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Sammandrag 

Nyligen presenterade Skolverket ett nytt bedömningsstöd, Bygga svenska, anpassat för elever i 

början av sin andraspråksutveckling. Bedömningsstödet beskriver språkutvecklingen i fem steg 

och ger observationspunkter och vanliga andraspråksdrag för varje steg. Med utgångspunkt i 

detta har jag i denna studie undersökt vilka språkutvecklingssteg skribenter på E-nivå i det 

Nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs 9 är på. Frågeställningen omfattar även 

vilka andraspråksdrag som finns i dessa texter och hur de fördelas över utvecklingsstegen.  

Min hypotes är att steg 4 motsvarar godkänd språknivå. Trettio elevtexter har analyserats 

med hjälp av observationspunkterna och andraspråksdragen för respektive språk-

utvecklingssteg. Resultatet visar att skribenterna är på en lägre nivå än jag förväntade mig, dock 

inte lägre än steg 2. Samtliga texter har andraspråksdrag av olika slag. Resultatet kan även 

användas för att tydliggöra bedömningspunkten språk, stil och skrivregler i provets 

bedömningsmatris. Studien visar att elever med ett relativt nyutvecklat andraspråk och många 

andraspråksdrag kan bli godkända på provet. Resultatet visar också spridning i språklig 

utvecklingsnivå inom betygsteget E. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, andraspråksinlärning, språkutvecklingssteg, bedömning, Bygga 

svenska, andraspråksdrag, nationella prov  
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1 Inledning 

Hur utvecklad svenska ska en andraspråkselev ha för att bli godkänd i svenska som andraspråk 

i årskurs 9? Hur bedömer man språklig nivå i en text? Dessa är svåra frågor som om och om 

igen diskuteras i lärarforum på sociala medier och i samtal mellan lärare, elever och 

vårdnadshavare. Frågorna är också relevanta för de lärare som tar över dessa elever på 

gymnasiet. Flera gånger har jag på sociala medier sett frustrerade lärare skriva om att 

andraspråkselevers språk inte räcker till för studier på gymnasienivå och att lärarna inte vet hur 

de ska hjälpa dem att klara kurskraven. Det Nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs 

9 skulle kunna ses som en måttstock i denna fråga. Ett godkänt prov innebär ofta även ett 

godkänt betyg. Vilken är då den språkliga nivån i godkända elevtexter? 

I denna studie vill jag ta reda på vilken språklig nivå andraspråkselever egentligen är på när 

de blir godkända i det Nationella provet. Intresset bottnar i mitt arbete som lärare i svenska som 

andraspråk för nyanlända ungdomar på ett språkintroduktionsprogram och behovet av klarhet 

och stöd i bedömningen av elevernas språkutveckling. För dessa elever är det Nationella provet 

som ett skimrande mål i framtiden och dörren till ett nationellt gymnasieprogram. Tyvärr är det 

också svårt att uppnå ett godkänt resultat, speciellt om eleven bara varit i Sverige i några år och 

har kort eller ingen skolbakgrund alls före ankomsten till Sverige. Även för lärarna är den 

växande elevgruppen utmanande att jobba med; då det hösten 2015 kom 70 384 flyktingbarn 

varav 35 369 ensamkommande till Sverige (migrationsverket.se 2016) blev behovet av 

kunskap, tydliga riktlinjer och nya styrdokument akut större. Skolverket kom därför under 

våren 2017 ut med ett nytt bedömningsstöd anpassat för just denna elevgrupp. I detta 

bedömningsstöd, Bygga svenska, finns språkutvecklingen beskriven i fem steg, och varje steg i 

utvecklingen beskrivs detaljerat inom områdena tala, lyssna, läsa och skriva. Stegen är 

följande: 

Steg 1: Ny i språket 
Steg 2: På väg i språket 
Steg 3: Vidare i språket 
Steg 4: Mot ett avancerat språk 
Steg 5: Med ett avancerat språk 

Utvecklingsstegen är inte satta i förhållande till kursplaner och kunskapskrav i ämnet svenska 

som andraspråk, utan är ett sätt att beskriva språkutvecklingen redan innan eleven når 
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betygsnivå. Elever skriver dock det nationella provet för årskursen även om de inte kommit så 

långt i sin andraspråksutveckling.  

För många andraspråkselever är det skrivfärdigheterna som inte räcker till för den komplexa 

skriftliga uppgiften i det Nationella provet. Språk, stil och skrivregler på E-nivå karaktäriseras 

i bedömningsmatrisen av att ordvalet är enkelt, meningsbyggnaden fungerar i huvudsak och 

eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Att bedöma vad 

beskrivningarna enkelt och i huvudsak betyder i praktiken är dock inte alltid så lätt. Detta vittnar 

också gymnasielärarnas frustration om; det finns en risk att elevtexterna bedöms godtyckligt på 

denna punkt. Jag ser att Skolverkets material Bygga svenska kanske kan vara till hjälp för att 

klargöra bedömningskriteriet. I denna uppsats vill jag med hjälp av bedömningsstödet Bygga 

svenska, ta reda på hur utvecklat språk som krävs för att godkännas i det Nationella provet i 

svenska som andraspråk och på så vis ge en tydligare bild av vad det godkända provbetyget 

innebär. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra vilken den grammatiska färdighetsnivån, eller den 

så kallade språkliga utvecklingsnivån (se tablå 1), är hos elever som får ett godkänt betyg i det 

Nationella provet i svenska som andraspråk för årskurs 9. Detta gör jag genom att analysera ett 

urval elevtexter och se dels på språkliga framsteg, dels på andraspråksdrag i texterna, som de 

beskrivs i bedömningsstödet Bygga svenska. Mina forskningsfrågor är:  

 På vilka språkutvecklingssteg enligt Bygga svenska ligger godkända elevtexter i 

Nationella provet för årskurs 9? 

 Vilka andraspråksdrag, enligt beskrivningen i Bygga svenska, finns i dessa texter? Hur 

fördelas dessa i förhållande till språkutvecklingsstegen? 

Min analys kan även ge ökad insikt i bedömningskriteriet språk, stil och skrivregler på E-nivå 

i det Nationella provet. Min hypotes är att elever behöver ha nått steg 4, ”mot ett avancerat 

språk”, för att kunna skriva en tillräckligt avancerad text i detta prov. Hypotesen baserar sig i 

mina erfarenheter av bedömning av andraspråkstexter samt beskrivningen av utvecklingsstegen 

i Bygga svenska (se kapitel 3.1.1 och bilaga 1). 
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1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 behandlas teoretisk bakgrund till skrivande på ett andraspråk och utmaningar 

andraspråkselever möter i skriftliga uppgifter i skolan. Från och med kapitel två kommer jag 

att använda förkortningen sva för svenska som andraspråk och förkortningen NP åk 9 för det 

Nationella provet i årskurs 9, ibland bara NP. I kapitel 3 presenteras det Nationella provet för 

årskurs 9 och information om bedömningen av provets skrivdel. I denna studie analyseras 30 

elevtexter skrivna av elever i två åldersgrupper och metoden och materialet presenteras i kapitel 

4. Metoden är analys av inlärartexter enligt bedömningsstödet Bygga svenskas modell och dess 

mallar för sammanställning av elevers språkliga nivå används för analysen. Resultatet av 

analysen redogörs för i kapitel 5. Resultatet diskuteras i kapitel 6 och uppsatsen avrundas med 

slutsatser och avslutande kommentar i kapitel 7. 

2 Bakgrund 
Vid bedömning av elever som studerar sva, är utgångspunkterna annorlunda än vid bedömning 

av förstaspråkselever. Texter av andraspråkselever visar var de ligger i språkutvecklingen och 

hur undervisningen ska anpassas för att de ska gå vidare. Detta kapitel ger en bakgrund till 

skrivande ur ett andraspråksperspektiv och de utmaningar andraspråkselever möter i skolan. 

Även NP sätts i förhållande till forskning i detta kapitel. 

2.1 Skrivande på ett andraspråk 

Skrivande på ett andraspråk är en komplex process som påverkas av många olika faktorer och 

ter sig olika för elever i olika åldrar och med olika bakgrund. Enligt Magnusson (2013:633) kan 

skrivande på ett andraspråk beskrivas som en ”särskild aspekt” av andraspråksutvecklingen som 

inte enbart är beroende av den allmänna nivån på andraspråket. Skribentens ålder, 

andraspråksnivå och läs- och skrivförmåga på förstaspråket inverkar på skrivandet på 

andraspråket (Magnusson 2013: 633). Språkbehärskning handlar om kommunikativ 

språkförmåga och dess komplexitet kan, enligt Celce-Murcias modell för språkförmåga (här 

återgiven utifrån figur i Olofsson & Sjöqvist 2013:693), beskrivas som att olika kompetenser 

samverkar med varandra. I denna modell ligger diskurskompetensen i mitten av språkförmågan 

och byggs upp av samverkan mellan socio-kulturell kompetens, fraskompetens, interaktionell 
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kompetens och lingvistisk kompetens. Allting knyts ihop med den strategiska kompetensen. 

För att skapa en text, alltså utföra en diskursiv handling, måste andraspråksinläraren utnyttja 

alla omkringliggande kompetenser inklusive strategisk kompetens samt ytterligare 

kommunikationsstrategier, som man tar till när språket inte räcker till (Olofsson & Sjöqvist 

2013:693–696). Att skriva på ett andraspråk är alltså en komplex process. 

Ålder är en viktig faktor i samband med all språkinlärning. Den allmänna uppfattningen att 

barn lär sig språk lättare än äldre personer kan backas upp av forskning, men det bör betonas 

att språket som förväntas av yngre personer inte är på lika avancerad nivå som äldre personers 

språk förväntas vara (Lindberg 2002). Forskning kring speciellt gynnsamma perioder för 

andraspråksinlärning indikerar en kritisk gräns för språkinlärning vid puberteten (Abrahamsson 

& Hyltenstam 2013:228), vilket skulle innebära att andraspråksinlärare som möter språket efter 

denna kritiska period skulle vara i underläge och inte nå en lika hög nivå som yngre inlärare, 

men Magnusson (2013:637) betonar att detta inte nödvändigtvis gäller när det kommer till 

skrivandet. Tidigare kunskaper om text, läsande och skrivande på förstaspråket kan utnyttjas 

även på andraspråket, vilket kan innebära fördelar för äldre inlärare. Gibbons (2012) tar upp att 

all kunskap om olika texttyper är en viktig del av textproduktion, men även att genrer 

återspeglar kulturer. Syftet kan vara det samma men själva utformningen kan skilja sig från 

kultur till kultur. För att en elev verkligen ska kunna förstå och använda språket rätt måste den 

kulturella koden knäckas, vilket kan orsaka problem för äldre inlärare med tidigare kunskap om 

genrer och textbruk i en annan kultur. Magnusson (2013:656) betonar också att första- och 

andraspråkets genrekonventioner måste stämma överens i ganska hög grad för att 

andraspråkstalaren ska kunna dra nytta av sina tidigare kunskaper om text. 

Skolans skriftbaserade och specialiserade språkbruk är en stor utmaning för sena inlärare 

(Magnusson 2013:656). Elever förväntas också kunna framställa sig själv och uttrycka 

värderingar på ett ”nyanserat och välavvägt sätt” och detta är något som äldre elever liksom 

starkare skribenter tenderar att göra i större utsträckning än yngre eller svagare skribenter 

(Bygga svenska 2017: 54). Detta medför att språkbruket blir mer abstrakt och nyanserat, vilket 

kan spela ut den grammatiska korrektheten. När man talar om andraspråksutveckling kan man 

skilja på kognitiv ålder och språkålder, det vill säga skribentens fysiska ålder och förväntade 

tankemässiga utvecklingsstadium jämfört med hur utvecklat andraspråket är. Den tankemässiga 

komplexiteten kan vara större än det språk som krävs för att uttrycka dessa tankar 

(Abrahamsson & Bergman 2014: 26-27). Detta förhållande illustreras nedan i figur 1. 



9 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Förhållandet mellan kognitiv ålder och språkålder (enligt Abrahamson och Bergman 2014:27). 

Elevens kognitiva ålder är i figur 1 i nivå med den tankemässiga komplexiteten medan 

korrektheten kan halta efter betydligt, eftersom den är i ett tidigare utvecklingsskede. För att 

uttrycka tankar på sin kognitiva nivå måste eleven ibland ta risker med språket på bekostnad av 

den språkliga korrektheten, men utan detta risktagande går heller inte eleven framåt i sin 

språkutveckling. Risktagandet är nödvändigt för att utveckla det mer krävande skolspråket, som 

presenteras senare i detta avsnitt. Felaktigheter i språket kan således bero på att skribenterna 

tagit till komplexare formuleringar än de behärskar på andraspråket, men har potential för på 

sin kognitiva nivå. 

Det kan finnas nybörjare och avancerade språkanvändare i alla åldersgrupper. Det som 

kännetecknar äldre inlärare är att de har ett större avstånd att ta igen för att nå en språklig 

komplexitet motsvarande den kognitiva. Den traditionella inställningen till fel som något dåligt 

stämmer inte i andraspråkssammanhang. Forskningen betonar att det inte gagnar språkinlärarna 

att undvika det komplexare, kognitivt mer krävande språket – snarare hämmar det utvecklingen 

att först skapa en ”bas” och vänta med ”utbyggnaden” tills den är klar (Abrahamsson & 

Bergman 2014: 30). För att påskynda elevers kunskapsutveckling krävs kontextbunden och 

kognitivt krävande undervisning, alltså innehåll på elevens kognitiva nivå, men med möjlighet 

till mycket stöd. 

Vad kan språkliga iakttagelser av andraspråkstexter säga om den språkliga utvecklingen och 

vad kännetecknar ett språk på hög nivå? Inom andraspråksforskningen brukar man göra skillnad 

mellan så kallat vardagsspråk och skolspråk. Denna distinktion presenterades av Jim Cummins 

år 1979 under termerna BICS (basic interpersonal communicative skills, dvs. grundläggande 

mellanmänskliga kommunikativa färdigheter), även kallat vardagsspråk, och CALP (cognitive 

academic language proficiency, dvs. kognitiv kunskapsrelaterad språkkompetens), även kallat 

skolspråk (Cummins 2017:47). De tydligaste skillnaderna mellan vardagsspråk och skolspråk 

språklig 
korrekthet 

språklig komplexitet 
(formulering) 

tankemässig komplexitet 
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är att vardagsspråket innehåller högfrekventa ord och uttryck samt relativt enkla grammatiska 

konstruktioner, som dessutom stöttas av kroppsspråk och den omkringliggande miljön, medan 

skolspråket kännetecknas av ett sofistikerat lågfrekvent ordförråd, nominaliseringar och passiva 

konstruktioner, som sällan används i talat språk (Cummins 2017:54). 

I ett förstaspråkssammanhang börjar skolspråkskompetensen (CALP) utvecklas från födseln 

i olika sociala sammanhang och börjar sedan skilja ut sig från vardagsspråket (BICS) efter de 

tidiga skolåren (Cummins 2017: 52). Forskning har visat att det tar cirka två år för en nyanländ 

att utveckla flyt i vardagsspråket, men minst fem år och upp till åtta år, att utveckla skolspråket. 

Ett bra flyt i vardagsspråket kan lura pedagoger att eleven är längre hunnen i språket än den 

egentligen är. Vid en jämförelse av förstaspråks- och andraspråkstexter (Crossley och 

McNamara 2011, enligt Magnusson 2013: 643) visade det sig att andraspråkstexterna hade ett 

mindre sofistikerat ordförråd, mindre lexikal variation och fler hyperonyma ord (alltså ord med 

mindre specifik betydelse). Att utveckla den fingertoppskänsla för ordens nyanser och olika 

betydelser samt den bredd i ordförrådet som en förstaspråkstalare kan ha är förståeligt nog en 

tidskrävande process för en andraspråkstalare. 

2.2 Skolans utmaningar för andraspråkselever 

Vilka svårigheter ställs andraspråkselever inför när de går i skola på sitt andraspråk och ska 

skriva texter i skolsammanhang, till exempel NP i sva? Cummins (2017:53) beskriver deras 

situation som att de måste springa snabbare än de enspråkiga eleverna och dessutom mot ett 

rörligt mål, eftersom även de enspråkiga eleverna hela tiden utvecklar sitt språk. 

Andraspråkselever kan också beskrivas ha en ”dubbel uppgift”, då de både ska lära sig ett nytt 

språk och lära på det nya språket (Sjöqvist 2011:67). Situationen försvåras ytterligare av att 

förståelsen för och kunskapen om andraspråkselevers utmaningar ofta saknas på beslutsfattande 

nivå och ibland också hos pedagogerna. Cummins (2017: 63-64) tar även upp hur pedagogers 

och beslutsfattares antaganden om språkförmåga (exempelvis flytande vardagsspråk) har 

inverkat negativt på tvåspråkiga elevers språkutveckling, till exempel i frågan om i vilken 

utsträckning nyanlända elever bör göra obligatoriska Nationella prov med stor inverkan på 

betygen.  

Problematiken kring NP, och utmaningar i skolan generellt sett, kan belysas utifrån 

sambandet mellan kognitiv utmaning och stöttningsmängd. Både Cummins (2017: 61) och 

Gibbons (2009:44) tar upp detta förhållande i form av en fyrfältsmodell. Cummins beskriver 
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kommunikationssituationer längs axlarna kognitiva krav och kontextstöd. Gibbons utgår från 

ett undervisningsperspektiv och använder modellen för att beskriva undervisningssituationer 

med varierande grad av stöd och utmaning. Deras modeller har jag sammanfört i figur 2 nedan. 

 

 

Figur 2 Undervisningens och lärandets fyra zoner (efter Mariani 1997, baserat på Cummins 2017: 61 
och Gibbons 2009: 44). 

Enligt figuren blir det lättare att hantera språket och genomföra uppgifter ju mer stöd man får 

av kontexten eller situationen, och uppgifterna blir mera krävande ju mer den tankemässiga 

utmaningen ökar och det kontextuella stödet minskar. Ur ett skolsammanhang beskriver 

modellen hur liten kognitiv utmaning kombinerat med låg stöttning i ett kontextreducerat 

sammanhang kan leda till uttråkning och ointresse, medan låg stöttning och hög kognitiv 

utmaning i sin tur kan leda till frustration och ängslan och att eleven ger upp. När den kognitiva 

utmaningen blir låg och stöttningen fortfarande är hög hamnar eleven i en trygghetszon, där 

utmaningar saknas och framstegen därmed uteblir. Den optimala fördelningen av utmaning och 

stöttning återfinns i lärande- eller utvecklingszonen.  

Det mesta av vardagsspråket kan beskrivas som kontextbundet och kognitivt enkelt medan 

kognitivt krävande och kontextreducerat språkbruk ofta behövs i skolsammanhang. Den 

färdighetsgrad som krävs för att lösa uppgifter i fältet uppe till höger, med hög kognitiv 
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utmaning och litet stöd av kontexten, är ett utvecklat skolspråk och kan alltså för en 

andraspråksinlärare ta upp till åtta år att nå. Granskar man uppgiften och skrivsituationen i NP 

hamnar nog de flesta andraspråkselever i den minst gynnande situationen, det vill säga framför 

sig har de en kognitivt väldigt krävande uppgift i en kontextreducerad situation utan tillräcklig 

möjlighet till stöttning och ett inte tillräckligt utvecklat språk. Fyrfältaren och distinktionen 

mellan BICS och CALP har enligt Cummins (2017: 63-64) tagits upp i samband med diskussion 

om i vilken grad nyanlända elever bör göra obligatoriska nationella prov med stor inverkan på 

betygen. Sahlée (2017:43) ställer sig kritisk till att nyanlända och elever med kort skolbakgrund 

och kort tid i Sverige ska skriva NP, då provet inte är skapat för att mäta dessa elevers 

färdigheter, utan färdigheter hos elever som gått i svensk skola hela sin skolgång och vuxit upp 

i ett svenskt sammanhang. Hon tar upp statistik som visar en ökning i andelen underkända NP. 

Sedan det målrelaterade betygssystemet infördes 1998 har andelen underkända stigit från 16,3 

% till 47,1 % år 2016 och under läsåret 2015/2016 underkändes en markant högre andel elever 

i provet, jämfört med tidigare år (Sahlée 2017:19). Sahlée menar att utvecklingen delvis kan 

sättas i samband med den stora invandringen och att elever i ett väldigt tidigt skede av sin 

språkutveckling tvingas skriva ett prov som är skapat för elever som gått i skola på svenska i 

nio år. 

När en elev skriver ett kognitivt krävande prov som NP och inte har möjlighet till särskilt 

mycket stöttning från varken kontexten eller läraren kan ett ämne som ligger nära eleven 

underlätta processen. Så är fallet ofta med de teman som väljs för NP: eleven ska ha en 

möjlighet att koppla temat till sitt eget liv och sina egna erfarenheter och behandla det utifrån 

sin egna kognitiva nivå. Om uppgiften har ett tema som andraspråkseleven har lätt att relatera 

till kanske inte tankarna springer så långt före språket och eleven har en chans att förmedla det 

innehåll den vill i sin text. Då kan även en kontextreducerad, kognitivt krävande skrivsituation 

utmynna i en godkänd text. 

3 Bedömning av elevtexter i det Nationella provets 
skrivdel 
I svenskämnet lär sig eleverna successivt att skriva mer analytiska, resonerande och 

generaliserande texter, så kallade diskursiva texter, till skillnad från enbart berättande texter. 

Eleverna tar till sig olika strategier för att skriva olika typer av texter, och lär sig att anpassa 
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texten efter situation och mottagare (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:10–12). Språkligt 

kräver diskursiva texter ett mer utvecklat skolspråk (CALP, se avsnitt 2.1). Efter grundskolan 

är det främst texter av diskursiv karaktär som skrivs i skolan, så det är viktigt för eleven att 

behärska denna texttyp. Jag ser denna typ av text som den mest intressanta att analysera 

eftersom den ställer flera olika krav på eleven, såväl innehålls- som språkmässigt. NP åk 9 ger 

eleverna möjlighet att välja mellan tre uppgifter, varav två är av diskursiv art.  

NP åk 9 består av tre delprov och är gemensamt för ämnena svenska och sva. Även 

bedömningsmatrisen är densamma för de två ämnena. Syftet med ämnesprovet är att elevernas 

kunskaper ska prövas så allsidigt som möjligt (muntlig förmåga, läsförmåga och skrivförmåga). 

Skrivförmågan testas i delprov C som genomförs på en gemensam provdag för hela landet. 

Eleverna får tre skrivuppgifter där de väljer en att genomföra under provets 200 minuter. 

Uppgifterna anknyter på olika sätt till temat för provet och de är inte kända för eleverna före 

provdatum. Eleverna kan använda läsprovets texthäfte som inspiration till sitt skrivande. Vid 

bedömning av texter i NP bedöms innehåll, struktur samt språk, stil och skrivregler med hjälp 

av en matris med beskrivningar av E-, C- och A-nivå för samtliga bedömningspunkter. Ett 

sammanvägt betyg ges enligt skalan E–A men inga preciserade kunskapskrav för betygen B och 

D finns. Betyget B och D innebär att kunskapskraven för det lägre betyget (E eller C) och till 

övervägande del för det högre (C eller A) är uppfyllda. I denna uppsats är jag enbart intresserad 

av bedömningspunkten språk, stil och skrivregler på E-nivå. 

Vilka faktorer spelar in vid bedömningen av den språkliga nivån i en elevtext? Palmér och 

Östlund-Stjärnegårdh (2015: 28) poängterar för det första att språk och stil ska skilja sig åt i 

olika typer av texter, men generellt gäller att språket ska vara varierat och tydligt i ordförråd, 

meningsbyggnad och meningslängd. De menar också att en god skribent kan arbeta med olika 

stilmedel, som till exempel retoriska frågor, kontraster, liknelser och metaforer. Utöver detta 

behöver skribenten också följa vedertagna regler för skriftspråk och stavning. Vid bedömning 

av andraspråkstexter måste språkets korrekthet och komplexitet vägas mot varandra och 

språkliga brister som inte stör förståelsen kan tolereras, enligt Palmér och Östlund-

Stjärnegårdh. Sjöqvist (2011:65–66) poängterar att komplexitet i språk och tanke alltid måste 

vara utgångspunkten när man sedan bedömer den språkliga korrektheten. 

  Synen på andraspråksinlärning har förändrats mycket och idag ser man inte på språkfel som 

något som måste åtgärdas direkt, utan som något som visar hur långt andraspråksinläraren har 

kommit i sin språkutveckling (Sjöqvist 2011:66). Till exempel processbarhetsteorin (som även 
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den beskriver språkutvecklingen i fem steg, se Håkansson 2013, Flyman Mattsson & 

Håkansson 2010, Eklund-Heinonen 2009, Pienemann 1998, Pienemann & Håkansson 1999) 

utgår från att det i språkinlärning finns en utvecklingsordning som innebär att en viss struktur 

inte kan användas produktivt förrän en struktur på en lägre nivå är processad. Detta innebär att 

felaktig användning av mer krävande språkliga konstruktioner kan vara ett tecken på att lättare 

konstruktioner är processade och att inläraren är på väg mot nästa steg i språkinlärningen. Men 

eftersom elever i NP åk 9 bedöms även för hur väl de följer skriftspråkets normer måste läraren 

alltid väga korrektheten mot innehållet som förmedlas. 

Bedömningsmatrisen ger följande beskrivning av bedömningspunkten språk, stil och 

skrivregler på E-, C- och A-nivå (mina svärtningar för att markera skillnader mellan nivåerna): 

 
Tabell 1 Betygssteg i bedömningsmatrisen för språk, stil och skrivregler i NP åk 9 (www.natprov.uu.se). 
 

 E-nivå C- nivå A-nivå 

Språk, stil och 
skrivregler 

Ordvalet är enkelt.  

 

 

 

Ordvalet är varierat 
och passar ungdoms-
tidningen, t.ex. genom 
ett ungdomligt språk-
bruk och läsartilltal. 

Ordvalet är träffande, 
varierat och specifikt 
och passar väl i ung-
domstidningen, t.ex. 
genom en konsekvent 
genomförd stil. 

 Meningsbyggnaden 
fungerar i huvudsak. 

Meningsbyggnaden är 
varierad och relativt 
väl fungerande.  

Meningsbyggnaden är 
varierad, träffsäker 
och väl fungerande. 

 Eleven följer i huvud-
sak skriftspråkets nor-
mer för skiljetecken 
och stavning. 

Eleven följer relativt 
väl skriftspråkets nor-
mer för skiljetecken 
och stavning. 

Eleven följer väl 
skriftspråkets normer 
för skiljetecken och 
stavning. 

 

Nivåbeskrivningarna är de samma i matriserna för svenska och sva. Till exempel utvecklingen 

från enkelt ordval på E-nivå till varierat på C-nivå och träffande, varierat och specifikt på A-

nivå är tydlig i matrisen, men för lärare kan det vara svårt att omsätta dessa beskrivningar i 

praktiken vid bedömning av elevtext. Var går gränsen mellan ett enkelt ordval på E-nivå och 

ett mindre enkelt ordval på underkänd, alltså F-, nivå? Hur många och hur grava fel i 

meningsbyggnad, stavning och användning av skiljetecken kan en text ha för att fortfarande få 

betyget E på denna punkt? Jag vill i min undersökning få en inblick i hur den lägre gränsen till 

E har tolkats av bedömande lärare. 
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4 Metod och material 
I detta kapitel presenterar jag bedömningsstödet Bygga svenska, som jag använder för att göra 

analysen, samt det uppsatsmaterial som undersöks och hur jag gått tillväga i min analys av detta 

material. Eftersom Bygga svenska är ett så nytt material och analysen bygger på det presenterar 

jag det ganska ingående. 

4.1 Bygga svenska 

I denna uppsats görs en analys av ett urval elevskrivna texter. Texterna granskas med hjälp av 

observationspunkter om specifika språkliga drag typiska för andraspråket svenska i utveckling. 

Dessa observationspunkter ingår i bedömningsstödet Bygga svenska, vars teoretiska bakgrund 

och uppbyggnad presenteras i detta kapitel. 

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever på 

grundskolan eller gymnasiet. Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9/gymnasiets 

introduktionsprogram. Åk 7–9 och gymnasiets introduktionsprogram presenteras i samma 

bedömningsstöd. Materialet togs fram på uppdrag av Skolverket av Institutionen för 

språkdidaktik vid Stockholms universitet och har bearbetats av Skolverket. Materialet är inte 

obligatoriskt att ta i bruk och kan användas parallellt med Skolverkets andra bedömningsstöd. 

För lärare som arbetar med nyanlända elever i gymnasieålder är detta det första 

bedömningsstödet anpassat för just denna elevgrupp. Förutom uppföljning av språkutveckling 

ger materialet läraren möjlighet att se och utveckla sin undervisning och tips på stöttning och 

elevuppgifter. I anslutning till materialet har Skolverket också publicerat elevtexter och 

inspelningar för att illustrera de olika stegen i utvecklingen. 

Materialet består av en bedömningsmodell med åldersrelaterade beskrivningar av elevens 

språkutveckling i fem steg, samt avstämningspunkter för de elever som ännu inte nått steg 1. 

De fem stegen beskrivs detaljerat för kompetenserna läsa, tala, lyssna, och skriva och lärare får 

mallar för att dokumentera elevens språkutveckling och återkoppla till elev och vårdnads-

havare. De två åldersgrupperna har samma observationspunkter förutom på färdigheten skriva, 

där de redogörs var för sig. Jag tar upp skillnader mellan åldersgrupperna i följande avsnitt. 

Bedömningsstödet utgår från en sociokulturell syn på språk och språkutveckling och betonar 

det sociala samspelet och stöttningens roll i inlärningen (se kapitel 2.1 och 2.2). Utvecklings-
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stegen och observationspunkterna har definierats efter utprövningar som material-

konstruktörerna genomfört (Bygga svenska 2017:59). Eftersom jag enbart ska fokusera på 

kompetensen skriva och främst den grammatiska aspekten av det textmaterial jag analyserar i 

denna uppsats går jag därför här djupare in i enbart den aspekten av bedömningsmaterialet. 

Bedömningen jag gör i denna uppsats sker till största del ur ett lexiko-grammatiskt perspektiv 

med fokus på val av ord och grammatiska strukturer, men till viss del beaktas även vissa 

genremässiga och stilistiska kvaliteter.  

4.1.1 De fem utvecklingsstegen inom färdighetsområdet skriva 

Eftersom jag intresserar mig för gränsen mellan årskurs 9 och gymnasieskola presenterar jag 

här enbart bedömningsmaterialet för årskurs 7–9 och gymnasieskolans introduktionsprogram 

som läser mot målen i läroplanen för årskurs 7–9. Inom områdena läsa, lyssna och tala är 

observationspunkterna desamma för de olika åldersgrupperna, men för skriva är de 

undantagsvis uppdelade enligt ålder; det finns en beskrivning för årskurs 7–9 och en 

beskrivning för gymnasieskolans introduktionsprogram. Detta förklaras i materialet (Bygga 

svenska 2017: 59) med att äldre elever i gymnasieåldern har en snabbare skrivutveckling än 

elever i högstadieåldern. För att kunna tillgodose de två åldersgruppernas behov har 

materialkonstruktörerna beskrivit språkutvecklingen hos elever i åldern 13–16 år med fler 

observationspunkter.  

Observationspunkterna för skriva i sin helhet i den form de läggs fram i bedömningsstödet 

finns i bilaga 1. De två versionerna av stegen på detta område skiljer sig inte drastiskt åt, men 

några skillnader finns. I stora drag kan man säga att observationspunkterna oberoende av ålder 

på nivåerna 1 och 2 fokuserar på referensbindning, meningsbyggnad och ordförråd, 

nominalfrasernas gradvisa utökning samt interpunktion och stavning. Från steg 2 och uppåt 

ingår även observationspunkter om genreanpassning, stilmedvetenhet och bildspråk. 

Styckeindelning introduceras på steg 2. I materialet förklaras att steget från att vara helt 

nybörjare på steg 1 till att vara något självständigare på steg 3 är större för elever i åldern 13-

16 år och därför delas steg 2 upp i en A- och en B-del.  

I observationspunkterna kan man se små skillnader i ordval mellan de två åldersgrupperna. 

Även exemplen som ges vid observationspunkterna kan variera, då de är autentiska av elever i 

den åldern. Jag tar här upp de mer framträdande skillnaderna, som är relevanta i detta arbete. 

På steg 1 för årskurs 7–9 finns punkten ”eleven använder omskrivningar när ord saknas”, som 
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inte finns med i steg 1 för gymnasieåldern. I 2B-delen för årskurs 7–9 ingår nominaliseringar 

och bildspråk, medan nominaliseringar och bildspråk dyker upp på steg 3 för gymnasieeleverna. 

På steg 3 för årskurs 7–9 finns ”eleven placerar bisatser i temaposition”, vilket återfinns i 

gymnasieelevernas observationspunkter redan på steg 2. Vidare står det för de yngre eleverna 

att de ”använder nominaliseringar, sammansättningar, metaforer och flerordsuttryck” medan 

det för gymnasieeleverna endast nämns att de ”använder oftare nominaliseringar och längre 

nominalfraser”. På steg 4 och 5 finns för årskurs 7–9 fem olika observationspunkter på 

respektive steg, medan det för gymnasiet endast finns 3. Skillnaderna ligger i beskrivningarna 

av ordförråd, ordvalets abstraktionsnivå, samt en extra punkt om textbindning för årskurs 7–9.  

Dessa skillnader har inverkat på mitt analysarbete. Texter skrivna av elever i årskurserna 7–

9 analyseras med hjälp av observationspunkterna för denna åldersgrupp och texter från 

gymnasieskolans introduktionsprogram analyseras med observationspunkterna för denna 

åldersgrupp. Vid analys av elevtext granskar man vilka av observationspunkterna skribenten 

visar prov på i texten. Det är vanligt att drag från olika utvecklingssteg finns i samma text, då 

en elev kan lära sig olika saker olika snabbt. Varje sats har analyserats och de i observations-

punkterna nämnda grammatiska detaljerna har markerats. Resultatet är sammanställt i de med 

bedömningsstödet bifogade mallarna för sammanställning, som är nerladdningsbara skrivbara 

pdf:er. Jag har markerat med x om flera förekomster finns och/om bara enstaka förekomster 

kan iakttas. En tom ruta innebär att ingen förekomst finns. De ifyllda mallarna kan ses i sin 

helhet i bilaga 2 och 3. 

4.1.2 Andraspråksdrag 

I Bygga svenska ges för varje utvecklingssteg exempel på andraspråksdrag som kan iakttas i 

elevtexterna. De ingår inte i mallen för sammanställning som kommer med bedömningsstödet, 

utan återfinns i anslutning till beskrivningarna av utvecklingssteg (Bygga svenska 2017:57–

76). Jag har tagit med dessa i min analys för att kunna se en bättre helhetsbild av elevernas 

språkliga nivå. Samtliga i bedömningsmaterialet nämnda andraspråksdrag, som de skrivits ut i 

materialet, framgår av tabell 2, organiserade enligt steg och åldersgrupp. Under analysen har 

jag markerat felaktigheter i texterna och bedömt vilken typ av andraspråksdrag det är frågan 

om.  

Andraspråksdragen som presenteras i tabell 2 beskriver olika nivåer i språket – morfologi 

(ordens struktur, form och bildning), syntax (fraser, satser och meningar) och lexikon (ordförråd 
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och ordanvändning). På morfologisk nivå nämns till exempel inkorrekt stavning och 

utelämnade eller inkorrekta böjningsändelser. Problematik på syntaktisk nivå kan vara 

ordföljdsfel i huvudsatser och bisatser och utelämnade satsdelar.  Kongruensfel kan räknas som 

ett fel på morfologisk eller syntaktisk nivå; det handlar om att böja orden i en fras korrekt utifrån 

genus, species (bestämdhet) och numerus, vilket är en aktivitet både på ordnivå (rätta ändelser) 

och på frasnivå (flera ord påverkas) vilket ingår i syntaxen. På lexikal nivå nämns avvikelser i 

flerordsuttryck, prepositionsfel, samt överanvändning av frekventa, allmänna ord och brist i 

precision i ordval och idiomatiska uttryck.  

Andraspråksdragen är betydligt fler för gymnasieeleverna. Gymnasieeleverna kan till 

exempel ha avvikande artikelbruk, prepositionsbruk, specifikt avvikande bisatsordföljd samt 

inkorrekta eller utelämnade ändelser, drag som inte nämns för åk 7–9. Avvikande 

ordanvändning och brist i precision är i sin tur andraspråksdrag som enbart nämns för de yngre 

eleverna. Brist i precision kan enligt materialet (Bygga svenska 2017:64) visa sig i att eleven 

inte lyckas sätta ord på något mer abstrakt eller komplext som eleven vill uttrycka. Ett tecken 

på bristande precision kan också vara när en elev skriver långa meningar med många 

förklarande bisatser och sammanfogade huvudsatser, i stället för färre, mer precisa ord och 

konstruktioner. En annan iakttagelse är att stödkonstruktörerna använder olika former för 

beskrivning av samma fenomen. De varierar mellan satsdel och satsdelar men förklarar inte om 

det kan förväntas att äldre elever på steg 1 och 4 kan tappa flera satsdelar än på steg 2 och yngre 

elever bara tappar enstaka satsdelar på steg 1 men kan tappa fler på steg 2. På grund av 

oklarheten kommer jag inte att ta ställning till detta. 
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Tabell 2 Andraspråksdrag för varje utvecklingssteg i Bygga svenska (2017:57–76). 

Steg Årskurs 7–9 Gymnasieskolan 

Steg 1 Utelämnad satsdel 
Inkorrekt morfologi 
Utebliven kongruens 

Utelämnade satsdelar 
Utelämnad preposition 
Avvikande morfologi 

Steg 2 Utebliven inversion 
Utelämnade satsdelar 
Avvikande verbböjning 
Avvikande bestämdhet 
Avvikande genus och kongruens 

Avvikelser i flerordsuttryck 
Överanvändning av frekventa, 
betydelsesvaga verb 
Utebliven inversion 
Avvikande bisatsordföljd 
Utelämnad satsdel 
Avvikande kongruensböjning 
Avvikande morfologi och 
prepositionsbruk 

Steg 3 Avvikande ordföljd 
Avvikande kongruens 
Avvikande ordanvändning 

Utebliven inversion 
Avvikande bisatsordföljd 
Avvikande artikelbruk 
Avvikande morfologi och 
prepositionsbruk 
Överanvändning av frekventa, 
betydelsesvaga verb 
Avvikelser i flerordsuttryck 

Steg 4 Avvikande ordföljd 
Överanvändning av allmänna verb 
I sammanhanget allmänt eller 
överanvänt ordval  
Brist i precision 

Bortfall av satsdelar 
Inkorrekt ordföljd 
Avvikande tempus 
Inkorrekta eller utelämnade ändelser 
Avvikande bestämdhet 

Steg 5 Brist i precision i ordval och 
idiomatiska uttryck 
Överanvändning av ord 

Avvikande ordföljd 
Avvikelser i konstruktioner 
Avvikande bestämdhet 
Avvikande preposition 
Inkorrekt genus 

 

På steg 2, 3 och 5 kan man se en stor skillnad mellan de yngre och de äldre elevernas förväntade 

språkliga korrekthet. Att de yngre eleverna har fler andraspråksdrag på steg 2 än på övriga steg 

kan förklaras med att det uppskattats att vägen från steg 2 till steg 3 är längre för yngre elever 

än för lite äldre elever. Även gymnasieeleverna beskrivs ha flest andraspråksdrag just på steg 

2. Tolkar man dessa observationspunkter verkar steg 2 vara en extra hög tröskel att ta sig över 

för båda elevgrupperna. På steg 3 har de yngre eleverna bara tre stycken explicit uttryckta 

andraspråksdrag, och det är sista gången ett drag som kan kopplas till morfologi nämns 
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(avvikande kongruens) – från steg 4 är fokus främst på lexikala brister, förutom det syntaktiska 

problemet ordföljdsfel. Vidare verkar steg 5 för den yngre elevgruppen kännetecknas av i stort 

grammatiskt korrekta texter men med ett mindre precist ordförråd, medan gymnasieelevernas 

texter fortfarande kan ha väldigt påtagliga andraspråksdrag rent grammatiskt men förväntas ha 

ett utvecklat ordförråd. Denna skillnad förklaras med äldre andraspråkselevers kognitivt högre 

nivå och större erfarenhet. Av andraspråksdragen är det avvikande ordföljd som hänger med 

längst hos båda åldersgrupperna, till steg 4 för åk 7–9 respektive steg 5 för gymnasieelever. För 

att sammanfatta informationen om NP (kapitel 3) och Bygga svenska kan alltså en elevtext ha 

många andraspråksdrag även i NP, men det får inte hindra förståelsen av texten. De 

innehållsliga kraven är fortfarande de samma som för förstaspråksskribenter. 

4.2 Analysmaterial 

Analysmaterialet i denna uppsats består av 30 elevtexter från det Nationella provet i svenska 

som andraspråk år 2013. De kommer från provgruppens arkiv vid Uppsala universitet och är 

inskickade av lärare från hela landet efter provet. Texterna är utvalda enligt uppgift och betyg; 

alla elever har skrivit uppgift 2 och fått bedömningen E på språk, stil och skrivregler eller det 

sammanvägda betyget E. Med dessa urvalskriterier fick jag ett sampel på 137 texter, som 

reducerades till de 30 första texterna som vid en snabb genomläsning verkade ha tydliga brister 

i språket. Detta urval gjorde jag för att jag vill granska vid vilken språklig nivå en elev kan 

godkännas i provet. Jag valde att granska 30 texter eftersom det är ett ganska stort sampel men 

inte för stort att analysera inom tidsramen för denna uppsats. 

Med proven har lärare skickat ett formulär med uppgifter om bedömningen men i övrigt 

varierar det hur mycket ytterligare information som finns. Information om elevernas tid i 

Sverige eller modersmål saknas för majoriteten av eleverna, så jag har inte tagit ställning till 

dessa faktorer i analysen av materialet. Jag har inte heller tagit ställning till skribenternas kön, 

då detta inte är relevant i denna analys. För de flesta elever förekom dock information om 

födelseår eller skolform, vilket gav mig följande åldersfördelning (tabell 3):  

Tabell 3 Åldersfördelning i analysmaterialet. 

Ålder 16 år eller 
yngre 

Ålder över 16 år 

24 skribenter 6 skribenter 
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Åldern är uträknad utgående från elevens födelseår och året då provet genomfördes. Bland 

elevtexterna med åldersinformation var 17 stycken 16 år eller yngre och 4 stycken över 16 år 

gamla vid provtillfället. I de fall elevens åldersinformation inte fanns bland det inskickade 

materialet (9 stycken), har jag utgått från information om vilken skolform eleven gått i. 

Elevtexter från grundskolor (7 stycken) har jag klassat som 16 år eller yngre och elever från 

gymnasieskolor (2 stycken) som över 16 år gamla. Gymnasieeleverna har troligtvis gått på 

språkintroduktionsprogram som arbetar mot kunskapskraven för årskurs 9, vilket är orsaken till 

att de skrivit detta prov. Sammantaget innebär detta att 24 texter har granskats med hjälp av 

observationspunkterna för årskurs 7–9 och 6 texter har granskats med gymnasieskolans 

observationspunkter. Den yngre åldersgruppen (16 år eller yngre) benämner jag fortsättningsvis 

grupp A och den äldre åldersgruppen (över 16 år) grupp B. Inom varje grupp har texterna 

numrerats A1–A24 samt B1–B6.  

Uppgiften som eleverna löst är av diskursiv typ där eleven ska resonera kring och jämföra 

hur det är att vara kille eller tjej. Uppgiftsbeskrivningen är följande (www.natprov. 

nordiska.uu.se):  

 

Kille/Tjej  
Vad spelar det för roll om du är kille eller tjej? Hur påverkas din egen och 
andras bild av dig? Vilka förväntningar och krav möter du, hur uppfostras du 
och hur ser samhället på dig?  

Ungdomstidningen Kim efterfrågar texter där ungdomar resonerar om vad 
det innebär att vara kille eller tjej. Du bestämmer dig för att bidra.  

Skriv ditt bidrag till ungdomstidningen. Resonera om vad det innebär att 
vara kille eller innebär att vara tjej. Jämför gärna. Ge exempel från din egen 
erfarenhet.  

Rubrik: Kille/Tjej 
 

Samtliga elevtexter har fått det sammantagna betyget E, alltså har de enligt bedömande lärare 

ett godtagbart innehåll, tillräckligt utvecklat språk och en fungerande struktur i sin 

uppgiftslösning. Eftersom styckeindelning är en av observationspunkterna i Bygga svenska har 

jag också tagit ställning till detta i min analys, trots att det i bedömningsmatrisen för provet 

ingår i bedömningspunkten struktur. Jag har inte någon information om någon elev nått högre 

än E på de övriga bedömningsdelarna. 

Av gymnasietexterna är 2 stycken skrivna på dator och 4 handskrivna. Av de yngre elevernas 

texter är 7 stycken skrivna på dator och 17 stycken handskrivna. Jag har arbetat med 
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papperskopior av texterna. Texterna varierar i längd från kortare texter på cirka 150 ord till 

längre texter med cirka 600 ord. I uppgiftsbeskrivningen finns inte någon rekommenderad 

ordmängd. 

 

4.3 Etik 

Vid användning av elevtexter ur provgruppens arkiv förbinder sig forskaren till att värna om 

skribenternas anonymitet. Detta innebär att jag i materialpresentationen inte anger vilka skolor 

eleverna gått i, enbart stadium, och att jag i den härpå följande resultatpresentationen enbart tar 

upp kortare exempel ur textmaterialet. Jag har också valt bort textbitar som innehåller 

personliga exempel som möjliggör identifiering av skribenten. 

5 Resultat 
I detta kapitel redogör jag för resultatet av textanalysen av de 30 elevtexter jag haft till mitt 

förfogande. Först presenteras resultatet för de yngre elevernas texter (5.1) och sedan för de äldre 

(5.2). Därefter följer en jämförelse mellan grupperna (5.3). I redogörelsen för vardera 

åldersgruppen ges en beskrivning av hur de relevanta utvecklingsstegen manifesterat sig i 

elevtexterna. Några texter fungerar som typexempel för stegen och exempel plockas ur dessa. 

De är utvalda utgående från sin profil i sammanställningen av observationspunkterna (se bilaga 

2 och 3). I denna presentation ingår även kommentarer om andraspråksdrag som kan iakttas i 

exempeltexterna (se bilaga 4 och 5), för att ge en bättre helhetsbild av dem. En utförligare 

kommentar om andraspråksdrag och fördelningen av dessa över utvecklingsstegen ingår som 

ett eget avsnitt i respektive delkapitel (5.1.5 och 5.2.4).  

I bedömningsmaterialet Bygga svenska behöver en elev inte uppfylla alla punkter på ett 

tidigare steg för att gå vidare till följande steg på vissa punkter. Till exempel kan textbindningen 

ligga på en högre nivå än pronomenanvändningen eller ordförrådet. Det är vanligt att texterna 

visar drag av mer än ett utvecklingssteg. Viktigt att komma ihåg vid analysen är också att en 

enda text inte säger så mycket om elevens hela språkliga repertoar, då provtexten bara är ett 

stickprov. 
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5.1 Språkutvecklingssteg i de yngre elevernas texter 

I detta kapitel redogör jag för resultatet av analysen av de yngre elevernas texter. Den 

sammanställda analysen finns i bilaga 2. En överblick av resultatet för elevgrupp A, alltså 

eleverna i åldersgruppen 16 år eller yngre, visar att alla skribenterna har nått steg 3 i sin 

språkliga utveckling på någon eller samtliga observationspunkter, men med viss variation. 

Några har till och med drag av steg 2b. Många elever (9 av 24) visar prov på alla grammatiska 

drag man kan iaktta på steg 3, medan några fortfarande saknar en del eller flera. De har också 

en varierande mängd andraspråksdrag i sina texter på detta steg. Flera av eleverna visar också 

drag av steg 4, närmare bestämt 17 av 24 skribenter. Av dessa skribenter har ingen tydliga drag 

av alla observationspunkter, men 4 stycken visar något prov på samtliga punkter. Även på steg 

4 varierar andraspråksdragen i texterna. Enbart 3 texter visar även drag av steg 5. I det följande 

redogör jag för språkliga drag på de aktuella språkutvecklingsstegen 2, 3, 4 och 5 (se bilaga 1 

och 2). Jag har valt ut några av texterna med mest enhetlig profil på stegen. 

5.1.1 Steg 2 

Bland texterna av de yngre eleverna finns några som är betydligt mindre utvecklade än de flesta 

andra. Tre av texterna, text A5, A11 och A12, visar brister redan på steg 2b. Dessa texter 

uppvisar ett vardagligt, oavancerat ordförråd, och få eller inga exempel på utbyggda 

nominalfraser. De visar försiktiga drag av steg 3, men inga drag högre än det. Texterna 

kännetecknas av en enklare meningsbyggnad än övriga texter, exempelvis i text A5 finns en 

framförställd bisats och i text A11 och A12 finns två stycken. Exempel på lite mer avancerade 

ordval eller flerordsuttryck är ”men de är inte alltid folk respekterar dig hur man ser ut eller 

hur man klär sig” i text A5 och ”det skulle vara pinsamt att vara tjejig” i text A12. Några 

exempel på utbyggda nominalfraser finns i text A11: ”det som innebär att vara en kille” och en 

upprepning av konstruktionen i följande stycke, men då handlar det om vad det innebär att vara 

tjej, samt ”det finns några som är jobbig”. Formuleringen vad det innebär att vara tjej/kille 

finns med i uppgiftsbeskrivningen och är således inte elevens egen konstruktion. Alla tre 

texterna har brister i interpunktion, stavning och styckeindelning, vilket karaktäriseras av 

satsradningar och ologiska hopp i innehållet. Ett stycke i text A11 låter så här: 

(1) Jag är en kille och Jag är altid så glad för att Jag är en kille Jag tycker att killar är ibland taskiga 
dem slår mycket och Jag har en flickvän som är jätte snäll 
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I detta citat framkommer osäkerhet i stavning (altid), versalisering (stavar genomgående Jag 

med versal), pronomenanvändning (dem i subjektsposition), satsradning (understrukna), 

ordföljd (att killar är ibland taskiga) samt utebliven interpunktion i slutet av den långa 

meningen. Innehållet är svårt att följa på grund av dels satsradningen, dels att flera olika tankar 

finns i samma mening till stor del utan sambandssignaler. Konjunktionen och överanvänds, till 

exempel mellan satserna dem slår mycket och Jag har en flickvän som är jättesnäll. 

Subjunktionerna för att, att och som används korrekt trots att det inte är tydligt vilken sats för 

att relaterar till – satsen före eller satsen efter.  

5.1.2 Steg 3 

Urvalet texter på steg 3 är stort, då samtliga texter i samplet visar drag av detta utvecklingssteg. 

Jag presenterar några texter som illustrerar de observationspunkter som finns på detta steg. 

Text A9 är en av texterna som ligger på steg 3 och har en förhållandevis utvecklad 

meningsbyggnad. I denna text finns till exempel följande avancerade mening med fyra bisatser, 

då skribenten resonerar kring varför föräldrar behandlar söner och döttrar olika (bisatsinledarna 

understrukna): 

(2) Jag trör att det är eftersom föräldrar är osäkert för att det finns så många illa saker som kan 
hända till en tjej. 

Denna skribent kan kontrollera den invecklade konstruktionen. I hela texten blir dock stilen 

vardaglig och talspråklig och innehållet rörigt, så trots att eleven använder ett stort antal olika 

konjunktioner och subjunktioner i korrekta sammanhang, samt har variation i temapositionen 

och använder olika typer av bisatser, saknar texten den precision och stilanpassning (till 

exempel en högre grad av abstraktion) som är kännetecknande för steg 4 och steg 5.  

En annan text som är stark på steg 3 men inte ännu visar så många drag av steg 4 är text 

A20. Denna skribent berättar målande om skillnader mellan killar och tjejer men med en 

talspråklig ton bestående av ord som alltså/asså, skit snål, skitsnackare och glider från ämnet i 

sin text. Skribenten är dock även en påhittig språkanvändare och skriver till exempel:  

 
(3) Det finns många sorters dåliga vänner som t.ex. skitsnackare och rykteskapare, jag tycker att 

dem här två exemplen är dem värsta med en dålig vän. 
(4)   tjejer kan dö för skor 
(5)   (det enda som är dåligt med kärlek är att man kan) få sitt hjärta krossat 
(6)   att man inte är en bra vän bakom ryggen 
(7)   för mig är sporten min andra religion 
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Detta målande språk i text A20 kunde till och med kunna beskrivas vara på steg 5, men i övrigt 

saknar texten tydligheten och variationen som förknippas med högre steg. Meningsbyggnaden 

är bristfällig med bristfällig interpunktion, versalisering och satsradning. Flera skribenter på 

steg 3 verkar ha viljan men inte den språkliga kapaciteten att uttrycka mer avancerade 

tankegångar. 

5.1.3 Steg 4 

På steg 4 finns också flera texter med många förtjänster. Jag presenterar bitar ur A2, A7 och 

A8. Text A2 uppvisar ett moget resonemang som speglas av ett mer abstrakt och precist 

språkbruk. Denna skribent skriver till exempel: 

 
(8)   Idag upplever jag stora skillnader mellan tjejer och killar i samhället 
(9)   När en kille och en tjej har samlag är det tjejen som får ta konsekvenserna 

  
Dessa meningar visar exempel på korrekt ordföljd efter förställda adverbial och bisatser samt 

ett mer utvecklat ordförråd (t.ex. orden upplever, skillnader, samlag och konsekvenser) och att 

eleven behärskar vissa flerordsuttryck (ta konsekvenserna). Senare i texten skriver eleven även:  

 
(10)  Killar i den åldern är otrogna mot tjejer. 

 
Detta exempel ur text A2 innhåller ett till flerordsuttryck (vara otrogen mot) samt kongruens 

med flera ord mellan huvudordet och adjektivet (killar... är otrogna) samt en utbyggd 

nominalfras (killar i den åldern). Texten har dock också flera andraspråksdrag och bryter i stilen 

– som kontrast till ovannämnda välgjorda meningar finns också: 

 
(11)  En tjej i min ålder krävs det av henne att klara sig i skolan  
(12)  De flesta tjejer får inte ut med killar. 

  
I exemplen ovan finns ordföljdsfel och exempel på att ord saknas. Kongruensen fungerar inte i 

alla meningar trots flera korrekta konstruktioner, och eleven har försökt använda lite svårare 

ord och uttryck men inte riktigt lyckats, till exempel skrivit skiljer på istället för skyller på och 

överanvänt konjunktionen varken – eller, stavat värken. Det finns även brister i interpunktionen 

med flera satsradningar. Sammantaget visar dock denna elev att språket är på väg att utvecklas 

mot ett mer avancerat, anpassningsbart språk och att risktagandet lönar sig. 
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En annan text på steg 4, A7, är betydligt mer ojämn i meningsbyggnaden men visar även 

den på ett moget resonemang med ett för uppgiften anpassat mer abstrakt ordförråd. Denna elev 

skriver till exempel:  

 
(13) Nu, även om våran samhälet är befriad från köns diskriminering, vi är fortfarande plågat av 

stereotyper. 
 

I denna mening använder eleven den ovanligare subjuntionen även om, specifika, abstrakta ord 

som könsdiskriminering och stereotyper, samt det mindre frekventa verbet plåga i particip, 

plågat av. I sin text jämför eleven dagens kroppsnorm med ”tidig barock” och drar till med ord 

som tvättbrädesmagar, något som visar på allmänbildning och medvetenhet om den svenska 

hälsojargongen idag.  

Elev A8 i sin tur skriver:  

 
(14) Båda är människor som är Guds skapelse. En tjej ska inte bli orättvis behandlad bara för att 

den är en tjej medans killen lever livet. 
  
Här finns exempel på mindre frekventa ord som skapelse, samt uttrycken bli orättvis behandlad 

och leva livet. Eleven fortsätter senare sitt resonemang med att ta upp en situation där killar kan 

bli orättvist behandlade:  

 
(15) Killen kämpar och kämpar så att företaget går på vinst men får inte befordran istället får tjejen 

befordran eftersom tjejen är ihop med chefen så hon har fördel. 
 
Trots satsradningar så finns det i denna mening flera ord och uttryck med väldigt specifik 

betydelse, som att företaget går på vinst, få befordran och ha (en) fördel. Eleven kan också 

göra texten narrativt intressant då den skriver om hur killen kämpar och kämpar. Helt 

stilanpassad är dock inte elevens text, då det senare står att det enda som skiljer en tjej från en 

kille är att tjejen har ”en fitta och tuttar”. 

5.1.4 Steg 5 

Av de 24 texterna skrivna av de yngre eleverna visar enbart 3 stycken (text A3, A6 och A15) 

drag av steg 5 och i samtliga fall enbart 1-3 av de 5 punkter som beskrivs på detta steg. Alla tre 

texterna visar ett bredare ordförråd och större självsäkerhet med idiomatiska uttryck.  



27 

 

Ett gemensamt drag för A3, A6 och A15 är att de innehåller någon form av metaforer, 

liknelser eller flerordsuttryck. Text A15 visar dock också brist på precision i idiomatiska uttryck 

eller ordval, till exempel: 

 
(16)  jag tänkte aldrig på att hon hade en bra hjärta  
(17)  så får jag bilder på dem, hur dem är som person 

 
Uppgiften inbjuder dock inte till ett språk med mycket metaforer och liknelser, så jag har främst 

letat efter flerordsuttryck. Några exempel på flerordsuttryck ur texterna A3 och A6 är: 

  
(18)  folket har en uppfattning om att killarna är starkare 
(19)  tjejen och killen hjälps åt ... om man kommer överens 
(20)  detta kan bero på att 

 
Ett uttryck som återfinns i en stor del av analysmaterialet är olika former av det i uppgiften 

använda vad spelar det för roll (om). Skribenten till A6 har utnyttjat detta men visar också att 

den behärskar uttrycket och kan använda det själv:  

 
(21)  I dagens samhälle spelar det inte så stor roll om du är tjej eller kille.  

 
Skribenten har korrekt lagt till satsadverbet inte och adverbet så som bestämning till adjektivet 

stor. Ibland träffar eleverna inte riktigt rätt vid användning av svårare uttryck, till exempel då 

det i A3 står att ”det finns vissa (föräldrar) som har för vana att första barnet ska vara en kille” 

och att en kvinna ”ramlar ner sig”.  

Det som dessa tre starka skribenter har gemensamt är att de använder mindre frekventa och 

mer precisa ord. I text A3 används befolkningspyramider, arv och förfäder, i A6 försörja sin 

familj, uppdatera bilder och tilläga att ingen är perfect. A15 börjar använda lite mindre 

frekventa ord, som skapa konflikter, bevisar, göra plastikoperation, knapast och konsekvenser 

i korrekta sammanhang trots vissa brister i form. 

I text A3 kan man se en i stort varierad och fungerande textbindning och meningsbyggnad. 

Denna elev har fortfarande brister i sitt språk, till exempel kan det saknas ord, satsradning kan 

förekomma, böjningsändelser kan utebli och ord felstavas och felanvändas, men texten är ändå 

enkel att följa och uttrycker många komplexa tankar om orsaker och följder. Eleven presenterar, 

tar ställning och drar slutsatser. Här är en del av inledningsstycket i text A3: 
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(22) En del av befolkningen i världen anser att det finns skillnad mellan en tjej och en kille, däremot 
den andra delen tycker inte att det finns någon skillnad. Detta beror vart man bor i stadsdelen 
och vilket samhälle och miljö man lever i.  

 
Eleven presenterar två sidor i frågan och går sedan in på att reda ut orsaker till de två 

förhållningssätten. Eleven använder synonymerna anser att och tycker att samt uttrycket beror 

(på). Vad eleven menar med stadsdelen är dock oklart. Lite senare i texten reder skribenten ut 

skillnader mellan ”fattiga” länder och utveckland landet Sverige och avslutar resonemanget på 

följande sätt: 

 
(23) Men i en utveckland land som Sverige tror inte att de har stora problem med vilken kön man 

har, till och med om man är hen eller inte. Kvinnor har lika mycket rättigheter som en man 
har. Det är bra, då får inte män i detta fall känna sig bättre. De kan inte hota kvinnorna, om en 
mamma hennes jobb är viktigare än pappans, då får pappan var pappa ledig. vi som barn måste 
försöka förstå att det finns ingen skillnad. 

 
I detta exempel ser man att eleven tar risker i ordanvändningen (utveckland landet ~utvecklade 

landet, möjligtvis en feltolkning av ordet utvecklingsland), samt har förståelse för pronomenet 

hen och begreppet pappaledighet. Text A3 är den starkaste texten i detta analysmaterial, men 

som vi ser av exemplen är språket fortfarande i utveckling, och det är främst i ordförrådet som 

den högre nivån börjat synas. Några av eleverna har tagit större risker när de uttryckt 

komplexare tankar, medan risktagandet hos andra börjar resultera i fler korrekta konstruktioner.  

5.1.5 Andraspråksdrag i de yngre elevernas texter 

Jag har granskat andraspråksdragen i elevtexterna på steg 2, 3, 4 och 5. Den sammanställda 

analysen finns i bilaga 4. Eleverna visar ofta drag av flera olika utvecklingssteg, och därför kan 

de också visa andraspråksdrag på olika nivåer. Jag redogör här för alla elever som nått de olika 

stegen och därför kan någon elev räknas två gånger på de drag som finns på flera olika steg, 

som till exempel avvikande ordföljd på steg 3 och steg 4. På steg 2 nämns utebliven inversion, 

som räknats som avvikande ordföljd på högre nivåer. Vidare innebär det att elever som haft 

andraspråksdrag på en lägre nivå har dessa drag även om deras språkliga förtjänster är på en 

högre nivå. Många av texterna som har avvikande kongruens, som inte finns kvar som ett 

andraspråksdrag på steg 4, har nått steg 4 på andra observationspunkter, så andraspråksdraget 

har alltså följt med trots att andra aspekter av språket har utvecklats. Jag redogör nu för 

förekomsten av andraspråksdrag på de granskade stegen.  
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På steg 2 finns flest andraspråksdrag angivna för denna elevgrupp: utebliven inversion, 

utelämnade satsdelar, avvikande verbböjning, avvikande bestämdhet, avvikande genus och 

kongruens. Trots att enbart 3 texter fortfarande har lite kvar att utveckla på steg 2 kan dessa 

andraspråksdrag iakttas även i flera andra texter. Utebliven inversion finns i 16 texter, 

utelämnade satsdelar finns i 12 av 24 texter, avvikande verbböjning i 14 texter och avvikande 

bestämdhet kan ses i 12 texter. Avvikande genus och kongruens finns i 20 texter, men 

kongruens är räknat också på steg 3. Texterna där kongruensavvikelser beror på genusfel är 

betydligt färre, bara 7 stycken. Andraspråksdragen som Bygga svenska beskriver som typiska 

på steg 2, återfinns även i några av samplets starkaste texter, exempelvis text A3.  

På steg 3 anger bedömningsmaterialet tre andraspråksdrag: avvikande ordföljd, avvikande 

kongruens och avvikande ordanvändning. Resultatet visar att 22 av de 24 skribenterna har 

avvikande ordföljd i sin text, 20 skribenter har avvikande kongruens, som tidigare nämnts, och 

7 stycken har avvikande ordanvändning. De verkar alltså ha svårare med rent grammatiska 

utmaningar på denna nivå, kanske för att ordförrådet ännu inte är så utvecklat och skribenterna 

i denna uppgift inte tar så många risker med just ord, då uppgiften kan lösas med ett 

vardagligare, mer elevnära ordförråd. Långa meningar med många olika informationsled och 

satsradning förekommer och i en text finns ingen styckeindelning alls, fastän innehållet har en 

struktur.  

På steg 4 anges följande andraspråksdrag: avvikande ordföljd, överanvändning av allmänna 

verb, allmänt eller vardagligt ordval samt brist i precision. Av de 17 texter som är på steg 4 har 

14 stycken avvikande ordföljd, 7 stycken överanvänder allmänna verb, 14 stycken har ett 

allmänt eller vardagligt ordval och 13 stycken har brister i precision. Även på steg 4 finns de 

tidigare nämnda långa meningarna med satsradningar, som jag tolkat som en typ av 

precisionsbrist. Andraspråksdrag är alltså vanliga på steg 4. Ett andraspråksdrag som inte finns 

med i de yngre elevernas observationspunkter är bortfall av ord och satsdelar, men jag har 

iakttagit detta drag i 6 av texterna på denna nivå. Detta andraspråksdrag faller enligt 

bedömningsstödet bort på steg 2, men texterna där det förekommer kan alltså vara på betydligt 

högre nivå än så. Det finns dessutom med som ett vanligt andraspråksdrag för gymnasieelever 

på steg 4.  

Det är bara tre texter som kommit upp till steg 5 och på detta steg anges bara två andra-

språksdrag: brist i precision i idiomatiska uttryck och ordval, överanvändning av ord. I de tre 

texterna finns många av de andraspråksdrag som nämnts på de lägre stegen, men i en av texterna 



30 

 

kan man se just brist i precision i idiomatiska uttryck eller ordval och i en annan finns 

överanvändning av ordet ”spel”, då eleven skriver om att ”spela Barbiespel”. Elevtexterna på 

steg 5 har dock inte kommit så långt in i utvecklingen på detta steg, utan den högre nivån märks 

främst av i ordförrådet. De har fortfarande en meningsbyggnad förknippad med lägre steg.  

Sammantaget är den språkliga nivån väldigt varierande inom betyget E bland de yngre 

eleverna. Alla texterna har nått steg 3 men variationen på detta steg är stor inom såväl förtjänster 

som andraspråksdrag. Av dessa texter visar över hälften drag av steg 4 men bara några stycken 

av steg 5. Samtliga texter har tydliga andraspråksdrag, varav kongruensfel, ordföljdsfel och 

utelämnade ord är de vanligaste. Även brist i precision förekommer i flera texter, både på 

ordnivå men också i form av de tidigare nämnda långa meningarna med många sammanfogade 

huvudsatser och många bisatser, vilka i princip kan vara grammatiskt korrekta, men speglar en 

osäkerhet om hur man bygger texter.  

5.2 Språkutvecklingssteg i de äldre elevernas texter 

I detta kapitel redogör jag för resultatet av analysen av de äldre, alltså över 16 år gamla, 

elevernas texter. De utgör analysgrupp B. Observationspunkterna anpassade för 

gymnasieskolans förberedelseprogram är inte lika detaljerade som de för grundskolans årskurs 

7–9. I kapitel 4.1.1 redogjorde jag för några av de skillnader som finns. Det är 6 stycken texter 

som analyserats med hjälp av dessa punkter. Den sammanställda analysen finns i bilaga 3. 

Samtliga texter har nått steg 3 eller mer, så observationspunkterna jag behövt använda är de för 

steg 3, 4 och 5 (se bilaga 1). 

Granskningen visar att 5 av 6 texter ger prov på alla observationspunkter på steg 3 och en 

text har några brister på denna nivå. Enbart 3 av 6 texter ger prov på samtliga 

observationspunkter på nivå 4. Två av dessa texter uppfyller även några observationspunkter 

på steg 5 och den tredje texten en av observationspunkterna på denna nivå. I följande avsnitt 

presenteras exempel ur texterna på de olika stegen och andraspråksdrag i dessa texter. Det är 

dock fråga om ett litet sampel, och därmed ett begränsat underlag. 

5.2.1 Steg 3 

Samtliga texter i denna åldersgrupp har nått steg 3 eller ett högre steg i sin språkutveckling. 

Alla texterna förutom en är tydligt på steg 3: de har en större variation av konjunktioner, 

adverbial och bisatsinledare, de är skrivna med en varierad meningsbyggnad, samt har ett 
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varierat ordförråd med ett lite mer idiomatiskt språk, nominaliseringar och längre nominal-

fraser. Skribenterna är i stort säkra på stavning, interpunktion och styckeindelning. Jag 

presenterar här de texter som inte nått ett högre utvecklingssteg än steg 3, nämligen B1, B2 och 

B5. 

Den elevtext som inte visar lika tydliga drag av alla observationspunkter på steg 3 är text 

B2. Bristerna finns i ordförrådets variation och avsaknad av idiomatiska uttryck. Det finns något 

flerordsuttryck, t.ex. tar hand om och några mindre frekventa ord, som överlever och tvingar. 

Denna text har dock även flera brister som stör läsningen. Ett frekvent fel är att ord saknas, 

vilket exemplifieras nedan:  

 
(24)  killar vill alltid roligt i skolan 
(25)  det är fritt land 

 
I exemplet ovan ur text B2 är det verb som fallit bort i den första meningen. I den andra 

meningen har artikeln ett fallit bort. I denna text är också böjningsändelser felaktiga, till och 

med i frekventa ord som killar, killor. Det finns även många ordföljdsfel. Denna text har viss 

variation i fundamentet samt olika typer av bisatser och konjunktioner men få exempel på 

flerordsuttryck och längre nominalfraser, och inga nominaliseringar. Andraspråksdrag i denna 

text är samtliga som nämns i bedömningsstödet på steg 3: utebliven inversion vid omvänd 

ordföljd, avvikande bisatsordföljd, avvikande artikelbruk (de saknas ofta), samt avvikande 

morfologi och prepositioner. Även verben är vanliga och betydelsesvaga. Avvikelser i 

flerordsuttryck finns ej, men så finns det inte så många flerordsuttryck över huvud taget.  

Skribenterna i texterna B1 och B5 befinner sig också på steg 3 och har inte ännu så tydliga 

drag av steg 4. Vid närmare granskning av B1 finns det många andraspråksdrag och 

meningsbyggnaden är enklare samt språket mindre idiomatiskt än andra texter på högre nivå i 

samplet. Det förekommer osäkerhet i kongruens: ”ingen märkar att det finns något konstig”. 

Det finns problem med ändelser i både substantiv och verb: märkar (verb), killer – killerna 

(substantiv), gränsar (substantiv) som hinder (verb) tjejer, prepositionsmissar: ”de har rätt för 

allting”, ”skiljer henne eller honom av de andra”, osäker ordanvändning: ”om man pratar om 

likheten då är det stillet och modellet som är viktigaste för både tjejer och killar” (min gissning 

är att eleven syftar på stil och mode). Förtjänster i denna text är at eleven använder mer 

avancerade sambandsmarkörer, som ”för den första... för den andra... för den tredje” och 

”både... och” på ett korrekt sätt, varierar fundamenten om än bara en gång med en bisats, har 
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ett flertal utbyggda nominalfraser samt styckeindelning, stavning och interpunktion som 

fungerar i stort.  

Text B5 ger prov på försök till svårare ordval och konstruktioner, exempelvis i följande 

meningar (avvikelserna kursiverade): 

 
(26)  Allt beror på persons handlingar. 
(27) tjejer köra bil lugnt och fint men killar vill alltid visa att dom är besta och kan kör för fort än 

andra i trafik. 
  

I det första exemplet framgår det av sammanhanget att ordet handlingar troligtvis borde vara 

färdigheter eller styrkor, då eleven fortsätter med att beskriva jobb som passar killar och tjejer 

beroende på deras egenskaper. Senare i texten används ordet handlingar i ett korrekt 

sammanhang: ”Vi alla ska ta ansvar för våra handlingar”. 

I den andra exempelmeningen ovan, som handlar om skillnader mellan tjejer och killar i 

trafiken, räcker inte språket till den jämförande konstruktionen kan köra fortare än. 

Tempusformer och bestämningar får ge vika för den längre konstruktionen, men den 

idiomatiska beskrivningen lugnt och fint används på ett korrekt sätt. Text B5 visar prov på 

många korrekt använda flerordsuttryck, vilket ingår som en observationspunkt för de yngre 

eleverna, men inte gymnasieeleverna. Jag tycker dock att det är värt att nämna då detta är ett 

utmärkande drag och en styrka i denna text. 

5.2.2 Steg 4 

På steg 4 finns bara en exempeltext. Den text som nådde steg 4 men inte riktigt steg 5, text B6, 

är i stort en stark text. Texten har en varierad meningsbyggnad med flera förställda bisatser och 

adverbial, korrekt ordföljd även i de flesta avancerade satserna samt ett bredare ordförråd med 

mindre frekventa ord som tillstånd, egendom, patriakat, tryghet och frihet, och konstruktionen 

lagarna stiftas. Text B6 har en meningsbyggnad som är närmare steg 5 än steg 4 och som kan 

sägas vara den bästa och mest varierade bland gymnasietexterna, bättre än de texter som annars 

visar fler drag av steg 5.  

Texten B6:s andra styrka är ett idiomatiskt språk, vilket följande två exempel visar prov på:  

 
(28)  Att se världen utanför huset är det som en dröm man aldrig kan nå 
(29)  Varje man är som en kung  
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I det första exemplet ur text B6 har skribenten infogat ett extra subjekt före subjunktionen som, 

vilket gör att konstruktionen blir en fråga trots att den inte är det i sammanhanget.  

B6 är som sagt stark jämfört med andra texter i samplet. Det finns dock tre andraspråksdrag 

(avvikande bestämdhet, två fall av felaktig ordföljd samt bortfall av satsdelar) men även andra 

grammatiska missar. Styckeindelningen haltar i början av texten och felaktiga pronomen eller 

syftningsproblematik förekommer på några ställen. Det finns en felaktig konstruktion: 

 
(30)  I mitt hemland är det ca; 65 % av män patriakat. 

 
Det är i denna mening svårt att förstå vad eleven menar och varifrån informationen kommer, 

men viljan att uttrycka ett mer avancerat innehåll skiner igenom.  

5.2.3 Steg 5 

Text B3 och B4 visar vissa drag av steg 5; de har fortfarande många språkliga brister men också 

styrkor som skiljer dem från de övriga. B3 är en ganska ojämn text med flera mycket 

välformulerade delar varvat med mindre genomtänkta, språkligt svaga delar. Den stora 

kvalitetsskillnaden mellan meningar i denna text illustreras av följande exempel från olika delar 

av texten:  

 
(31) De människor som jag stött på som haft mest självinsikt gällandes attraktion är de tjejer som 

säger att de attraheras av ”Bad Boys”. 
(32) När en kille har ihop med en tjej så tycka man att han ska ta hand om henne och älska henne 

som möjligt. 
(33) Ja, vi är bättre än killar på såna (min kommentar: stanna hemma och vara hemmafru) men 

ändå man måste har jämlikhet som är den viktigaste. 
 

Den första meningen är avancerad och korrekt, så när som på formen gällandes. I mening två 

är skribenten osäkrare. Det saknas ord och verbet tycka saknar böjningsändelse. Skribenten blir 

osäkrare mot slutet av texten, där man hittar den tredje meningen. Här är skribenten vagare och 

gör flera andraspråksfel. Ordföljden haltar, ord saknas och ordet såna stavas talspråkligt. Jag 

känner mig osäker på hur mycket skribenten påverkats av textmaterialet de fått ta stöd av under 

provsituationen, eftersom den språkliga nivån varierar så mycket. Jag har inte haft tillgång till 

detta material och kan därför inte kommentera detta närmare.  

Text B4 har ett diskuterande tonfall och skribenten ställer många retoriska frågor genom 

hela texten. I ett stycke står det till exempel så här:  
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(34) Spelar skillnader viktiga rollen mellan oss? Flickorna anses bräckliga, inte så starka som 
pojkarna, vanligtvis är de liten. Ibland tror man att en liten tjej inte kan göra något själv. I 
verkligheten är de starkare än en kille. Kanske skillnaderna är inte den viktigaste faktorn här, 
men det är också en del av att hur titta man på kön. Utseende är lika viktigt vid bedömningen 
eller? 

 
I exemplet ovan använder skribenten mer abstrakta konstruktioner, som vid bedömningen, den 

viktigaste faktorn och ger en förklaring till det svårare ordet bräckliga. Det finns dock 

ordföljdsfel, kongruensfel och felaktiga meningskonstruktioner med saknade ord. Denna text 

förefaller vara ett typiskt exempel på att tankarna springer före och språket haltar efter. Text B3 

har en mer varierad meningsbyggnad än B4 och är inte så ojämn som B4, men båda skribenterna 

tar upp svårare frågor kring partnerskap och könsnormer, vari konstruktionerna och ordförrådet 

är på en abstraktare nivå. Bägge skribenterna är fortfarande i början av steg 5, men har kommit 

något längre i språket än de övriga skribenterna. I dessa texter finns det en tydligare vilja att ta 

itu med svåruttrycka tankar och ta risker, trots att de än så länge lönar sig enbart på ordnivå. 

5.2.4 Andraspråksdrag i de äldre elevernas texter 

Granskningen av andraspråksdrag sammanfattas i detta avsnitt och kan ses i bilaga 5. Några 

drag har redan nämnts i ovanstående avsnitt, då de varit relevanta att nämna vid vissa exempel, 

men de återges här i sin helhet. 

På steg 3 anges i bedömningsstödet följande andraspråksdrag: utebliven inversion, 

avvikande bisatsordföljd, avvikande artikelbruk, avvikande morfologi och prepositioner, 

frekventa, betydelsesvaga verb samt avvikelser i flerordsuttryck. Nästan samtliga elevtexter har 

utebliven inversion och avvikande morfologi och prepositioner. Fyra av texterna har avvikande 

ordföljd och tre av texterna har även avvikande artikelbruk, frekventa och betydelsesvaga verb 

samt avvikelser i flerordsuttryck. Den avvikande texten i samplet är text B6 som inte har några 

av andraspråksdragen som nämns på steg 3. Text B3 har bara utebliven inversion och avvikande 

morfologi och prepositioner. 

På steg 4 är följande andraspråksdrag vanliga: bortfall av satsdelar, inkorrekt ordföljd, 

avvikande tempus, inkorrekta eller utelämnade ändelser samt avvikande bestämdhet. Samplets 

svagare texter, som bara nått steg 3, har samtliga andraspråksdrag. Inkorrekt ordföljd och 

avvikande bestämdhet finns i alla granskade texter. Bortfall av satsdelar förekommer i en av de 

starkare texterna, avvikande tempus förekommer i en annan av de starkare texterna och 

inkorrekta eller utelämnade ändelser i två av de starkare texterna. 
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På steg 5 nämns följande andraspråksdrag: avvikelser i konstruktioner, avvikande ordföljd, 

avvikande bestämdhet, avvikande preposition och inkorrekt genus. En av de texter som nått 

steg 5 har fortfarande på denna nivå samtliga i materialet nämnda andraspråksdrag, medan den 

andra texten har fyra av de 5 nämnda andraspråksdragen på denna nivå; det som inte finns i 

denna text är inkorrekt genus. Den text som fortfarande sticker ut är text B6, som inte ens på 

denna nivå uppvisar mer än ett andraspråksdrag: avvikande bestämdhet.  

Sammanfattningsvis är också gymnasieelevernas färdighetsnivå varierande inom betyget E. 

De uppvisar dock en högre mognad i textinnehållet vilket speglas i språket i form av mer precisa 

konstruktioner och bättre meningsbyggnad. De språkligt svagare texterna i samplet skiljer sig 

från de andra främst i ordförrådets bredd och precision, men i stort sett samma andraspråksdrag 

återfinns i texter ända upp till steg 5. Även för gymnasieeleverna är det avvikelser i ordföljd 

som följer med längst, ända upp till steg 5.  

5.3 Sammanfattande kommentar 

De två elevgrupperna visar inte så stora skillnader i den språkliga utvecklingsnivån. 

Andraspråksdrag är vanliga upp till steg 5 och de vanligaste av dessa är ordföljdsfel. Även 

kongruensfel förekommer utbrett i båda grupperna. I många texter saknas också ord som 

bestämda artiklar, prepositioner och vissa satsdelar. Textlängden kan dock variera; de kortaste 

texterna återfinns bland de yngre elevernas texter. 

I stort visar gymnasieeleverna lite större säkerhet när det kommer till meningsbyggnad. I de 

yngre elevernas texter är det vanligt att meningarna blir väldigt långa med oräkneliga och och 

men och bisatser, vilket gör att texterna tappar fokus och tankegångarna inte blir lika tydliga. I 

de äldre elevernas texter fungerar interpunktion och styckeindelning bättre. Ensamstående 

bisatser är också vanligt förekommande i båda elevgrupperna. 

Det finns inte heller så stora skillnader mellan elevernas ordförråd. De elever som i 

gymnasiegruppen nått steg 5 har ett lite mer utvecklat ordförråd än de yngre eleverna som också 

nått detta steg och de äldre elevernas texter tar också upp lite abstraktare frågor än de yngre. En 

liten skillnad i mognad kan alltså skönjas, men samplet äldre skribenter är väldigt litet i 

jämförelse med de yngre så det går inte att dra några definita slutsatser utifrån detta sampel.  

Resultatet stämmer överens med bedömningsmaterialets slutsats om skillnader mellan äldre 

och yngre elevers språkutveckling (se kapitel 4.1.1 och 4.1.2). De äldre eleverna verkar 

snabbare nå ett mer avancerat språk då de även hunnit längre i sin kognitiva utveckling. I övrigt 
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är texternas språkliga nivå likartad i form av förtjänster och andraspråksdrag. De skillnader som 

i bedömningsstödet finns angående andraspråksdrag uppfattar jag inte som så tydliga i mitt 

sampel. Överlag har jag inte upplevt att elevtexterna uppvisar så stora skillnader då man jämför 

de två åldersgrupperna. Flera av andraspråksdragen som kan förväntas av de äldre eleverna på 

högre utvecklingssteg finns också i de yngre elevernas texter. 

Avslutningsvis vill jag kommentera analysens validitet och reliabilitet. Det finns i denna typ 

av textanalys en risk för subjektiva tolkningar på grund av öppna formuleringar i 

bedömningsstödet, exempelvis ord som variation och bredd, och formuleringar som mindre 

frekventa och mer precisa ord samt högre grad av abstraktion. Det jag bedömt som ett mindre 

frekvent eller mer precist ord kanske inte en annan bedömare skulle ha bedömt på samma sätt. 

Jag har utgått från de exempel som nämns i bedömningsstödet (se bilaga 1) och de associationer 

jag får angående abstraktionsnivå utgående från dem. Bedömningsstödet Bygga svenska är 

uppbyggt för att läraren ska kunna följa elevens progression, vilket innebär att granskning av 

bara en text inte kan ge en bild av elevens progression och utveckling. Formuleringar som 

”använder oftare metaforer, liknelser och flerordsuttryck” eller ”börjar använda bildspråk” 

eller ”använder fler olika konjunktioner och adverb än på tidigare steg” är anpassade för detta 

syfte. Slutligen vill jag poängtera att mitt sampel av texter skrivna av gymnasieelever inte heller 

har varit tillräckligt stort för att pålitliga, generaliserbara slutsatser ska kunna dras. 

6 Diskussion 

I denna uppsats hade jag som syfte att tydliggöra vilken den grammatiska färdighetsnivån, eller 

den så kallade språkliga utvecklingsnivån är hos elever som får ett godkänt betyg i det 

Nationella provet i svenska som andraspråk för årskurs 9. Detta har jag gjort genom att 

analysera ett urval elevtexter och se dels på språkliga förtjänster, det vill säga tecken på 

språkliga framsteg, dels på andraspråksdrag i texterna. Texterna har analyserats med hjälp av 

observationspunkter framtagna av Skolverket i bedömningsstödet Bygga svenska. I detta 

material delas språkutvecklingen in i fem steg, som i detalj beskriver grammatiska drag 

andraspråksinläraren behärskar på respektive steg. Jag arbetade utifrån två frågeställningar: På 

vilka språkutvecklingssteg enligt Bygga svenska ligger godkända elevtexter i Nationella provet 

för årskurs 9? Vilka andraspråksdrag, enligt beskrivningen i Bygga svenska, finns i dessa texter 

och hur fördelas dessa i förhållande till språkutvecklingsstegen? Ett övergripande syfte var 



37 

 

också att ge en ökad insikt i bedömningskriteriet språk, stil och skrivregler på E-nivå i det 

Nationella provet. Min hypotes, baserad på mina erfarenheter som lärare till nyanlända elever 

på gymnasiets språkintroduktionsprogram samt bedömningsstödets beskrivning av stegen, var 

att godkända elevtexter skulle vara ungefär på steg 4 eller högre enligt distinktionen i Bygga 

svenska. I detta kapitel diskuterar jag vad resultatet ger för svar på dessa frågor. 

6.1 Språkutvecklingssteg på E-nivå 

På vilka språkutvecklingssteg är då godkända elevtexter i Nationella provet för årskurs 9 i 

genomsnitt? Majoriteten av texterna i mitt sampel visade sig vara på steg 3. Steg 4 är det näst 

vanligaste steget. Texterna är alltså i regel på ett lägre steg än jag inledningsvis förmodade att 

de skulle vara. De texter som ligger på steg 4 och steg 5 motsvarar bättre vad jag förväntade 

mig av godkända texter. Mest överraskande var att det även fanns texter som inte visade prov 

på alla drag på steg 3, utan till och med kan sägas vara i slutet av steg 2. De svagaste texterna 

är också till innehållet ganska magra jämfört med flera andra texter i samplet. Elevtexterna med 

betyget E på bedömningspunkten språk, stil och skrivregler har alltså generellt sett en lägre 

grammatisk nivå än jag förväntade mig av godkända texter och mellan texter med samma betyg 

finns en större variation än jag trodde. Resultatet kan tänkas stödja att andraspråksinlärare inte 

ska skyddas från kognitivt krävande uppgifter och att uppgiftens elevnära tema underlättade 

skrivandet. 

De elever som kommit längst i sin språkutveckling hade främst utvecklat ett bredare 

ordförråd än övriga skribenter och anpassade sitt språk till innehållet på ett bättre sätt, men hade 

fortfarande stora brister i språket i övrigt. De vågade sig på abstraktare frågor och tog upp 

mindre vardagliga exempel, varpå språkbruket också lyftes till en högre nivå, om än inte till en 

så träffsäker och varierad nivå som kan iakttas i förstaspråkstexter. I de svagare texterna var det 

vanligt att stilen var vardagligare och exempel som eleverna tog upp låg nära deras egna 

erfarenheter, vilket inte inbjöd till ett mer avancerat språk. Det fanns enstaka texter med i stort 

fungerande syntax och varierad, träffsäker textbindning. I dessa texter har skribenterna visat att 

de kommit längre i språkutvecklingen, alltså att den skriftliga förmågan på andraspråket börjat 

närma sig den kognitiva åldern.  
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6.2 Andraspråksdrag och fördelning över språkutvecklingsstegen 

Min andra fråga handlade om hur många andraspråksdrag, enligt beskrivningen i Bygga 

svenska, som finns i dessa texter och hur dessa fördelas i förhållande till 

språkutvecklingsstegen. Texterna i mitt material visade prov på samtliga i bedömningsstödet, 

på relevanta utvecklingssteg, nämnda andraspråksdrag. Brister fanns på språkets olika nivåer, 

från morfologisk till syntaktisk och lexikal nivå. Även de starkare texterna innehöll många 

andraspråksdrag, också på både syntaktisk och morfologisk nivå. Andraspråksdragen följde 

överlag jämnt över alla stegen, med vissa undantag. Andraspråksdrag på lexikalisk nivå var 

allmänt förekommande på alla utvecklingssteg. Resultatet visar att elevtexterna främst bedömts 

för sina styrkor både språkligt och innehållsmässigt. 

Det är intressant att det i materialet också finns texter på ganska låga utvecklingssteg som 

inte har så många av de i bedömningsstödet angivna andraspråksdragen. Detta kan förklaras 

med att ett andraspråksdrag även kan vara att texterna är i stort korrekta, men enkla (Bygga 

svenska 2017:64). Motsatsen till denna iakttagelse är att många av de starkare texterna visade 

andraspråksdrag som bedömningsstödet förknippade med steg 2. En del av dessa 

andraspråksdrag återfinns även dock i högre steg för äldre elever. Sammantaget kunde ibland 

drag som nämndes på vissa nivåer för enbart den ena åldersgruppen vara relevanta även i texter 

i den andra åldersgruppen eller på ett högre eller lägre utvecklingssteg. En förklaring till denna 

avvikelse kan ligga i elevernas ålder; det är nästan ingen skillnad om man är 16 år i slutet av 

årskurs 9 eller 16 år i början av gymnasiets språkintroduktionsprogram, så resultatet kanske inte 

är så konstigt ändå. Samtliga elever har passerat pubertetens början och sitter enligt detta 

resultat i ungefär samma båt vad gäller andraspråksutveckling. Dessutom visar det att 

uppgiftens höga kognitiva nivå leder till olika typer av risktaganden; antingen har texterna ett 

korrektare men enklare språk eller flera fel men i komplexare sammanhang. 

6.3 Vad säger resultatet om bedömningen av språk, stil och 
skrivregler på E-nivå? 

Frågan om vilket utvecklingssteg som krävs för att bli godkänd i NP väcktes då 

bedömningsstödet publicerades våren 2017. Enligt min erfarenhet skiljer sig lärares uppfattning 

om hur långt i språkutvecklingen en andraspråkselev bör ha kommit för att klara NP åk 9. 

Eftersom Bygga svenska inte är satt i förhållande till kunskaps- och betygskrav ska det inte 

användas i betygsättande syfte, men jag anser att det kan vara till stor hjälp för att konkretisera 
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bedömningspunkten språk, stil och skrivregler. Denna studie visar att bedömningsstödet är 

användbart även för elever som skriver provet och kan användas för att tydliggöra elevers 

språkliga nivå. 

Mitt resultat ger insyn i bedömningen av bedömningsmatrisens beskrivning av E-nivå inom 

bedömningspunkten språk, stil och skrivregler. Sammantaget har lärare godkänt texter på en 

ganska låg nivå, steg 3 och till och med steg 2, med många andraspråksdrag och enkelt språk. 

Man kan alltså säga att ett enkelt ordval kan vara så enkelt som på steg 2 och uppåt. Orden kan 

innehålla fel i genus och stavning, de kan brista i precision, överanvändas, felanvändas och 

ordanvändningen kan brista i idiomatiska uttryck. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak då 

den motsvarar beskrivningen av steg 3 och uppåt med alla de andraspråksdrag som förväntas, 

det vill säga olika typer av avvikelser i ordföljd, kongruens, morfologi och prepositionsbruk 

samt bortfall av satsdelar, avvikande tempus, och inkorrekta eller utelämnade ändelser. Att i 

huvudsak följa skriftspråkets regler för skiljetecken innebär att satsradning i stor utsträckning 

kan godkännas och regler för huvudsats och bisats inte behöver beaktas. 

Efter att ha granskat de svagaste texterna i materialet kan jag till viss del förstå varför de 

blivit godkända: innehållsmässigt har eleverna löst uppgiften, om än inte alltid med ett så 

utvecklat innehåll, och texterna har en struktur, om än i vissa fall haltande. Jag kan dock också 

föreställa mig, att elever med det minst utvecklade språket i början av språkutvecklingssteg 3 

möter stora utmaningar i sina fortsatta studier. Att min analys visar exempel på godkända texter 

på ett ganska lågt utvecklingssteg kan tolkas på olika vis: att kraven faktiskt inte behöver ställas 

högre än så för godkänt betyg eller att lärare för lättvindigt ger godkända betyg till elever med 

ett språk i utveckling och fortsatt behov av mycket stöttning. Den senare tolkningen styrks av i 

inledningen nämnda gymnasielärares oro för sina andraspråkselevers språkliga nivå i början av 

gymnasiet. Dessa utsagor är dock av enskilda lärare utifrån deras personliga upplevelser, inte 

baserade i forskning. 

I kontrast till gymnasielärares frustration över att många andraspråkselever kommer till 

gymnasiet med lägre språklig färdighetsnivå än förväntat kan de senaste årens Nationella 

provresultat ställas. Den stora ökningen i underkända prov kan som Sahlée menar sättas i 

samband med den stora invandringen och att många skribenter är i ett väldigt tidigt skede av 

sin språkutveckling. Jag håller med Sahlée (2017: 43) om att det är orättvist att dessa elever 

måste göra skrivuppgiften som ett prov. Ser man till uppgiftens svårighetsgrad är den för många 

elever långt utanför den optimala utvecklingszonen, vilket inte tjänar i språkutvecklande och 
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språkstärkande syfte. Att statistiken visar att fler blir underkända i nuläget kan indikera antingen 

att lärare är strängare i sin bedömning, eller att elever skriver sämre resultat. Mitt textsampel 

kommer från år 2013, alltså några år före den senaste ökningen av underkända prov och före 

den senaste invandringstoppen, så det ger inte en helt aktuell bild av läget. Mitt resultat inbjuder 

till några slutsatser i provets fördel, trots att nackdelarna fortfarande är många. 

Vid tolkning av resultatet måste man även beakta några för bedömning av andraspråkstexter 

viktiga synpunkter som troligtvis vägt in vid lärarnas bedömning av texterna.  För det första tar 

andraspråksskribenter alltid en risk när de skriver: antingen skriver de grammatiskt korrekt men 

uttrycker inte mer avancerade, kognitivt utvecklade tankar, eller så skriver de mindre korrekt 

grammatiskt men får med ett större, mer fokuserat innehåll. I mitt sampel finns exempel på 

båda dessa lösningar. Oavsett val, är det på bekostnad av något annat och detta gör 

andraspråksbedömningen så svår. När vet läraren att eleven har en stilistisk säkerhet på 

bekostnad av språklig korrekthet och förutsättningarna att klara sig på en högre utbildning utan 

att det blir för svårt och därmed nedtryckande för elevens hela utbildning och inlärning? Mitt 

resultat pekar mot att språket inte väger störst när lärare bedömer andraspråkstexter, utan att 

fokus läggs på andra kompetenser, till exempel innehåll eller struktur. För det andra kan det 

finnas kulturella skillnader i hur man uttrycker sig och bygger upp texter i olika genrer. Detta 

kan medföra att eleven inte uttrycker sig stilistiskt eller innehållsmässigt så som lärare i svenska 

kanske förväntar sig. Detta har inte varit en del av min analys, men jag har vid några texter 

upplevt att ett sådant kulturellt inflytande kanske kan ligga bakom överraskande tonfall eller 

stilistiska grepp.  

7 Avslutande kommentar 
Denna studie har visat att elever med ett relativt nyutvecklat andraspråk på en ganska låg 

utvecklingsnivå kan bli godkända på det Nationella provet i svenska som andraspråk. Resultatet 

visar också en stor spridning i språklig utvecklingsnivå inom betygsteget E på 

bedömningspunkten språk, stil och skrivregler. Spridningen syns såväl i språkliga förtjänster 

som i mängden andraspråksdrag och andra strukturella brister i text. Ett större sampel skulle 

behövas för att kunna se hur stor spridningen verkligen är, men man kan alltså skönja en 

variation redan i ett litet sampel texter som vid första anblick kan anses ha ett språk i utveckling.  
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Resultatet styrker att det finns ett behov av att tydliggöra vilken språklig nivå en elev behöver 

vara på för att få godkänt på bedömningspunkten språk, stil och skrivregler i provet. Resultatet 

kan anses antyda att en del texter godkänns med ett otillräckligt språk. Jag hyser oro över att ett 

språk i början av steg 3 är ett för lågt utvecklingssteg för fortsatta, självständiga studier. Elever 

på detta steg är enligt bedömningsstödet Bygga svenska fortfarande i behov av mycket stöttning 

från sin lärare (Bygga svenska 2017: 62, 72). Detta väcker frågor om hur lärare resonerar i sin 

bedömning av den språkliga aspekten och vilka implikationer bedömningen har för eleven. 

Elever kan dock inte bestraffas för att de inte kommit så långt i sin andraspråksutveckling, 

utan måste ges möjlighet att arbeta utifrån sin kognitiva mognadsnivå. Man måste ha i åtanke 

att elever även med ett knaggligt språk kan uttrycka kognitivt avancerade tankar och behöver 

få gå vidare till nästa steg i utbildningen för att kunna fortsätta utvecklas och bibehålla 

motivationen genom undervisning i utmaningszonen (Cummins 2017: 61, Gibbons 2009: 38-

39). Denna studie har visat mig hur svårt det är att bedöma elevens kognitiva kompetens i 

förhållande till den språkliga korrektheten, men också att det är ett område inom bedömning av 

andraspråkstexter som behöver klargöras, såväl för läraren som för eleven. 

Studien ger infallsvinklar till flera tänkbara forskningsområden. Ett sådant område kan vara 

att genom analys av ett större sampel kartlägga variationen i språklig utvecklingsnivå inom 

betygsteget E. Analysen kan även utvidgas till att omfatta högre betygssteg för en bredare bild 

av andraspråkselevers språkutveckling i förhållande till betygskrav i sva-ämnet. Upplägget 

inbjuder också till att jämföra med bedömningen av förstaspråkselevers språkliga nivå. En 

potentiell forskningsmöjlighet skulle också kunna vara att jämföra lärares bedömningar över 

tid för att se om en förändring har skett, eller att fördjupa sig i lärares resonemang vid 

bedömning av andraspråkstexter.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Utvecklingssteg för årskurs 7–9 och gymnasieskolans introduktionsprogram 
inom området skriva enligt Bygga svenska.
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Bilaga 2 Sammanställning av analysen, åk 7–9. 
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Bilaga 3 Sammanställning av analysen, gymnasieskolans introduktionsprogram. 
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Bilaga 4 Andraspråksdrag i elevtexter, åk 7–9. 

Steg Årskurs 7–9 Antal elevtexter där draget 
förekommer 

Steg 1 Har ej granskat denna nivå Har ej granskat denna nivå 

Steg 2 Utebliven inversion 
Utelämnade satsdelar 
Avvikande verbböjning 
Avvikande bestämdhet 
Avvikande genus och kongruens 

16/24 
12/24 
14/24 
12/24 

20 (varav 7 st med genusfel) 

Steg 3 Avvikande ordföljd 
Avvikande kongruens 
Avvikande ordanvändning 

22/24 
20/24 
6/24 

Steg 4 Avvikande ordföljd 
Överanvändning av allmänna verb 
I sammanhanget allmänt eller 
överanvänt ordval  
Brist i precision 

14/17 
3/17 

 
10/17 
9/17 

Steg 5 Brist i precision i ordval och 
idiomatiska uttryck 
Överanvändning av ord 

 
1/3 
1/3 
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Bilaga 5 Andraspråksdrag i elevtexter, gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Steg  Gymnasieskolan Antal elevtexter där draget 
förekommer 

Steg 1 Har ej granskat denna nivå Har ej granskat denna nivå 

Steg 2 Har ej granskat denna nivå Har ej granskat denna nivå 

Steg 3 Utebliven inversion 
Avvikande bisatsordföljd 
Avvikande artikelbruk 
Avvikande morfologi och prepositionsbruk 
Överanvändning av frekventa, betydelsesvaga 
verb 
Avvikelser i flerordsuttryck 

5/6 
4/6 
3/6 
5/6 

 
3/6 
3/6 

Steg 4 Bortfall av satsdelar 
Inkorrekt ordföljd 
Avvikande tempus 
Inkorrekta eller utelämnade ändelser 
Avvikande bestämdhet 

2/4 
4/4 
2/4 
3/4 
4/4 

Steg 5 Avvikande ordföljd 
Avvikelser i konstruktioner 
Avvikande bestämdhet 
Avvikande preposition 
Inkorrekt genus 

2/3 
2/3 
3/3 
3/3 
1/3 

 


