

utvecklas i liknande stadier som barnspråket men det finns också skillnader. Barn 
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misslyckas till exempel inte med att lära sig sitt modersmål och deras språkfel blir inte 

bestående, det vill säga att de inte fossiliseras. (Tornberg 2007:61–62.) 

Catrin Norrby & Gisela Håkansson (2007:67–68) konstaterar att under 1960- och 1970-

talen växte det fram ett intresse hur den enskilda inläraren lärde sig språk. 

Inlärningsprocessen stod i fokus och man sökte efter likheter i barns 

förstspråksinlärning. Forskare kom fram till att andraspråksinlärare bygger systematiskt 

upp en egen övergångsgrammatik som används innan målspråket har helt etablerats. 

Man antog att inläraren utvecklar inlärarspråket själv i en särskild inlärningsordning. 

Det finns systematiska regler för utvecklingen även om systemet är i ständig förändring. 

Några typiska drag som har observerats i inlärarspråket är transfer, förenkling, 

övergeneraliseringar, helfraser och undvikande. 

Inlärarspråket innehåller ofta ord och andra element som kommer från något annat språk 

än målspråket. Inläraren kan hämta element från sitt modersmål eller ett annat språk 

som han eller hon kan. Viberg (1987:41) påpekar att om inläraren behärskar ett annat 

språk som är närmare målspråket än modersmålet hämtas element från det besläktade 

språket. Ibland hämtar inläraren medvetet ord och andra element från andra språk, vilket 

kallas lån eller kodväxling. Om det är fråga om ett omedvetet överförande av element 

kallas det transfer. Problemet med att göra en skillnad mellan lån och transfer är att man 

inte kan veta när det är medvetet. Av den anledningen behandlar vi dem inte skilt i den 

här undersökningen.  

På tidiga stadier av språkinlärning förekommer det förenkling på olika språkliga nivåer. 

Morfologisk förenkling handlar om utelämning av ändelser. De lärs också in i en 

oanalyserad form, det vill säga att en böjd form används som om den var ordets 

grundform. På det syntaktiska planet yttrar sig förenklingen genom olika utelämningar. 

Vanligen utelämnas sådana grammatiska formord, till exempel är eller från, som inte är 

mycket informationsrika. På tidiga stadier av språkinlärning sker ofta att artiklar, 

pronomen, hjälpverb (inklusive vara) och prepositioner utelämnas. De är element som 

anses vara relativt förutsägbara i det sammanhanget de förekommer. (Viberg 1987:31–

32.) Vi behandlar ord som saknas i samband med lexikala fel i språkriktighet (se 

delkapitlet 5.2).  
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Förenklingen på det lexikala planet yttrar sig genom överanvändningen av vanliga ord 

vilket betyder att det nödvändigtvis inte uppstår något fel. Språkinläraren kan också 

använda ett ord utöver dess normala betydelseomfång, som kallas för överextension. 

Åke Viberg (1987:82–83) tar verbet gå som ett exempel på överextension. Vissa 

inlärare använder verbet för att täcka betydelsen hos många skilda rörelseverb. Tidigare 

studier visar att även om man har lärt sig ett specifikt ord använder man ändå ofta ett 

mer allmänt ord. Det kan ta en lång tid innan ordet blir tillräckligt automatiserat för att 

det ska kunna användas aktivt. (se t.ex. Kotsinas 1991.) 

Med övergeneralisering avses att en regel tillämpas för generellt. Övergeneralisering 

kan gälla morfologi, då vanliga böjningsformer används i stället för de mindre vanliga, 

till exempel köpade (köpte). På det syntaktiska planet kan inlärare använda regler i 

sådana fall där de inte går att användas. Svenskinlärare har ofta svårigheter med 

tillämpning av omvänd ordföljd. Inlärningen av många regler börjar med icke-

användning vilket innebär undvikande av regeln. Därefter övergeneraliseras regeln och 

till sist lär man sig den korrekta användningen av regeln. (Viberg 1987:33–34.) 

Barn som lär sig sitt modersmål passerar först ettordsstadium och tvåordsstadium. 

Normalt kan barn inte kombinera, ens genom att imitera, mer än två ord i det stadiet. I 

motsats till det kan andraspråkinlärare redan från början imitera längre yttranden. 

Inlärare kan lära in längre yttranden som oanalyserade enheter om vilka de har en klar 

uppfattning om helhetsbetydelsen. Fenomen kallas helfrasinlärning. Genom att använda 

helfraser kan andraspråkinlärare tidigt ge uttryck av att kunna mer än de egentligen kan. 

Med helfraser kan man också vinna tid i kommunikationssituationer för att bilda 

yttranden med produktiva regler. Oanalyserade element finns inte endast på den 

syntaktiska nivån. Även vissa ord kan läras omedvetet in som om deras böjda form var 

grundformen. Då är den lämpliga termen för fenomen holistisk inlärning. (Viberg 

1987:36–37.) 

Sinikka Lahtinen (1998:220–221, 227) har undersökt genusmarkörer i finska 

gymnasisters inlärarsvenska. Hon kom fram till bland annat att den bestämda 

slutartikeln lärs in holistiskt, det vill säga som en enhet. Eftersom slutartikeln är den 

vanligaste genusmarkören, bland annat i läromedlen, är det sannolikt att den lärs in som 

en del av en helfras. Inlärarna kan inte utnyttja den helfrasinlärda formen med bestämd 
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slutartikel utan de gör fel till exempel vid val av den korrekta possessivpronomen, min 

sommarlovet och vårt världen. Detta kan anses vara bevis på helfrashypotesen. 

Eftersom eleverna ännu inte har analyserat slutartikeln som en genusmarkör, kongruerar 

pronomen bristfälligt med den. Även hos infödda talare av svenska språket är det troligt 

att genus för vissa substantiv lärs in utantill, medan det för andra kan förekomma 

tilldelningsregler. 

Ytterligare ett typiskt drag i inlärarspråket är undvikande, som kan förekomma på olika 

språkliga nivåer. Det är ändå svårt att observera och ofta är den enda möjligheten att 

jämföra frekvensen av en företeelse hos olika grupper. (Viberg 1987:36.) Inlärare 

kommer även på element som saknar en direkt motsvarighet både i modersmålet och i 

målspråket. Till exempel parafraser, det vill säga omskrivningar, och nybildningar på 

det lexikala planet hör hit. Även modersmålstalare använder parafraser och nybildningar 

när de saknar ord. (Viberg 1987:39–40.) Undvikande, parafraser och nybildningar 

behandlar vi även i samband med kommunikationsstrategier i avsnittet 4.2.3. 

Synen på inlärarspråket har utvecklats under åren och numera talar man mycket om 

processbarhetsteorin (Pienemann 1998, 2005), som erbjuder ett annat sätt att se på 

inlärningsordningar. Teorin handlar om hur en hierarki av grammatiska strukturer 

gradvis byggs upp. Talaren behöver ha automatiserade grammatiska procedurer för att 

använda språket i kommunikation. Man har redan byggt upp automatiserade rutiner för 

förstaspråket men man ska också skapa ett system för målspråket. Grammatiken växer 

fram enligt en hierarkisk ordning: i början klarar inläraren av att processa de lägsta 

grammatiska nivåerna men utvecklar stegvis ett system där alla nivåer finns 

automatiserade.  

När det gäller processbarhetsteorin i svenskan har Pienemann & Håkansson (1999) 

definierat fem nivåer. Först urskiljer och memorerar inläraren betydelsen hos nya ord 

som är oböjda och fungerar som oanalyserade helfraser. På andra nivån klarar inläraren 

av att processa olika ordklasser och sätta ändelser på enskilda ord. För det tredje lär man 

sig att ord kongruerar inom fraser. Den fjärde nivån innebär att satsfunktioner avspeglas 

i huvudsatser. Till sist kan inläraren göra skillnad mellan bisatser och huvudsatser. 
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Vi har i detta delkapitel gått igenom de mest kännetecknande dragen för inlärarspråket. 

Några av dem, det vill säga de som ingår även i vår indelning av 

kommunikationsstrategier (övergeneralisering, parafraser, nybildning, transfer, 

kodväxling och lån), behandlar vi ännu närmare i avsnittet 4.2.3 som handlar om de 

strategier som vi analyserar i elevernas skrivuppgifter och muntliga test. 

 

4.2 Kommunikationsstrategier 
 

Kommunikationsstrategier är hjälpmedel som språkanvändare kan utnyttja för att klara 

sig i olika kommunikativa situationer. Dessa strategier kan användas för att ersätta 

språkliga brister i produktion och tolkning av tal eller skrift. Då är det fråga om 

kompensationsstrategier. Denna term förbiser dock andra strategier som används för att 

kommunicera effektivt. Kommunikationsstrategier kan också vara medel, verbala eller 

nonverbala, som förbättrar interaktion utan att det är fråga om att kompensera något. 

(Bygate 1987:115.)  

Enligt Faerch & Kasper (1983:23) är en kommunikationsstrategi en medveten plan som 

språkanvändaren utformar för att lösa ett kommunikationsproblem. Rod Ellis 

(2000:138) påpekar att de flesta kommunikationsstrategier hänger ihop med ordförrådet, 

men de kan också handla om uttalet eller grammatiken. Vi anser att han generaliserar 

för mycket och att även grammatiken spelar en lika stor roll som ordförrådet i 

kommunikationsstrategier. Dessa kommunikationsstrategier förekommer i modersmålet 

likaväl som i främmande språk. Vi koncentrerar oss endast på användningen av 

kommunikationsstrategier i främmande språk och speciellt i främmandespråksinlärning. 

Vår analys av kommunikationsstrategier baserar sig huvudsakligen på indelningen som 

är gjord av Faerch & Kasper (1983) men vi presenterar även andra synpunkter och 

kombinerar dem för att indelningen blir lämpligare för vår undersökning. 
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4.2.1 Tidigare forskning kring kommunikationsstrategier 
 

Det finns olika sätt att närma sig kommunikationsstrategier. De blev föremål för 

forskning på 1970-talet i och med studier om inlärarspråket. I början av 1980-talet 

ökade antalet undersökningar om kommunikationsstrategier. (Faerch & Kasper 

1983:xv.) Då introducerade till exempel Canale & Swain (1980) 

kommunikationsstrategierna i sin modell för kommunikativ kompetens under 

delkompetens strategisk kompetens (se delkapitlet 2.1). 

Vi presenterar här några forskare som har något olika synpunkter på 

kommunikationsstrategier men alla har haft ett stort inflytande på forskningen kring 

strategierna. S. Pit Corder (1983:15–18) definierar kommunikationsstrategier som 

systematiska tekniker som talaren använder i problematiska kommunikationssituationer 

som är följd av språkanvändarens ofullständiga behärskning av språket. Valet av 

strategin beror bland annat på språkanvändares personlighet och språkliga kunskaper. 

Han påpekar att både receptiva och produktiva strategier måste tillämpas eftersom 

kommunikationen kräver reciprocitet. Corder (1983:17–18) delar in 

kommunikationsstrategier i två olika strategier, anpassningsstrategier (eng. message 

adjustment strategies) och utvidgande strategier (eng. resource expansion strategies). 

Den största skillnaden mellan dessa två strategier är språkanvändarens förmåga och 

vilja att utsätta sig för risker i kommunikation. Om man utnyttjar anpassningsstrategier 

betyder det att man vill undvika risker. Utvidgande strategier används däremot av 

sådana språkanvändare som vågar ta risker. De är således framgångsorienterade, fast 

riskabla strategier. 

Elaine Tarone (1983:65) anser att kommunikationsstrategier är ett försök mellan 

samtalspartner att komma överens i en kommunikationssituation där de har brister när 

det gäller språkets ord och strukturer. Hennes definition om kommunikationsstrategier 

har ett interaktionellt perspektiv. Enligt henne hänger användningen av strategierna ihop 

med kommunikativ kompetens. Det finns tre villkor som måste vara uppfyllda innan 

man kan tala om kommunikationsstrategier. För det första måste talaren ha en vilja att 

förmedla ett meddelande till mottagaren. För det andra måste talaren märka att antingen 
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talaren själv eller mottagaren har bristfälliga kunskaper. För det tredje kan talaren 

antingen tiga eller försöka kompensera sina brister på något annat sätt. 

Tarone (1983:62–63) presenterar tre kommunikationsstrategier som i sin tur består av 

olika strategier. Den första är undvikande och den handlar således om fall där talaren 

bestämmer sig för att undvika ett visst ämne eller att tiga. De två andra strategierna 

handlar däremot om olika sätt att kompensera sina brister. Parafras innehåller strategier 

som till exempel ordbildning. Lån innehåller bland annat strategier som bokstavlig 

översättning och mimik.  

Också i referensramen klassificeras kommunikationsstrategier. Enligt den är 

strategierna språkanvändarens medel för att aktivera och balansera sina färdigheter och 

förfaranden för att fullgöra den aktuella uppgiften så framgångsrikt som möjligt. 

Kommunikationsstrategier delas in i produktiva, receptiva, interaktiva och medierande 

strategier. Produktiva strategier innefattar undvikandestrategier, som betyder att talaren 

sänker krav i enlighet med sina resurser och framgångsstrategier som betyder att talaren 

söker efter sätt att klara av uppgiften. Exempel på framgångsstrategier är 

övergeneralisering, överanvändning av enkla språkliga medel, parafraser och 

omskrivning. (CEFR, 2007:58, 64, 72.) 

 

4.2.2 Faerchs & Kaspers indelning 
 

I det här avsnittet presenterar vi den indelningen av kommunikationsstrategier som är 

gjord av Faerch & Kasper (1983) och som vi använder som grund för vår analys. De har 

ett mer psykologiskt perspektiv i deras indelning av kommunikationsstrategier i motsats 

till Tarone. De indelar kommunikationsstrategier i reduktionsstrategier (eng. reduction 

strategies) och framgångsstrategier (eng. achievement strategies). 

Reduktionsstrategierna liknar Corders (1983) anpassningsstrategier och Tarones 

undvikandestrategier. Om språkanvändaren stödjer sig på dessa strategier leder det till 

undvikande av ett kommunikationsproblem. Reduktionsstrategier kan enligt Faerch & 

Kasper (1983:36–37) användas för att undvika fel eller att öka flyt men de kan också 

användas om språkinläraren har problem med planering eller själva kommunikationen.  
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Faerch & Kasper (1983:38–44) anser att reduktion kan förekomma på två olika nivåer, 

det vill säga att reduktionsstrategier kan vara antingen funktionella eller formella. 

Funktionell reduktion betyder att språkanvändaren förenklar det kommunikativa syftet 

för att undvika problem, till exempel att undvika ett visst ämne. Formell reduktion kan 

ske på fonetisk, morfologisk, syntaktisk och lexikalisk nivå. Det betyder att 

språkanvändaren kan undvika vissa fonem, ord eller strukturer. Den här typen av 

reduktion motsvarar förenkling som är kännetecknande för inlärarspråket (se delkapitlet 

4.1). Det är naturligtvis rätt svårt att analysera reduktionsstrategier som inte går att 

observera och av den anledningen koncentrerar vi oss på framgångsstrategier.  

Enligt Faerch & Kasper (1983:45–55) innefattar framgångsstrategier olika 

kompensationsstrategier som kan basera sig antingen på första språket eller på 

målspråket. Om språkanvändaren stödjer sig på en strategi som baserar sig på 

modersmålet är det sannolikt att talaren eller skribenten inte blir förstådd av mottagaren. 

Det gäller dock inte i vår undersökning eftersom eleverna har samma modersmål. Om 

man däremot använder en strategi som baserar sig på målspråket ökar chansen att bli 

förstådd. Förutom modersmålet och målspråket kan framgångsstrategier även innefatta 

strategier som grundar sig på icke-språkliga faktorer.  

Allt som allt har Faerch och Kasper (1983:45–55) sex olika framgångsstrategier varav 

en består av fyra strategier. De tre första strategierna baserar sig antingen på 

modersmålet eller på inlärarspråket: kodväxling, interlingval transfer och inter-

/intralingval transfer. Den fjärde strategin innehåller i själva verket flera olika strategier 

som baserar sig på inlärarspråket. De är generalisering, parafraser, ordbildning och 

omstrukturering. Ytterligare anser de att det även finns samarbetsstrategier och icke-

språkliga strategier. I följande avsnitt 4.2.3 presenterar vi närmare de olika 

framgångsstrategierna eftersom vi baserar vår analys av användningen av 

kommunikationsstrategier på dessa. 
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4.2.3 Olika framgångstrategier  
 

Faerchs & Kaspers (1983:46) indelning av framgångsstrategier innehåller en kategori 

som baserar sig på språkanvändarens modersmål, kodväxling. Den här kategorin 

används inte endast av språkinlärare utan det är alldeles normalt för en flerspråkig 

individ att växla mellan olika språk och att använda lånord. Man använder kodväxling 

av olika orsaker, till exempel för att ibland ett språk saknar ord för en företeelse. Man 

kan också kodväxla för att man snabbare kommer på ordet eller frasen på ett annat 

språk. (Utbildningsstyrelsen 2010d.) 

Kodväxling är alltid medvetet, det vill säga att personen är medveten om att han eller 

hon går över till ett annat språk. Enligt vissa definitioner innefattar kodväxling alltid 

minst en hel sats och ofta en längre sekvens bestående av en hel replik. Det är 

egentligen inte fråga om att överföra element från ett språk till ett annat, utan man går 

tillfälligt över till att tala ett annat språk. (Sundman 1998:66–67.) Om det handlar om 

enskilda ord kallas det för lån. Lån kan antingen anpassas till det låntagande språkets 

grammatiska struktur eller användas som sådan (Faerch & Kasper 1983:45.)  

Med interlingval transfer avser Faerch & Kasper (1983:46–47) kombinationer av drag 

från modersmålet och andra språk. Kategorin liknar Tarones (1983) strategi bokstavlig 

översättning som är en strategi där språkanvändaren översätter ordagrant till exempel 

idiom från första språket till målspråket. Det kan hända också att talaren inte lånar från 

sitt modersmål utan från något annat främmande språk som han eller hon behärskar. 

Interlingval transfer innehåller också foreignizing2 som baserar sig på första språket och 

kan endast förekomma i det muntliga språket. Talaren bildar ord som låter målspråkliga 

av ord i modersmålet. I den här undersökningen analyserar vi skilt både bokstavlig 

översättning och foreignizing.  

Faerch & Kaspers (1983:47) tredje kategori av framgångsstrategier kallas för inter-

/intralingval transfer. Den förekommer speciellt när språkanvändaren anser att 

                                                 
2 Vi har bestämt oss att använda den engelska termen eftersom man inte har någon etablerad svensk 
motsvarighet för foreignizing. 
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målspråket liknar modersmålet och att samma regler kan tillämpas. Vi studerar inte den 

här kategorin eftersom svenskan inte liknar finskan tillräckligt.  

Faerch & Kasper (1983:47–49) presenterar även fyra strategier som baserar sig på 

inlärarspråket. En av dessa är generalisering vilket innebär att språkanvändaren antar att 

hans eller hennes ursprungliga mål kan uppnås genom att använda ett mer generellt 

begrepp.  Ett exempel på detta är att språkanvändaren använder ett överordnat begrepp 

djur i stället för till exempel katt. Generalisering liknar övergeneralisering och till 

exempel Hildén (2000:122) definierar detta så att regler eller ord tillämpas alltför 

generellt. Ett exempel på det är att böja alla svenska substantiv enligt den första 

deklinationen eller att böja alla verb enligt den första konjugationen. 

Parafraser i sin tur betyder att språkanvändaren förklarar den tilltänkta referensen med 

andra målspråkliga ord. Talaren eller skribenten fokuserar då ofta på referensens särdrag 

eller funktioner. Parafraser kan också vara exemplifieringar såsom ett namn på 

varumärken. Ordbildning är en strategi där språkanvändaren bildar ett nytt målspråkligt 

ord med hjälp av ord han eller hon redan kan, till exempel ordet röktallrik istället för 

askkopp. Ordbildning kan också kallas för nybildning (se delkapitlet 4.1). 

Omstrukturering hör också till strategier som baserar sig på inlärarspråket. När talaren 

inte kan fullborda meningen utan stoppar och börjar på ett annorlunda sätt är det fråga 

om omstrukturering. (Faerch & Kasper 1983:49–50.) 

Även om forskning kring kommunikationsstrategier har handlat om muntlig 

kommunikation, kan de alla ovannämnda strategierna, förutom foreignizing, användas 

även i skriftlig kommunikation, dock i varierande grad. Däremot kan de två följande 

strategierna endast användas och observeras i muntlig kommunikation. Faerchs & 

Kaspers (1983:50–51) samarbetsstrategier liknar Tarones (1983) idé om den interaktiva 

aspekten av kommunikationsstrategier. Enligt dem får talaren bestämma om han eller 

hon vill lösa problemet i kommunikation själv eller om han eller hon vill signalera till 

mottagaren att hjälp behövs. I det sistnämnda fallet är det fråga om en 

samarbetsstrategi. De icke-språkliga strategier som Faerch & Kasper (1983:52) 

presenterar har gemensamma drag med Corders (1983) paralingvistiska medel och 

Tarones (1983) mimik. De kan användas som stöd för verbal kommunikation men också 

för att signalera att det behövs hjälp. Vi analyserar vilka framgångsstrategier eleverna i 
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vår undersökning använder både i skrift och i tal. Naturligtvis användningen av 

samarbetsstrategier och icke-språkliga strategier kan vi endast analysera i de muntliga 

testen. 

  

5 Analys och resultat av skrivuppgifterna 

och de muntliga testen 
 

I de tidigare kapitlen har vi gått igenom teorin som bildar grunden för vår undersökning. 

I det här kapitlet analyserar vi systematiskt elevernas skrivuppgifter och muntliga test. 

Vi behandlar de fem forskningsfrågorna var för sig och behandlar alltid först det 

skriftliga språket och därefter det muntliga språket. Till sist diskuterar vi de resultat som 

vi har fått angående båda färdigheterna. I varje delkapitel förklarar vi metoden för 

forskningsfrågan och de centrala begreppen. Vi använder både kvalitativa och 

kvantitativa metoder och vid kvantitativ analys presenterar vi de viktigaste siffrorna i 

tabellform för att tydliggöra resultaten.  

I det första delkapitlet 5.1 behandlar vi språkets omfattning. Vi räknar totalt antal ord, 

antal olika ord, ordvariation (OVIX) samt vilka satsstrukturer eleverna använder både i 

skrift och i tal. När det gäller skrivuppgifterna räknar vi även antal meningar och antal 

ord i en mening. I de muntliga testen räknar vi antal ord i en tur. I det andra delkapitlet 

5.2 analyserar vi språkriktighet med hjälp av felanalys. Vi tar hänsyn till morfologiska, 

lexikaliska och syntaktiska fel. Vi räknar hur många fel det finns sammanlagt och 

relaterar dem till 100 ord.  

I det tredje delkapitlet 5.3 analyserar vi faktorer som stör läsning i det skriftliga språket 

och faktorer som stör flyt i det muntliga språket. Både i skrift och i tal räknar vi antal 

ord på främmande språk och antal obegripliga ord och uttryck. Dessa båda ingår även i 

lexikaliska fel i språkriktighet. Vi anser att det är grundat att analysera dem i flera 

delkapitel eftersom vårt syfte inte är att bedöma utan beskriva språkfärdigheter utifrån 
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olika synvinklar. Ord på främmande språk samt obegripliga ord och uttryck påverkar 

språkriktighet och stör läsning och flyt och därför kan vi inte utelämna dem i någondera 

forskningsfrågan. Andra faktorer som vi analyserar och räknar i det tredje delkapitlet är 

stav- och skrivfel samt interpunktion i det skriftliga språket. Ytterligare relaterar vi dem 

till 100 ord. I det muntliga språket räknar vi uttalsfel och olika typer av pauser som är 

tysta pauser, ifyllda pauser, upprepningar och korrigeringar. Slutligen relaterar vi dem 

till 100 ord.  

Delkapitlet 5.4 handlar om icke-språkbundna drag i det skriftliga och i det muntliga 

språket. I skrift granskar vi koherens vilket innebär att vi analyserar vilka 

textbindningstyper eleverna använder. I tal analyserar vi stämning, röst, ögonkontakt 

samt kroppsspråk. I det femte delkapitlet analyserar vi hur eleverna använder de 

kommunikationsstrategier som vi har presenterat i delkapitlet 4.2.2. I det skriftliga 

språket granskar vi nio kommunikationsstrategier och i det muntliga språket tolv 

kommunikationsstrategier. En av strategierna som ingår både i skrift och i tal är lån, 

som motsvarar ord på främmande språk. Lån är en central strategi och vi kan inte 

utelämna det i det här sammanhanget. Vi räknar med ord på främmande språk således i 

tre delkapitel.       

   

5.1 Språkets omfattning 
 

I det här delkapitlet tar vi reda på hur omfattande elevernas språk är. Vi granskar 

kvantitativt språkets omfattning när det gäller både skriftliga och muntliga färdigheter. 

Vi tillämpar här Hildéns (2000:123) modell och metoder för det mesta. Till exempel 

angående båda färdigheterna räknar vi hur många ord det finns sammanlagt. Ett ord 

innebär olika saker i det skriftliga språket och i det muntliga språket och därför har vi 

definierat dem skilt, se avsnitten 3.1.1 och 3.2.1. Ytterligare granskar vi hur många 

olika ord eleverna använder och med hjälp av ordvariationsindex (OVIX) räknar vi antal 

olika ord i förhållande till det totala antalet ord. I den skriftliga delen undersöker vi även 

antal meningar, hur många ord det finns i en mening och vilka satsstrukturer eleverna 

använder. Däremot tillämpar vi inte Hildéns (2000) metoder när det gäller meningar i 
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den muntliga delen, eftersom vi anser att det är svårt i tal att definiera gränser för en 

mening. Därför räknar vi hur många ord det finns i en tur (se avsnittet 5.1.2). Angående 

satsstrukturer i det muntliga språket granskar vi också vilka strukturer eleverna 

använder.  

 

5.1.1 Omfattning av det skriftliga språket 
 

Vi undersöker omfattning av elevernas skriftliga produktion med hjälp av sex 

delområden. Till att börja med räknar vi totalt antal ord. Vi räknar också antal olika ord 

för att se hur mångsidigt elevernas ordförråd är. Vi räknar antal olika ord på det sättet 

att till exempel alla personnamn räknas som ett ord eftersom det kan finnas många 

namn listade efter varandra. Även alla ortnamn räknas som ett ord. Vi tillämpar Hildéns 

(2000:133) definitioner av olika ord så att till ett och samma ord räknas olika 

böjningsformer av substantiv, adjektiv och verb om de har samma stam. Till exempel få 

och fått räknas som ett ord och är och var räknas som två olika ord. När det gäller 

pronomen räknar vi olika possessivformer till ett och samma ord (min, mitt, mina) men 

pronomen med olika stam räknas som olika ord (jag och min). Oavsett om en 

preposition har olika funktioner i en sats, räknar vi det som ett ord. Detsamma gäller 

pronomenet det (det regnade och den var smaklig). Däremot räknar vi homonymer som 

två olika ord, till exempel får, som kan ha betydelsen verb eller djur. Till olika ord 

räknar vi endast svenska ord och utelämnar således obegripliga ord samt ord på 

främmande språk. Vi relaterar också antal olika ord till det totala antalet ord för att mäta 

ordvariation. 

Vi räknar antal meningar och med en mening avser vi en enhet som börjar med en stor 

bokstav och som slutar med en punkt. En del av skrivuppgifterna är dock skrivna i form 

av en lista eller eleven använder kommatecken i stället för punkt. Dessa räknar vi ändå 

som grafiska meningar. Vi mäter hur långa meningar eleverna producerar i genomsnitt 

genom att räkna ord per mening. Till sist granskar vi hurdana satsstrukturer eleverna 

använder men ifall eleverna behärskar strukturerna eller inte tar vi hänsyn till först när 
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vi analyserar språkriktighet. Satsstrukturer som vi tar med i analysen är satser med rak 

och omvänd ordföljd, nekande sats och bisats.  

I tabell 1 presenterar vi de sex delområdena i språkets omfattning som vi analyserar i 

det skriftliga språket. Av tabellen framgår alla antal och andelar hos varje elev.  

Tabell 1 Språkets omfattning i det skriftliga språket         

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

totalt antal ord 352 244 209 76 160 218 156 82 130 132 136 84 
antal olika ord 139 99 78 34 63 78 72 44 57 65 59 37 
OVIX 39,9 36,2 31,6 25,4 30,1 30,8 35,5 33,4 31,1 36 31,3 26,1 

             antal meningar 45 58 26 18 27 49 31 11 20 19 19 12 
ord/mening 7,8 4,2 8 4,2 5,9 4,4 5 7,5 6,5 6,9 7,2 7 
satsstrukturer 4 1 4 1 1 1 2 2 3 4 3 2 

 

Som tabell 1 visar finns det stora skillnader mellan eleverna angående språkets 

omfattning. Detta beror troligtvis på att skrivuppgiften inte krävde ett visst ordantal. 

Sammanlagt varierar totalt antal ord i båda elevtexterna mellan 76 (F4) och 352 (F1) 

ord. Fem av sex flickor har skrivit de längsta texterna, dock är den kortaste texten 

skriven av en flicka (F4). De flesta texter innehåller 130–220 ord. Även i Anderssons 

(2002:12) undersökning fanns det en mycket stor skillnad i textlängd mellan olika 

elever, vilket hon ansåg vara naturligt eftersom eleverna inte fick några 

förhållningsregler över hur långa texterna ska vara. Det som skiljer våra resultat från 

hennes är att flickorna i vår undersökning skriver i genomsnitt tydligt längre texter än 

pojkarna. I Anderssons (2002:12) undersökning var det tvärtom hos elever som läser 

svenska som andraspråk.  

Även när vi tar hänsyn till antalet olika ord dominerar flickorna. Antal olika ord varierar 

mellan 34 och 139 ord. Även här har eleven F1 det högsta antalet olika ord och eleven 

F4 det lägsta antalet. Skillnaderna är dock inte så stora som i totalt antal ord. Efter att 

ha relaterat antal olika ord till det totala antalet ord (OVIX), ser vi att två elever (F4 och 

P6) har lägre värden (25,4 och 26,1) än de andra eleverna. Eleven F1 har tydligt högre 

värde (39,9) än de andra eleverna men även elever F2, P1 och P4 har höga värden. Om 

eleverna har ett lågt antal olika ord korrelerar det även med OVIX, till exempel hos 
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eleverna F4 och P6. Med hjälp av OVIX får vi resultat som avviker något från resultat i 

antal olika ord. Till exempel eleverna F3 och F6 har höga antal olika ord men ligger på 

medelnivå när vi jämför OVIX-värden. Någon tydlig skillnad mellan könen kan vi inte 

se. 

När det gäller meningar varierar antalet mellan 11 (P2) och 58 (F2). Igen har fem av 

flickorna skrivit mest meningar. Vi anser att antal meningar ändå ger en ensidig bild av 

språkets omfattning. Därför har vi mätt hur långa meningar är genom att räkna hur 

många ord det finns i en mening. Meningslängden varierar mellan 4,2 (F2) och 8 ord 

(F3). Det är värt att påpeka att eleven F2 som har ett högt totalt antal ord (244) och har 

skrivit mest meningar (58) har skrivit också de kortaste meningarna (4,2 ord/mening). 

Detta beror på att hon har använt korta huvudsatser utan några samordnande 

konjunktioner. Variationen mellan flickorna är stor men pojkarna är mer jämna 

sinsemellan och de har alla skrivit relativt långa meningar. Redan Hultman & Westman 

(1977:188) upptäckte att flickor genomsnittligt sett har något kortare meningar jämfört 

med pojkar. Även Östlund-Stjärnegårdh (2002:83), som undersökte elever som har 

svenska som modersmål, kom fram till att manliga elever skriver något längre meningar 

än kvinnliga. Av de fyra satsstrukturerna som vi undersöker använder fyra elever (F2, 

F4, F5 och F6) bara en satsstruktur (huvudsats med rak ordföljd) och tre elever (F1, F3 

och P4) använder alla fyra strukturer. Av de fyra eleverna som enbart använder en 

satsstruktur är alla flickor. 

Angående språkets omfattning har vissa elever alltid höga siffror i alla delområden och 

vissa har alltid lägre siffror än andra. I alla delområden har till exempel eleven F1 och 

eleven F3 höga antal och andelar. Däremot tre av eleverna (F4, P2 och P6) har lägre 

antal och andelar än de andra eleverna i nästan alla delområden. Skillnaderna är relativt 

stora i varje delområde som antagligen beror på att eleverna inte fick strikta anvisningar.  
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5.1.2 Omfattning av det muntliga språket 
 

Vi tar reda på omfattningen av elevernas muntliga språkfärdighet med hjälp av fem 

delområden. Som i det skriftliga språket räknar vi även här totalt antal ord, antal olika 

ord och relaterar dessa till den totala ordmängden med hjälp av OVIX. Vi har definierat 

betydelsen av ett ord i samband med ordvariation i det muntliga språket (se avsnittet 

3.2.1) och följer här således Hildéns (2000:133) definition. Som även i det skriftliga 

språket räknar vi ord med samma stam som ett ord. Parallella former av pronomen som 

ja och jag räknas som ett ord, däremot pronomenet jag och svarsordet ja, som båda 

uttalas [ja:] räknas som två olika ord. Öö och mm som förekommer ofta i tal räknas inte 

som ord utan vi tar hänsyn till dem som ifyllda pauser när vi behandlar faktorer som 

stör flyt i det muntliga språket (se avsnittet 5.3.2). Hildén (2000:133) räknar inte den 

finska partikeln joo som ett ord, men vi har bestämt oss att både joo och nå räknas som 

ord. Antal olika ord räknar vi efter samma kriterier som i det skriftliga språket.  

När vi undersöker omfattningen av det muntliga språket tar vi inte hänsyn till antal 

meningar och meningslängden utan vi undersöker hur många ord det finns i en tur. Det 

finns många definitioner för vad en tur är (se t.ex. Lindström 2008:55). I den här 

undersökningen är det inte relevant att analysera hur många turer eleverna tar utan hur 

långa de är. Den traditionella definitionen för begreppet tur passar inte för vår 

undersökning eftersom våra muntliga testsituationer inte är autentiska och testen är 

strukturerade på det sättet att de inte förutsätter en spontan diskussion. För att enklare 

kunna jämföra eleverna sinsemellan har vi definierat lika många turer för varje elev så 

att i intervjun svarade eleverna på sju frågor, i dialogen hade de fyra repliker och i 

berättelsen hade de sex frågor till stöd (se Bilagorna 3 och 4). Allt som allt har varje 

elev 17 turer i de muntliga testen. Vi granskar även vilka satsstrukturer eleverna 

använder. Satsstrukturer är desamma som i det skriftliga språket men ytterligare 

granskar vi användning av frågesatser.  I tabell 2 presenterar vi de fem delområdena i 

språkets omfattning som vi analyserar i det muntliga språket. Av tabellen framgår alla 

antal och andelar hos varje elev. 
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Tabell 2 Språkets omfattning i det muntliga språket         

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

totalt antal ord 149 141 121 98 104 116 143 116 120 141 95 88 
antal olika ord 80 84 71 67 65 73 92 71 67 78 63 54 
OVIX 42,7 49,7 45,5 57,5 48,2 51,1 58,3 48,4 41,7 43,8 52,7 43,3 

             ord/tur 8,8 8,3 7,1 5,8 6,1 7,7 8,4 6,8 7,1 8,3 5,6 5,2 
satsstrukturer 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

 

Tabell 2 visar att det totala antalet ord varierar mellan 88 (P6) och 149 (F1) ord. Det 

finns inte stora skillnader mellan eleverna när det gäller den totala ordmängden, de 

flesta ligger mellan 115 och 149 ord. Det finns inte heller några påfallande skillnader 

mellan könen. Antal olika ord varierar mellan 54 (P6) och 92 (P1). Eleverna som har 

mest ord har också mest olika ord. När vi relaterar antal olika ord till totalt antal ord 

(OVIX) ser vi att eleverna F4 och P1 har de högsta värdena (57,5 och 58,3). Även 

eleverna F6 och P5 har något högre värden (51,1 och 52,7) än andra. Däremot eleverna 

F1 och P3 har lägre värden (42,7 och 41,7) jämfört med andra elever. När vi jämför 

OVIX-värden och antal olika ord kan vi konstatera att de korrelerar endast i några fall. 

Till exempel eleven P1 har det högsta antalet olika ord och det högsta OVIX-värdet. Ett 

motsatt exempel är eleven F1 som har ett högt antal olika ord men ett lägre OVIX-värde 

jämfört med andra elever. Det är även värt att påpeka att eleverna F4 och P3 har båda 

lika många olika ord (63) men deras OVIX-värden (57,5 och 41,7) varierar avsevärt. 

Någon tydlig skillnad mellan flickor och pojkar kan vi inte göra angående OVIX-

värden.  

Vad beträffar ord i en tur ligger skillnaderna mellan 5,2 (P6) och 8,8 (F1) ord. Våra 

muntliga test var konstruerade på det sättet att de krävde användningen av tre 

satsstrukturer, det vill säga huvudsats med rak ordföljd, frågesats och nekande sats. Alla 

elever använder dessa tre satsstrukturer och en elev (P4) använder ytterligare huvudsats 

med omvänd ordföljd.  
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5.1.3 Diskussion om omfattning av det skriftliga och muntliga 

språket 
 

I det här avsnittet diskuterar vi språkets omfattning i elevernas skriftliga och muntliga 

språkfärdigheter. Delområden som vi analyserar i språkets omfattning är inte jämförbara 

därför att våra skrivuppgifter och muntliga test skiljer sig från varandra. Eleverna har 

fått skriva texterna ganska fritt medan de muntliga testen har varit mer strukturerade. Av 

den här anledningen diskuterar vi språkets omfattning och de olika områden samt lyfter 

fram enskilda elever och eventuella könsskillnader.  

Vad beträffar totalt antal ord är variationen i det skriftliga språket stor. Detta beror 

säkert på att anvisningar för skrivuppgifterna är fria och något visst ordantal krävs inte 

av eleverna. Flickorna har mer ord i det skriftliga språket, medan i det muntliga språket 

förekommer inga tydliga könsskillnader. Eleven F1 har mest ord både i skrivuppgifterna 

och i de muntliga testen. Andra elever som har stor ordmängd i båda färdigheterna är F2 

och F3. Elever som har en liten ordmängd i det skriftliga och i det muntliga språket är 

F4 och P6.  

När det gäller antal olika ord är variationen stor i skrivuppgifterna och vi kan se att 

flickorna använder också mer olika ord än pojkarna. I de muntliga testen är däremot 

situationen jämnare mellan eleverna. Eleverna som använder mest olika ord både i 

skrivuppgifterna och i de muntliga testen är F1, F2 och F6 och eleven P6 har det lägsta 

antalet olika ord. Generellt är ordförrådet mer omfattande i det muntliga språket. En 

anledning till detta kan vara att eleverna har kunnat utnyttja testens ord, det vill säga ord 

som förekommer i färdigtgivna frågor. 

När det gäller OVIX-värdena kan vi konstatera att de ger oss nyttig information om 

språkets omfattning. För det mesta korrelerar OVIX med antal olika ord i båda 

färdigheterna men det finns ändå undantag, till exempel eleverna F1 och F4 är bra 

exempel på detta. I det skriftliga språket har eleven F1 mest olika ord samt det högsta 

OVIX-värdet. I det muntliga språket har hon även ett högt antal olika ord men ändå det 

nästlägsta OVIX-värdet. Däremot eleven F4 har minst olika ord och det lägsta OVIX-
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värdet i det skriftliga språket. Även i det muntliga språket har hon ett lågt antal olika ord 

men ändå det nästhögsta OVIX-värdet. 

Som tidigare konstaterats kan antal meningar ge en ensidig bild om språkets omfattning. 

Viktigare i vår undersökning är däremot hur långa meningar eleverna skriver och på 

motsvarande sätt hur långa turer är i det muntliga språket. När vi jämför meningslängder 

och hur långa turer är märker vi att de skiljer sig inte så mycket. Eleverna F1 och F3 har 

långa meningar och turer både i skrivuppgifterna och i de muntliga testen medan eleven 

F4 skriver korta meningar och har korta turer. Några elever skriver korta meningar men 

i tal har de mer ord per tur, till exempel eleverna F2 och P1. Motsatt situation finns 

däremot hos eleverna P5 och P6, det vill säga att de skriver längre meningar medan de 

har kortare turer i det muntliga språket. 

När det gäller satsstrukturer har vi analyserat om eleverna använder sådana 

satsstrukturer som de antas behärska, det vill säga huvudsats med rak och omvänd 

ordföljd, bisats, frågesats eller nekande sats. Utifrån skrivuppgifterna ser vi att när 

eleverna inte förutsätts att använda någon viss satsstruktur, använder några elever bara 

en struktur i sina texter. Däremot är de muntliga testen formulerade så att eleverna ska 

använda åtminstone tre strukturer. Alla eleverna använder dessa tre strukturer och en 

elev använder fyra satsstrukturer.  

Vad beträffar språkets omfattning kan vi inte dra någon slutsats om eleverna har mer 

omfattande språk skriftligt eller muntligt utan skillnaderna är mer individuella. Det 

finns å ena sidan elever som använder svenska omfattande både skriftligt och muntligt 

och å andra sidan elever vars språk är mer begränsat både i skrift och i tal. Allt som allt 

liknar våra resultat angående språkets omfattning i det skriftliga språket tidigare studier 

i större grad. Till exempel skrev flickorna längre texter medan pojkarna skrev längre 

meningar. Motsvarande jämförelser till tidigare studier har vi inte kunnat göra i det 

muntliga språket på grund av att testen var mer begränsade.  
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5.2 Språkriktighet 
 

I det här delkapitlet analyserar vi språkriktighet i elevernas skriftliga och muntliga 

språkfärdigheter. Vi granskar kvantitativt med hjälp av felanalys hur många fel det finns 

per 100 ord i skrivuppgifterna och i de muntliga testen. Felanalysen baserar sig på 

Hildéns (2000:132–133) modell. Vi använder felanalys som metod för att få en 

helhetsbild av de fel som eleverna gör när de skriver eller talar. Av intresse är också att 

diskutera likheter och skillnader i båda språkfärdigheterna.      

Vi undersöker språkriktighet på samma sätt både i skrift och i tal. I felanalysen söker vi 

morfologiska, lexikaliska och syntaktiska fel. Ortografiska och fonologiska fel granskar 

vi först när vi analyserar faktorer som stör läsning i det skriftliga språket och flyt i det 

muntliga språket. I analysen räknar vi som fel de avvikelser från skolgrammatik som 

eleverna har blivit undervisade i och som är centrala grammatiska aspekter i läroplanen 

(GGrL 2004:133). Morfologisk språkriktighet innebär behärskning av korrekta former 

när det gäller bestämdhet, genus och numerus av substantiv och adjektiv. Angående 

pronomen undersöker vi genus-, numerus- och kasusformer och när det gäller verb 

granskar vi behärskningen av tempus- och böjningsformer. Kongruens ingår således i 

morfologisk språkriktighet i vår undersökning. Eftersom eleverna befinner sig i ett tidigt 

stadium av språkinlärning är det inte relevant att granska till exempel verbets modus 

närmare utan vi koncentrerar oss på de ovannämnda grammatiska aspekterna. 

Till lexikaliska fel räknar vi semantiskt felaktiga ord i vilken som helst ordklass. De kan 

vara felanvända prepositioner, konjunktioner som är opassande i sammanhanget, ord 

som saknas samt obegripliga ord och uttryck. Med ord och uttryck avser vi enstaka ord 

och även längre sekvenser av ord som tillsammans är obegripliga. Också ord på 

främmande språk räknar vi till lexikaliska fel. Ifall det finns både ett morfologiskt och 

lexikaliskt fel i ett ord, tar vi hänsyn till bara det lexikaliska felet. I till exempel ordet 

bookarna (F4) finns det ett lexikaliskt fel och ett morfologiskt fel. I det här fallet räknar 

vi endast det lexikaliska felet med eftersom det inte går att bestämma vad som skulle 

vara den rätta konjugationen för ord på främmande språk. Till syntaktiska fel räknar vi 

fel i ordföljd, det vill säga fel i användningen av rak och omvänd ordföljd, nekande sats, 
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frågesats och bisats.  Även om ett fel förekommer flera gånger, räknas det alltid som ett 

nytt fel. I det muntliga språket räknar vi enbart den sista versionen så att om eleven 

korrigerar felet räknas det inte som ett fel. Ett exempel på detta är två vecka veckor (F4). 

Exempel på en motsatt situation där eleven korrigerar fel är ont […] i huvudet huvud 

(F4).  

Efter att ha räknat sammanlagt alla fel relaterar vi antalet fel till 100 ord. För att kunna 

göra detta använder vi samma ordmängd, det vill säga totalt antal ord, som i språkets 

omfattning (se avsnitten 5.1.1 och 5.1.2). Andelen fel förklarar mer de individuella 

skillnaderna mellan eleverna eftersom elevtexterna och de muntliga testen är olika 

sinsemellan när det gäller ordmängd. 

  

5.2.1 Språkriktighet i det skriftliga språket 
 

I det skriftliga språket förekommer alla tre typer av fel, det vill säga morfologiska, 

lexikaliska och syntaktiska fel. Detta innebär dock inte att alla elever har gjort alla dessa 

fel. Tabell 3 presenterar hur dessa olika feltyper är delade mellan eleverna. Tabellen 

visar också det sammanlagda antalet och andelen av alla fel hos varje enskild elev. I 

tabellen finns även totalt antal ord. Vi har också räknat de totala antalen olika typer av 

fel för att få fram vilka fel som förekommer mest.  

Tabell 3 Språkriktighet i det skriftliga språket             

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 totalt 

morfologiska fel 7 9 29 8 18 28 8 4 17 5 11 8 152 
lexikaliska fel 6 10 24 3 6 9 6 3 13 7 14 14 115 
syntaktiska fel 2 2 10 0 0 0 0 5 4 1 2 2 28 
sammanlagt 15 21 63 11 24 37 14 12 34 13 27 24 295 
              totalt antal ord 352 244 209 76 160 218 156 82 130 132 136 84 1979 
fel/100 ord 4,3 8,6 30,1 14,5 15 17 9 14,6 26,2 9,8 19,9 28,6 14,9 

 

Som vi ser är de flesta fel morfologiska (152) men det finns också lexikaliska fel (115) i 

större grad. Syntaktiska fel, det vill säga fel i ordföljd, förekommer minst (28) och fyra 
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elever har inga syntaktiska fel. En förklaring till detta kan vara att dessa fyra elever 

undviker att använda satsstrukturer som de eventuellt anser vara svåra. Det som är värt 

att nämna här är att en elev (F3) har 10 fel i ordföljd, vilket är mer än en tredjedel av 

alla syntaktiska fel.  

Av morfologiska fel har eleverna gjort minst fel i adjektiv och pronomen. Angående 

adjektiv varierar felantalet mellan 0 och 3 förutom en elev (F3). Hon har 8 adjektivfel 

som ofta är genusfel Vinter[!] var lång och kallt och roligt! Fel som eleven gör är 

intressanta speciellt med tanke på Paavilainens (2010) undersökning, som visade att 

eleverna bäst behärskar utrum och pluralis och sämst neutrum. Vi anser att 

användningen av neutrum i detta fall kan bero på att eleven har lärt sig ordet holistiskt. 

Helfraser till exempel Det är kallt lärs in som en enhet. När det gäller pronomenfel 

varierar de för det mesta mellan 0 och 2, men något mer fel har eleverna F5 (6) och F6 

(7). Det handlar ofta om numerusfel som till exempel i min kompisar. Dessa fel visar att 

det är först och främst kongruens som orsakar problem för eleverna. Substantivfel är 

mer jämnt fördelade mellan eleverna, medan skillnaderna är större angående verbfel. 

Två av eleverna (F3 och F6) har mest fel i verb. De har ofta böjt verb enligt fel 

konjugation, till exempel verbet köpa har böjts enligt den första konjugationen, köpade 

(F3). Eleverna har också böjt oregelbundna verb regelbundet, till exempel verbet gårde 

istället för gick (F3). Fast eleverna inte alltid vet den korrekta konjugationen behärskar 

de tempusformer allmänt taget väl. När vi summerar alla morfologiska fel, har fyra 

elever (F3, F5, F6 och P3) tydligt mer fel än andra. De som har minst morfologiska fel 

är eleverna P2 och P4. Generellt sagt har pojkarna avsevärt färre fel än flickorna.  

Angående lexikaliska fel har alla elever förutom en (F5) använt ord på något annat 

språk än svenska. Språk som eleverna använder i skrivuppgifterna är finska, engelska 

och tyska. I det här skedet tar vi inte hänsyn till om eleven har försökt böja ordet enligt 

svenskans böjningsmönster, utan vi behandlar detta i samband med 

kommunikationsstrategier (se avsnittet 5.5.1). Användningen av ett ord på något 

främmande språk varierar mellan 0 (F5) och 12 (F3). En stor andel av sådana fel 

förklaras med att några elever skriver ortnamnen på finska, fast det finns ett 

motsvarande svenskt namn. Liknande fel förekom även i Hildéns (2000:185) 

undersökning. Ett exempel på detta är jag resade[!] till Helsinki (P3). Också några 
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semantiskt felaktiga ord finns i elevtexterna, till exempel jag har varit illa (F1) och jag 

har gått till Sverige (P1). Några obegripliga ord förekommer också, till exempel jag 

rödde en[!] svin (P3).  

Det saknas ibland ord i elevernas skrivuppgifter. Vi har räknat med alla ord som saknas, 

även om det inte alltid försvårar förståelsen. Vi följer här Hildéns (2000:121) modell 

där ord som saknas ingår i lexikaliska fel. Hos en elev (F3) saknas det till och med åtta 

ord. Ofta utelämnar eleverna artikel, till exempel jag var i [!] skyskrapare (F3). 

Eleverna utelämnar ofta också prepositioner såsom jag har åkt [!] Sverige (F5) och jag 

har gått [!] bio (F1). Också verb saknas, ofta är det då fråga om hjälpverb. Några 

exempel på sådana fall är i Åbo [!] jag simmat i Karibia (P3). Dessa utelämningar av 

artiklar, prepositioner och hjälpverb är typiska för inlärarspråket, speciellt i dess tidiga 

stadier (se t.ex. Viberg 1987:32).  

Eleverna gör även ibland misstag i användningen av prepositioner, vilka hör till 

lexikaliska fel. Antal prepositionsfel varierar mellan 0 och 5 (P5). Fem av eleverna har 

inga prepositionsfel. I vissa fall använder eleverna prepositioner i sådana ställen där 

prepositioner inte brukar användas, till exempel den tionde i januari började skolan 

(P4). Annars använder eleverna fel preposition, till exempel vi har övernattat i hotell 

(F6). Vi kan se att finskan ofta påverkar valet av preposition (se delkapitlet 5.5) vilket 

korrelerar även med Hildéns (2000:185) resultat.  

När det gäller språkriktighet varierar antalet fel mellan 11 (F4) och 63 (F3). Det här 

antalet beskriver inte tillräckligt hur korrekt eleverna skriver eftersom elevtexterna 

innehåller varierande mängd ord. Av den anledningen relaterar vi felantalet till 100 ord. 

Andelen fel varierar således mellan 4,3 (F1) och 30,1 (F3). Till exempel eleven F1 har 

inte minst fel (15), men hon har den minsta andelen fel (4,3). Fyra av eleverna har 

felandel som är mindre än 10 (F1, F2, P1 och P4). Tre av eleverna har däremot felandel 

som är över 20 (F3, P3 och P6). Några slutsatser om eventuella könsskillnader kan vi 

inte dra angående elevernas språkriktighet i skrivuppgifterna. 
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5.2.2 Språkriktighet i det muntliga språket 
 

I det muntliga språket förekommer också morfologiska, lexikaliska och syntaktiska fel. 

Morfologiska fel finns sammanlagt 113 och lexikaliska fel finns något mindre, 106. 

Syntaktiska fel, det vill säga fel i ordföljd finns enbart tre. Två av dessa är i en frågesats 

(F5 och P6), till exempel Ven[!] kånsert[!] börjar?(F5).  

Av morfologiska fel finns minst adjektiv och pronomen. Adjektivfel varierar mellan 0 

och 3 och pronomenfel mellan 0 och 5. Substantivfel finns något mer och felantalet 

varierar mellan 1 och 5. När det gäller verbfel är variationen annars rätt lik men en elev 

(P5) har åtta fel. Angående adjektivfel böjer eleverna dem fel, till exempel Ha trevliga 

konsert! och hon har grå hår (F2). Av pronomenfel är de flesta felanvändning av hon 

och han. Substantivfel som finns i elevtexterna är fel genus, till exempel ett häst eller 

fel pluralform, till exempel fårer istället för får. Typiska verbfel är till exempel att 

eleven böjer verb enligt den första konjugationen, till exempel skinade (P1) men några 

elever använder också fel tempus. En elev (P5) använder både infinitiv, presens och 

preteritum i sitt tal, när preteritum är den korrekta formen, till exempel Jag svimma[!], 

fiska, rida och mata. Dessa är dock vanliga talspråksformer förutom rida. Eleverna i 

början av sina svenskstudier förväntas dock inte kunna använda sådana talspråksformer, 

vilket även syns i fel användning av verbet rida. Paavilainen (2010) upptäckte att när 

det gäller tempus behärskar svenskinlärare presens bäst och preteritum och supinum 

något sämre. När vi räknar alla morfologiska fel sammanlagt varierar antalet fel mellan 

4 (F1) och 13 (P5).  

När det gäller lexikaliska fel använder alla elever något annat språk utöver svenskan. 

Språk som förekommer är finska, engelska och tyska. Variationen i dessa ordfel är 

mellan 1 (F1, F3, F5, F6 och P2) och 5 (P6). De flesta har högst två ord på främmande 

språk, men eleven P6 skiljer sig från mängden. I alla dessa fall använder han ett finskt 

ord istället för ett svenskt, till exempel Jag var på landet sju päivää (dagar) och Hur 

många biljetter du haluta (vill ha)? Han är den enda eleven som stöder sig på finskan i 

de muntliga testen, med undantag av några elever som säger vissa ortnamn på finska. 

De flesta fel som eleverna gör handlar om användningen av ett engelskt ord som de 
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böjer enligt svenskans regler, till exempel verbet drinka (dricka) (P1) och svimmade 

(simmade) (P1). Med det sistnämnda exemplet anser vi att eleven menar det engelska 

ordet swim och inte svenskans svimma. 

Även några semantiskt felaktiga ord förekommer i de muntliga testen. Ett par exempel 

på detta är Jag går på tåg (P3) och hest, tuppar, och lampor och en katt (P4). I det 

sistnämnda fallet räknar eleven upp djur som finns på landet, och det är tydligt att han 

inte menar lampor utan det finska ordet lampaita, som låter ganska likt. Ibland är det 

inte helt enkelt att avgöra om eleven uttalar ordet fel eller om det är bara fråga om ett fel 

ord, till exempel höst, höns, får, katt (F5). I det här exemplet har vi avgjort från 

kontexten att eleven menar ordet häst och räknat felet som ett uttalsfel. 

Vi har räknat även ord som saknas i elevernas muntliga test. Dessa hör till lexikaliska 

fel och varierar mellan 0 (P1) och 7 (F6). Vanligt är att eleverna utelämnar artikel 

speciellt när de berättar om vilka djur det finns på landet. Ibland saknas det också 

prepositioner, till exempel Hän[!] är [!] sjukhus[!] idag (F6). Prepositionsfel, det vill 

säga fel val av preposition, förekommer i mindre grad och varierar mellan 0 (F5) och 3 

(P4 och P5). Dessa fel hör till lexikaliska fel. Jag reste på tåg (P4) och jag stannade där 

om två veckor (P2) är exempel på vanliga prepositionsfel. Detta resultat är motsatt 

jämfört med Hildéns (2000:185) resultat. Hon upptäckte att prepositioner utgjorde den 

största enskilda lexikaliska felgruppen. Ibland är det svårt att avgöra hur vi skulle 

klassificera felen på grund av att en del av talet är obegripligt. Ofta verkar det som att 

det saknas flera ord eller att det inte kommer tydligt fram i sammanhanget vad eleven 

försöker få fram. Ett exempel på detta är hon sittar[!] [!] en stol på natt[!] vi och illa 

(P5). Ordet vi räknar vi som ett obegripligt ord men inte till ett semantiskt felaktigt ord.  

I tabell 4 har vi sammanfattat olika feltyper som vi ovan har behandlat. Tabellen visar 

hur många fel varje enskild elev har gjort och det totala antalet av olika feltyper. 

Tabellen presenterar även det sammanlagda antalet och andelen av alla fel hos varje 

enskild elev.  
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Tabell 4 Språkriktighet i det muntliga språket             

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 totalt 

morfologiska fel 4 9 11 10 6 12 5 7 11 12 13 12 112 
lexikaliska fel 5 10 9 10 6 13 6 7 10 13 17 9 115 
syntaktiska fel 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 
sammanlagt 9 19 20 20 13 25 11 14 21 25 31 22 230 
              totalt antal ord 149 141 121 98 104 116 143 116 120 141 95 88 1432 
fel/100 ord 6 13,5 16,5 20,4 12,5 21,6 7,7 12,1 17,5 17,7 32,6 25 16,1 

 

Av tabellen framgår att antal fel varierar mellan 9 (F1) och 31 (P5). För att få en mer 

rättvis bild av elevernas språkriktighet relaterar vi felantalet till 100 ord. Den relaterade 

andelen fel varierar mellan 6 (F1) och 32,6 (P5). Eleverna vars andel är mindre än 10 fel 

är F1 och P1, däremot fem elever har en andel över 20 fel (F4, F6, P5 och P6). När det 

gäller de muntliga testen finns det ingen tydlig skillnad mellan könen men pojkarna har 

något större relaterade felandelar. 

  

5.2.3 Diskussion om språkriktighet i det skriftliga och 

muntliga språket 
 

Vi har analyserat språkriktighet i elevernas skriftliga och muntliga språkfärdigheter. I 

det skriftliga språket förekommer alla tre typer av fel, men det finns tydligt mer 

morfologiska fel än lexikaliska och syntaktiska fel. Däremot i det muntliga språket finns 

det nästan samma mängd morfologiska och lexikaliska fel men endast få syntaktiska fel. 

Även i Hildéns (2000:211) undersökning var de flesta fel morfologiska, näst mest 

förekom lexikaliska fel och minst fanns det syntaktiska fel. Huvudsakligen är de 

morfologiska felen kongruensfel i både de skriftliga och muntliga språken. Om vi 

jämför detta resultat med processbarhetsteorin ser vi att eleverna ännu inte har tillägnat 

sig den tredje nivån, där eleverna lär sig att ord kongruerar inom fraser (se delkapitlet 

4.1). När det gäller morfologiska verbfel har några elever mer fel i skrivuppgifterna. 

Ofta är det fråga om verb som har böjts enligt fel konjugation.     
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När det gäller lexikaliska fel är de av samma typ både i det skriftliga och i det muntliga 

språket. I båda färdigheterna förekommer ord på främmande språk och de flesta är på 

engelska. Utöver dessa innehåller elevtexterna och de muntliga testen ortnamn på finska 

och några tyska ord. Några semantiskt felaktiga ord förekommer även i båda 

färdigheterna. Ord som saknas är av samma typ och ofta är det artiklar eller 

prepositioner som saknas. Typiska prepositionsfel i skrivuppgifterna och i de muntliga 

testen är att eleverna har använt preposition på sådana ställen där det inte behövs eller 

använt fel preposition.  

Det finns 28 syntaktiska fel i skrivuppgifterna och tre i de muntliga testen. I det 

skriftliga språket beror det höga antalet på att en elev (F3) har gjort ett stort antal fel. Ett 

litet antal fel i de muntliga testen kan förklaras med att eleverna har kunnat bilda sina 

svar med hjälp av de färdigtskrivna frågorna och på de flesta frågor kan de svara med 

rak ordföljd. Ytterligare i dialoguppgiften som handlar om biljettinköp använder 

eleverna mycket sådana helfraser som de har lärt sig utantill från läroboken.     

Även om skrivuppgifterna och de muntliga testen är olika sinsemellan och inte direkt 

jämförbara, har vi relaterat felen till totalt antal ord. I talet är det naturligt att även 

modersmålstalare gör fel och därför är felandelen alltid större i talet.  Trots detta har vi 

bestämt oss att jämföra dessa andelar, eftersom det ger oss värdefull information om 

språkriktighet och ger oss möjligheten att jämföra den enskilda elevens färdigheter i 

skrift och tal. Tabell 5 visar felandelar i det skriftliga och muntliga språket hos varje 

elev. 

Tabell 5 Språkriktighet i det skriftliga och det muntliga språket     

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 totalt 

fel/100 ord i skrift 4,3 8,6 30,1 14,5 15 17 9 14,6 26,2 9,8 19,9 28,6 14,9 
fel/100 ord i tal 6 13,5 16,5 20,4 12,5 21,6 7,7 12,1 17,5 17,7 32,6 25 16,1 
 

Som tabell 5 visar har eleven F1 den minsta andelen fel i båda språkfärdigheterna (4,3 

och 6) och den näst minsta har eleven P1 (9 och7,7). Andra elever som har låga andelar 

både i skrift och i tal är F2, F5, P2 och P4 som framgår av tabellen. Två elever som har 

högre andelar fel i båda språkfärdigheterna är P5 (19,9 och 32,6) och P6 (28,6 och 25). 
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Fyra av pojkarna (P1, P2, P3 och P6) har mindre andel fel i de muntliga testen än i 

skrivuppgifterna. Detta innebär inte att alla dessa andelar är låga utan eleven P6 har näst 

högsta andelen fel (25) i talet. Däremot har bara två av flickorna (F3 och F5) mindre 

andel fel i de muntliga testen. Tabellen visar att skillnaderna är individuella. Felandelar 

hos de flesta elever är till stor del lika stora både i skrift och i tal. Det finns ändå några 

undantag, nämligen eleverna F3, P4 och P5, som har stora skillnader mellan felandelar i 

skrift och tal. Eleven F3 har avsevärt större andel fel i det skriftliga språket (30,1) än i 

det muntliga språket (16,5). Eleverna P4 och P5 har däremot större andelar fel i det 

muntliga språket (17,7 och 32,6) än i det skriftliga språket (9,8 och 19,9). 

        

5.3 Faktorer som stör läsning i det skriftliga 

språket och flyt i det muntliga språket 
 

I det här delkapitlet analyserar vi faktorer som stör läsning i elevernas skriftliga språk 

och faktorer som stör flyt i elevernas muntliga språk. Flyt är en av de mest använda men 

också ett av de mest komplicerade kriterierna när det gäller utvärdering av muntlig 

språkfärdighet. (Hildén 2000:113.) Man kan definiera språkriktighet efter en norm som 

vi tidigare i delkapitlet 5.2 har gjort men för flyt finns det ingen entydig definition.  

Faktorer som vi analyserar här är delvis samma i båda färdigheterna. I de båda räknar vi 

antalet ord på främmande språk och analyserar även obegripliga ord och uttryck. Enligt 

vår mening påverkar den här typen av fel läsning och flyt negativt. I vår undersökning 

hör begriplighet således till flyt, och vi analyserar den inte som en egen kategori, som 

till exempel Hildén (2000:113) har gjort. Traditionellt har man räknat uttalet till en del 

av flyt i tal (se t.ex. Hildén 2000) och även vi använder det här sättet. Dock finns det 

undantag och till exempel i Tuokkos (2002:141) undersökning hör uttalsfel till 

språkriktighet.  

I skrivuppgifterna analyserar vi stav- och skrivfel som vi anser störa läsning på ett 

likadant sätt som uttalsfel stör flyt i de muntliga testen. Analysen av stav- och skrivfel 
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baserar sig på Helena Anderssons (2002:27) undersökning Svenska som första- och 

andraspråk – en jämförande studie av texter från skolår 9. Hon har noggrant 

kategoriserat de typiska stav- och skrivfelen i svenskan. Ytterligare granskar vi 

interpunktion, det vill säga användningen av skiljetecken eftersom fel användning av 

dem försvårar läsningen. Enligt CEFR (2007) hör dessa kunskaper till ortografisk 

kompetens (se avsnittet 2.2.2). 

Det väsentliga i analysen av flyt i talet är också pauser som kan delas in i tysta pauser, 

ifyllda pauser, upprepningar eller korrigeringar (Moore 1991:146–149). Pauser är en 

naturlig del av talet även hos modersmålstalare. Något motsvarande finns inte i det 

skriftliga språket, eftersom man ofta har tid att fundera över det man skriver (se 

delkapitlen 3.1 och 3.2). 

 

5.3.1 Faktorer som stör läsning i det skriftliga språket 
 

I det skriftliga språket räknar vi antalet stav- och skrivfel per 100 ord. Till dessa fel hör 

fel i stavning, fel i bruket av versaler och gemener samt särskrivning. Varje enskilt fel 

har räknats skilt, till exempel om det finns två stav- eller skrivfel i ett ord räknas båda 

med. Utöver dessa räknar vi ord på främmande språk samt obegripliga ord och uttryck 

som finns i elevtexterna och som vi anser störa läsning i det skriftliga språket. 

Det finns olika slags fel i stavning enligt Andersson (2002) och hon har delat in stav- 

och skrivfel i sju olika kategorier. En kategori är tillägg eller utelämnande av bokstav 

och de flesta fel som eleverna gör tillhör den här kategorin. Exempel där eleverna har 

lagt till en extra bokstav är det var jätte kull (F5) simmatävling (F3), excempel (P4) och 

grjorde (F6). Exempel på ord där en bokstav saknas är skskrapare (F3) och uppaterat 

(P1). Hos Andersson (2002:29) kom det fram att modersmålstalare gör mer fel i den här 

kategorin än elever som läser svenska som andraspråk. Det förekommer även andra fel 

där det saknas bokstäver, men dessa hör till kategorin felaktigt dubbel- eller 

enkeltecknad konsonant. Sådana exempel är lysnat och döt (F4), tröt (F1), och glög 

(P5).  
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En del av elevernas stav- och skrivfel kan förklaras med skillnader i finskans och 

svenskans ljudsystem. Exempel på detta är att svenskans ä liknar finskans e, och därför 

gör några elever följandeslags fel: treffat, lest (F4) och helsat (F2). Även motsatta 

exempel finns där e bli ä såsom i trävliga (P4). Enligt Andersson (2002:27–28) hör de 

till kategorin utbyte av bokstav. Även modersmålstalare gör likadana stavfel och dessa 

kallas för uttalsenlig stavning. Hon upptäckte i sin undersökning att de vanligaste felen i 

elevtexterna är utbyten av en vokal, till exempel e/ä och å/o. Även i vår undersökning 

förekommer det sådana fel i större grad. Exempel på ord i vårt material där å bli o är 

gott (gått) (P2), or (år) och ochso (P3). De här felen är tydligt stav- och skrivfel 

eftersom vi har sett utifrån vårt muntliga test att eleverna ändå kan uttala till exempel 

orden träffa och också korrekt.  

I kategorin felaktigt tecknat konsonantljud finns ord där ett ljud skrivs fel såsom i 

exemplet sköpte (P3). Den här typen av fel är inte så ovanlig, eftersom man i svenskan 

kan skriva sj-ljudet på olika sätt. Även Andersson (2002:26) konstaterar att detta 

konsonantljud kan orsaka problem av den här anledningen. I kategorin två eller flera fel 

i samma ord ingår ord som saknar ett helt led eller där själva ordstrukturen är felaktig. I 

vår undersökning förekommer inte den här typen av fel. Däremot fick Andersson 

(2002:29) motsatta resultat och i hennes undersökning är felaktigt tecknat konsonantljud 

och två eller flera fel i samma ord bland de vanligaste felen.  

Eleverna har även gjort fel i bruket av versaler och gemener som motsvarar Anderssons 

kategori felaktigt använda versaler eller gemener. Dessa fel är mest månader som står i 

mitten av satsen och har skrivits med en stor bokstav såsom Januari (P5) och December 

(P1). Eleven P5 skriver också pronomen jag med versal (Jag). Vi anser att engelskan 

men även andra språk såsom tyskan påverkar de här felen. Det förekommer också 

motsatta fall där eleven har skrivit ett ord med gemen där versal borde ha använts, till 

exempel tammerfors (F2).  

Ytterligare analyserar vi fel i särskrivning som Andersson (2002:27) benämner i sin 

undersökning som felaktig sär- eller sammanskrivning. I vårt material finns det endast 

få exempel på sådana fel. En elev har delat upp ordet jätte kull[!] (F5) i två och en 

annan elev har skrivit ihop två ord till ett åtmiddag (F2). Ibland är det svårt att veta om 

det är fråga om att eleven inte vet hur orden stavas korrekt eller om felen beror endast 



79 

 

på slarv. Av tabell 6 framgår både antalet stav- och skrivfel och felandelen hos varje 

enskild elev. Antalet stav- och skrivfel innefattar alla de ovannämnda kategorierna och 

därefter har vi relaterat de till 100 ord.  

Tabell 6 Stav- och skrivfel                 

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

antalet 1 9 8 6 4 5 3 0 11 6 15 1 
per 100 ord 0,3 3,7 3,8 7,9 2,5 2,3 1,9 0 8,5 4,4 11 1,2 

 

Antalet stav- och skrivfel varierar från 0 (P2) till 15 (P5). Efter att ha relaterat antalet till 

100 ord blir andelen från 0 (P2) till 11 (P5). Det finns tre elever som gör tydligt mer 

stav- och skrivfel än andra, F4 (7,9), P3 (8,5) och P5 (11). Alla andra har mindre andel 

än 4,4 (P4). De tre eleverna som gör minst fel är P2 (0), F1 (0,3) och P6 (1,2). Någon 

skillnad kan vi inte göra mellan könen utan skillnaderna är individuella. I och med 

andra undersökningar om stavning (se t.ex. Larsson 1984) har det blivit en allmän 

uppfattning att flickor gör färre stav- och skrivfel än pojkar. Hos Andersson (2002:26) 

är resultaten dock motsatta.  

Vi granskar också hur eleverna har använt skiljetecken i sina skrivuppgifter. De flesta 

elever behärskar interpunktionen i båda uppgifterna. Tre av eleverna (F2, F3 och F4) 

har antingen inte använt punkter eller överdrivit med interpunktionen. Eleverna F2 och 

F4 skriver fristående meningar som är i form av en lista men meningarna slutar aldrig 

med punkter. Eleven F3 använder däremot för mycket utropstecken och ibland flera 

efter varandra. Hon använder även mycket smilisar och då istället för punkter. Figur 2 är 

ett utdrag ur hennes text. 
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Figur 2   Användning av utropstecken och smilisar. 

Vi anser att det är av betydelse i vilken form eleverna har skrivit sina texter. Om de 

innehåller endast fristående meningar som är listade efter varandra verkar det som att 

eleverna utelämnar punkter helt och hållet. Eleven P1 har skrivit sin första text på det 

sättet att den ser ut som en berättelse, men han har inte alls använt punkter utan bara 

kommatecken. Figur 3 presenterar den här elevens skrivuppgift ”Vad gjorde du i 

januari?” och är i dess ursprungliga storlek. 

Figur 3   Exempel på en bristfällig interpunktion. 

Figur 3 visar att det är besvärligt att läsa texten som inte innehåller punkter alls. Elevens 

text finns här i sin helhet och som man kan se använder han endast kommatecken 

istället för punkter. Texten börjar med en stor bokstav men varje sats slutar med 

kommatecken. Även en otydlig handstil försvårar läsningen.   

Det som också stör läsning i texterna är ord på främmande språk och ord eller uttryck 

som är obegripliga för läsaren. Precis som i delkapitlet 5.2 om språkriktighet gör vi 

ingen skillnad om eleven har försökt böja ordet enligt svenskans normer eller inte. 

Enbart en elev (F5) har inte använt något annat språk utöver svenskan. Av tabell 7 

framgår antalet och andelen ord på främmande språk hos varje elev.  
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Tabell 7 Ord på främmande språk i det skriftliga språket       

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

antalet 2 1 12 1 0 3 4 2 2 5 4 6 
per 100 ord 0,6 0,4 5,7 1,3 0 1,4 2,6 2,4 1,5 3,8 2,9 7,1 

 

Antalet ord på främmande språk varierar hos andra elever från 1 (F2 och F4) till 12 (F3) 

och det totala antalet är 42. När vi relaterar dessa antal ord till 100 ord, ligger andelen 

mellan 0 (F5) och 7,1 (P6). Det finns tre elever (F1, F2 och F5) som skriver mindre än 

ett ord på främmande språk per 100 ord. Som man kan se är de alla flickor. Eleven P6 

använder mest ord på främmande språk (6), varav de flesta är på finska. Eleven F3 

använder näst mest ord på främmande språk (5,7) och dessa är oftast på engelska. 

Exempel på sådana ord på främmande språk som förekommer i P6:s och F3:s 

skrivuppgifter är Jag spelade sulkapalloa (badminton) […] joka (varje) onsdag. (P6) 

och Alla klädo[!]rna var i sale (rea) (F3).  

I tre av skrivuppgifterna förekommer också sådana obegripliga ord eller uttryck som vi 

anser störa läsning. Om det finns sådana otydliga ord och uttryck i en text påverkar det 

förståelsen negativt. Fallen är mycket olika sinsemellan. Till exempel eleven P1 har alla 

satsdelar på sin plats och alla är böjda korrekt och är vanliga svenska ord Jag har 

betalat många. Det är ändå omöjligt att veta betydelsen ur kontexten, eftersom 

föregående eller följande sats inte hänger ihop med satsen i fråga. Antingen saknas det 

ord eller eleven har missförstått ordens betydelse. Ett annat exempel är en obegriplig 

sats jag rôdde en[!] svin och en banan (P3). Det är svårt att komma på något verb som 

skulle passa i det här sammanhanget eller som liknar ordet rôdde.   

Tabell 8 presenterar alla de faktorer, det vill säga stav- och skrivfel, ord på främmande 

språk och obegripliga ord och uttryck, som påverkar läsning i det skriftliga språket. Av 

tabellen framgår antalet och andelen faktorer hos varje enskild elev.  

Tabell 8 Faktorer som stör läsning i det skriftliga språket       

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

antalet 3 10 20 8 4 8 8 2 14 11 19 7 
per 100 ord 0,85 4,1 9,6 10,5 2,5 3,7 5,1 2,4 10,8 8,3 14 8,3 
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Allt som allt varierar antalet faktorer mellan 2 (P2) och 20 (F3) och det totala antalet är 

114. Efter att ha relaterat antalet till 100 ord ligger andelen mellan 0,85 (F1) och 14,0 

(P5). Alla dessa faktorer som vi har analyserat är inte likvärdiga. Till exempel ett 

skrivfel stör inte nödvändigtvis lika mycket som ett ord på ett annat språk eller som en 

hel obegriplig sats. Dessa andelar visar ändå skillnader mellan eleverna. Det finns inte 

stora skillnader mellan flickor och pojkar. När det gäller interpunktion kan vi konstatera 

att det inte finns stora skillnader mellan eleverna och de behärskar användningen av 

skiljetecken rätt bra.  

 

5.3.2 Faktorer som stör flyt i det muntliga språket 
 

Som vi redan nämnde i början av detta delkapitel skiljer sig faktorer som stör flyt i det 

muntliga språket från faktorer som stör läsning i det skriftliga språket. Till att börja med 

räknar och analyserar vi elevernas uttalsfel. Därefter relaterar vi dessa uttalsfel till 100 

ord för att kunna jämföra eleverna sinsemellan. Såsom vi gör i skrivuppgifterna 

granskar vi antalet ord på främmande språk samt obegripliga ord och uttryck som 

förekommer i elevernas tal. Eftersom tal är bundet till tid och plats förekommer det 

sådana faktorer som påverkar flytet och som inte förekommer i skrift. Sådana faktorer är 

pauser, som kan vara tysta, ifyllda till exempel öö, mm, eller upprepningar och 

korrigeringar. Slutligen relaterar vi alla dessa faktorer som stör flyt i det muntliga 

språket till 100 ord. 

Angående elevernas uttal, följer vi uttalsanvisningar som finns i läroboken Din tur. 

Sådana ljud som kommer först senare i undervisningen (efter årskurs 8) räknas inte 

med. Vi gör heller ingen skillnad mellan det finlandssvenska och sverigesvenska uttalet. 

I läroboken finns oftast båda varianter givna, så att eleverna vänjer sig vid båda 

uttalsmodeller. Eftersom eleverna befinner sig i tidigt stadium av språkinlärningen, 

koncentrerar vi oss på sådana uttalsmönster som man kan förvänta sig av dem hittills. 

Inom ramen för den här undersökningen är det inte relevant att analysera detaljer som 
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till exempel hur eleverna uttalar enstaka ljud. Enligt tidigare undersökningar (t.ex. 

Hildén 2000:175) behärskar inte heller finska gymnasieelever svenska uttalsmönster 

utan fras- och satsbetoningar uttalas enligt finskans regler. Av den anledningen är det 

inte relevant att granska fras- och satsbetoningar i vår undersökning. Tabell 9 visar 

antalet och andelen uttalsfel hos varje enskild elev.  

Tabell 9 Uttalsfel                     

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

antalet 34 24 18 18 28 16 23 8 13 27 22 15 
per 100 ord 22,8 17 14,9 18,4 26,9 13,8 16,2 7 10,8 19,1 23,2 17 

  

När vi räknar uttalsfel som eleverna gör i de två muntliga testen ser vi att antalet 

varierar från 8 (P2) till 34 (F1). Efter att ha relaterat dessa antal till 100 ord, blir 

andelarna från 7 (P2) till 26,9 (F5). Eleven P2 har tydligt mindre uttalsfel än andra. 

Eleven P3 (10,8) har näst minst fel. De flesta elever har mellan 15 och 20 uttalsfel, och 

tre elever har mer än 20 (F1, P5 och F5) uttalsfel per 100 ord. Ingen skillnad kan göras 

här mellan könen.  

En del av vokalerna är svåra för eleverna att uttala. Till exempel o-ljudet uttalas ofta 

som å så att ordet hon blir [hån]. Pronomenet hon är ett vanligt ord som upprepas ofta i 

de här muntliga testen och av den här anledningen stör det flytet. Andra exempel där 

ljudet o blir å är att skola uttalas som [skåla] (P5) och ordet solen blir [sålen] (F5). 

Hildén (2000:178), som har undersökt finskspråkiga elever, upptäckte att vokaler men 

särskilt o och u orsakar problem för eleverna. I vår undersökning finns det även fall där 

eleverna uttalar u-ljudet fel, så att till exempel ut blir [ot], du blir [do] och hur blir 

[hor]. De här felen är typiska för de flesta elever och samma fall upprepas kontinuerligt. 

Exempel på fel uttalat ä-ljud där ljudet borde uttalas som e är häst (F6), näsa, (F1) äta, 

(F1) och vädret (F5). I vissa sverigesvenska dialekter förekommer dock den här typen 

av uttalet men det är inte relevant att ta hänsyn till här eftersom eleverna i vår 

undersökning ändå lär sig standardsvenska i skolan. Det finns också exempel på ett 

motsatt fall där ä borde uttalas som ä men eleverna uttalar det som e. I uppgiften 

billjettinköp ska eleven fråga sin samtalspartner när konserten börjar. Istället för när 

uttalar han (P2) frågeordet ner. När det gäller att uttala vara-verbet har vi räknat formen 
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er som ett fel. Fyra av eleverna (F4, P1, P2 och P4) använder det okorrekta uttalet er 

och resten, det vill säga åtta elever, uttalar verbet som är. Vi accepterar det sistnämnda 

uttalet eftersom det numera är allt vanligare i svenskan. Ingen av eleverna uttalar vara-

verbet som e även om det annars är ett vanligt uttalssätt i svenskan. 

Det är ännu oklart för eleverna när man ska använda den långa och korta formen av 

vokalerna. Många av eleverna uttalar till exempel ordet hu:vu:dvärk med korta vokaler 

hovodvärk. Också ordet sko:la blir skåla hos en elev (P5). I båda fallen uttalar eleverna 

även vokalerna fel. Ett allmänt fel hos eleverna är att de uttalar ordet glasögon som 

glassögon. Ett exempel på ett ord där en kort vokal blir lång och en lång vokal blir kort 

är moped som en elev (F3) uttalar som må:ped. Det finns många fall där vokalerna 

uttalas fel utan att någon entydig orsak kan ses. Dessa fel kan bero på att eleverna har 

lärt sig den okorrekta formen eller att testsituationen påverkar deras muntliga prestation. 

I några fall kan även omgivande ord i satsen påverka uttalet. Sådana fel är till exempel 

att a blir ä så att ordet vackert blir väckert och ordet stanna uttalas som stänna (F5). 

Andra exempel är att ordet blåser blir blösa[!]r (P3) och ordet börjar blir bårjar (F4).  

Angående uttal av konsonanter orsakar några bokstavskombinationer svårigheter för 

eleverna. Till exempel tj- och k-ljud är ofta svåra att uttala och ord som tjej blir tjeij 

(F5). Eleven har uttalat här bokstäverna t och j skilt och inte som ç-ljud. En elev (P1) 

uttalar verbformen körde som kjörde. Också här uttalar eleven bokstäverna var för sig. 

Andra fall där konsonanten uttalas fel är när verbformen gipsat uttalas som kipsat (F3). 

Eftersom g kan uttalas som g eller j, är det ännu oklart för eleverna när de ska använda 

dessa ljud. Även hj- och lj-ljud är svåra att uttala eftersom de första bokstäverna h och l 

faller bort i uttalet. Exempel på dessa svårigheter är i verbformen hjälpte (P1) och i 

substantivet ljus (F3) där h och l hörs tydligt i elevernas uttal. Till slut kan vi konstatera 

att eleverna ofta uttalar tonande konsonanter som tonlösa så att b uttalas som p (t.ex. 

piljetter) och g uttalas som k (t.ex. klasögon). Med tonlösa konsonanter förekommer 

inte heller någon aspiration. Vi har ändå inte räknat dessa som fel eftersom eleverna inte 

kan förväntas att behärska sådana normer för det svenska uttalet i det här skedet.  

Såsom i det skriftliga språket granskar vi även här ord på främmande språk och 

obegripliga ord och uttryck. Tabell 10 presenterar hur ord på främmande språk har 

fördelats mellan varje elev. Siffrorna visar också andelen ord på främmande språk.   
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Tabell 10 Ord på främmande språk i det muntliga språket       

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

antalet 1 5 1 3 1 1 2 1 2 3 2 5 
per 100 ord 0,7 3,5 0,8 3,1 1 0,9 1,4 0,9 1,7 2,1 2,1 5,7 

 

I elevernas muntliga test förekommer det ord på främmande språk från 1 (F1, F3, F5, F6 

och P2) till 5 (P6). Efter att ha relaterat dessa till 100 ord blir andelen från 0,7 (F1) till 

5,7 (P6). Språk som eleverna har använt utöver svenskan i de muntliga testen är 

engelska, tyska och finska. Ett ord som förekommer ofta i elevernas tal är verbet 

svimma (engl. swim) då eleven har menat simma. Ett annat exempel på ett vanligt 

förekommande ord är prepositionen for, då eleven borde ha skrivit den korrekta svenska 

prepositionen för.  

Det finns också andra ord där vi kan se påverkan av engelskan till exempel verbet resta 

(P3), som kommer från det engelska ordet rest och betyder vila. En elev (F1) använder 

ordet drinka i sitt tal då hon menar dricka. En annan elev (F4) däremot säger maste när 

hon egentligen borde säga måste. Eleven P1 använder prepositionen in istället för i. 

Eleven F5 har använt frågeordet ven (engl. when) då hon skulle säga när, till exempel i 

satsen Ven kånsert[!] börjar? I alla dessa exempel blandar eleverna ihop svenska och 

engelska ord. En elev (P6) som också har mest ord på främmande språk, avviker från 

andra på det sättet att han använder endast finska när hans kunskaper i svenska inte 

räcker till. Exempel på hans användning av finska ord: Jag näin (såg) en häst, Jag var 

på landet sju päivää (dagar), Det var lämmin (varmt).  

I elevernas muntliga test förekommer också sådana obegripliga ord och uttryck som vi 

anser störa flytet. De här orden och uttrycken är av många slag och kan handla om 

antingen enstaka ord som är obegripliga eller hela meningar där alla ord är riktiga 

svenska ord men det är svårt att avgöra vad eleven egentligen vill säga. Oberoende om 

det är fråga om ett ord som är obegripligt eller ett uttryck (t.ex. en hel mening) som är 

obegripligt räknas de alltid som ett fel. Antalet obegripliga ord och uttryck varierar 

mellan 0 (F1 och F3) och 5 (P5). Åtta av eleverna har ett sådant ord eller uttryck och en 

elev (P4) har två. Ett exempel på ett enstaka ord är tilla (P6) som inte verkar hänga ihop 

med någonting. Exempel på en sats som är oförståelig är Hon sitta[!]r en stol på natt vi 
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och illa (P5). Samma elev P5 säger också att Hon kan gåra göra inte skolan, där han 

förmodligen blandar ihop verben gå och göra. I det här fallet har vi räknat det som ett 

obegripligt uttryck eftersom ordet göra i sig är ett helt begripligt ord. Vi har också 

räknat med några uttryck som är grammatiskt korrekta men omöjliga i sammanhanget, 

till exempel han hade gröna öron (P1). Det förekommer också längre sekvenser på 

något annat språk än svenskan, till exempel finska eller engelska fraser som eiku no 

ihan sama (P2), emmä tiiä (F4), och jag inte know what last two questions mean (P3). 

Dessa fraser har vi räknat som ett obegripligt uttryck.  

Det som skiljer det talade språket från det skriftliga är att i tal finns det pauser. I vår 

undersökning delar vi pauser till olika delkategorier som är tysta pauser, ifyllda pauser 

såsom öö och mm, upprepningar och korrigeringar. I tidigare forskning (t.ex. Saleva 

1997:58) har man räknat att en tyst paus är lika med 200 millisekunder eller längre, men 

vi har inte definierat några tidsgränser för hur lång en paus ska vara. Elever i vår 

undersökning, det vill säga i början av språkinlärningen, talar ändå långsamt och därför 

är någon tidsgräns inte lämplig för denna studie. Inom ramen för den här 

undersökningen är det inte relevant att noggrant mäta hur långa elevernas muntliga 

produktioner är samt hur långa tysta pauser talet innehåller. Däremot har vi räknat 

antalet sådana pauser som vi anser störa talet och talrytmen. Tysta pauser kan 

förekomma i början eller i mitten av turen. 

Eleverna har alla sitt eget sätt att tala, några talar långsammare än andra. Av den 

anledningen är det inte entydigt att avgränsa längden av en tyst paus. Efter att vi har 

analyserat störande tysta pauser, har vi ändå kommit fram till ett intervall som varierar 

mellan en och fem sekunder. Det är värt att påpeka att en tyst paus på en sekund inte 

automatiskt betyder att det har räknats som en störande tyst paus. Till exempel eleven 

F3 har ett långsamt sätt att tala och pauser som varar en sekund är inte störande i hennes 

tal. Följande exempel är ett utdrag ur hennes berättelse. I den här transkriptionen har vi 

inte tagit hänsyn till uttalet och dessutom har vi inte korrigerat felen:  

Han äta Burana till [1 sek] ont och [3 sek] han kan inte [3 sek] öö reda med måped [2 sek] 
öö halv [5 sek] öö år. 

I detta exempel har vi räknat fyra störande tysta pauser och således den första tysta 

pausen har vi ansett höra till hennes naturliga talrytm. Andra exempel på tysta pauser på 
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en sekund som inte stör finns hos eleven P3. Dessa pauser finns mellan satser och vi 

anser att de inte är störande i detta sammanhang. Istället för en längre tyst paus börjar 

han meningar ofta med ifyllda pauser, i det här fallet med öö. I några fall har vi bestämt 

oss att en tyst paus på en sekund kan vara störande. Hos eleven P4 som vanligtvis talar 

relativt snabbt finns det en störande tyst paus som varar en sekund. 

Jag reste [1 sek] på tåg. 

I det här fallet beror den tysta pausen antagligen på att eleven funderar på prepositionen. 

Antalet tysta pauser varierar från 0 (P3) till 10 (F2 och F3). Flickor har i genomsnitt mer 

pauser än pojkar. Sammanlagt har flickor 42 pauser och pojkar har avsevärt mindre, 16 

pauser. De flesta pauserna finns i mitten av turen men däremot de första orden i turen 

kommer rätt automatiskt utan några pauser. Exempel på en tyst paus i mitten av turen är 

vecka, för en[!] två [2 sek] vecka veckor (F4).  

I elevernas tal förekommer också ifyllda pauser såsom öö och mm. Dessa kan kallas 

också för diskurspartiklar (se Lindström 2008:80–81). Dessa förekommer i elevernas tal 

avsevärt mer än tysta pauser och alla elever har sådana pauser. Antalet ifyllda pauser 

varierar mellan 4 (P1 och P6) och 19 (F2). Här kan man också se skillnader mellan 

könen och flickorna har igen mer pauser, sammanlagt 72. Pojkar i sin tur har 40 ifyllda 

pauser. En del av elevernas höga antal kan förklaras med att de har som vana att börja 

sin tur med öö eller mm. Till exempel Hildén (2000:176) konstaterar att varje 

främmandespråkstalare har sitt eget personligt sätt att använda pauser. Exempel på 

satser där ifyllda pauser står i början är Öö hon har maginfluensa (F1) och Mmm jag 

svimma[!], fiska[!], rida[!] och mata[!] (P5). En del av de ifyllda pauserna står i mitten 

av satsen och förekommer tillsammans med tysta pauser. Sådana är till exempel hän[!] 

öö […] är [!] sjukhus[!] idag (F6) och vädret were[!] öö […] blåsat[!] (F6). De 

förekommer oftast då eleverna funderar på det rätta ordet vilket korrelerar även med 

Pirjo Harjannes (2006:293) resultat. Hon upptäckte att bristfälliga kunskaper i 

ordförrådet ofta orsakar störningar i talet.   

Också upprepningar och korrigeringar ingår i pauser. Till upprepningar hör att eleven 

producerar delar av ord, ord eller flera ord många gånger efter varandra och 

produceringen förändras inte. Till korrigeringar hör att eleven förändrar det som han 
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eller hon tidigare har sagt. Antalet upprepningar varierar från 0 (P3 och P5) till 5 (F2). 

Ett exempel på en upprepning hos en elev är jag åkade åkade med flygplan (F2). 

Exempel på ett fall där eleven upprepar en del av ordet är Jag åkade[!] tå tåg (F5). 

Antalet korrigeringar varierar mellan 0 (P2) och 6 (F4). Exempel på en sats där eleven 

korrigerar det tidigare sagda är han hon kan inte gå ut nu (P1). Eleven i det här fallet 

håller på att berätta om en flicka och därför gör han rätt i att korrigera pronomenet. Ett 

exempel på att eleven korrigerar en del av ordet är många fe fårer[!] (P1). Ett exempel 

på att eleven korrigerar flera ord är jag var i jag var på landet (F6). Upprepningar har 

ofta som uppgift att ge eleven mer tid att tänka. Korrigeringar har att göra med att 

eleven försöker rätta till sina ord och uttryck grammatiskt. Om eleven korrigerar rätt 

eller fel tar vi inte hänsyn till här, eftersom det mer hör till språkriktighet (se delkapitlet 

6.2.).  

Av tabell 11 framgår hur olika delkategorier av pauser, såsom tysta pauser, ifyllda 

pauser såsom öö och mm, upprepningar och korrigeringar är fördelade mellan 

eleverna. Tabellen visar även hur stor andel av pauser varje enskild elev har. 

Tabell 11 Pauser           

Eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Antalet 15 36 30 26 19 35 11 16 15 11 19 13 
per 100 ord 9,4 25,5 24,8 26,5 18,3 30,2 9,2 13,9 12,5 7,8 20 14,8 

 

Antalet pauser varierar mellan 11 (P1 och P4) och 36 (F2). Efter att vi har relaterat 

antalet pauser till 100 ord ser vi att andelen varierar mellan 7,8 (P4) och 30,2 (F6). Tre 

elever (F1, P1 och P4) har mindre än 10 pauser per 100 ord. Fyra av eleverna (F2, F3, 

F4 och F6) har mer än 20 pauser per 100 ord. Skillnaden mellan könen är rätt tydlig. 

Eleven F1 är den enda flickan som har en låg andel pauser i sitt tal och eleven P5 är den 

enda pojken som har en hög andel pauser i sitt tal.  

I tabell 12 har vi tagit med alla faktorer som stör flyt i det muntliga språket, det vill säga 

uttalsfel, ord på främmande språk, obegripliga ord och uttryck samt pauser. Tabellen 

visar antalet och andelen faktorer hos varje enskild elev. 
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Tabell 12 Faktorer som påverkar flyt i det muntliga språket       

eleven F1 F2 F3 F4 F5 F6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

antalet 50 66 49 48 49 53 37 26 31 43 48 34 
per 100 ord 33,6 46,8 40,5 49 47 45,7 25,9 22,4 25,8 30,5 50,5 38,6 

 

Som vi kan se av tabellen varierar antalet alla faktorer från 26 (P2) och 66 (F2). 

Andelen alla faktorer som vi har analyserat här varierar från 22,4 (P2) till 50,5 (P5). 

Oavsett att vi här har granskat många olika faktorer som stör flyt i talet är skillnader 

mellan eleverna stora. Skillnaden kan förklaras med att eleven P2 har låga siffror 

angående alla faktorer och han har få uttalsfel och en liten mängd pauser. Eleven P5 har 

däremot högre siffror i alla faktorer, vilket innebär att han gör rätt många uttalsfel och 

har också många pauser i sitt tal. När det gäller resten av eleverna är det inte lika 

entydigt. Somliga kan ha låga siffror i till exempel uttalet men däremot högre siffror när 

det gäller pauser. Även om eleven P5 har höga siffror angående flyt, har andra pojkar 

låga siffror. Flickor har mer uttalsfel och pauser än pojkar och speciellt mycket har de 

ifyllda pauser såsom öö och mm. Sådana ifyllda pauser, som kan kallas för 

diskurspartiklar (se Lindström 2008) förekommer även hos modersmålstalare men 

elever i vår undersökning använder enbart få diskurspartiklar och det saknas sådana 

partiklar såsom liksom, vetdu och nog. 

 

5.3.3 Diskussion om faktorer som stör läsning i det skriftliga 

språket och flyt i det muntliga språket 
 

Vi diskuterar här faktorer som stör läsning i det skriftliga språket och flyt i det muntliga 

språket. Som vi redan tidigare i början av delkapitlet konstaterade finns det några 

gemensamma faktorer i skrift och tal. Dessa är ord på främmande språk samt 

obegripliga ord och uttryck. I det skriftliga språket ligger andelen ord på främmande 

språk mellan 0 (F5) och 7,1 (P6) och i det muntliga språket mellan 0,7 (F1) och 5,7 

(P6). Att eleven använder något annat språk än svenska verkar inte bero på sättet att 

kommunicera, det vill säga om han eller hon skriver eller talar, utan det är mer 
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individuellt. Till exempel eleven P6 använder tydligt mer ord på andra språk i både 

skriftliga och muntliga uppgifter och dessutom är de flesta av dessa ord på finska. 

Däremot eleverna F1 (0,6 och 0,7) och F5 (0 och 1) har låga andelar i båda 

färdigheterna. En elev (F3) har avsevärt mer ord på främmande språk i det skriftliga 

språket (5,7) än i det muntliga språket (0,8). I skrivuppgifter kan vi se en skillnad 

mellan flickor och pojkar så att flickorna använder färre ord på andra språk. Någon 

motsvarande skillnad finns inte i de muntliga testen.  

Angående obegripliga ord och uttryck har vi inte relaterat antalet till 100 ord eftersom 

mängden ändå är relativt liten. Trots detta kan vi konstatera att det i skriftliga uppgifter 

förekommer få obegripliga ord och uttryck, sammanlagt endast tre stycken. I tal har de 

flesta elever ett eller flera obegripliga ord eller uttryck. Dessa obegripligheter är mycket 

olika sinsemellan och därför är det inte meningsfullt att göra någon noggrann 

jämförelse. Sammanfattningsvis kan vi inte göra någon skillnad mellan eleverna, men 

en elev (P5) skiljer sig från andra eftersom i hans tal förekommer det fem obegripliga 

ord eller uttryck.  

Förutom dessa ovannämnda faktorer analyserar vi stav- och skrivfel samt interpunktion 

i det skriftliga språket. Andelen stav- och skrivfel varierar från 0 (P2) till 11 (P5). 

Allmänt sagt har de flesta elever låga felandelar i deras skrivuppgifter.  Det finns elever 

som har tillägnat sig rättstavningen utmärkt men som tidigare sagt (se avsnittet 5.3.1) 

har tre elever (F4, P3 och P5) påtagligt mer stav- och skrivfel. Dessa låga andelar kan 

förklaras med att eleverna har tid att läsa och korrigera sina skrivuppgifter. Våra resultat 

avviker till stor del från Anderssons (2002) iakttagelser. När det gäller interpunktion 

finns det inte stora skillnader mellan eleverna.  

I de muntliga testen ligger andelen uttalsfel mellan 7 (P2) och 26,9 (F5). Uttalet är svårt 

för eleverna och endast några elever har tillägnat sig svenska uttalsregler. Hildén 

(2000:205) fick liknande resultat. Hon konstaterade att de flesta elever talar med finsk 

prosodi och med finska uttalsmönster. De svåraste fonemen i hennes undersökning var o 

och u. De orsakade problem även i vår undersökning men vi upptäckte ytterligare andra 

uttalssvårigheter. Två elever (P2 och P3) har tydligt mindre andelar uttalsfel (7 och 

10,8) än andra. Det är naturligt att det förekommer uttalsfel i elevernas tal eftersom tal 

produceras inkrementellt, det vill säga stegvis. 
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När vi granskar eleverna individuellt märker vi att eleven P2 har minst stav- och skrivfel 

och uttalsfel. Eleven P5 har däremot en hög andel fel i båda färdigheterna. Sedan finns 

det elever som har låga andelar i någondera språkfärdigheten, till exempel eleven P3 har 

näst mest stav- och skrivfel men näst minst uttalsfel. Eleven F1 har näst minst stav- och 

skrivfel och en hög andel uttalsfel. En del av de stav- och skrivfel som eleverna gör kan 

förklaras med hur dessa ord uttalas, till exempel treffa och lesa (F4). En del av 

uttalsfelen beror i sin tur på stavningen och ett typiskt exempel på detta är pronomenet 

hon som eleverna uttalar med det svenska å-ljudet.  

Även pauser stör flyt i talet och vi har analyserat här fyra delkategorier av pauser, det 

vill säga tysta pauser, ifyllda pauser, upprepningar och korrigeringar, som vi anser ge 

oss viktig information om hur flytande eleverna talar. Analysen visar att i flickornas tal 

förekommer det mer pauser än i pojkarnas tal. Dock finns det enstaka undantag, till 

exempel eleverna F1 och P5.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att i skrivuppgifterna förekommer det inte 

mycket sådana faktorer som vi anser störa läsning. I de muntliga testen finns det 

däremot mycket sådana faktorer som stör flyt vilket är alldeles naturligt och typiskt för 

talet. Det som i alla fall skiljer de här elevernas inlärarspråk från modersmålstalare är 

höga andelar uttalsfel.  

 

5.4 Icke-språkbundna drag 
 

I det här delkapitlet analyserar vi mest kvalitativt sådana drag som är icke-språkbundna 

men typiska även för svenskan både i skrift och i tal. Dessa drag är således inte 

specifika i svenskan utan är mer allmänna drag. I det skriftliga språket finns det 

etablerade vanor som är viktiga och som man borde ta hänsyn till i skolundervisningen. 

När man lär sig att skriva är det inte endast grammatik, ordförråd och rättstavning som 

man ska koncentrera sig på. Texten ska även vara koherent, det vill säga 

sammanhängande, för att läsaren når budskapet. Vi analyserar således hur koherenta 

texter eleverna skriver och vilka textbindningstyper de använder i sina skrivuppgifter. 
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I det talade språket är interaktion ett viktigt icke-språkbundet drag. Interaktion är ett 

brett begrepp men i vår analys koncentrerar vi oss på hur eleverna kommunicerar med 

varandra. Vi granskar stämningen mellan eleverna under de muntliga testen. Vi anser att 

stämningen är viktig eftersom den även påverkar andra områden i interaktionen. Om till 

exempel stämningen är tryckt kan eleven undvika ögonkontakt eller tala tystare än 

under en mer avslappnad stämning. Vi tar hänsyn till hur eleverna använder sin röst, till 

exempel om eleverna talar tyst eller högt samt hur livligt eller monotont de talar. Även 

ögonkontakten har betydelse i vår analys. Vi tar hänsyn till om eleven tittar på sin 

samtalspartner eller bara på sina anteckningar eller undviker ögonkontakt helt och 

hållet. Vi granskar också hur eleverna använder kroppsspråk, det vill säga miner och 

gester samt andra rörelser som de gör under de muntliga testen. Vi anser att 

kroppsspråket är en väsentlig del av interaktionen. 

  

5.4.1 Icke-språkbundna drag i det skriftliga språket 
 

I det skriftliga språket analyserar vi textens koherens vilket är ett brett begrepp (se 

avsnittet 3.1.4). I vår undersökning granskar vi vilka textbindningstyper eleverna 

använder. De bindningstyper som vi analyserar är tematisk, referentiell och logisk 

bindning. När det gäller koherens ser vi att alla elever skriver sammanhängande texter. 

Att skriva på ett koherent sätt varierar dock hos eleverna. I elevtexterna förekommer det 

alla tre textbindningstyper. Exempel på en text där eleven använder referentiell bindning 

är: Januari var en bra månad. Skolan började den 10 januari. Det var trevligt att träffa 

kompisar igen (F1). Meningarna hänger ihop genom ett innehållsligt samband. En 

annan elev (P4) har kopplat meningarna samman genom att använda alla tre 

bindningstyper: Jag har också varit hos min mormor. Hon har lagat mat hela veckan. 

Maten där har varit godare än i någon annan restaurant[!]. I de här meningarna syns 

användningen av tema-rema-bindning. Pronomenet hon är rema i den andra meningen 

och syftar på den första meningens tema min mormor. Pronomenet hon är även ett 

exempel på pronominalisering som är en referentiell bindningstyp. I texten syns också 
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logisk bindning genom att eleven använder satskonnektiver såsom också (en additiv 

satskonnektiv) och än (en komparativ satskonnektiv). 

Vi har analyserat och räknat vilka textbindningstyper eleverna använder i sina 

skrivuppgifter. Vi har tagit hänsyn till alla belägg så att även om eleven har använt en 

typ endast en gång har den tagits med. I den första skrivuppgiften finns det fem elever 

(F1, F3, P2, P4 och P5) som använder alla tre bindningstyper, fast i olika grad. 

Tematisk bindning som förekommer hos dessa elever är både tema-rema-bindning och 

temaupprepning. Fem av eleverna (F2, F4, F6, P1 och P6) använder endast tematisk 

bindning och närmare sagt temaupprepning. Alla dessa skrivuppgifter upprepar samma 

tema, jag, vilket säkerligen beror på att rubriken var ”Vad gjorde du i januari?” En del 

av dessa texter är skrivna i form av en lista eller är numrerade. Figur 4 är ett exempel på 

en elevs (F4) skrivuppgift där meningarna är listade efter varandra och temat jag 

upprepas. 

                          

Figur 4   Exempel på en skrivuppgift ”Vad gjorde du i januari?” i form av en lista. 

I den andra skrivuppgiften använder eleverna textbindningstyper i mer varierande grad. 

Endast en elev (F4) använder bara en bindningstyp, temaupprepning. I åtta elevtexter 

förekommer det alla tre bindningstyper.  Här finns det med elever som har använt logisk 

bindning enbart en gång. Vanligen förekommande konnektiver är och och också.  

Referentiell bindning som eleverna ofta använder är pronominalisering, till exempel Jag 

har träffat en underbar kille. Jag har lämnat han[!]. (F2). När det gäller tematisk 

bindning förekommer temaupprepning i alla skrivuppgifterna medan tema-rema-

bindning används i lägre grad.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla skrivuppgifterna är koherenta men 

bindningstyperna varierar. Uppgiften krävde inte att eleverna skulle skriva texterna i en 

viss form. Vi anser att formen påverkar vilken bindningstyp eleverna använder, 

åtminstone vad beträffar texter som är skrivna i form av listor. I dem förekommer 

endast temaupprepning och inte tema-rema-bindning. Allt som allt förekommer logisk 

bindning minst. Några av texterna som eleverna i vår undersökning skrev är skrivna 

utan några konjunktioner, vilket innebär att det således saknas kohesion. Vi vill ändå 

påminna att alla elevtexter är koherenta även om det inte förekommer kohesion. Som vi 

redan i början av delkapitlet 5.4 konstaterade är koherens inte endast bunden till 

svenskan utan gäller även i andra språk. Detta innebär inte att när eleverna lär sig att 

skriva på svenska får de förbise ett sådant relevant drag som koherens i skrivandet.

  

5.4.2 Icke-språkbundna drag i det muntliga språket 
 

Icke-språkbundna drag som vi granskar i elevernas muntliga test är stämning, röst, 

ögonkontakt och kroppsspråk. I vår undersökning analyserar vi deskriptivt hurdan 

stämningen är under de muntliga testen. Vi anser att det är viktigt att analysera 

stämningen under testsituationen eftersom den påverkar även de andra dragen, det vill 

säga röst, ögonkontakt samt kroppsspråk. Vi uppskattar stämningen som positiv när 

eleverna talar högt och tydligt, eleverna är glada och avslappnade. Stämningen är enligt 

vår mening tryckt om det finns mycket tysta pauser, eleven talar tyst och rör sig nervöst. 

En neutral stämning innebär att de förutnämnda dragen inte framhävs. Det finns flera 

faktorer som kan påverka stämningen. Eleverna kan uppleva testsituationen som pinsam 

av olika skäl. Elevernas personlighet, videoinspelningen eller att eleverna inte känner 

sin samtalspartner väl kan påverka stämningen.   

I de flesta fall är stämningen ganska neutral men hos vissa elever kan stämningen sägas 

vara positiv eller till och med glad. Vi uppskattar att stämningen hos hälften av eleverna 

är neutral i det första testet. Hos andra elever är stämningen under testet positiv men när 

det gäller en elev (F4) anser vi att stämningen är tryckt. I det andra testet märker vi en 
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skillnad till det första testet, eftersom stämningen är antingen neutral eller positiv, hos 

en elev (P3) till och med avslappnad.  

Vid analysen av elevernas röst tar vi hänsyn till om eleverna talar tyst eller högt, tydligt 

eller oklart, och livligt eller monotont, det vill säga de icke-grammatiska aspekterna av 

röstanvändningen. I det första testet talar de flesta elever högt men tre av eleverna (F4, 

F6 och P5) talar tyst. Att eleven talar tyst innebär inte att han eller hon också talar 

oklart.  Av de tre eleverna som talar tyst talar två (F4 och F6) ändå tydligt. En elev (P5) 

talar således både tyst och oklart. Den här elevens sätt att tala präglas också av 

monotoni. När det gäller andra elever talar ingen av dem monotont utan rätt normalt. 

Tre av eleverna (F2, P1 och P3) har en livlig ton i sin röst och de avviker positivt från 

andra elever. När eleverna är osäkra på det de ska säga kan rösten bli tystare och 

oklarare. Även Hildén (2000:204) kom fram till att hos några elever tystnade rösten och 

speciellt sluten av orden blev svåra att höra. Eleverna kunde använda detta strategiskt 

vid problemfall.   

I det andra testet, som består av en dialog och en berättelse, talar alla elever förutom en 

(P5) högt och tydligt. I dialogen talar han (P5) ändå tydligare än i berättelsen och i det 

första testet. I dialogen lever sig de flesta elever in, men det syns mer i kroppsspråket än 

i rösten. Enbart en elev (F3) pratar livligt i dialogen och hon använder en ton som passar 

i rollen som biljettförsäljare.   

Av intresse är om eleverna har ögonkontakt med sina samtalspartner under de muntliga 

testerna. I det första testet sitter eleverna bakom bordet där de även fick ha sina 

anteckningar. Stolarna och borden är placerade så att eleverna är vända mot varandra 

men så att deras ansikten syns i kameran. Fyra av eleverna (F3, F4, P2 och P6) kan 

sägas ha ögonkontakt med sin samtalspartner. Ofta tittar de här eleverna på varandra 

efter att ha frågat eller svarat någonting. Under själva frågorna och svaren på dem tittar 

eleverna på sina anteckningar. Om eleverna håller ögonkontakt med varandra beror det 

också på rollen som de har. Till exempel när eleven F2 intervjuar tittar hon mer på sin 

samtalspartner, men när hon själv blir intervjuad, tittar hon bara på sina anteckningar. 

De elever som har ögonkontakt använder det för att markera turtagning. Då är det fråga 

om en regulator (se avsnittet 3.2.5). Resten av eleverna kan inte sägas ha ögonkontakt 
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med varandra. Det innebär inte att de tittar bara på det de har antecknat på pappret utan 

några tittar även på kameran eller blicken irrar runt i klassrummet. 

När det gäller ögonkontakt i det andra testet finns det en skillnad mellan dialogen och 

berättelsen. Alla elever förutom en (P6) har ögonkontakt i dialogen och en del av 

eleverna tittar nästan hela tiden på sin samtalspartner. En orsak till att eleverna inte 

behöver titta på sina anteckningar så mycket är att de har i undervisningen övat likartade 

uppgifter. Dialogen som handlar om biljettinköp förutsätter naturligtvis ögonkontakt 

mer än berättelsen där de ska beskriva en person. I berättelsen tar fyra av eleverna (F2, 

F3, F5 och P5) ögonkontakt med sin samtalspartner. Andra elever tittar bara på sina 

anteckningar. I muntlig kommunikation är det viktigt att eleven lyssnar när 

samtalspartnern talar. Ofta slutar en del av eleverna att lyssna när deras tur är över eller 

att de läser sina anteckningar medan samtalspartnern håller på att tala. Som i det första 

testet tittar de runt i klassrummet eller på kameran. Detta beror möjligtvis på att 

testsituationen inte är autentisk. 

I analysen tar vi hänsyn till om eleverna använder kroppsspråk i de muntliga testen. I 

det första testet då de sitter på sina platser rör de sig inte mycket. Det som vi upptäcker 

hos eleverna är till exempel att eleven trummar med fötterna (P6), petar i sitt hår (F5) 

eller täcker munnen med sin hand (F6). Många elever skrattar och ler nervöst när de gör 

fel eller är osäkra på det de ska säga. Hos två elever (F3 och P1) anser vi att leendet 

betyder mer att eleverna är avslappnade. I dessa fall ler eleverna ständigt och inte endast 

i sådana situationer där de är osäkra. Hälften av eleverna använder ett ganska neutralt 

kroppsspråk under testet. Kroppsspråket som förekommer är omedvetet och används 

inte för att kommunicera något. 

Andra testet är annorlunda på det sättet att eleverna står mittemot varandra. Deras 

anteckningar är inte heller lika nära som i det första testet där de sitter bakom borden. 

Under dialogen lever de flesta elever sig in i rollerna vilket syns när de tar emot pengar 

eller biljetter. Till exempel eleven F2 tillägnar sig rollen som biljettförsäljare så att hon 

hittar på egna repliker som hmm och vänta på, och använder gester när hon ska titta 

efter om det finns biljetter kvar till konserten. Även eleven F3 lever sig in i rollen på ett 

likadant sätt och använder en livlig ton samtidigt, som vi redan tidigare konstaterade. 
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Även om den andra uppgiften, det vill säga berättelsen, börjar direkt efter dialogen och 

eleverna fortfarande står mittemot varandra förändras interaktionen, vilket även kommer 

fram när det gäller ögonkontakt. De flesta elever tittar mer på sina anteckningar och 

koncentrerar sig på det de ska säga. När de tittar på sina papper använder de även 

mindre kroppsspråk. Det finns ändå några elever som använder gester i den här 

uppgiften. Till exempel eleverna F2 och F6 visar med gester vilken kroppsdel som är 

skadad hos personen på bilden. Detta kan kallas för emblem, vilket innebär 

kroppsspråkliga uttryck som kan ersätta tal och översättas till ord (se avsnittet 3.2.5). 

Eleven P4 visar bilden för sin samtalspartner och pekar på personen på bilden när han 

börjar berätta om henne. Eleven P3 är avslappnad och sitter på bordet en stund när han 

lyssnar på sin samtalspartner.  

Sammanfattningsvis är stämningen neutral hos de flesta elever i de båda testen. De 

flesta talar också högt och tydligt men har inte en livlig ton i sin röst. Angående andra 

icke-språkbundna drag kan vi konstatera att det första testet inte är lika interaktivt som 

det andra testet. Detta gäller främst ögonkontakt och det är naturligt med tanke på 

omständigheterna i det första testet. Situationen är ny för eleverna och de kan vara 

nervösa inför själva inspelningen och testet. Eleverna sitter och anteckningarna är nära 

till hands och de behöver inte höja blicken. Eftersom tessituationerna är annorlunda 

förekommer det något mer kroppsspråk i det andra testet. Under dialogen använder 

eleverna mer kroppsspråk än i berättelsen, vilket visar att det beror på uppgiften. Nästan 

alla använder huvudnickning, antingen mot samtalspartnern eller mot kameran, för att 

signalera att turen är slut. 

Eftersom första testet är i form av en intervju skulle man kunna vänta sig mer 

interaktion mellan eleverna. Däremot under andra testet, speciellt dialogen, beter sig 

eleverna mer interaktivt. Eleverna har redan övat dialoger i undervisningen och det kan 

också vara lättare att spela rollerna. I dialogen finns också sådana fasta uttryck som 

eleverna har lärt sig utantill och övat i undervisningen. Eleverna är inte lika nervösa 

eftersom testsituationen är bekant för dem. Eleverna står mittemot varandra och 

glömmer eventuellt att de spelas in. När det gäller berättelsen är interaktionen mellan 

eleverna mindre eftersom det mer är fråga om en monolog. 
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5.4.3 Diskussion om icke-språkbundna drag i det skriftliga 

och muntliga språket 
 

Vi diskuterar här icke-språkbundna drag i det skriftliga och muntliga språket. I alla 

skrivuppgifter finns det koherens av olika slag. Däremot i det muntliga språket beter 

eleverna sig inte särskilt interaktivt och de använder kroppsspråk i mindre grad. Dessa 

drag som vi har analyserat är inte språkspecifika som vi redan tidigare i början av 

delkapitlet 5.4 konstaterade. Vi anser att icke-språkbundna drag övas framför allt i 

modersmålsundervisningen. I skolundervisningen betonar man möjligtvis skriftliga 

färdigheter mer än de muntliga och därför anser vi att eleverna behärskar bra skriftliga 

språkets konventioner. En orsak till att icke-språkbundna drag används i mindre grad i 

det muntliga språket är att testsituationen är obekant och icke-autentisk och eleverna 

kan känna sig nervösa.  

  

5.5 Kommunikationsstrategier 
 

I det här delkapitlet analyserar vi både kvalitativt och kvantitativt vilka 

kommunikationsstrategier eleverna använder i skrivuppgifterna och i de muntliga 

testen. Analysen baserar sig på Faerchs & Kaspers (1983) indelning som vi har 

modifierat i någon grad (se avsnittet 4.2.3). Strategier som vi således granskar är 

kodväxling, lån, bokstavlig översättning, foreignizing, generalisering, 

övergeneralisering, parafraser, exemplifieringar, ordbildning, omstrukturering, 

samarbetsstrategier och icke-språkliga strategier. Användningen av foreignizing och de 

två sistnämnda behandlar vi endast i det muntliga språket.  

Vi har räknat skilt båda skrivuppgifterna och båda muntliga testen. Vad beträffar 

kodväxling räknar vi sekvenser av olika längder som ett belägg. Även om eleven skriver 

eller talar flera meningar efter varandra på ett annat språk utöver svenskan räknar vi 

dem som ett belägg. Vi räknar antalet lån och vi tar hänsyn till alla belägg. Vi har 
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definierat två olika typer av lån varav den första innefattar ord som är anpassade till 

svenskan, till exempel böjda enligt svenskans normer. Den andra typen av lån innehåller 

ord som förekommer som sådan, utan att eleven har försökt anpassa dem till svenskan. 

Vi tar också hänsyn till från vilket språk eleverna lånar.  

Vad beträffar bokstavlig översättning räknar vi med både enstaka ord och längre 

sekvenser som ett belägg. Vi tar hänsyn till alla de språk som eleverna har utnyttjat i 

översättningen. Foreignizing handlar om ord som eleverna hämtar från modersmålet 

men försöker få de att låta målspråkligt. När det gäller generalisering tar vi hänsyn till 

sådana ord som verkar vara för allmänna i kontexten. Även om ordet djur är ett 

överordnat begrepp är det inte automatiskt en generalisering utan det är kontexten som 

avgör. En övergeneralisering innebär att eleverna använder en regel för mycket. Vi 

räknar som parafraser sådana sekvenser som eleverna skulle kunna ersätta med ett ord. 

Med exemplifieringar, som är en typ av parafras, avser vi egennamn som eleverna 

använder istället för artnamn. Ordbildning innebär att eleverna bildar kreativt nya ord i 

svenskan när de inte kan komma på det rätta ordet. Det handlar on omstrukturering när 

elever börjar om meningen på ett annat sätt. När det gäller samarbetsstrategier granskar 

vi om eleverna ber om hjälp och på vilket sätt. Angående icke-språkliga strategier 

analyserar vi om eleverna använder till exempel gester för att få fram eller stärka sitt 

budskap. Ytterligare granskar vi om eleverna använder icke-språkliga strategier för att 

ersätta ord. 

    

5.5.1 Kommunikationsstrategier i det skriftliga språket 
 

Till att börja med granskar vi om det förekommer kodväxling i elevernas skrivuppgifter. 

Ingen av eleverna kodväxlar vilket är naturligt i det skriftliga språket. Detta beror 

säkerligen även på att eleverna fick skriva fritt och de kunde således undvika ämnen och 

strukturer som skulle ha orsakat problem. Däremot förekommer det lån i 16 

skrivuppgifter och det finns endast en elev (F5) som inte har använt lån i sina texter. 

Fem pojkar (P1, P3, P4, P5 och P6) har lånat ord i båda skrivuppgifterna. Resten av 

eleverna har använt lån i någondera skrivuppgiften. Vi har räknat antalet lån i varje 
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elevtext och allt som allt blir det 42 lån. Antalet lån varierar från 0 (F5) till 12 (F3) 

mellan eleverna. Det är värt att påpeka att alla dessa 12 lån som eleven F3 använder 

förekommer i den första skrivuppgiften. Det är också viktigt att lägga märke till att i den 

första texten använder den här eleven ordet simmacompetitioner men i den andra texten 

lånar hon inte mer utan använder ordet simma[!]tävling. Antalet lån varierar hos de 

flesta elever mellan 3 och 6. Till exempel eleven P6 har tre lån i båda skrivuppgifterna.   

Språk som eleverna har lånat ifrån är finska, engelska och tyska. Det förekommer mest 

ord på engelska, sammanlagt 25. Det finns 14 ord på finska och tre ord på tyska. Ord 

som är lån från tyskan är till exempel hat (haft) (P4) och monat (månad) (P5) som båda 

liknar svenska ord. När det gäller lån från finskan är ord ofta ortnamn som ändå har ett 

allmänt känt svenskt namn, såsom Helsingfors. Eleverna har även använt finska när 

ordet i fråga är svårt eftersom det inte har förekommit i undervisningen. Exempel på lån 

från finskan när eleven P3 inte vet ordet krig på finska är Dä[!] är (sota) i Libya. 

Eleven är medveten om att ordet är ett lån och använder parentes. Ett annat exempel på 

lån från finskan är Det var trevligt i kyrkan, men jag gillade inte en saarna (en 

predikan, F1). Angående lån från engelskan handlar det antingen om att eleven 

använder ett ord som liknar svenskan eller att de inte kommer ihåg det korrekta svenska 

ordet. Exempel på det första fallet är ord som har skiat (har åkt skidor) (P5), T-skirta 

(T-skjorta) (F3), sistar (syster) (F6) och bookarna (böckerna) (F4). Exempel på ord som 

inte liknar svenskan är things (saker) (P4), computer (dator) (P5) och sale (rea) (F3).  

Vi gör även skillnad mellan två typer av lån beroende på om ordet är anpassat till 

svenskan eller inte. Det förekommer 13 lån som är anpassade till svenskan. Exempel på 

sådana lån är min rippiskola (skriftskola) (F1), jag spelade drummen (trummor) (F6), 

swimmade (simmade) (P1) och Kipparens pepar[!] (Skepparens pipor) (P4). Graden av 

anpassning varierar och ibland har eleven inte böjt det själva ordet utan lagt till en 

artikel, till exempel en saarna (predikan) (F1). Ibland finns det ord som är anpassade till 

svenskan med hjälp av en svensk ändelse, till exempel ordet bookarna (böckerna) (F4). 

Ibland är anpassning däremot en blandning av språk såsom ordet T-skirta (T-skjorta) 

(F3).  

Ytterligare finns det 29 lån som inte är anpassade till svenskan. Sådana lån är till 

exempel adverb, prepositioner eller pronomen som inte går att böja överhuvudtaget, till 
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exempel often (F2), in (P1) och joka (varje) (P6). Ett högt antal oanpassade lån kan även 

förklaras med ortnamn på finska. Resten av lån är inte anpassade till svenskan men de är 

oftast böjda enligt källspråkets normer för att passa i kontexten, till exempel Jag 

spelade sulkapalloa (badminton) (P6) och […] och gjort många trä[!]vliga things.  

Vi granskar även om eleverna har använt bokstavlig översättning i sina skrivuppgifter. 

Det finns endast fyra elever (F1, F6, P1 och P3) som använder den här strategin i sina 

texter. I de flesta fall är det frågan om att eleven översätter från sitt första språk, det vill 

säga finskan, men även engelskan kan påverka. Exempel på bokstavlig översättning där 

fel använd preposition beror på finskans kasusform är i julfest (jfr finskans 

joulujuhlassa) (F1) och Jag hjälpade[!] min sistar[!] i läxor (jfr finskans läksyissä) 

(F6). Ett annat exempel där strategin bokstavlig översättning används är Jag har spelat 

dataspelen[!] ganska mycket när jag gillar de[!]. På finska börjar den här bisatsen med 

ordet koska som på svenska kan ha flera översättningar beroende på om den handlar om 

tid eller orsak. I det här fallet har eleven valt fel konjunktion när istället för den rätta 

konjunktionen eftersom.  

Ytterligare har eleven P1 använt verbet gå (jfr finskans mennä) i ett sammanhang där 

det inte passar i svenskan, Jag har gått till Sverige. På finska innehåller verbet mennä 

(gå) inte nödvändigtvis betydelsen 'gå till fots' som det på svenska gör. Även Hildén 

(2000:186, 228) upptäckte att verbet gå överanvändes på grund av dess finska 

översättning. Enligt Viberg (1987:82) är verbet gå ett vanligt exempel på överextension, 

vilket är typiskt för inlärarspråket. Några inlärare använder detta verb för att täcka 

betydelsen hos många skilda rörelseverb.  

Eleverna har inte använt strategin generalisering i sina skrivuppgifter. Det förekommer 

överordnade begrepp, till exempel ordet familj, men det passar i kontexten och behöver 

inte bli specificerat. Däremot förekommer det övergeneralisering hos alla elever. Antal 

övergeneraliseringar varierar från 1 (F1) till 11 (F6) och sammanlagt finns det 40 fall. 

De flesta fall handlar om att eleven har böjt verbet enligt den första konjugationen. 

Liknande resultat har kommit fram även i Paavilainens (2010) undersökning. Till 

exempel eleven F6 har sju sådana fall i sin första skrivuppgift. Exempel på dessa är 

sittade, skrivade och hjälpade. Oftast övergeneraliserar eleverna preteritum men ibland 

även andra tempusformer, till exempel perfekt, Jag har ätat julgröt (P5). Därtill i 
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samband med substantiv i neutrum övergeneraliserar eleverna böjningen i utrum, 

speciellt när det gäller pluralformer, till exempel motorcykelkortarna (P3). 

När det gäller parafraser i skrivuppgifterna är de flesta exemplifieringar. Själva 

parafraserna finns det endast hos en elev (P6). Han beskriver i två meningar vad han 

gjorde med sina kompisar men använder inte ordet kompisar utan räknar upp namn på 

sina fem vänner. Antingen kan det vara fråga om en parafras eller ett försök att få texten 

att bli längre. Det är också svårt att avgöra vad som exakt är en exemplifiering. I 

texterna förekommer fyra exemplifieringar som är namn på ett dataspel (Black Ops, 

P1), spelkonsoler (PS3 och Wii, P5) eller en restaurang (Raxi, P6). Elevens avsikt kan 

också vara att peka ut vad det exakt handlar om.  

Några exempel på ordbildning finns inte i elevernas skrivuppgifter. Det är naturligt att 

det inte heller förekommer omstrukturering som är mer karakteristiskt för det muntliga 

språket. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eleverna inte använder de analyserade 

kommunikationsstrategierna i större grad. Strategierna som förekommer tydligt mer än 

andra är lån och övergeneralisering. När eleverna behöver kompensera sina bristfälliga 

kunskaper i ordförrådet stöder de sig antingen på finska eller på engelska istället för 

svenskan.   

 

5.5.2 Kommunikationsstrategier i det muntliga språket 
 

I det muntliga språket granskar vi de kommunikationsstrategier som i det skriftliga 

språket men ytterligare analyserar vi tre strategier som är typiska för muntlig 

kommunikation. När det gäller kodväxling finns det fem elever (F4, F6, P2, P3 och P5) 

som har längre sekvenser på ett annat språk än svenskan i sina muntliga test. En elev 

(F4) kodväxlar tydligt mer än andra i det första testet. I hennes intervju finns det fyra 

belägg på kodväxling, till exempel […] emmä tiiä ratsastin. Andra elever kodväxlar 

endast en gång i ett test. Eleverna kodväxlar mest på finska och det finns endast en elev 

(P3) som kodväxlar på engelska. Han har inte förstått de två sista frågorna i uppgiften 
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där eleverna skulle berätta om bilden och uttrycker det istället på engelska, Jag inte 

know what last two questions mean. 

När det gäller lån i de muntliga testen finns de sammanlagt 27. Antalet lån varierar 

mellan 1 (F1, F3, F5, F6 och P2) och 5 (P6). Lån är jämnt fördelade mellan båda testen 

och till exempel eleven P6 har tre lån i sitt första test och två lån i sitt andra test. Språk 

som eleverna har lånat ifrån är finska, engelska och tyska. Mest har de lånat från 

engelskan, sammanlagt 18 ord.  Lån från finskan och tyskan finns i mindre grad, sex ord 

från finskan och tre ord från tyskan. De tre lånen från tyskan är hos tre olika elever och 

liknar svenska ord såsom hat (F4) och tante (P4). En elev (F2) uttalar ordet euro enligt 

de tyska uttalsreglerna [ojrå]. Två elever (P4 och P6) har lånat från finskan och det är 

värt att påpeka att eleven P6 inte lånar från andra språk än finskan. Ord som han har 

lånat från finskan är oftast sådana som redan har förekommit i undervisningen, till 

exempel […] sju päivää och Hur många biljetter du haluta?. Eleven P4 har endast ett 

lån från finskan och det är ett ortnamn.   

Åtta elever lånar endast från engelskan. Lånen handlar om ord som prepositioner och 

konjunktioner men även adjektiv och verb. En stor del av orden påminner om 

motsvarande svenska ord, till exempel drinka (dricka, F1), in (i, P1) och maste (måste, 

F4). Ett vanligt förekommande lån är verbet swimma (simma) som finns hos tre elever 

(F2, P1 och P5). Ytterligare finns det lån från engelskan som inte liknar svenskan, till 

exempel resta (vila, P3) och and (och, P5).  

Vi gör även här skillnad mellan två typer av lån beroende på om ordet är anpassat till 

svenskan eller inte. I de muntliga testen förekommer det åtta lån som är anpassade till 

svenskan. Sju av dessa är verb och ytterligare finns det ett adjektiv. Alla lån som är 

anpassade är lån från engelskan och anpassade så att eleven har lagt till en svensk 

ändelse. Exempel på dessa är Han har fått Burana men det helpar inte (P4) och Det var 

warm warmt (F3). I det andra fallet upprepar eleven adjektivet för att få det att låta 

svenskt. När det gäller lån som är oanpassade till svenskan förekommer det således 19 

ord. Alla lån från finskan och tyskan är oanpassade och ytterligare finns det 10 engelska 

lån. Oftast handlar det om prepositioner, frågeord eller konjunktioner som inte böjs 

överhuvudtaget. Exempel på dem är to (till, F2), when (när, F5) och and (och, P5). 

Resten av oanpassade lån är substantiv, verb eller adjektiv som är lån från finskan eller 
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tyskan. Exempel på dessa är Jag näin en häst[…] och Det var lämmin (P6). Båda lånen 

föregår av en paus.  

Vi har även granskat om eleverna använder bokstavlig översättning i de muntliga testen. 

Det finns åtta elever som använder den här strategin och sammanlagt finns det 10 

belägg. Prepositioner orsakar problem och eleverna översätter strukturer från engelskan 

eller finskan. Exempel på dessa är jag var på min mormor och morfar (jfr finskans 

mummolla ja vaarilla, P3) och för två veckan[!] istället för i två veckor (jfr engelskans 

for two weeks, F4). Verben finnas, vara och ha kan alla översättas med ett ord i finskan 

(olla) och av den anledningen använder eleverna ibland fel verb, till exempel eleven P3 

säger att Landet hade en hund och grisor[!] istället för det fanns (jfr finskans maalla 

oli). Ytterligare orsakar verb som innebär resande och åkning svårigheter. En elev (P3) 

använder verbet gå i ett sammanhang där det inte är lämpligt i svenskan, Jag går på tåg 

(jfr finskans mennä). När det gäller foreignizing finns det inga belägg i de muntliga 

testen. 

När det gäller generaliseringar förekommer de endast hos en elev (P4). När han 

beskriver hur vädret var, konstaterar han endast att Det var bra. Vi anser att bra i det 

här sammanhanget är för allmänt sagt, speciellt med tanke på att hans svar annars är mer 

detaljerade. Andra elever beskriver vädret mer noggrant med ord som de har lärt sig i 

undervisningen. Angående övergeneraliseringar förekommer det sammanlagt 15 fall. 

Antalet övergeneraliseringar varierar mellan 0 (F1, F3 och F5) och 3 (P2). Oftast 

handlar det om preteritum och att eleven har böjt verbet enligt den första konjugationen. 

Exempel på sådana fall är blåsade (P2), ridade (P2) och skinade (P1). Eleven P5 

övergeneraliserar även presens och supinum enligt den första konjugationen, till 

exempel Hon sittar [!] en stol [...] och Hon har spytt och drickat vatten. Eleverna 

övergeneraliserar också den första deklinationen när det gäller substantiv. Detta berör 

såväl utrum och neutrum, till exempel grisor (P3), tuppor (P4) och ögorna (F4). Utöver 

dessa har en elev (P1) övergeneraliserat pluralformen av ett substantiv i utrum, fårer.  

När det gäller strategin parafraser förekommer det ett fall hos eleven P6. Han säger sju 

päivää (dagar) i stället för en vecka, även om han inte kommer ihåg ordet dag. 

Ytterligare finns det tre fall av exemplifieringar som hör till parafraser. En elev (P1) har 

använt namnet på en spelkonsol, Playstation. Två av eleverna (F3 och P4) använder 
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namnet på medicin, Burana. De flesta elever talar om medicin men även ordet aspirin 

används. Fast det är också ett varumärke kan det numera användas som ett artnamn och 

därför räknar vi det inte med. 

Några exempel på ordbildning finns inte i de muntliga testen. Däremot förekommer det 

ett exempel på omstrukturering. Eleven F6 börjar svara på frågan "Fanns det några djur 

på landet?" på svenska Landet har [...]. Därefter avbryter hon och ställer några 

preciserande frågor på finska och sedan formulerar hon om sitt svar, Det fanns [...].  

Även om omstruktureringar anses vara typiska för inlärarspråket i det muntliga språket 

förekommer de endast hos en elev i vår undersökning. 

När det gäller samarbetsstrategier förekommer de bara hos en elev (F6). Hon ber om 

hjälp på finska när hon har glömt frågan. Hon börjar svara på frågan men avbryter och 

frågar på finska eiku mitä se oli mitä sä kysyitkään? (vad var det du frågade?). Harjanne 

(2006) upptäckte i sin undersökning att eleverna talade mest svenska sinsemellan men 

även finska i synnerhet för att be om hjälp. Den här eleven är inte den enda som har 

problem men de andra eleverna bestämmer sig att lösa dessa problem själva. Antingen 

slutar de plötsligt om de inte kan ordet i fråga eller de använder något annat språk än 

svenskan. Angående icke-språkliga strategier finns det inga i det första testet. Däremot 

förekommer de hos två flickor (F2 och F6) och en pojke (P4). I berättelsen visar 

flickorna med gester var personen i bilden har ont i och pojken pekar på bilden när han 

presenterar personen. I dessa fall använder eleverna icke-språkliga strategier för att 

stärka budskapet. Sådana fall där eleverna använder den här strategin för att ersätta ord 

förekommer inte.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eleverna använder kommunikationsstrategier 

rätt ensidigt. Mest använder eleverna strategier som baserar sig på andra språk än 

svenskan, såsom lån och kodväxling. Av de strategier som baserar sig på svenska 

förekommer det mest övergeneralisering. Även om samarbetsstrategier och icke-

språkliga strategier är karakteristiska för det muntliga språket förekommer de i mindre 

grad i vår undersökning. 
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5.5.3 Diskussion om kommunikationsstrategier i det skriftliga 

och muntliga språket 
 

I avsnitten ovan har vi analyserat vilka kommunikationsstrategier eleverna använder i 

de skriftliga uppgifterna och i de muntliga testen. Kodväxling förekommer endast i det 

muntliga språket vilket är naturligt. Eleverna kodväxlar mest på sitt modersmål, det vill 

säga finska, och bara en elev använder engelska. De flesta elever har använt lån både i 

det skriftliga och i det muntliga språket. Sammanlagt finns det 43 lån i de skriftliga 

uppgifterna och 27 lån i de muntliga testen. Eftersom ordmängden är större i 

elevtexterna är det naturligt att det finns även mer lån i dem. I de skriftliga uppgifterna 

har eleverna mer tid att tänka men de har även fått skriva fritt och utan några stödord. I 

de muntliga testen förekommer det lån i mindre grad vilket kan bero på att eleverna får 

hjälpfrågor och ämnet är mer begränsat. 

Både i det skriftliga och i det muntliga språket har eleverna lånat från engelskan, 

finskan och tyskan och mest förekommer det lån från engelskan. Resultatet liknar 

Hildéns (2000:214) undersökning där eleverna hade mest lånat från engelskan och det 

förekom tyska i mindre grad. De flesta lån speciellt på engelskan liknar de motsvarande 

svenska orden. Ytterligare har eleverna lånat ord som ännu är okända för dem. Vi 

betraktar också om lån som eleverna använder är anpassade till svenskan eller inte. De 

flesta lån både i det skriftliga och i det muntliga språket är ord som är oanpassade till 

svenskan. Oftast är det fråga om oböjliga ord såsom prepositioner och konjunktioner. 

Däremot finns det lån som eleverna har anpassat till svenskan i mindre grad. 

Anpassning sker vanligen genom att tillägga en artikel eller en svensk ändelse. I de 

muntliga testen är alla dessa anpassade ord lån från engelskan medan i skrivuppgifterna 

förekommer det även finska ord. Nästan en tredjedel av alla lån är anpassade till 

svenskan både i det skriftliga (13 av 42) och i det muntliga språket (8 av 27). 

När det gäller bokstavlig översättning förekommer det mer hos eleverna i de muntliga 

testen. Ofta översätter eleverna prepositioner från engelskan eller från finskan. Även 

verbet gå orsakar svårigheter för eleverna och de använder det i sådana sammanhang 

där det inte passar i svenskan. Här är det finskan som påverkar att eleverna översätter 
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bokstavligt. Angående strategin generalisering är det endast en elev som använder det i 

sitt muntliga test. I skriftliga uppgifter förekommer det inga generaliseringar. Eleverna 

använder strategin övergeneralisering både i de skriftliga uppgifterna och i de muntliga 

testen. Eleverna övergeneraliserar mer när de skriver (40 fall) än när de talar (15 fall). 

De flesta fall handlar om att eleven har böjt verbet enligt den första konjugationen men 

det förekommer även substantiv som har böjts enligt den första deklinationen. Speciellt 

när det gäller övergeneralisering av verb kan det lägre antalet i det muntliga språket 

bero på att eleverna fick hjälp av de färdigtgivna frågorna.  

Angående parafraser förekommer det enbart hos en elev i det skriftliga språket och en 

elev i det muntliga språket. I båda färdigheterna finns det även exemplifieringar som 

tillhör parafraser, fyra i skrivuppgifterna och tre i de muntliga testen. De vanligaste 

exemplifieringar handlar om namn på spelkonsoler, till exempel Playstation. När det 

gäller kommunikationsstrategin ordbildning förekommer det inga fall vare sig i 

skrivuppgifterna eller i de muntliga testen. Däremot finns det ett exempel på 

omstrukturering i det muntliga språket men inga fall i det skriftliga språket vilket är 

naturligt.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eleverna inte använder de 

kommunikationsstrategierna som vi analyserade i större grad eller att användningen är 

ensidigt. De strategier som de använder baserar sig på andra språk än svenskan, förutom 

övergeneralisering. Dock har eleverna ibland försökt anpassa lån till svenskan men för 

en svenskspråkig skulle en del av dessa ord vara oförståeliga. Allt som allt förekommer 

det alla andra kommunikationsstrategier förutom foreignizing och ordbildning. När det 

gäller de andra strategierna finns det bara enstaka fall både i det skriftliga och i det 

muntliga språket. Eleverna använder två strategier systematiskt i båda 

språkfärdigheterna, det vill säga lån och övergeneralisering.  
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6 Diskussion 
 

Vårt syfte har varit att analysera högstadieelevers skriftliga och muntliga 

språkfärdigheter i svenska och i det här kapitlet diskuterar vi de resultat som vi har fått 

ut av den omfattande analysen. Vi anser att vår undersökning gav mångsidig 

information om hur bra eller dåligt eleverna behärskar det skriftliga och muntliga 

språket. Vår första forskningsfråga handlade om hur omfattande eleverna skriver och 

talar. Angående skrivuppgifterna upptäckte vi att det finns stora skillnader mellan 

eleverna. Detta beror säkerligen på att eleverna fick skriva fritt utan att vi gav någon 

färdigtgiven ordmängd. När det gäller textlängd och ordvariation varierar resultaten 

avsevärt. Meningslängden och användningen av satsstrukturer varierar likaså. Däremot 

när det gäller det muntliga språket finns det en mindre variation mellan eleverna. Vi 

anser att orsaken till detta är att eleverna har kunnat utnyttja ordförrådet och 

satsstrukturerna i testfrågorna. De flesta studier (se t.ex. Hultman & Westman 1977) har 

också visat att flickor har en större ordmängd i sina texter jämfört med pojkar. Vi 

upptäckte även att pojkar skriver längre meningar vilket korrelerar med tidigare studier. 

Av intresse har även varit hur eleverna behärskar språkriktighet i det skriftliga och i det 

muntliga språket. Svenskans kongruens orsakar problem för eleverna vilket syns i det 

stora antalet morfologiska fel. De flesta fel handlar om substantiv och adjektiv som 

böjdes enligt fel genus eller numerus samt verb som böjdes enligt fel konjugation. 

Däremot förekom det endast få tempusfel. Det finns minst syntaktiska fel vilket vi tror 

att beror på att de flesta elever undviker att använda satsstrukturer som de anser vara för 

svåra. Vi märkte att i båda språkfärdigheterna var felandelarna rätt låga och någon 

skillnad mellan det skriftliga och muntliga språket kan vi inte se. Dock finns det 

individuella skillnader och om eleven har svårigheter med språkriktighet uppstår de 

både i skrift och i tal. 

Vår tredje forskningsfråga handlade om faktorer som stör läsning i det skriftliga språket 

och flyt i det muntliga språket. I båda färdigheterna använder eleverna något annat språk 

än svenska och vi anser att detta är individuellt, det vill säga om eleven använder andra 

språk i skrivuppgifterna gör han eller hon det också i de muntliga testen. I det skriftliga 
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språket förekommer det stav- och skrivfel i mindre grad. Elevernas låga antal av dessa 

fel kan bero på att när de skriver sina texter har de tid att läsa och korrigera dem. Det är 

typiskt att det finns mycket sådana faktorer som stör flyt i talat språk såväl hos 

modersmålstalare som hos språkinlärare. Speciellt uttalsfel är typiska för inlärarspråket 

vilket även kom fram till i vår undersökning. 

Angående vår fjärde forskningsfråga om icke-språkbundna drag kom vi fram till att 

eleverna behärskar dem bra i skrift. I det skriftliga språket skriver alla elever koherenta 

texter och vi anser att orsaken till detta är att man i undervisningen fortfarande betonar 

skriftliga färdigheter mer än de muntliga. I de muntliga testen beter sig eleverna inte 

särskilt interaktivt och kroppsspråk förekommer inte i större grad. Det kan finnas flera 

orsaker till att icke-språkbundna drag behärskas sämre i tal. Testsituationen och 

elevernas personliga upplevelser, såsom nervositet, kan naturligtvis påverka.  

Vår femte forskningsfråga handlade om kommunikationsstrategier och vi upptäckte att 

den mest använda strategin är lån i båda färdigheterna. Eleverna lånar mest från 

engelskan vilket är naturligt även med tanke på att de deltar i en tvåspråkig 

undervisning. Lån på engelska liknar ofta de motsvarande svenska orden och dessa är 

oanpassade till svenskan, till exempel prepositioner. Även strategin bokstavlig 

översättning används vid prepositioner och mest i de muntliga testen. En 

kommunikationsstrategi som också förekommer ofta i skrivuppgifterna är 

övergeneralisering. Vanligtvis handlar det om att eleverna böjer verbet enligt den första 

konjugationen, vilket även andra studier har bevisat (se t.ex. Paavilainen 2010). Vi 

anser att eleverna kunde utnyttja mer kommunikationsstrategier, till exempel 

samarbetsstrategier för att få hjälp av samtalspartnern. Dessa kunskaper borde dock 

övas i undervisningen så att det blir naturligt för eleverna att be om hjälp vid muntliga 

övningar. 

I samband med kommunikativ kompetens gick vi igenom läroplanens mål angående 

skriftliga och muntliga färdigheter. Först och främst har undervisningen som uppgift att 

eleverna ska lära sig att kommunicera på svenska både skriftligt och muntligt. 

Läroplanen betonar ändå muntlig interaktion. Våra resultat tyder på att eleverna 

behärskar skriftliga färdigheter relativt bra i alla områden som vi har undersökt. 

Däremot har de brister i det muntliga språket speciellt angående uttalet. Eleverna stöder 
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sig ofta på engelskan och finskan men vi önskar att de skulle använda mer svenska för 

att läroplanens mål blir nådda. Vi anser att man fortfarande i svenskundervisningen 

betonar skriftliga färdigheter fast man mycket talar om betydelsen av muntliga 

språkfärdigheter. Även Tuokko (2002) kom fram till att eleverna ligger på en högre nivå 

i skriftliga färdigheter.   

Vi hoppas att vår undersökning kan vara till nytta för språkundervisningen. 

Undersökningen visar att de mål som läroplanen sätter för svenskundervisning inte 

nödvändigtvis förverkligas i klassrummen. Det krävs mycket arbete för lärarens del att 

skapa nya sätt för eleverna att öva språket. Det traditionella sättet att stöda sig på 

läroboken bidrar förmodligen inte till goda muntliga kunskaper. Vi upptäckte att 

eleverna upplevde det andra muntliga testet som bekvämare och om man gjorde mer 

muntliga övningar i skolan skulle det synas positivt i elevernas muntliga 

språkfärdigheter.  

Vår undersökning är speciell med tanke på att vi har analyserat samma elevers både 

skriftliga och muntliga produktion. På det sättet har vi kunnat konstatera att även om det 

finns individuella skillnader ligger elevernas skriftliga färdigheter på högre nivå än 

muntliga färdigheter. Det är också speciellt att vi undersökte elever som befinner sig i 

början av sina språkstudier, vilket är relativt sällsynt. Vi anser att man redan i detta 

skede borde ta hänsyn till muntlig kommunikation i synnerhet när det gäller uttalet. Vi 

märkte ändå att eleverna redan från början behärskar grammatik och ortografi relativt 

bra i skrift. När det gäller att förbättra elevernas uttal ska läraren använda svenska så 

mycket som möjligt. Enligt Sundell (2001:41) ska speciellt nybörjarna få höra det nya 

språket ständigt och läraren borde använda även autentiskt material.         

Vi kunde ha fördjupat oss mer i delområden som vi har analyserat men på grund av 

undersökningens omfattning är analysen av olika områden inte särskilt utförlig. Med 

tanke på vidare forskning vore det intressant att koncentrera sig på någon av de 

forskningsfrågor som vi har undersökt. Utöver detta vore det givande att jämföra de här 

eleverna med elever som deltar i en enspråkig undervisning. Enligt vår uppfattning är 

det ändå vanligt att eleverna i början av sina språkstudier lånar från andra språk eller 

blandar ihop dem.  
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Vi anser att vårt material har varit lämpligt för undersökningens syfte. När det gäller 

själva testsituationerna kunde de vara mer autentiska. Eleverna var ändå inte vana vid 

sådana muntliga test och det påverkade hur situationerna var organiserade. Tiden och 

framtida forskning visar om och hur språkundervisning förändras speciellt med tanke på 

elevernas muntliga språkfärdigheter. Det skulle vara viktigt att man redan under de 

första studieåren betonar övning av muntlig kommunikation. Vi önskar att eleverna lär 

sig att använda främmande språk redan tidigt så att tröskeln att tala inte blir för hög. 
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Bilaga 5 
 

P6 

 

Första muntliga testet, intervjun, B 

 

- Ja:g re:sa till mormo:r på landet. 

- Ja:g simma å spe:la tennis. 

- Ja:g […] näin en häst, en lam å en katt. 

- Ja: vå:r på landet shju: päivää. 

- Ööö. De va:r mmm lämmin. 

- Ja:g re:sade på må:d måped. 

- Ööö. Hån va:r rond, hån ha:r br blå ö:gån å svart hå:r. 

 

Andra muntliga testet, dialogen (B, biljettförsäljare) 

- Ja:. Ho:r många biljetter du: haluta? 

- Åkej. Det kåstar åttiå eorå. 

- Kånsert börjar klåckan tjo:gotwo. Tjo:gotvå:. 

- Hejdå:! 

 

Andra muntliga testet, berättelsen (B, pojken) 

Henne ä:r sto:ra åk leveä. Ti… Tilla. Henne ää […] Henne ont i 

ho:vo:det å hennes arm å be:n ä:r bru:tat. Henne kan inte la:ga 

ma:t å kan inte spe:la i:shockey. Jo:. 

 

 

 


