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Sammandrag 
Denna studies syfte har varit att synliggöra den grammatiska färdigheten hos 

andraspråkselever i kursen SVA 1 i delprov C på det nationella provet. Detta har genomförts 

genom att undersöka språkutvecklingsnivåer och andraspråksdrag i elevtexter. Slutligen 

diskuteras om Bygga svenska kan användas som bedömningsstöd för andraspråksutveckling i 

gymnasieskolan. För att genomföra denna analys har Skolverkets bedömningsstödet Bygga 

svenska används.  

I denna studie har 18 elevtexter analyseras och deras uppkomna andraspråksdrag och 

nådda språkutvecklingssteg har markerats med X i diverse scheman.  

Resultatet visade att eleverna i denna studie presterar på varierande språkutvecklingssteg 

gällande olika aspekter men där majoritetens skriftliga språkutveckling låg på steg 4. Ett fåtal 

elever befann sig på steg 5 och ett fåtal befann sig på steg 3. Analysens undersökta 

andraspråksdrag har nästintill alla förekommit i samtliga elevtexter. Utifrån detta resultat 

drogs slutsatsen att för vissa elever kan man använda Bygga svenska som bedömningsstöd i 

gymnasieskolan. Dessutom gjordes upptäckten att ett undervisningsfokus på att utveckla 

skolordförrådet behövs för dessa elever.  

 

Nyckelord: Bygga svenska, språkutvecklingssteg, andraspråksdrag, svenska som andraspråk, 

gymnasieskolan 
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1 Inledning 

En god skriftlig språkförmåga innebär att fler möjligheter öppnas upp för dig som 

demokratisk medborgare. Språkriktighet och en god skriftlig språkförmåga har, i och med, 

digitaliseringen blivit ett viktigare element i såväl arbetsliv som i samhället där skriftlig 

kommunikation och dokumentation har ökat (Bylin 2020). Arbetsgivare bekräftar att de väljer 

bort arbetssökande som inte uppnår en tillräckligt hög skriftlig nivå och universitetslärare 

larmar om studenternas sjunkande skrivförmågor (Rydberg 2020). Samtidigt har en stor andel 

svenska som andraspråks-elever svårigheter med att uppnå ett godkänt resultat på det 

nationella provet (Skolverket 2019) och flertalet lärare uttrycker i forum att det finns 

svårigheter med att bedöma vad som betraktas som godkänd språkriktighet. Men vilken 

språklig nivå har elever som blivit godkända på det nationella provet i svenska som 

andraspråk? Elever som läser på yrkesutbildningar behöver endast läsa kursen svenska 1 eller 

svenska som andraspråk (SVA) 1. Även om språket troligen utvecklas i andra ämnen under de 

andra två gymnasieåren så behöver eleverna inte delta i mer svenskundervisning. Ett godkänt 

betyg i SVA 1 för elever på yrkesprogram kan därför ge en ungefärlig bild av vilken 

språknivå eleverna lämnar gymnasiet med. Dessutom förtjänar även de elever som uppnår en 

godkänd nivå att få utveckla sitt språk för att bredda sina möjligheter. Att många elever inte 

uppnår en godkänd nivå kan bero på att lärarna inte lyckas individualisera utbildningen för 

sina andraspråkselever (Hyltenstam & Lindberg 2013, s. 13). Ett uppdrag som kan vara svårt i 

de heterogena grupperna som svenska som andraspråk-grupper oftast brukar vara. För att 

kunna utveckla elevernas språkförmåga behöver deras andraspråksutveckling bedömas för att 

man som lärare ska kunna organisera undervisningen så att eleverna utvecklar sitt språk 

utifrån den nivå som de behärskar men bedömningsstöd för gymnasiet är en bristvara. En elev 

med en lägre språkutvecklingsnivå behöver stöttning för att kunna utveckla sitt språk mot en 

målspråksenlig nivå. I högstadieskolan samt på gymnasieskolans introduktionsprogram finns 

bedömningsstödet Bygga svenska som syftar till att stötta elevernas språkutveckling. En 

fundering hos mig är om samma bedömningsstöd går att använda i gymnasieskolan för att 

bedöma och stötta andraspråkselevernas språkutveckling. 

Utifrån det ovanstående väcktes frågan kring vilka språkutvecklingsnivåer som  

uppnås i Bygga svenska hos elever med betyget E på den skriftliga delen i det nationella 

provet i SVA 1 och om bedömningsstödet Bygga svenska även kan användas på gymnasiet 
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som stödmaterial för en vidare andraspråksutveckling. För att bedömningsstödet ska kunna 

användas i gymnasieskolan behöver det finnas observationspunkter i Bygga svenska som inte 

är uppnådda.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att synliggöra den grammatiska färdigheten i Bygga svenska 

som uppnås hos andraspråkselever som erhållit betyget E i kursen SVA 1 i delprov C på det 

nationella provet som skrivs i årskurs 1 på gymnasiet. Betyget E är det lägsta godkända 

betyget och representerar därför minimumkraven för den skriftliga produktionen. Detta 

genomförs med Bygga svenska som analysmetod där elevernas språkliga förtjänster/ 

språkutvecklingsnivåer och andraspråksdrag analyseras och bedöms för att få en helhetsbild 

av elevernas grammatiska färdighet. Kaya förklarar att genom att identifiera 

andraspråksdragen kan man se var i språkutvecklingen inläraren befinner sig (2020, s. 14). 

Syftet med studien preciseras i följande frågeställningar:  

 

• På vilka språkutvecklingsnivåer ligger andraspråkselevers texter som har erhållit 

betyget E på det nationella provets C-del i kursen SVA 1?  

• Vilka andraspråksdrag beskrivna i Bygga svenska förekommer i andraspråkselevernas 

texter?  

 

Slutligen önskar denna studie att diskutera om Bygga svenska går att använda som 

bedömningsstöd av andraspråkselevernas skriftliga språkutveckling i gymnasiet. 

1.2 Hypotes 

Bygga svenska syftar främst till bedömning av nyanländas språkutveckling men Skolverket 

skriver att bedömningsstödet även kan användas för att bedöma språkutvecklingen hos elever 

med ett annat modersmål som enligt skollagen inte anses nyanlända men som fortfarande har 

behov av stöttning och återkoppling. För dessa elever menar Skolverket att stegen 4 och 5 kan 

vara relevanta (Skolverket 2017a, s. 10). Nationellt centrum för svenska som andraspråk 

föreslår att elever som har uppnått nivå 5 i Bygga svenska kan läsa kursen Svenska i stället för 

Svenska som andraspråk (SVA). Anna Ingvés (2017) analyserade elevtexter från NP i åk 9 i 
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sin c-uppsats där resultatet visade att elevernas språkutvecklingsnivåer låg i vissa aspekter på 

steg 2 och uppåt.  

Bedömningsmatrisen för SVA 1 på nivå E under aspekten Språk och stil kräver: Eleven 

följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, till exempel i fråga om 

meningsbyggnad, stavning och skiljetecken (www.natprov.uu.se). Vid en första anblick anser 

jag att dessa kriterier överensstämmer med språkutvecklingssteget 3.  

Eftersom eleverna går på gymnasiet har de mest troligt kunnat ta till sig undervisningen i 

andra ämnen samt få betyg i dessa vilket antyder på en högre språklig förmåga. Jag förväntar 

mig dessutom högre språkutvecklingssteg än de som Anna Ingvés fastställde i sin 

undersökning eftersom de har följt ytterligare ett års undervisning i svenska som andraspråk. 

Utifrån denna bakgrund görs antagandet att eleverna befinner sig på minimumnivå 4 i alla 

fokuspunkter i Bygga svenska 

2 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras först studiens analysmetod Bygga svenska där bland annat syftet 

med skapandet av bedömningsmaterialet redovisas. Följer gör en kort introduktion till det 

nationella provet som utgör denna studies material. Därefter introduceras vad forskning säger 

om andraspråksinlärares skrivutveckling och andraspråksinlärares svårigheter däribland 

vikten av ett utbyggt ordförråd. Avslutningsvis diskuteras bedömningsstöd för gymnasiet. 

2.1 Bedömningsmaterialet Bygga svenska 

Som metod i denna studie används bedömningsmaterialet Bygga svenska. Bygga svenska är 

ett icke obligatoriskt bedömningsmaterial som är skapat för att kunna stödja lärarens arbete 

med att bedöma och utveckla nyanländas språkutveckling mot en förstaspråksnivå nämligen 

en tillräckligt hög andraspråksnivå för att självständigt kunna delta i ordinarie undervisning 

(Skolverket 2017a, s. 4). Det är det första bedömningsstödet för att bedöma nyanländas 

språkutveckling. En elev räknas inte som nyanländ, enligt Skollagen (SFS 2015: 246), efter 

fyra års svensk skolgång. Bygga svenska nämner dock att materialet går att använda på elever 

som inte längre anses nyanlända men som fortfarande har ett behov av andraspråksstöttning 

då språkutvecklingen ter sig olika. För elever med en längre svensk skolbakgrund kan steg 4 

och steg 5 vara aktuella (Skolverket 2017a, s. 10). 

Bedömningsmaterialet är utvecklat av Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms 
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universitet på uppdrag av Skolverket och är ett bedömningsmaterial separerat från 

kunskapskraven och som i stället syftar till att synliggöra elevens språkutveckling och dennes 

språkliga framsteg. Den bakomliggande teorin till bedömningsmaterialet grundar sig i ett 

sociokulturellt perspektiv och är skapat utifrån internationell och nationell 

andraspråksforskning. Materialet syftar dessutom till att stötta lärare i planeringen av en 

individualiserad undervisning (Skolverket 2017a, s. 8). Bedömningsstödet är skapat för att 

kunna användas i observation av den ordinarie undervisningen.  

Bygga svenska är åldersanpassat i tre olika häften varav ett för årskurs 1–3, ett för årskurs 

4–6 och ett gemensamt häfte för 7–9 samt gymnasieskolans introduktionsprogram. Häftena 

består av en lärarhandledning, beskrivning och stöttning om andraspråksutveckling, en 

nivåindelning med observationspunkter, teoretisk bakgrund, litteraturförslag, analysmallar 

samt en ordlista. På Skolverkets bedömningsportal finns dessutom bedömda elevexempel, 

bedömningsanvisningar och förslag på uppgifter. 

Språkutvecklingen/bedömningsmodellen är indelad i 5 steg under färdigheterna Läsa, 

Skriva, Tala och Höra. Författarna till Bygga svenska förtydligar att färdigheterna vanligtvis 

interagerar med varandra men att ur ett bedömningsperspektiv av den språkliga utvecklingen 

tjänar till att separeras då en separation av färdigheterna bidrar till att läraren kan hjälpa 

eleven att utveckla separata färdigheter på dennes nivå (Skolverket 2017: 8).  

I varje ny stegpresentation inleds kapitlet med en beskrivning om typiska 

språkutvecklingsdrag som följs av observationspunkter. Observationspunkterna är inriktade 

mot utmärkande drag i andraspråksutvecklingen och har ett fokus på språklig variation, 

självständighet, komplexitet och språklig säkerhet (Skolverket 2017a, s. 11). Dessutom finns i 

varje stegkapitel exempel på hur lärare kan stödja elevernas vidare andraspråkutveckling 

(Skolverket 2017a, s. 10). Steg 1 och 2 tyder på en grundläggande språkutveckling på 

nybörjarnivå medan steg 4 och 5 visar ett mer avancerat språk vilket krävs för att kunna delta 

i ordinarie undervisningen (Bygga svenska - bedömningsstöd för nyanlända elevers 

språkutveckling 2017-09-06 2017). Kaya menar att elever som inte har uppnått steg 5 inom 

alla områden i Bygga svenska med all säkerhet har behov av SVA-undervisning (2020a, s. 

51). 

I häftet för årskurs 7–9 och gymnasieskolans introduktionsprogram beskrivs stegen i de 

olika färdigheterna tillsammans men färdigheten Skriva är uppdelad i två olika 

språkutvecklingsgångar varav en för åk 7–9 och en för introduktionsprogrammet. Denna 

uppdelning förklaras med att äldre nyanlända elever troligen har ett starkare förstaspråk som 

kan stödja skrivutvecklingen på andraspråket genom att erfarenheter och kunskaper på 
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förstaspråket överförs till andraspråket och dessa elever kan därmed avancera skriftligt med 

en högre hastighet (Skolverket 2017a, s. 40). Andraspråksdragen är däremot fler i stegen för 

introduktionsprogrammet jämfört med högstadieskolan. I bilaga 1–3 går 

observationspunkterna och andraspråksdragen att finna. 

2.2 Det nationella provet 

De nationella ämnesproven konkretiserar läroplanerna och syftar till att stödja en likvärdig 

och rättvis bedömning och betygssättning (Uppsala universitet 2021). Elevens provresultat 

ska sedan särskilt beaktas vid betygssättning vilket gör proven inte bara stödjande men också 

styrande. Proven används dessutom för att kontrollera lärarnas bedömning (Lundahl 2014, s. 

38). Elevernas resultat på det nationella provet bör därför spegla betyget. I de nationella 

proven för SVA prövas delar av det centrala innehållet och provet ges i slutet av kursen och är 

obligatoriskt för den sista gymnasiekursen i ämnet. I kurs 1 i SVA prövas muntlig 

framställning, läsförståelse och skriftlig framställning. Provets C-del där den skriftliga 

framställningen testas förekommer som material i denna studie. Rektorn kan undanta elever 

på grund av särskilda skäl från att skriva det nationella provet om exempelvis lärare bedömer 

att eleven saknar tillräckliga svenskkunskaper för att genomföra provet eftersom detta inte 

visar en regelrätt bild av elevens kunskaper (Skolverket 2021). Bedömningsanvisningarna för 

aspekterna Språk och stil och Disposition och sammanhang visas i tabellen nedanför: 
 

Tabell 1 Betygskriterier för betyget E i det nationella provet i sva (www.natprov.uu.se) 

 För betyget E 

SPRÅK OCH STIL 

SKRIFTSPRÅKSNORMER 

VARIATION 

VÄLFORMULERAT SPRÅK 

SITUATIONSANPASSNING 

- Läsaren kan förstå innehållet utan alltför 

stor ansträngning, även om språket på vissa 

ställen kan vara oklart.  

- Eleven följer i huvudsak skriftspråkets 

normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om 

meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.  

DISPOSITION OCH SAMMANHANG 

TEXTBINDNING  

INLEDNING, AVSLUTNING  

STYCKESINDELNING,  STYCKEMARKERING  

OMFÅNG 

Texten är sammanhängande och begriplig, 

t.ex. genom referensbindning och enkla 

sammanhangssignaler.  

Omfånget är till viss del anpassat till 

situationen, dvs. texten är inte alltför kort  
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Texter med språkliga brister kan således uppnå ett godkänt betyg på det nationella provet och 

i förlängningen i hela kursen. Skolverket skriver att en elev i kurs 1 behöver kunna variera sin 

textbindning för att binda ihop texten. Detta kan göras genom referensbindning, tematisk 

bindning och användning av bindeord och sammanhangssignaler (Skolverket 2015, s. 26). 

Bindeord som och, men och så karaktäriserar Skolverket som enkla bindeord. Radbyten som 

styckemarkering accepteras för betyg C-A i svenska som andraspråk (Skolverket 2015, s. 27) 

men för betyg E verkar inget krav på styckemarkering finnas. Skolverket (2015, s. 27) skriver 

”att bedömningen av andraspråkstexters språkliga aspekter kan innebära stora utmaningar och 

kräver ibland svåra ställningstaganden hos lärarna”. För andraspråkseleverna ligger fokus på 

hur väl eleven lyckas framföra sina tankar och inte bara på språklig korrekthet. En del 

kriterier lyfts i bedömningsstödet och för betyget E krävs inte fullständig anpassning till 

normerna men att de ska följas i stora delar av texten (Skolverket 2015, s. 28). Gällande 

kommunikationsaspekten skriver Skolverket att hos SVA-eleverna finns det utrymme för 

brister i ordbehärskning och grammatisk säkerhet [...] så länge den fungerar i huvudsak 

(Skolverket 2015, s. 28). I bedömningsstödet exemplifieras ett flertal andraspråksdrag som 

inte ska påverka bedömningen så länge de inte förekommer i alltför riklig mängd och hur 

felaktiga ordval påverkar textens begriplighet måste utvärderas från fall till fall (Skolverket 

2015, s. 29). Vad som menas med i huvudsak, alltför riklig mängd och textens begriplighet är 

därmed upp till bedömande lärare att avgöra.  

2.3 Andraspråkselevens skrivutveckling 
Forskare menar att inlärningsålder är en av de mest avgörande faktorerna för en resultatrik 

inlärning där en påbörjad andraspråksinlärningsprocess i lägre ålder har en större chans att 

uppnå en språknivå likt den hos modersmålstalare (Abrahamsson 2009, s. 12). Det muntliga 

vardagsspråket tillägnas snabbt hos andraspråksinlärare i skolåldern medan skolrelaterade 

språkfärdigheter är en längre process (Economou 2007, s. 18). Skrivutvecklingen på ett 

första- och ett andraspråk skiljer sig genom att skriftförmågan på förstaspråket baseras på det 

talade språket som redan befinner sig på en hög nivå (Magnusson 2013, s. 636). 

Andraspråksinlärare har i stället varierande muntliga kunskaper i förstaspråket och i 

andraspråket. Om skrivinlärningen sker först på andraspråket kan inläraren ha en mindre 

kunskap om de fonologiska kopplingarna mellan bokstav och språkljud än en individ som 

först har lärt sig skriva på sitt förstaspråk (ibid, s. 636). Magnusson menar att ordförråd, 

morfologi, syntax och semantik är automatiserat på förstaspråket vilket förenklar skrivandet 



 11 

(2013, s. 636). En individ som har förmågan att använda idiomatisk svenska behärskar alltså 

all grammatik men har också kunskap om när och hur språkliga konstruktioner och satser ska 

användas (Ekberg 2013, s. 259). 

Inlärarens andraspråk ses som ett eget system under utveckling som brukar definieras som 

interimspråk. Interimspråket betecknar det språksystem som inläraren producerar under 

språkutvecklingen på vägen mot målspråket (Hammarberg 2013, s. 29). Inom 

andraspråksinlärning ser man språkinlärningen som en aktiv process där inläraren reflekterar 

över den språkliga inputen, skapar hypoteser kring språkets uppbyggnad och utvecklar egna 

grammatiska regler. När inläraren har skapat dessa grammatiska regler är en 

övergeneraliserande användning vanlig (Flyman Mattsson 2017, s. 31) vilket innebär att 

inläraren använder den grammatiska regeln som den har upptäckt och överför regeln till nya 

språkliga sammananhang där de inte alltid är korrekta. Om de nya reglerna krockar med 

elevens gamla grammatiska regler är det inte ovanligt att båda reglerna förekommer i elevens 

produktion. Däremot tyder inlärarens övergeneralisering och förenklingar på en 

språkutveckling (Flyman Mattsson 2017, s. 40). Denna övergeneralisering bidrar till att 

andraspråksinlärares texter inte har samma språkvariation som förstaspråksskribenters. Som 

Magnusson beskrev så har andraspråksinlärarna större språkbegränsningar vilket påverkar 

texternas utformning i såväl ordförråd som i syntax.  

Att utveckla ett avancerat akademiskt skriftligt skolspråk är en tidskrävande process som 

kräver stöttning och undervisning från lärarna (Skolverket 2017a, s. 54). En kontinuerlig 

bedömning och dokumentation av elevernas framsteg är därför väsentlig för elevernas 

fortsatta språkutveckling (Skolverket 2017a, s. 17). Lärarna behöver därmed ge många 

möjligheter att låta eleverna utveckla det mer avancerade skolspråket även om det görs på 

bekostnad av den språkliga korrektheten. En risktagande elev som prövar ett mer komplext 

språkbruk kan skapa texter med förfinade stilistiska drag men där språkliga brister 

förekommer (Magnusson 2013, s. 641). En riskundvikande elev skapar troligtvis mer korrekta 

formuleringar men texthelheten ses som mer simpel. Magnusson ger förklaringen att det blir 

för kognitivt utmanande för dessa andraspråksinlärare att hålla en hög stilistik nivå samtidigt 

som den grammatiska nivån förblir korrekt (ibid, s. 641). Vidare utvecklar Flymann Mattsson 

att för att lyckas med både flyt och betydelse behöver inläraren utnyttja inlärda helheter 

medan processande och formfokus krävs för en större komplexitet och korrekthet (Flyman 

Mattsson 2017, s. 47). Vid kognitivt utmanande uppgifter kan därför inläraren behöva välja 

att riskera form för betydelse. Specifikt övergången från det bättre befästa vardagsspråket till 
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skolspråket, från det muntliga till det skriftliga, utgör en svårighet för andraspråksinlärare 

(Flyman Mattsson 2017, s. 64).  

2.4 Utmaningar i andraspråksinlärningen 
För andraspråksinlärare som lär sig det svenska språket finns en del utmärkande språkliga 

fenomen som vanligtvis skapar komplikationer och som kan ses som typiska andraspråksdrag. 

I tabellen nedan presenteras ett urval: 
 
Tabell 2 Urval av andraspråkssvårigheter 

Ordförråd Syntax Morfologi 

Metaforer 

Liknelser 

Kollokationer 

Sammansatta ord 

Stilvalör 

Platshållartvång 

Inversion 

Placering av negation 

Olika bisatser 

Topikalisering  

Reflexiva possessiva pronomen 

Genus 

Numerus 

Species  

Prefix 

 

Huruvida en språkstruktur är problematisk för inläraren eller inte kan delvis förklaras med 

språkstrukturens förekomst i andra språk i världen (Abrahamsson 2009, s. 23). Något som kan 

orsaka svårigheter för andraspråksinlärare är de svenska nominalfraserna som kan anses 

komplexa (Philipsson 2013, s. 124). Kongruensen i nominalfraserna med genus, numerus och 

species kan skapa komplikationer speciellt för dem med ett förstaspråk som inte har en 

motsvarighet. Exempelvis är den efterställda bestämda artikeln en ovanlighet bland världens 

språk (Philipsson 2013, s. 125). Svenskans stora möjligheter för verbkonstruktion med olika 

prefix skapar svårigheter för andraspråksinlärarna och avancerade språkanvändare kan länge 

göra felaktiga prefixavledningar (Enström 2013, s. 186). 

Svenskans system med reflexiva possessiva pronomen är svåra att erövra både för 

andraspråksinlärare såväl som för svenska modersmålstalare. Den svenska syntaxen med 

platshållartvång är en förutsättning för att rak ordföljd och inversion ska kunna verka 

(Philipsson 2013, s. 128). Det finita verbet är genom sin platshållarfunktion låst till andra 

platsen i frågan om huvudsatser. När en topikalisering används placeras subjektet på tredje 

plats i satsschemat, så kallat inversion. Inversion eller den omvända ordföljden efter 

topikalisering är en regel som även avancerade andraspråkstalare har svårigheter med 

(Philipsson 2013, s. 129). Utebliven inversion är också det andraspråksdrag som allmänt 
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kännetecknar andraspråkssvenska. Inversion i huvudsats som inleds av objekt har dock visat 

sig vara lättare att behärska än andra satsdelar i fundamentposition (Philipsson 2013, s. 138). 

Ytterligare en syntaxsvårighet är svenskans varierande satsadverbialplacering i huvudsatser 

och bisatser. Till skillnad från många övriga språk placeras satsadverbialen i svensk 

huvudsats efter det finita verbet däremot i bisatser sker placeringen före det finita verbet 

(Philipsson 2013, s. 130).  För att kunna placera rätt krävs det av inläraren en kunskap om 

satsidentifikation. Eftersom många andra länder placerar negation framför det finita verbet är 

det vanligt att nybörjare i det svenska språket placerar in negation korrekt i bisatser men gör 

också felplaceringar i huvudsatser. Viberg (1990) omnämnd i Philipsson (2013, s.141) har 

studerat inlärningsgången av olika typer av bisatser. Studien visade att adverbialbisatser 

förekommer tidigt i inlärningsprocessen, senare används att-bisatser och indirekta frågor. 

Bisatstypen som andraspråksinlärare sist behärskar är de relativa.  

Ordförrådsrelaterade svårigheter är bland annat metaforer. I och med att metaforer inte 

yttrar sig på likartat sätt i alla språk är metaforens innebörd varken förutsägbar eller 

översättbar. De metaforiska uttrycken kräver inte bara en ordkunskap utan också en 

omvärldskunskap (Enström 2013, s. 187). Utöver metaforer finns svårigheter med 

kollokationer, sammansatta ord och kunskap om ordens stilvalör. Alla vanligt förekommande 

hos andraspråksinlärare (Enström 2013, ss. 189–190). Ytterligare ordsvårigheter har visats 

vara felaktiga ordval där det felanvända verbet har likheter med det korrekta verbet och 

befinner sig inom samma semantiska fält  (Enström 2013, s. 189). Därtill är partikelverb en av 

de ordkombinationer som utgör stora svårigheter för andraspråksinlärare.  

2.5 Vikten av ett stort ordförråd 

Alla språkanvändare har nytta av ett stort och välutvecklat ordförråd för att kunna verka i alla 

sammanhang. Ju större ordförråd, desto mer förberedd är en språkanvändare för språkligt 

krävande situationer (Enström 2013, s. 169).  I lägre skolåldrar överlever elever 

undervisningen med ett mindre ordförråd men för varje skolår avanceras innehållet. I högre 

skolnivåer består läromedel och uppgifter av ett större lexikon vilket kräver motsvarande av 

eleverna. Som tidigare nämnt är övergången från vardagsspråket till skolspråket en avancerad 

process. Ordförrådet är en av de största komplikationerna för andraspråkselever och hos 

avancerade andraspråkstalare är ordförrådet det som oftast skapar begränsningar (Enström 

2013, s. 169). Det senare skiljer sig från vardagsspråket på många vis – textuellt, grammatiskt 

och lexikalt (Olofsson & Sjöqvist 2013, s. 700). Gällande ordförrådet görs en förflyttning mot 
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ämnesspecifika ord, fackord och allmänna abstrakta ord (ibid, s. 700). Att ha god lexikal 

kompetens är inte bara väsentligt för elevens egen produktion utan även när receptiva 

förmågor krävs, till exempel vid läsandet av läromedel eller läsandet av provuppgifter. 

Emellertid är det enklare att förstå ett ord jämfört med att använda ordet i sin egen produktion 

därför att producerandet kräver mer av användaren som kunskaper om stavning, uttal, 

syntaktisk kompetens, grammatik och kombinationsmöjligheter (Enström 2013, s. 175).   

Andraspråksinlärarens språkliga brister visas först när uppgifterna blir tillräckligt språkligt 

komplexa och språket inte längre räcker till. Vid dessa tillfällen är det viktigt med förståelsen 

om att det inte är elevens kognitiva nivå som är bristfällig utan språket (Olofsson & Sjöqvist 

2013, s. 701). Ett begränsat ordförråd kan alltså vara den enskilda faktorn till varför en elev 

inte uppnår ett godkänt betyg i andra ämnen trots att ämneskunskaperna finns (Lindberg 2007, 

s. 88).  

Svenskfödda elever har ofta inte behovet av undervisning i basgrammatik om de har haft 

rika kontakter med det svenska språket däremot kan dessa elever ha luckor i ordförrådet 

(Olofsson & Sjöqvist 2013, s. 699). Vilka språkliga domäner eleverna har erfarenhet av 

påverkar det ordförråd som de har haft möjlighet att möta. Dessa luckor är därmed skolans 

uppgift att fylla. Texter har en begränsad ordmassa som utgör den största delen av alla texter 

(Enström 2013, s. 170). Men det är sällan dessa vanligaste orden som ger texten sin betydelse, 

därmed skapar ett begränsat ordförråd svårigheter för läsaren. Begränsningar i ordförrådet är 

en av de faktorer som gör att eleverna inte lyckas med sina ämnesstudier, speciellt om brister 

finns i skolordförrådet (Enström 2013, s. 171). Till skillnad från fackorden förklaras inte de 

speciella skolorden av lärarna. Forskare menar att de ord som läggs störst vikt vid är de 

allmänna abstrakta skriftspråkliga orden och de allmänspråkliga ämnesrelaterade orden 

(Enström 2013, s. 172). Eftersom ordförrådet är den absolut viktigaste faktorn för 

andraspråkselevens akademiska framgång år det en viktig bedömningspunkt för att bedöma 

elevens skolspråksutveckling (Skolverket 2017a, s. 78).  

2.6 Behovet av bedömningsstöd i gymnasieskolan 
Ju längre en elev har kommit i sin andraspråksutveckling desto svårare är det att avgöra om 

eleven fortfarande har ett behov av andraspråksundervisning och andraspråksstöttning. 

Hyltenstam och Lindberg menar att det sker en underskattning om behovet eftersom det inte 

är lika tydligt vilka luckor i språket en avancerad andraspråksinlärare har jämfört med en 

nyanländ (2013, s. 12). I dagens Sverige finns en stor del personer som växer upp med flera 
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språk i sin hemmiljö. Detta leder till att gränsen mellan förstaspråk och andraspråk blir suddig 

(Hyltenstam & Lindberg 2013, s. 11). Det språkliga behovet kan finnas hos nyanlända elever 

som behöver bygga upp en språklig bas, hos elever födda i Sverige men på grund av en för 

liten utsatthet för det svenska språket har luckor i basordförrådet eller hos avancerade 

språkelever som utan språkanalyser genomgår skolan med en avancerad muntlig produktion 

men där det avancerade skriftspråket blir problematiskt i högre nivåer (Flyman Mattsson 

2017, s. 139).  

Det har blivit svårare att avgöra om elever ska följa undervisningen i SVA när kravet för 

SVA endast är att eleven ska ha ett annat modersmål än svenska (Hyltenstam & Lindberg 

2013, s. 11). Flymann Mattson uttrycker att urvalet är ett av de största problemen med SVA-

ämnet (2017, s. 138). Behov och språklig bakgrund behöver ligga som grund för beslutet för 

att eleven maximalt ska gynnas (Sahlée 2017, s. 46). I jämförelse med grundskolan där rektor 

har beslutsrätt om elevens språkval är det eleven själv som väljer språkämne på gymnasiet. 

Bristen på urvalsdirektiv kan leda till att elevunderlaget i SVA-grupperna inte är de som 

gynnas bäst av en andraspråksundervisning. Motiven för språkvalet kan vara andra än 

språkfärdighet och behov. Något kartläggningsmaterial för att vägleda gymnasieleverna 

existerar inte i dagsläget utan skolor har olika valprocesser.   

Skolan ska verka för att ge likvärdiga förutsättningar för ett vidare arbetsliv eller fortsatta 

studier. Undervisningen behöver vara formad utifrån elevernas språkliga förutsättningar för 

att eleverna ska få en likvärdig undervisning (Hyltenstam & Lindberg 2013, s. 13). Men då 

behövs elevernas språkliga förutsättningar på något vis kartläggas. Lärarnas uppdrag är att 

undervisa eleverna så att de utvecklar ett språk som ger tillgång till det svenska samhället 

(Flyman Mattsson 2017, s. 24). En inkluderande undervisning betyder att elevens behov är i 

centrum och att undervisningen individualiseras utifrån elevens enskilda behov (Flyman 

Mattsson 2017, s. 21). Vilket bland annat bedömningsstödet Bygga svenska syftar till att 

hjälpa till med. I kommentarmaterialet till ämnesplanen i Svenska som andraspråk skriver 

Skolverket: 

 
...undervisningen ska ge eleven stöd i den speciella inlärningsprocess som att lära 

sig ett andraspråk innebär. (2011, s. 1). 

 

Den dubbla undervisningen i sva ska ge eleverna kunskaper i svenska som andraspråk men 

även att de ska utveckla sina kunskaper på språket. Eleverna ska dessutom få stöttning i sin 

språkinlärningsprocess.  
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Ämnet SVA är en påbyggnadskurs till grundskolans SVA men eleverna förväntas på 

gymnasiet producera texter med ett mer komplext och mångfacetterat språk (Skolverket 2011, 

s. 3). Ämnet ska hjälpa eleverna att utveckla ett språk som är tillräckligt för skolans övriga 

ämnen. För att läraren ska vidareutveckla elevens interimspråk behöver läraren göra en 

bedömning av elevernas språkutvecklingsnivåer. Språkinlärningsprocessen tar tid och under 

denna bör inte elevernas kunskaper bedömas under samma premisser som förstaspråkselevers.  

Economou (2007) undersökte i sin licentiatavhandling elevers och lärares attityder till 

ämnet och ämnets innehåll. Studien visade att eleverna i hennes studie inte haft möjlighet att 

varken välja ämne eller fått tillgång till information om innehållet i ämnet. Hon undersökte ett 

fåtal skolors urvalsprocess där vissa använde sig av olika diagnosmaterial främst avsedda för 

enspråkiga elever och utifrån testresultatet rekommenderades eleverna att välja språkämne. 

Lärarna i studien uttryckte sitt missnöje över diagnosmaterialets förmåga att synliggöra 

andraspråkselevernas SVA-behov. Ytterligare framkom i studien att eleverna kände sig 

tryggare i ett SVA-klassrum där deras erfarenheter och språkkunskaper synliggjordes. Synen 

på ämnet hos lärarna var bristen av andraspråkskompetens och att undervisningen sågs som 

ett stödämne. Lärarna lyfte SVA-undervisningens viktiga bidrag till elevernas utveckling av 

ett skolrelaterat språk. Avslutningsvis i studien analyserades ett antal elevtexter där det 

framkom att texterna hade en bristande textbindning, ett talspråkligt ordbruk och i viss mån 

bristfällig meningsbyggnad. Slutsatsen av textanalysen var elevernas behov av 

ordförrådsutveckling, ett behov av undervisning om struktur och disposition och ett behov av 

att utveckla elevernas förståelse av svensk meningsbyggnad. (Economou 2007, s. 17).  

Förmågan att kunna identifiera behovet av SVA-undervisning bygger på att det sker en 

kvalitativ bedömning av elevens andraspråksutveckling. Användandet av språktest anpassade 

för enspråkiga elever visar inte på de andraspråksundervisningsbehov och de språkliga hinder 

som förhindrar andraspråkseleverna att tillgodogöras sig undervisningen i andra ämnen 

(Hyltenstam & Lindberg 2013, s. 12). Genom en andraspråksbedömning kan läraren 

identifiera typiska andraspråksdrag som visar på var i andraspråksutvecklingen eleven 

befinner sig och kan ge en indikation på om ett behov av SVA-undervisning finns. En 

nyanländs behov av andraspråksundervisning är enkelt att identifiera men hos mer avancerade 

språkutövare synliggörs språkliga brister först när eleverna kognitivt utmanas (Kaya 2020, s. 

17). För en äldre elev som håller på att utveckla ett mer avancerat språk kan texttypens villkor 

följas men där kan andraspråksdragen visas genom att eleven använder sig av ett vardagligt 

register och där texterna genomsyras av en viss talspråklighet (Skolverket 2017a). Att 

bedömaren har andraspråksinsyn är av allra största vikt då andraspråksutvecklingen kan vara 
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svår att bedöma. Till exempel kan utbyggda nominalfraser visa på en stor språkutveckling om 

de befinner sig i rätt sammanhang till exempel i en berättande text (Olofsson & Sjöqvist 2013, 

s. 707) . I en utredande text kan de utbyggda nominalfraserna i stället visa på eleven inte har 

tillräcklig precision då situationen kräver ett mer generellt och abstrakt språk. Där kan 

nominaliseringar vara ett mer effektivt sätt att föra fram information (Olofsson & Sjöqvist 

2013, s. 707).  

Sammanfattningsvis är det otydligt om vilka elever som bör läsa SVA eller svenska i 

gymnasiet. Elever som läser SVA ska få stöttning i sin andraspråksinlärning samt 

få en individualiserad undervisning utifrån sina språkliga behov för att utvecklas språkligt, 

För att detta ska vara möjligt behöver det finnas kunskap hos läraren om var eleven befinner 

sig i sin språkutveckling och om vilka behov som finns hos eleverna. 

3 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras Bygga svenska som analysmetod, urval och det material som har 

undersökts. Slutligen ges i detta kapitel en djupare förklaring av analysens genomförande 

samt en etikpresentation. 

3.1 Valet av metod 

Denna studie har bedömningsstödet Bygga svenska som analysmetod för att belysa den 

grammatiska färdigheten vilket innebär att studiens material har analyserats med hjälp av 

observationspunkter och andraspråksdrag beskrivna i Bygga svenska. Bedömningsstödet 

Bygga svenska finns förklarat i avsnitt 2.1. Bygga svenska syftar till att synliggöra språklig 

progression men innehåller också en andraspråkdragsanalys vilket visar en helhetsbild av den 

grammatiska färdigheten. Fördelarna med användning av ett material som är skapat specifikt 

för skolan av Skolverket är att det finns ett gediget extramaterial med bedömningsförslag som 

syftar till att stärka den egna bedömningen. 

Valet av observationspunkter där observationspunkterna för åk 7–9 valdes framför 

observationspunkterna för introduktionsprogrammet var för att det inte fanns någon 

information om hur länge elevernas läst svenska.   
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3.2 Urval  

För materialinsamlingen kontaktades Institutionen för nordiska språk som skapade ett urval 

av texter från det nationella provet utifrån kriteriet att eleverna skulle ha erhållit betyget E på 

C-delen. Alla 18 texter har erhållit helhetsbetyget E på delprov C. Att elevtexterna har uppnått 

betygssteget E är relevant för denna studie då den syftar till att undersöka vilken 

minimumnivå som krävs för att erhålla ett godkänt betyg och därmed undersöka med vilken 

grammatisk färdighetsnivå vissa elever har när de har avslutat skolans svenskundervisning. 

Eftersom Bygga svenska inte har någon relation till kunskapskraven kan elever med högre 

betyg både visa på lägre och högre språkutvecklingssteg. Däremot finns det vissa kriterier för 

högre betyg i bedömningsstödet för det nationella provet som kräver till exempel en högre 

språklig variation vilket borde relatera till högre språkutvecklingssteg.  

En önskan var även att den tillhörande uppgiften skulle vara diskursiv för att en högre 

kognitiv uppgift skapar fler förutsättningar för att finna fler observationspunkter och 

andraspråksdrag. Utifrån de kriterierna fanns två uppgifter från provet som skrevs 

vårterminen 2015, varav en hade ett tillräckligt underlag med texter. Vid institutionen 

skapades en urvalslista där elever från Komvux valdes bort till förmån för elever som gick i 

gymnasieskolan för denna studies syfte. Slutligen fanns 19 elevtexter att tillgå, varav en 

elevtext saknade en sida i sin text och valdes därför bort. 18 texter skrivna tillhörande 

uppgiften ”Livsstil och köpvanor” återstod. Alla 18 texter har ingått i denna studie. 

Elevunderlaget härstammar från en variation av gymnasieprogram som till exempel 

yrkesprogrammet vård och omsorg (VO), det högskoleförberedande programmen teknik (TE) 

och ekonomi (EK). Förkortningarna i tabell 3 motsvarar elevernas gymnasieprogram. 
 
Tabell 3 Elevurval 

 

Det som kan utläsas ur tabellen är att tio av dessa elever läser på högskoleförberedande 

program och åtta av dem på yrkesprogram.  

3.3 Material 

Uppgiften som tillhör elevtexterna heter ”Livsstil och köpvanor” och den ger uppdraget att 

ELEVTEXT E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 

PROGRAM NA VVS VO EE HA VO SA EK TE TE TE EE HU TE VO SA EE TE 
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skriva ett debattinlägg. Uppgiftsbeskrivningen är följande:  

Uppgiftsinstruktion 
2. Livsstil och köpvanor I artikeln ”Sopdykarna kan leva gott på vårt överflöd” av 
Elin Lindman (Sydsvenskan 27.2.2011) intervjuas några ungdomar som menar att det 
är fel att producera saker och sedan kasta dem. Andra tycker att det är bra med 
dagens konsumtion eftersom den skapar välstånd. Är det positivt eller negativt att 
handla varor som vi gör i dag?  
På webbplatsen Dagens konsument pågår en debatt om köpvanor och livsstil. 
Redaktionen ber läsarna bidra med debattinlägg och du bestämmer dig för att 
medverka. Syftet med debattinlägget är att väcka intresse för frågan och att övertyga 
läsarna. Skriv ditt debattinlägg. Ta ställning till om dagens konsumtion av varor är 
positiv eller negativ och argumentera utförligt för din åsikt. Presentera något från 
Lindmans artikel som är relevant för din argumentation. Tänk på att läsarna inte har 
tagit del av artikeln. Rubrik: Livsstil och köpvanor () 

 

Förutom elevtexter och uppgiftsinstruktion erhölls även bedömningsstödet för nämnda 

uppgift. Bedömningsstödet från det nationella provet har fungerat som stöttning för 

analysarbetet då bedömningsstödet exemplifierar elevtexter och redogör för hur Skolverket 

har bedömt dessa. Till exempel skriver Skolverket i sin bedömning av en elevtext att: På 

ordnivå visar lösningen viss säkerhet. Ordvalet är lämpligt men inte varierat (Skolverket 

2015, s. 83). När jag har känt osäkerhet kring om meningsvariation eller ordvariation har jag 

då jämfört med hur Skolverket har bedömt variation i sina bedömningar på det nationella 

provet.  

3.4 Analys 

I detta avsnitt redogörs för analysens genomförande. Bygga svenskas (2017) 

observationspunkter och mina kriterier för en markering av dessa går att finna i sin helhet i 

bilaga 1. En markering betyder att observationspunkten har förekommit i elevtexten och dessa 

markeras med ett X i observationsscheman. Stegindelningen vilar på en progression av 

elevens skrivande där steg 1 är den lägsta nivån och steg 5 är den högsta men eftersom endast 

en elevtext från varje elev har observerats har bedömningen behövts modifieras. I bilaga 1 

finns tabeller för varje steg där Bygga svenskas formuleringar för observationspunkterna finns 

i den vänstra kolumnen. I den högra kolumnen har jag formulerat egna kriterier för vad som 

krävs för att elevtexten ska få en markering i en observationspunkt. Till exempel är en 

observationspunkt i steg 2a: ”använder enkel textbindning i form av vanliga konjunktioner 

[...] och i steg 3 finns observationspunkten ”använder nominaliseringar [...], 

sammansättningar [...], metaforer och flerordsuttryck [...], skriftspråkstypiska och 

ämnesrelaterade ord (Skolverket 2017, s. 62). Mitt kriterium för markering om förekomst 

gällande nominaliseringar har på steg 2b krävt att en nominalisering fanns och på steg 3 minst 
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två. Om eleven har uppnått variation på högre nivåer har de fått markering på de lägre 

nivåerna inom samma kategori. Noterbart är dock att analysen bygger på ett helhetsperspektiv 

och även om riktlinjer har konstruerats som stöd för analysarbetet har textens helhet varit det 

viktigaste för stegindelningen. Därför har elever kunnat få en markering även om konnektiver 

inte är varierade men eleven lyckas med textbindningen på andra sätt som exempelvis 

identitetsbindningar, semantiska bindningar, inferens eller ledfamiljer. Andraspråkdragen har, 

om enstaka förekomst, markerats med X i andraspråkdragsschemat som finns i bilaga 3. 

3.4.1 Genomförande 

Bedömningsanalysen genomfördes genom att analysera elevtexter från gymnasieskolans 

nationella prov i Svenska som andraspråk 1. Elevtexterna granskades med 

observationspunkterna för åk 7–9 där de uppvisade observationspunkterna markerades i det 

tillhörande sammanställningsprotokollet (se bilaga 1).  

Innan analysarbetets början digitaliserades alla texter för att lättare kunna överskåda 

textinnehållet. Sedan har analysarbetet gått från att läsa texten i ett helhetsperspektiv till att 

analysera satser. Varje sats analyserades enskilt och observationspunkter och typiska 

andraspråksdrag har markerats. En tom ruta betyder att observationspunkten inte har 

påträffats i elevtexten. En elevtext kan visa drag från olika utvecklingssteg då 

språkutvecklingen sker med varierande hastighet.  

Analysen startade därmed genom att texten lästes igenom och felaktigheter märktes ut och 

vilken typ av andraspråksdrag som det handlade om. Senare placerades textens alla satser in i 

ett satsschema som möjliggjorde en lättare filtrering av utbyggda fundament, synliggörande 

av variation i ordanvändningen och nominalfrasernas utbyggnad. För de tidigare 

utvecklingsstegen var genomläsning tillräcklig men för de högre stegen underlättade 

satsscheman. Därefter söktes texterna efter observationspunkterna, om förekomst så 

markerades förekomsten i en kolumn dedikerad till elevens text. Fullständiga kolumner 

presenteras i uppsatsens resultatdel (4) och går även att finna i bilaga 2 och 3. 

Andraspråksschemat har sammanställts utifrån förslag från Bygga svenska. Flera 

andraspråksdrag förekommer på olika steg och har i schemat för denna studie sammanförts 

till en punkt. Till exempel förekommer utelämnandet av satsdelar både under steg 1 och steg 2 

men finns bara som en punkt i sammanställningstabellen (se bilaga 3).  
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3.5 Etik  

Vetenskapsrådet skriver att en av de viktigaste delarna av forskningsetiken är hur deltagarna i 

studien behandlas (2017, s. 12).Vid utelämnandet av elevtexter från Institutionen för 

nationella prov lovar forskaren att bevara elevernas anonymitet. För att skydda elevernas 

identitet har ingen information som kan härleda läsaren till eleven presenterats. I resultatet 

redovisas endast kortare meningar ur elevtexterna för att det inte ska vara möjligt att 

identifiera eleven. Konfidentialitet betyder att man som forskare inte får sprida vidare 

uppgifter som man fått i förtroende samt att obehöriga inte ska få ta del av uppgifterna 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 40). Jag som forskare är den enda som har haft tillgång till 

elevtexterna och elevernas personliga information och de används endast till denna studie. 

Konfidentialiteten och anonymiteten påverkar därmed möjligheten för utomstående att 

kontrollera resultaten.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av textanalysen utifrån varje steg med start från steg 2a. 

Steg 1 kommer inte presenteras eftersom alla elever har uppnått nivån fullständigt däremot 

inkluderas steg 2a även om nivån är uppnådd i alla elevtexter bortsett från styckesindelning. 

Avsnitt (5.1–5.5) behandlar observationspunkterna och avsnitt (5.6) presenterar 

andraspråksdragen. Kapitlet avslutas med resultatsammanfattning (5.7).  

4.1 Steg 2a: observationspunkter  

I tabell 4 visas observationspunkterna för steg 2a där samtliga elever har uppnått steg 2a 

bortsett från de texter utan styckesindelning. Om en elev har fått markeringen X i en ruta 

betyder det att observationspunkten har förekommit i elevtexten. I den vänstra kolumnen 

finns Bygga svenskas observationspunkter. Den översta raden står för de 18 elevtexterna. Om 

elevtexten har någon form av referensbindning i form av vanliga pronomen har förekomst 

markerats med X i den lodräta kolumnen tillhörande den eleven. E2, E10, E14 och E17 har 

inte använt någon styckeindelning. Övriga observationspunkter har gått att finna i samtliga 

elevtexter. Alla elevtexter kan därför anses ha uppnått steg 2a i Bygga svenska. 

 

 

För att exemplifiera steg 2a visas ett citat från E2 som visar på ett vardagligt ordförråd där 

enkel referensbindning förekommer. 
(1) Jag sett många som göra det att slänga slräpp på gatan och det mest ungdomar dom tror att dom 

är cool att göra det (E2) 

Tabell 4 Observationspunkter för steg 2a 
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4.2 Steg 2b: observationspunkter 

I tabell 5 redovisas steg 2b som visar att de flesta elevtexter fullständigt passerar steg 2b om 

man bortser från observationspunkten: ”börjar använda bildspråk i form av liknelser och 

metaforer [...]”. Den tomma raden vid denna punkt betyder att det inte har gått att finna någon 

metafor eller liknelse i dessa elevtexter. En annan observationspunkt som inte gick att finna i 

samtliga elevtexter handlar om nominaliseringar och utbyggda nominalfraser. Minst en 

nominalisering förekommer i samtliga texter förutom i text E3, E4 och E5 som inte har en 

enda nominalisering. E3, E4 och E5 uppnår därför bara hälften av aspekterna i steg 2b. Övriga 

elevtexter innehåller tre av fyra observationspunkter. 

 

Även om det finns en avsaknad av nominaliseringar i E3, E4 och E5 så har dessa elever 

producerat flera utbyggda nominalfraser som till exempel: 
 

(2) Men viktigaste är att det finns många fattiga människor som har inte mat eller pengar, och 

affärer kastar ut de saker istället ge dom till de fattiga (E4). 

 

Den totala avsaknaden av nominaliseringar bidrar till att texterna blir mer talspråkliga 

(Skolverket 2017b, s. 6). Dessutom innehåller texterna många allmänna verb som inte är 

precisa.  Bygga svenska förklarar att brist i precision kan visa sig bland annat genom att 

eleven använder ordval som har mindre precision (Bygga svenska 2017, s. 64). Vissa elever 

har därmed svårt att skapa fraser som är informationstäta.  

Tabell 5 Observationspunkter för steg 2b 
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4.3 Steg 3: observationspunkter 

Alla elevtexter uppvisar observationspunkter från steg 3. Majoriteten av texterna har uppnått 

mer än hälften av punkterna på steg 3. Märkvärt är att av 18 texter har endast 12 texter en 

mening med bisats i fundamentsposition. Eleven E1 har i andra aspekter uppnått steg 5 men 

visar inte på någon avancerad variation i fundamenten. Nedanför visas sammanställningen för 

steg 3 i tabell 6. 

 

 

De elevtexter som visar att de uppnår steg 3 men som inte kännetecknas av det mer abstrakta 

språk som krävs för steg 4 är E2, E3, E4, E5, E11, E13, E14, E16 och E17. Majoriteten av 

elevtexterna i den här studien har därmed uppnått steg 3. Punkterna som inte är uppfyllda på 

steg 3 är varierande men observationspunkt 5 gällande nominaliseringar, sammansättningar, 

metaforer och flerordsuttryck [...] är den observationspunkt som har fått minst antal 

markeringar i tabell 6. Elevtexten E12 är ett bra exempel på en text som befinner sig på steg 3 

där texten knappt visar något drag av steg 4. Texten E12 har inte mer än en nominalisering 

och därför får texten ett mer talspråkligt intryck. Dessutom har eleven stilistiskt valt att 

använda ett direkt tilltal till läraren vilket inte fungerar fullt ut i uppgiften. Textutdrag från 

E12 presenteras här nedan: 

 
(3)  Du kanske tänker ja men vad har det och göra med uppgiften men jo nu ska jag berätta, deras 

barn köpte varor som vart dyra och sedan efter några dagar så slängde dom varorna på grund av 

att det hade kommit nya modeller av varorna som dom hade. (E12) 

Tabell 6 Observationspunkter för steg 3 
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Utöver nominaliseringar har flertalet texter brister med interpunktion och styckesindelning 

men även placering av bisatser i temaposition.  

4.4 Steg 4: observationspunkter 
På steg 4 finns en större spridning av uppnådda observationspunkter jämfört med tidigare 

steg. Som synes i tabellen nedanför har alla förutom E13 något drag från steg 4 men E1, E6, 

E7, E8, E9, E10, E15 och E18 uppvisar en majoritet av dragen. E7, E9, E10 har passerat steg 

4 och har uppnått samtliga observationspunkter. Observationspunkter som inte uppnås i detta 

steg handlar fortsatt om abstraktion och nominaliseringar i texten, styckesindelning och 

interpunktion men också om temapositionsvariation och variation i ordförrådet. 
 

 

Här nedan presenteras utdrag från E8. 

 
(4) Det finns många klädaffärer också som kasta kläder som är inte mode, de tillverker mycket och 

hämtar till till affärer och sedan när det bli nya mode så de kasta de och hämtar nyast mode 

kläder, men det är bättre att människor återanvända kläder. (E8) 

 

Text E8 har en del, som till synes, språkliga brister men visar däremot på ett större 

ämnesrelaterat ordbruk. Ord som konsumtion, råvaror, jordbruk, material, miljö, konsumera 

förekommer i texten. Eleven har en variation av satser, både till längd och satskonstruktion. 

Däremot saknas den precision som krävs för att eleven ska uppnå steg 5 och texten innehåller 

en del upprepningar. Utdrag 4 visar dessutom att denna elev har svårigheter med att böja verb 

korrekt. I texten förekommer korrekt böjda verb som hämtar men också felaktigt böjda som 

kasta eller återanvända.   

Tabell 7 Observationspunkter för steg 4 
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4.5 Steg 5: observationspunkter 

Utifrån tabell 8 som presenterar steg 5 har bedömningen gjorts att E7, E9, E10, E15 och E18 

har fler drag på steg 5 än övriga texter. Ingen av texterna visar att alla observationspunkter på 

steg 5 är till fullo uppnådda men dessa elevers resultat visar att de är avancerade 

språkanvändare. Det som karaktäriserar dessa texter är en användning av mer ämnesspecifika 

ord dock används fortfarande ett vardagsnära lexikon. Fortfarande saknas precision i texterna 

även om några texter börjar närma sig en nivå som speglar observationspunkt 2 på steg 5. 

Avsaknad av precision exemplifieras här av E1 som skulle kunna uttrycka samma information 

med mindre antal ord och mindre antal satser i meningen: 

 
(5) Det här med att folk sopdykar leder till sjukdomar och det finns bakterier i containern att man 

blir sjuk när man går in i containern för att hitta mat (E1) 

 

E1 hade kunnat uttrycka samma information med till exempel: Sopdykningen kan leda till 

sjukdomar på grund av de bakterier som finns i containern.  
 
Tabell 8 Observationspunkter för steg 5 

 

 

Meningsbyggnaden är i flertalet elevtexter komplex och varierad men på grund av 

komplexiteten brister den i utförandet. Ett utdrag från E8 får demonstrera detta: 
 

(6) När mataffärer slänger deras mat så ingen som kan ta ur den här maten, för att det är olagligt. 

(E8) 

 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18

X X X X X X X

X

X

X X

X X X

X X X X

X

X

XX
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Dessa texter lyckas dock med att sträcka sin argumentation utöver det personliga och lyfter 

samhällsperspektiv, se utdrag från E18: 

 
(7) Om butikera börjar tänka mer på hur de kan förbättra deras planer för produceringen så kan de 

också bidra till att skydda miljön eftersom vi tar från naturen mycket mer än vad vi egentligen 

behöver och extra maten vi slänger skulle behövas i någon annan del av världen (E18).  

 

E18 är ensam med att inkludera flera flerordsuttryck som exempelvis: på grund av att, någon 

annan del av världen, skydda miljön och så vidare. 

De observationspunkter som inte är uppnådda handlar om variation i ordförråd och 

meningsbyggnad, bildspråkliga uttryck och interpunktion och styckesindelning. 

4.6 Andraspråksdrag 
Andraspråksdragen som finns beskrivna i Bygga svenska har här sammanställts i tabellen 

nedan och går att finna i bilaga 3 i större förlaga. Exemplen som beskrivs i vänstra kolumnen i 

tabell 9 tillhör Bygga svenska och syftar till att exemplifiera andraspråksdraget. Eftersom 

denna studie endast vill belysa vilka andraspråksdrag omnämnda i Bygga svenska som 

existerar i elevtexterna redovisas inte här stegindelningar, inte heller hur ofta ett 

andraspråksdrag förekommer. Resultatet visar på en förekomst av de flesta andraspråksdrag i 

elevtexterna. 

 
Tabell 9 Andraspråksdrag 

  
 
 
 

Andraspråksdrag E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 
SKRIVA                   
Utelämnad satsdel: och gillar jag (utelämnat objekt 
det); I Thailänd har mycket bilen (utelämnat subjekt 
folk) 

 
X 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Inkorrekt morfologi: jag älsker svenska så mycket; 
den familjna äter samma; många bokar X X X X X X X X X X   X X X X X X 

Utebliven kongruens: det är stäng. X X X X X X X X X X X X X X X X  X 
Utebliven inversion: när jag kom till Sverige det var 
kallt X X X X  X  X  X X X     X  

Avvikande verbböjning: Kan läser; kommde in X X X X X X X X X X X X  X  X X X 
Avvikande bestämdhet: Den trapp var lång och det 
gick upp till kyrka  X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Avvikande genus och kongruens: svart ögon; i min 
land; de blev kär det var så ledsen att lemna henne  X X X X X X X  X X X X X  X X X 

Avvikande ordföljd: jag alltid talar sanning X X X X  X  X X X X X X X  X X X 
Avvikande ordanvändning: jag har tillräckligt 
självförtroende från min familj; dom behandlat att 
konfrontera deras problem; dom tog lång motion. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Överanvändning av frekventa, betydelsesvaga verb 
som ha och gå (kärnverb): gå till Italien                   

Överanvändning av allmänna verb: Det gjorde att 
mycket löss och virus kom X X X X X          X  X  

I sammanhanget allmänt eller vardagligt ordval: Den 
period vad läskig (istället för ex: fasansfull eller 
skrämmande) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Överanvändning av ord X X X X X  X X X     X X X X  
Brist i precision i ordval och idiomatiska uttryck X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Oavsett hög eller låg språkutvecklingsnivå så har eleverna visat på andraspråksdrag som anses 

typiska för nybörjare eller lägre utvecklingssteg. Utebliven inversion är det andraspråksdrag 

som förekommer i minst antal texter tillsammans med överanvändning av frekventa, 

betydelsesvaga verb som inte förekommer alls. Utelämnad satsdel, utebliven kongruens, 

avvikande bestämdhet, avvikande ordanvändning och vardagligt ordval förekommer i flest 

texter. 

4.7 Resultatsammanfattning 
Tabell 10 Sammanställning språkutvecklingsnivåer i procent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna har, som tidigare redovisats, visat förmågor på olika steg beträffande 

språkutvecklingsnivåer. I tabell 10 redovisas procentuellt hur många av stegens punkter som 

förekom på varje steg. Eleverna är placerade efter hur många punkter de har uppnått på varje 

steg där E4 har uppnått ett mindre antal observationspunkter än övriga. Boxar som är 

mörkgråa visar att eleven uppvisat mer än 50 % av steget. Kolumnen Program visar om 

eleven läser på yrkesprogram (Y) eller högskoleförberedande (H). Tabellen visar en viss 

prestationsvariation beroende på vilket typ av gymnasieprogram eleverna läser. Elever från 

högskoleförberedande program är mer representerade på högre stegindelningar än de från 

yrkesprogram. Det som kan utläsas ur den sammanfattade tabellen 10 nedanför är att Steg 2a 

kan ses som uppnått av samtliga elever. Steg 2b har sämre siffror främst av anledningen att en 

observationspunkt av fyra var inkluderandet av metaforer och liknelser vilket inte förekom i 

någon text. Tre av eleverna har uppnått precis hälften av aspekterna på steg 2b. Däremot 

tolkar vi resultatet där tre aspekter av fyra som en uppnådd nivå även om det finns 

utvecklingsmöjligheter. På steg 3 har majoriteten uppvisat mer än hälften av aspekterna. Tre 

av 18 elever når precis hälften av aspekterna på steg 3 där endast en av eleverna är en av dem 

Aspekter 

uppnådda E4
 

E5
 

E3
 

E2
 

E1
4 

E1
1 

E1
7 

E1
2 

E1
6 

E1
3 

E6
 

E1
 

E8
 

E1
5 

E1
8 

E9
 

E7
 

E1
0 

      Program  Y Y Y Y H H Y Y H H Y H H Y H H H H 

Steg 2a  100 100 100 83 83 100 83 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100 

Steg 2b  50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Steg 3  50 83 83 50 50 83 83 83 83 83 100 83 83 83 100 100 100 100 

Steg 4  20 40 40 20 20 20 20 40 40 0 80 60 80 60 80 100 100 100 

Steg 5  0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20 40 40 60 60 60 60 60 
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som inte uppnådde mer än 50 % på steg 2b. Dessa tre elever bedöms befinna sig på steg 3. 

Resterande 15 elever kan anses ha uppnått i princip hela steget. På steg 4 och steg 5 minskar 

elevtexternas markeringar men alla texter förutom en visar på något drag från steg 4. Den 

vanligaste uppnådda aspekten gäller meningsbyggnad. På steg 4 har tre elever fått markering i 

alla aspekter vilket tolkas som att dessa elever har processat även steg 4 resterande 11 elever 

befinner sig därför på steg 4. Ytterligare fem elever har mer än hälften av aspekterna 

markerade vilket visar att de är på god väg mot steg 5 och det mer avancerade språket. Vid 

steg 5 har fem elever fått en markeringsprocent på 60 % vilket tolkas som att dessa elever är 

på god väg att färdigställa även steg 5. Sammantaget kan konstateras att majoriteten av 

eleverna har en språkutveckling som befinner sig på steg 4 förutom E13 som inte visar någon 

aspekt på steg 4. Vissa elever är precis i början av steget och andra elever har färdigställt 

steget. Tabell 10 visar tydligt att även om språkutvecklingen utvecklas i varierande hastighet 

följer den oftast stegindelningen. 

 
Tabell 11 Sammanställning andraspråksdrag förekomst i textantal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angående andraspråksdragen så följer dessa med även om språkutvecklingen utvecklas. 

 Antal texter där andraspråksdraget förekom Antal texter 

   

Ordförråd   

 Avvikande ordanvändning 18/18 

 Brist i precision i ordval och idiomatiska uttryck 18/18 

 Överanvändning av ord 12/18 

 I sammanhanget allmänt eller vardagligt ordval 10/18 

 Överanvändning av allmänna verb 7/18 

 Överanvändning av frekventa betydelsesvaga verb 0/18 

Syntax   

 Utelämnad satsdel 18/18 

 Avvikande ordföljd 15/18 

 Utebliven inversion 10/18 

Morfologi   

 Avvikande bestämdhet 17/18 

 Utebliven kongruens 17/18 

 Avvikande verbböjning 16/18 

 Inkorrekt morfologi 16/18 

 Avvikande genus och kongruens 15/18 
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Alla elevtexter uppvisar andraspråksdrag som exemplifieras i Bygga svenska. Även de elever 

som nästintill har processat steg 5 producerar andraspråksdrag. Beträffande 

andraspråksdragen presenteras här i tabell 11 en sammanställningstabell av antalet texter där 

andraspråksdraget förekom sorterad i underrubrikerna ordförråd, syntax och morfologi. Som 

tabell 11 tydliggör förekommer andraspråksdrag från alla tre kategorier. De andraspråksdrag 

som har förekommit i samtliga texter är avvikande ordanvändning, brist i precision och 

utelämnad satsdel. Eleverna har brister i ordförrådet vilket skapar ett vardagligt ordbruk och 

överanvändningar. I de fall eleverna har försökt inkludera mer ämnesspecifika ord så brister 

det i utförandet, exempelvis ordet negativt som nämns i uppgiftsinstruktionen skapar problem 

hos skribenterna när de använder ordet i sin egen produktion till exempel i E13 och i E15: 

 
(8) ...och köper saker som man inte behöver och sedan slänger bort dem, då är det negativ. (E13) 

(9) Det är helt negativ att handla varor som vi gör idag (E15). 

 

De mindre frekventa orden böjs inte ändamålsenligt och fungerar inte alltid väl i 

sammanhanget. Förutom bortfall av satsdelar så har majoriteten av eleverna svårigheter i att 

placera negerande satsadverbial speciellt i bisatser vilket bidrar till den högre andelen texter 

på aspekten avvikande ordföljd se exempel från E8: 

 
(10) Jag tycker många äffarer slänger jätte mycket mat som är inte dålig (E8).  

5 Diskussion 

Detta kapitel är indelat i avsnitt som motsvarar studiens frågeställningar. Avsnitt (5.1) 

diskuterar den första frågeställningen gällande språkutvecklingsnivåer. Den andra 

frågeställningen som diskuteras i avsnitt (5.2) handlar om andraspråksdrag. Slutligen ges en 

diskussion kring möjligheterna för Bygga svenska i gymnasieskolan (5.3) och en övergripande 

metoddiskussion i avsnitt (5.4). 

5.1 Vilka språkutvecklingsnivåer uppnås? 

Min hypotes inför denna studie var att eleverna skulle befinna sig på minst steg 4. Hypotesen 

byggde på Skolverkets direktiv om att andraspråkselever som har en längre bakgrund i 

Sverige kan finna relevans i språkutvecklingsnivåerna på steg 4 och 5 och att Nationellt 
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centrum för svenska som andraspråk (NC) skriver att elever som uppnår steg 5 kan potentiellt 

läsa svenska i stället för svenska som andraspråk i högstadiet. Anna Ingvés undersökning 

visade att hennes undersökta texter låg på steg 2 och uppåt. Det som analysen visade (se 

tabeller 4–8) var att eleverna befinner sig på olika steg avseende olika observationspunkter i 

Skriva. Ett relativt väntat resultat då andraspråksinlärning inte alltid följer en linjär kurva 

(Skolverket 2017a, s. 8). Majoriteten av eleverna befinner sig dock i början eller i slutet av 

steg 4. Således bekräftas min tidigare hypotes. Skolverkets och NCs olika formuleringar kring 

vad de olika språkutvecklingsnivåerna kan säga om elevens språkutveckling är intressanta.  

Uppvisade nivåer på steg 4 och steg 5 visar att eleverna har en tillräcklig avancerad 

språknivå för att kunna delta i den vanliga undervisningen vilket är ett glädjande resultat. Men 

enligt Bygga svenska bör då dessa elever inte ha kunnat delta i ordinarie undervisning tidigare 

vilket känns osannolikt. I någon aspekt uppnåddes inte steg 2 (se tabell 4) men majoriteten av 

aspekterna var uppnådda på steg 3 (se tabell 6). På steg 4 och steg 5 planade elevtexterna ut. 

Ingen elevtext har helt uppnått steg 5 gällande den skriftliga förmågan (se tabell 8).  

Vad säger detta resultat oss? Som forskningen har beskrivit tar skriftspråksutveckling lång 

tid (Economou 2007, s.18) och dessa elever har inte i studiens skrivna texter fullständigt 

erövrat det svenska skriftspråket. Det som skiljde de elevtexter som har uppnått vissa aspekter 

på steg 5 jämfört med övriga texter är främst en ökad variation och ett större inkluderande av 

ämnesspecifika ord och att de lyfte större samhällsperspektiv (se exempel i avsnitt 4.5). 

Däremot var det en generell brist hos alla elever med typiska genrespecifika ord. Det 

underutvecklade lexikonet begränsar elevernas möjlighet att kunna uttrycka sina tankar med 

precision och nyansering vilket visar på specifika utvecklingsmöjligheter i det skolspråkliga 

och skriftspråkliga lexikonet vilket kräver stöttning och undervisning från lärare (Skolverket 

2017, s. 54). Enström skriver att ordförrådet är en av de största komplikationerna som ofta 

skapar begränsningar för eleverna (2013, s.169) vilket också ofta i denna studie varit det som 

har hindrat eleverna att uppnå högre språkutvecklingssteg. Elevernas talspråklighet i texterna 

kan tolkas som att de har utvecklat ett muntligt vardagsspråk som utgör basen för deras 

skriftliga produktion likt hur Magnusson beskriver att skriftförmågan utvecklas hos elever 

med svenska som förstaspråk (2013, s.636). Som Flymann Mattson (2017, s.64) har beskrivit 

utgör specifikt en övergång från det muntliga till det skriftliga en svårighet. Studiens resultat 

visar därmed hur mycket ordförrådet påverkar språkproduktionen och bekräftar Enströms 

(2013, s.169) påstående om att ordförrådet är en begränsande faktor även för avancerade 

andraspråksinlärare. Elevernas enkla ordförråd kan vara en förklaring till elevernas låga betyg 

på detta delprov. Man kan dessutom spekulera om eleverna saknar det lexikon som krävs för 
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att tolka det tillhörande texthäftet vilket mynnar ut i tunnare reflektioner i elevernas skriftliga 

produktion. 

  Elevernas starka sidor finns framför allt i det avancerade syntaxskapandet vilket 

bevisas genom markeringar i observationspunkter på steg 4 och steg 5 gällande 

meningsvariation (se tabell 7 och 8). De kan nästan alla producera komplicerade meningar 

med olika typer av bisatser, inklusive relativa bisatser vilket tyder på att eleverna har kommit 

långt i sin språkutveckling (Philipsson 2013, s. 141). Nominaliseringar är en avancerad 

struktur både för modersmålstalare och andraspråkstalare vilket kan förklara utelämnandet av 

dessa. Metaforer och liknelser förekom inte i en enda text. Som Enström (2013, s. 187) har 

beskrivit utgör metaforer och liknelser en av svårigheterna vid inlärning av ett andraspråk. 

Om eleverna har förmågan att använda dessa språkliga fenomen (nominaliseringar, metaforer 

och liknelser) korrekt kan vi inte spekulera om då ingen elev har inkluderat dessa i sina texter. 

Vi kan endast spekulera om eleverna har utelämnat dessa för att de anser att de inte bör ingå i 

en debattartikel eller om de undviker att använda dem på grund av bristande kompetens. 

Eftersom denna studie endast tittar på en text från varje elev kan studien inte svara på ifall 

eleverna har den kompetensen eller inte. 

Om vi skulle kräva en 100-procentig prestation på varje stegindelning skulle flera 

inte uppnå högre än steg 3 på grund av bristande kompetens av styckesindelning och korrekt 

interpunktion. Studien visade att många elever har framför allt stora svårigheter med 

styckesindelning. Det kan dock ifrågasättas varför styckesindelning och interpunktion ska 

analyseras i bedömningsstödet Bygga svenska då det inte är drag kopplade till 

andraspråksinlärning. Däremot vill bedömningsstödet belysa den grammatiska färdigheten där 

dessa fenomen kan ingå. 

För eleverna som läser på yrkesförberedande program är svenska som andraspråk 1 den 

sista obligatoriska svenskkursen. De behöver därför inte läsa mer svenska under sin skolgång 

även om deras språk troligen utvecklas med hjälp av andra ämnen. Dessa elevers resultat visar 

att de inte behöver uppnå högre grammatisk färdighet/språkutvecklingsnivå än steg 3. Detta 

resultat kan ge en förståelse för varför arbetsgivare anser att den skriftliga förmågan är 

bristfällig. Huruvida det betyder att det nationella provet kräver för lite av eleverna gällande 

lexikala kompetenser är svårt att dra någon slutsats om. Osäkerheten kring bedömningen av 

Språk & stil och Disposition & sammanhang kan tänkas bidra till varför struktur, morfologi 

och ordförråd ligger på en låg nivå. Alternativt värderas andra skrivegenskaper högre vilket i 

och för sig stämmer med bedömninggstödet för det nationella provet där fokus ska vara på 
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hur väl språket för fram elevens tankar i stället för språklig korrekthet (Skolverket 2015, s. 

27) .  

En intressant reflektion från tabell 10 är att eleverna som läser studieförberedande program 

i många fall har uppnått en högre språkutvecklingsnivå än yrkesprogramselever. De högre 

nivåerna speciellt gällande ordförråd möjliggör för eleverna att tillgodogöra sig innehållet i 

övriga ämnen (Enström 2013, s.171) vilket ger dessa elever större möjligheter att prestera i 

andra akademiska ämnen. Det finns dock för lite information kring dessa elever för att kunna 

dra ordentliga slutsatser kring varför elever på yrkesprogram visar på lägre skriftlig språklig 

förmåga i dessa texter jämfört med de från högskoleförberedande. 

5.2 Vilka andraspråksdrag förekom? 

I avsnitt 2.4 presenterades vilka utmaningar andraspråksinlärare kan ha i sin skrivutveckling i 

det svenska språket. Exempelvis skapar nominalfraserna och kongruens problem (Philipsson 

2013, ss. 124–125). Ytterligare svårigheter var problem med svensk ordföljd speciellt saknad 

inversion, platshållartvånget och satsadverbialens placering (Philipsson 2013, s. 128).  

En stor problematik för både nybörjare såväl som för avancerade andraspråksinlärare är ett 

begränsat ordförråd som yttrar sig som felvalda ord och felanvändning av metaforer och 

liknelser. Eftersom dessa elever läser svenska som andraspråk är det förväntat att dessa 

elevtexter skulle visa på andraspråksdrag. Bygga svenska är skapat utifrån internationell och 

nationell forskning samt återkommande drag i olika andraspråkstexter vilket gör att de 

andraspråksdrag som Bygga svenska exemplifierar är också drag som förväntas i elevens 

produktion vid de olika utvecklingsstegen. 

Denna studie visade att samtliga andraspråksdrag beskrivna i Bygga svenska existerade i 

elevtexterna förutom en överanvändning av kärnverben gå och ha. En förklaring utöver att det 

är vanligt förekommande med andraspråksdrag kan vara att uppgiften krävde mer av eleverna 

än det språk som de har tillgång till då forskningen har beskrivit att den ökade kognitiva 

svårigheten bidrar till att elevernas språk försämras (Magnusson 2013, s. 241). Valet mellan 

form och betydelse som Flymann Mattson (2017, s. 47) beskriver porträtteras av elever som 

E1 som skrev texter med en större språklig korrekthet men där innehållet blev tunnare medan 

de elever som försökte producera ett mer komplext innehåll drog med sig ett större språkliga 

brister som i vissa fall blev otydliga som läsare att förstå som till exempel E8 i utdrag (6).  

Alla elever, även de som presterade på högre nivåer, har producerat satser där satsdelar har 
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fallit bort (se tabell 11). Detta visar också att elever som har kommit längre i sin 

språkutveckling fortfarande producerar andraspråksdrag. En annat specifikt andraspråksdrag 

som förekom var satsadverbialens felaktiga placering i bisatser. Detta kan förklaras med vad 

Flyman Mattson (2017, s. 31) säger om övergeneraliserande i språkutvecklingen. Vissa elever 

har producerat såväl lyckade negationer i bisatssatser såväl som misslyckade, en förekomst 

som bekräftar Flyman Mattsons påstående som menar att det inte är ovanligt att det 

förekommer dubbla regler som fungerar parallellt vid processandet av nya grammatiska regler 

(2017, s.31). I övrigt gällande syntaxsvårigheter har det karaktäriserande andraspråksdraget 

med utebliven inversion förekommit i tio av 18 texter vilket är en lägre andel än vad jag 

trodde skulle förekomma då Philipsson (2013, s. 129) menar att det är ett drag som skapar 

utmaningar både hos nybörjare såväl som avancerade andraspråkselever. Elevernas förmåga 

att producera komplexa satskonstruktioner kan tyda på att de har en längre skolbakgrund i 

Sverige eller att de har fått undervisning i svensk satskonstruktion men varken det ena eller 

det andra kan bekräftas på grund av brist på bakgrundsdata om eleverna.  

Alltigenom har eleverna överanvänt ord, specifikt ord relaterade till slänger som oftast är 

det tredje vanligaste verbet i texterna vilket också tyder på ett enklare ordförråd som saknar 

bredd.  

Att elevtexterna till stor del innehöll talspråklighet är inte förvånande eftersom Economou 

har beskrivit att den muntliga förmågan brukar utvecklas tidigare än den skriftliga (2007, s. 

18). Det muntliga vardagsspråket är också vad som kännetecknar dessa texter. Det blir tydligt 

genom denna analys att dessa elever behöver utveckla sitt skriftspråk och få undervisning om 

vad som kännetecknar en text. Om vi jämför med Economous studie (2007) där eleverna 

behövde utveckla textbindning, ordförrådet, struktur och disposition och sina kunskaper om 

svensk meningsbyggnad så ser vi samma tendenser hos dessa elever vilket stärker denna 

undersöknings validitet.  

5.3 Kan Bygga svenska användas i gymnasieskolan? 

Det som går att utläsa ur studiens resultat är att det finns ett behov av andraspråksstöttning 

beträffande den skriftliga förmågan hos alla elever i denna studie vilket ämnet svenska som 

andraspråk syftar till att ge. Språkutvecklingsstegsanalysen visade att ingen har uppnått det 

steg som står för en elev med ett avancerat språk, det vill säga den nivå där eleven kan delta 

självständigt i undervisning och kan producera ett språk för olika syften (Bygga svenska 

2017, s. 26). Ett kriterium som kan tänkas behöva vara uppfyllt för att eleverna ska kunna 
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prestera i alla ämnen i gymnasieskolan. Bygga svenska skriver dessutom att stöttningen för 

elever som ligger på steg 5 kan behöva stöttning av lärarna för att utveckla variation och 

precision i meningsbyggnad och ordförråd (ibid, s. 27). De flesta eleverna befinner sig som 

tidigare nämnt på steg 4 som kännetecknar mot ett avancerat språk som Bygga svenska 

beskriver som ett steg där eleverna närmar sig en ålderadekvat språkanvändning men där de 

behöver en genomtänkt och strukturerad språklig stöttning (2017, s. 25). Det finns därför 

utvecklingsmöjligheter för alla dessa elever i denna specifika uppgift vilka Bygga svenska har 

kunnat synliggöra. Bygga svenska kan dessutom med sina stöttningsförslag för olika 

observationspunkter vägleda lärare till vilken stöttning som lämpar sig för varje enskild elev. 

Tabell 10 synliggör dessutom det faktum att elever kan visa på en avancerad språkutveckling 

men samtidigt ha brister i lägre steg. Till exempel E15 som ligger på steg 5 kan utveckla sin 

variation i fundamentposition (se tabell 7). Vilket E15 förvisso kanske gör i andra skriftliga 

situationer. Utan ett andraspråksperspektiv och andraspråksstöttning i dessa elevers 

undervisning kommer de språkliga bristerna troligen fortsätta existera och då begränsa dem i 

ett framtida liv. De språkliga luckorna som dessa elever har behöver fyllas för att eleverna 

inte ska få problem när de avancerar i skolnivåer och den kognitiva nivån och de språkliga 

kraven ökar. Inte bara att en sämre språkförmåga visar deras ämneskunskaper på ett felaktigt 

sätt och således ger sämre förutsättningar för högre studier utan även att deras bristande 

språkförmåga påverkar hur de framöver kommer kunna ta del av det svenska samhället. Som 

Hyltenstam och Lindberg skriver ska skolan verka för att alla elever ska få likvärdiga 

förutsättningar för sitt framtida liv (2013, s. 13) och Skolverket menar att för att eleverna ska 

kunna utveckla ett avancerat akademiskt skriftligt skolspråk krävs det stöttning och 

undervisning från lärarna (2017, s. 54). Eleverna behöver få mötas med förståelse för deras 

språkutveckling och få undervisning och bedömas av personer som har kompetens att förstå 

en andraspråksprocess för att eleverna ska kunna uttrycka komplexa tankar även om det 

medför språkliga brister och då inte bli straffade för detta ((Olofsson & Sjöqvist 2013, s. 707).  

En likvärdig utbildning behöver inte betyda att allt ska ske under samma premisser utan att 

eleverna ska få den stöttning de behöver för att få samma förutsättningar. Som Flyman 

Mattson skriver (2017, s. 21) så behöver eleverna få en undervisning som är anpassad utifrån 

den specifika elevens behov. Bygga svenska kan för studiens elever fungera som ett 

bedömningsstöd och kan även bidra med hur lärarna ska organisera en individualiserad 

utbildning för att dessa elever ska komma ikapp sina jämnåriga klasskamrater avseende 

ordförråd och svensk syntax men också fungera som vägledning i elevernas språkvalsprocess. 

Economou (2007) visade att skolor använder språktester skapade för enspråkiga elever för att 
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vägleda elever i deras val av svenska och att lärarna i hennes studier saknade tester anpassade 

för andraspråkselever, här kan möjligen Bygga svenska komplettera de enspråkiga testerna. 

Elever med en lägre språkutvecklingsnivå var lätta att identifiera med bedömningsstödet men 

det finns fortfarande ett behov av ett bedömningsstöd specifikt anpassat för avancerade 

språkinlärare då det blir svårare att synliggöra utvecklingsområden desto mer avancerad 

andraspråkinläraren är (Hyltenstam & Lindberg 2013, s. 12). Som den här studien har visat 

finns det fortfarande individuella utvecklingsmöjligheter för de avancerade språkinlärarna i 

den här studien vilka kunde synliggöras trots att Bygga svenska är anpassat för nyanlända. 

Andraspråkselever som har uppnått högre betygssteg är kanske inte möjliga att bedöma med 

Bygga svenska vilket den här studien inte kunnat svara på eftersom den endast har tittat på 

elever som har erhållit betyget E på det nationella provet. Däremot är inte kursen slutförd bara 

för att eleven har uppnått ett godkänt betyg på provet och den sista tiden av kursen kan därför 

ägnas åt specifik stöttning utifrån observationspunkterna. Bygga svenska låter lärare observera 

hur långt eleverna har kommit i sin språkutveckling och ger en förståelse för hur språket kan 

begränsa eleven i sina möjligheter att visa sina ämneskunskaper i skolans alla ämnen. Oavsett 

om svenskämnena i framtiden går samman krävs en individualiserad undervisning där Bygga 

svenska kan bidra med förslag på hur man kan stötta varje enskild andraspråkselev. 

5.4 Metoddiskussion 

I denna studie har Bygga svenska använts som analysmetod. Ett bedömningsstöd som 

ursprungligen är skapat för att följa en språkutveckling genom tid genom kontinuerliga 

observationer (Skolverket 2017, s.10) och inte på enskilda verk. För att kunna använda 

bedömningsstödet till denna undersökning behövdes en del modifieringar göras som 

exemplifieras i avsnitt 3.4 men som också går att finna i bilaga 1. Överlag har 

bedömningsstödet fungerat väl i analysen av materialet även om bedömningsstödet för det 

nationella provet ibland har fått vägleda vad som är ett enkelt ordförråd och vad som är ett 

varierat. Men det utesluter inte att det troligen hade gett ett annat resultat om andra elevtexter 

hade undersökts eller om flera texter från samma elev hade analyserats. Därför kan resultatet 

endast stå för de elevtexter som är med i denna undersökning och resultatet kan därmed inte 

generaliseras. Däremot kan resultatet visa på utvecklingsmöjligheter i dessa specifika 

elevtexter.   

Den kvalitativa forskningen lägger stor roll vid forskarens roll vid analysen där forskarens 
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identitet och värderingar har stor betydelse för insamling och analys (Denscombe 2018, s. 25). 

Min identitet som lärarstudent kommer därför ha präglat analysen då jag inte har samma 

erfarenhet av att bedöma andraspråkstexter som en yrkesverksam lärare. För att stödja min 

bedömning har jag därför jämfört med både bedömningsstödet för det nationella provet och 

Bygga svenskas exempelbedömningar detta för att öka likvärdigheten i mina bedömningar.   

Vid bedömning av en studies kvalitet värderas arbetet utifrån reliabilitet och validitet 
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(Bryman 2016, s. 41).  En studies reliabilitet vilar på att studien ska leda till samma resultat 

om studien replikeras, för att kunna replikera en studie krävs att forskaren har beskrivit hur 

den har gått till väga i analysarbetet (ibid, s. 41). För att höja reliabiliteten har exempel från 

texterna lyfts för att läsaren ska få en förståelse i hur bedömningen av språkförmågan har 

gjorts. Ett ytterligare ansträngning för att öka reliabiliteten har varit att mina avgränsningar 

och kriterier beskrivits för att studien ska kunna replikeras på liknande grunder och ge 

liknande resultat.  

Att en studie är valid betyder att studien har mätt det som avses mätas (Bryman 2016, s. 

41). Gällande kvalitativa studier kan man diskutera en studies validitet genom begreppet 

trovärdighet. För att uppnå trovärdighet behöver man visa i sin studie att man har samlat in 

och bearbetat sin data på ett transparent sätt (Bryman 2016, s. 391). Med att en studie är 

generaliserbar menas att resultatet kan generaliseras utanför denna studie (Bryman 2016, s. 

41). Gällande studiens validitet och generaliserbarhet så bygger denna studie på ett litet urval 

av elevtexter. Studien har endast undersökt en elevtext från vardera elev och begränsat urvalet 

till elever som har skrivit ett E på det nationella provet. Detta urval kan beskrivas som ett 

syftesurval (Bryman 2016, s.418) som är strategiskt utvalda för syftet men denna typ av urval 

gör att resultatet inte kan generaliseras. Ett större material från varje elev i olika texttyper eller 

om undersökningen hade tittat på texter från andra betygssteg hade möjligtvis lett till ett annat 

resultat. Att texterna kommer från det nationella provet bör betyda att eleverna inte har fått 

stöttning under provets gång.  

Slutligen vill jag diskutera det faktum att jag endast har tittat på andraspråksdragens 

förekomst och inte frekvens. Det har bidragit med att en elev som alltid placerar satsadverbial 

får en likadan markering som en elev som endast har gjort en felaktig placering. Eleven som 

endast har gjort en felaktig placering kan ha gjort den på grund av slarvfel eller så kan det 

betyda att denna elev har nästintill lärt sig satsadverbialets placering medan eleven som aldrig 

lyckas med satsadverbialets placering har en längre inlärningsprocess kvar av 
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satsadverbialsplacering. Jag hade velat räkna frekvensen av olika andraspråksdrag men på 

grund av undersökningens omfattning fanns det inte tillräckligt med tid. 

6 Sammanfattande kommentarer 

Denna studie visar att resultaten överensstämmer med vad forskningen säger om den skriftliga 

språkutvecklingen som till exempel det utbyggda ordförrådets relevans för en mer avancerad 

skriftproduktion (Enström 2013), att andraspråksdrag uppstår även hos avancerade 

andraspråksinlärare (se Enström 2013 & Philipsson 2013) och att elever som testar att 

uttrycka sig komplext ibland gör det på bekostnad av den språkliga korrektheten (Magnusson 

2013). 

Resultatet visade att en elev inte behöver ha uppnått alla språkutvecklingssteg för Skriva i 

Bygga svenska för att uppnå ett godkänt resultat på det nationella provets c-del i svenska som 

andraspråk 1. Den grammatiska färdigheten som har analyserats i denna studie är ganska låg. 

Eleverna kan till och med sakna observationspunkter i Bygga svenska från de tidigare 

språkutvecklingsstegen 2a och 2b som exempelvis observationspunkterna: användning av 

bildspråk och användning av nominaliseringar. Vilket betyder att den grammatiska 

färdigheten inte behöver vara avancerad för att uppnå ett godkänt resultat på det nationella 

provet. Inom betygssteget E har eleverna en stor variation i den grammatiska färdigheten med 

prestationer mellan steg 3 och steg 5. Men där majoriteten av elevtexterna ligger på steg 4. 

Detta motsäger vad Skolverket (2017) och Nationellt centrum för svenska som andraspråk 

(Kaya 2019) säger är tillräckligt för att kunna tillägna sig i ordinarie undervisning och kan 

vara en förklaring till varför arbetsgivare tycker att ungdomars skrivförmågor har brister. I 

denna undersökning har dessutom andraspråksdrag eftersökts där resultatet visade att samtliga 

undersökta elevtexter innehöll de flesta andraspråksdrag oavsett språkutvecklingsnivå. Även 

de avancerade andraspråksinlärare producerade andraspråksdrag som är vanliga hos 

nybörjare. 

Slutligen diskuterades ifall Bygga svenska kan användas i gymnasieskolan. I denna 

skriftliga uppgift har utvecklingsbehov i elevtexterna kunnat visas vilket tyder på att Bygga 

svenska i alla fall kan användas på eleverna i denna studie åtminstone till att de uppnår alla 

observationspunkter som finns i Bygga svenska.  
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6.1 Didaktiska implikationer 

En god kännedom om andraspråkets språkutvecklingssteg ger lärarna förståelse för hur 

andraspråket utvecklas men ger också möjligheter att tillsammans med eleverna synliggöra 

deras språkutveckling. I en tidskrävande process som språkinlärning är kan det vara svårt att 

visa eleven hur deras språk verkligen har utvecklats men med hjälp av ett bedömningsmaterial 

likt Bygga svenska får eleverna själva överskåda och ta del av sin utveckling vilket kan vara 

ett ytterligare argument för att använda bedömningsstöd likt Bygga svenska i gymnasieskolan. 

Studiens resultat är relevant för alla typer av lärare i gymnasieskolan så som ämneslärare, 

SVAlärare och modersmålslärare då eleverna behöver stöttning i sitt skrivande i alla ämnen. 

Genom att synliggöra var elevens språkutveckling befinner sig blir det lättare som 

andraspråkslärare att låta de övriga lärarna ta ansvar för att deras undervisning också ska vara 

språkinkluderande och att deras bedömning görs utifrån rätt förutsättningar. För 

andraspråkslärare bidrar bedömningsstödet Bygga svenska med förslag på hur man som lärare 

kan vidareutveckla varje unik elevs språk beroende på vilken aspekt som behöver utvecklas. 

Den individualiserade utbildningen kan därmed hjälpa eleverna på vägen mot det godkända 

betyget i SVA samt öka elevernas grammatiska färdighet. 

Studien har visat att dessa andraspråksinlärare kan behöva hjälp och stöttning för att 

utveckla bland annat ordförråd, textstruktur och satskonstruktion vilket tyder på att dessa 

elevers lärare behöver inkludera den typen av undervisning. Alla elever i den här studien har 

ett behov av att bredda ordförrådet vilket återigen styrker hur viktigt det är för alla lärare att 

jobba med ordkunskap. Även om eleverna i denna undersökning har utvecklat ett mer 

avancerat språkanvändande har det varit genomförbart att genom Bygga svenska belysa 

elevernas utvecklingsbehov. Jag instämmer att det finns ett behov av ett bedömningsstöd för 

de mer avancerade språkanvändare då även de elever som producerar på steg 5 har språkliga 

luckor och språkliga utvecklingsmöjligheter som behöver tillgodoses.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Studiens analysförklaringar 

 
 Skolverkets observationspunkter Förekomst har markerat om: 

Steg 

2a 

”använder referensbindning i form av vanliga 

pronomen” 

eleven har använt något pronomen 

(jag, mig, du, din, han, hennes, den 

osv.)  

 ”använder enkel textbindning i form av vanliga 

konjunktioner (och, men,  

eftersom) och adverbial (därför, sedan, efter idrott, 

på̊ kvällen) 

” 

om konjuktionsanvändningen 

inkluderar de vanliga konjunktionerna 

och någon variant av adverbial.  

 

 ”skriver med en viss variation i meningsbyggnaden, 

till exempel både samordnade satser... och 

underordnade satser... (Skolverket 2017a, s. 59)”.  

om det finns minst ett exempel av 

samordnade satser och bisatser. 

 ”har ett personnära och vardagligt ordförråd i 

personbeskrivningar och berättelser, och 

mer ämnesrelaterat i andra genrer. Eleven använder 

också̊ mindre frekventa ord, till exempel dröja, 

korg, sakna (Skolverket 2017a, s. 59)”.  

något ämnesrelaterat ord finns som 

exempelvis: tillverka; producera; 

matvaror.  

 ”använder utbyggda nominalfraser, till exempel 

många kända personer; min  

bästa kompis i hela världen (Skolverket 2017a, s. 

59)”  

om någon utbyggd nominalfras har 

förekommit. 

 ”använder viss grundläggande interpunktion och 

börjar använda styckesindelning (Skolverket 2017a, 

s. 59)”.  

eleven använder punkt (.) samt att 

texten har någon styckesindelning, t.ex. 

indrag, blankrad eller en blandning av 

dessa. Användningen har inte behövt 

vara konsekvent eller fullständigt 

korrekt.   
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 Skolverkets observationspunkter Förekomst har markerats om: 

Steg 

2b 

”skriver med en större variation i meningsbyggnaden och har 

en större repertoar i fråga om bisatser, samt börjar använda 

indirekt anföring, till exempel de började att springa men 

kaninen somnade en stund för att om kaninen tävlad; direkt 

skulle vinna eftersom kaninen var snabbare (tre bisatser); de 

frågar vem som har prutat (indirekt anföring) (Skolverket 

2017a, s. 60)”. 

eleven har använt minst två olika 

bisatsinledare och haft minst två 

olika typer av bisats i sin text 

och/eller användning av direkt 

anföring.  

 ”använder ett ordförråd som huvudsakligen är vardagligt och 

konkret, men med en viss variation i form av mindre 

frekventa ord, till exempel sportig, lyxhotell, respektera, 

onda människor, hjälpsam, glänta i skogen, liksom par-

tikelverb som till exempel titta till. I beskrivande texter 

använder eleven ämnesrelaterade och skriftspråkstypiska ord, 

till exempel jordbruket, industriella revolutionen, gruvor, 

jordbruk, odla, slutligen. (Skolverket 2017a, s. 60)”  

Eleven har nått högre steg 

gällande ordförråd eller om 

texten karaktäriseras av ett 

vardagligt språkbruk och har 

använt mer än ett ämnesrelaterat 

ord och något partikelverb.  

 ”börjar använda nominaliseringar som förlamning, liksom 

längre utbyggda nominalfraser, t.ex. ett skåp med pengar, 

alla människor som bodde i by (Skolverket 2017a, s. 60)”.  

eleven har skrivit minst en 

nominalisering och en utbyggd 

nominalfras. 

  ”börjar använda bildspråk i form av liknelser och 

metaforer... (Skolverket 2017a, s. 60)”. 

en liknelse eller en metafor har 

förekommit. 
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 Skolverkets observationspunkter Förekomst har markerats om: 

Steg 

3 

”skriver med en variation och bredd i sin textbindning och 

använder fler olika konjunktioner och adverb än på̊ tidigare steg 

(däremot) (Skolverket 2017a, s. 62)”.  

eleven använder sig av någon mer 

konnektiver utöver de från steg 2 

och/eller en variation av olika 

textbindningstekniker. 

 ”skriver med en mer varierad meningsbyggnad och använder en 

större bredd och variation i olika typer av bisatser och anföring, 

till exempel för att han vet inte deras språk; jag och min bror 

pratade lite om hur dagen var; en man som jobbade på̊ 

tidningen berättade hur jag tänkte om det som X bestämde ”  

minst tre olika typer av bisatser 

finns och det är en variation av 

satsdelar i fundamentet. Texten kan 

fortfarande ha, till övervägande del, 

subjektet i fundamentposition. 

 ”placerar bisatser i temaposition, till exempel när vi var hemma 

hon sa till mig min finaste tjej (Skolverket 2017a, s. 62)”. 

 

eleven har placerat en bisats i 

temaposition. 

  ”kan variera sitt ordförråd mellan vardaglighet, specialisering 

och skriftspråklighet beroende på̊ genren (Skolverket 2017a, s. 

62) ”.  

eleven har uttryckt flera 

ämnesspecifika ord och flera 

abstrakta ord.  

 ”använder nominaliseringar..., sammansättningar  

(racingvagnar, solglasögon) metaforer och flerordsuttryck 

(kanske känner man sig kvävd; vi håller alltid sams; helt åt 

hållet), skriftspråkstypiska och ämnesrelaterade ord (jordbruk, 

medelålders, utspelar sig) (Skolverket 2017a, s. 62)”. 

eleven har visat på alla fenomen 

som beskrivs i citatet och minst två 

nominaliseringar. Därutöver har en 

elev kunnat få en markering om 

eleven har visat på en bredd i minst 

två av fenomenen.  

 ”skriver med en större säkerhet i stavning, interpunktion och 

styckesdelning, men det kvarstår fortfarande brister (Skolverket 

2017a, s. 62)”.  

 

stavningen till större del är korrekt, 

att punkt och kommatecken 

används och att en styckesindelning 

finns. Hanteringen behöver inte 

vara helt korrekt.  
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 Skolverkets observationspunkter Förekomst har markerats om: 

Steg 

4 

 ”använder en variation av konjunktioner, 

adverbial och bisatsinledare i 

textbindningen (Skolverket 2017a, s. 64)”.  

Utöver konnektorerna från tidigare steg krävs det, på 

denna nivå, att eleverna använder orden på ett sätt så att 

texten får ett visst flyt. Eleven kan exempelvis använt 

sambandsmarkörer som dock, vilket och i stället för. 

 ”skriver med en meningsbyggnad som 

omfattar olika typer av bisatser och 

anföring med variation i temapositionen 

(Skolverket 2017a, s. 64)”.  

Till skillnad från steg 3 kräver steg 4 att det ska finnas 

en variation av bisatser i temaposition, därför har 

avgränsningen gjorts att eleven behöver ha minst två 

bisatser i temaposition. Meningsbyggnaden ska 

dessutom till stor del vara fungerande.  

 ”har en större bredd och variation i 

ordförrådet och kan i viss utsträckning 

anpassa och nyansera sitt språk efter vad 

som förväntas utifrån sammanhanget 

(Skolverket 2017a, s. 64)”. 

Eleven använde fler ämnesspecialiserade ord, 

lågfrekventa ord och genrespecifika ord än på tidigare 

steg. Texten bör mer kännetecknas av en textmassa 

byggd runt substantiv snarare än runt verb för en mer 

skriftspråksvänlig text.  

 ”skriver texter med en högre grad av 

abstraktion med användning av nomi-

naliseringar .... samt komplexa 

nominalfraser som livet för kvinnorna i 

industriellas revolution (Skolverket 2017a, 

s. 64)”.  

eleven haft ett mer skriftsäkert språk än de tendenser av 

talspråklighet som godtas på tidigare steg och att i texten 

används fler nominaliseringar för att skapa en abstrakt 

text.   

 ”skriver med en större säkerhet i stavning, 

interpunktion och 

styckesindelning.(Skolverket 2017a, s. 

64)”.  

om eleven skriver med en större säkerhet i stavning, 

interpunktion och styckesindelning. Hanteringen är 

nästintill korrekt. 
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 Skolverkets observationspunkter Förekomst har markerats om: 

Steg 

5 

”har en varierad och fungerande 

textbindning och har en varierande 

meningsbyggnad när det kommer till 

meningslängd och satsstruktur (Skolverket 

2017a, s. 66)”. 

eleverna lyckas variera sina meningar på ett fungerande 

sätt. Texten ska nu vara lätt att följa och 

meningsbyggnaden ska vara välgjord. Textbindningen 

ska inte vara upprepande och eleven har valt lämpliga 

konnektiver och referensbindningar.  

 ”har bredd, variation och precision i 

ordförrådet och anpassar det för det mesta 

väl till genren, mottagaren och 

sammanhanget. Eleven använder ett 

ämnesspecifikt ordförråd i sammanhang 

där detta förväntas, till exempel politisk 

motståndare, framtida generationer 

(Skolverket 2017a, s. 66)”.  

en större genresäkerhet med väl lämpade 

sambandssignaler som till exempel: för det första, 

slutsatsen blir att, sammanfattningsvis och så vidare har 

använts. Eleven kan uttrycka sig idiomatiskt och med 

precision.  

 ”använder mindre frekventa och mer 

precisa ord (smuggla, ägodelar, utsatte 

dem för, inser, förvräng, avskyvärt) liksom 

uttryck för modalitet och värdering (vi fick 

inte ens bo i vårt hus; det värsta jag sett) 

(Skolverket 2017a, s. 66)”. 

ordförrådet befinner sig utanför basordförrådet. I stället 

för allmängiltiga ord krävs en större användning av 

specifika ord.  

 ”använder oftare metaforer, liknelser och 

flerordsuttryck... (Skolverket 2017a, s. 

66)”.  

om texten har flera metaforer eller liknelser eller 

innehåller flera korrekta flerordsuttryck: kollokationer 

som till exempel fatta beslut, sträng kyla och häftigt 

förälskad.  

 ”är i huvudsak säker på̊ stavning, 

interpunktion och styckesindelning. 

(Skolverket 2017a, s. 66) ” 

eleven följer de skriftregler som gäller för citatet men 

där icke störande felaktigheter får förekomma.  
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Bilaga 2 Sammanställning av observationspunkter 
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Bilaga 3 Sammanställning av andraspråksdrag 
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