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Sammandrag 

 

Syftet med denna undersökning är att se om en högre språklig utvecklingsnivå ger ett högre 

betyg från läraren på den skriftliga delen av nationella provet i svenska som andraspråk i 

årskurs 9 eller om det är andra områden som är viktigare för vilket betyg texten får av läraren. 

Jag analyserar femton skriftliga uppsatser från nationella provet med hjälp av en analysmodell 

som jag har tagit fram utifrån en variant av performansanalys och bedömningsanvisningar för 

nationella provet. Analysmodellen innehåller fem områden: språklig utvecklingsnivå, 

kommunikativ kvalitet, språklig struktur, genreanpassning och instruktionsanpassning. 

Resultaten visar att inget enskilt område avgör vilket betyg texterna får av lärarna, utan att det 

är en sammanslagning av de olika områdena som avgör betyget, men att genreanpassning är 

det område som lärarna lägger mest vikt vid. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, bedömning, nationella provet 
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1  Inledning 

 

Som lärare i svenska som andraspråk reflekterar jag mycket kring mina elevers språkliga 

utveckling. När jag bedömer den skriftliga delen av elevernas nationella prov enligt nationella 

provets anvisningar slås jag av att anvisningarna fokuserar på andra saker än språklig 

utveckling. En elev kan vara en fantastisk skribent och ligga på en hög språklig 

utvecklingsnivå, men om hen har råkat missa ett led i uppgiftsinstruktionen, eller har tolkat 

instruktionen annorlunda än provkonstruktörerna har tänkt sig, kanske eleven inte når upp till 

bedömningsanvisningarnas krav vilket kan medföra ett lågt betyg. Är detta rimligt eller 

fokuserar bedömningsanvisningarna på faktorer som ej är relevanta? Är det lika viktigt att 

följa instruktionen, att anpassa sig till rätt genre och att ha en bra språklig struktur som att 

ligga på en hög språklig utvecklingsnivå? Hur bedömer andra lärare andraspråkstexter? Tittar 

de mest på elevernas språkliga utvecklingsnivå eller är det något annat område som väger 

tyngre när de bedömer texterna? 

 

 

1.1  Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att se om en högre språklig utvecklingsnivå ger ett högre 

betyg från läraren på den skriftliga delen av nationella provet i Svenska som andraspråk i 

årskurs 9 eller om det är andra områden som är viktigare för vilket betyg texten får av läraren.  

 

 

2  Bakgrund  

 

I detta avsnitt beskriver jag andraspråksinlärares språkliga utveckling och hur man kan 

bedöma på vilken utvecklingsnivå en inlärare befinner sig.  
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2.1  Språklig utveckling 

 

I detta avsnitt beskriver jag interimspråksteorin och processbarhetsteorin samt tar upp tecken 

som visar på språklig utveckling. 

 

2.1.1 Interimspråksteorin 

Uttrycket interlanguage (interimspråk) myntades enligt Flyman Mattson och Håkansson 

(2010) av Larry Selinker 1972 för att beskriva inlärarspråket som ett antal stadier på vägen till 

målspråket. Enligt interimspråksteorin är andraspråksinlärningen en process i vilken eleven 

provar olika hypoteser om målspråkets struktur. Eleven skapar egna regler och dessa regler är 

i början av elevens inlärning mycket annorlunda i jämförelse med målspråkets regler. Eleven 

omprövar dock hela tiden sina hypoteser och ändrar därmed sina regler, allt eftersom 

inlärningen fortskrider (Flyman Mattson & Håkansson 2010:13).   

 

2.1.2 Processbarhetsteorin 

Processbarhetsteorin, som bygger på interimspråksteorins tanke att andraspråksinlärningen är 

en process i olika steg, utarbetades enligt Flyman Mattsson och Håkansson (2010:15) av 

Pienemann 1998. Enligt denna teori består andraspråksinlärningen av fem stadier. Det första 

stadiet består av ord utan grammatisk information som inte följer några ordföljdsregler (skälla 

hund) medan det andra stadiet lägger till enkel grammatik till orden (hund-ar, hund-en, skäll-

er, skäll-de). Det tredje stadiet innebär att frasen processas i sin helhet (en brun hund, flera 

bruna hundar) och i det fjärde stadiet förs grammatisk information över frasgränserna men 

stannar inom satsen (Nu skriver jag.). I det femte och sista stadiet börjar inläraren kunna 

hantera olikheter i huvudsats och bisats (Jag undrar om det regnar.). För att komma till det 

högsta stadiet måste man passera alla de andra stadierna. Eleven kan dock bara processa ett 

stadium i taget vilket medför att språket byggs upp nivå för nivå. När en nivå är processad, 

automatiseras strukturerna på den nivån och eleven kan börja processa nästa nivå. De 

färdigprocessade strukturerna kommer till en början inte konsekvent att framställas korrekt, 

utan det dröjer till strukturerna är helt automatiserade. Strukturerna från nästa nivå börjar 
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användas innan strukturerna från den tidigare nivån är helt automatiserade. (Flyman Mattson 

& Håkansson 2010:15-16) 

 

2.1.3  Beskrivning av språkutveckling 

Under de tidiga utvecklingsstadierna kan man enligt Abrahamsson och Bergman (2008:38–

40) (även Bergman & Sjöqvist 1999:62–64) se att nominalfraserna nästan uteslutande består 

av enkla substantiv. När elevens språk utvecklas blir nominalfraserna mer utbyggda, med 

både framförställda och efterställda bestämningar. Växlingen mellan pronomen och substantiv 

blir också mer ändamålsenlig.  

På en lägre språkutvecklingsnivå förekommer adjektiv sällan, enligt Bergman & Sjöqvist 

(1999:64–65), medan de på en högre nivå används mer och mer (Abrahamsson och Bergman 

2008:38–40). Flyman Mattson och Håkansson (2011:35) skriver att språkutvecklingen bör gå 

mot en ökning av adjektiv för att eleven ska uppnå en modersmålstalares språknivå. 

Abrahamsson och Bergman (2008:39–40) skriver att språkutvecklingen kännetecknas av en 

ökad säkerhet vid tempusanvändning och ett behärskande av att anpassa tempusbruket efter 

olika tidsperspektiv. Enligt Flyman Mattson och Håkansson (2011:49) använder 

andraspråksinlärare i början av sin språkutveckling enbart de enkla tempusformerna presens 

och preteritum. Ju mer deras språk utvecklas desto säkrare blir de på att använda sammansatta 

tempus. Även här finns dock en utvecklingsordning: först lär sig eleven futurum och liknande 

former med modala hjälpverb (ska/vill/får/kan/måste göra) och sedan kommer inlärningen av 

perfekt och pluskvamperfekt (Flyman Mattsson & Håkansson 2011:50).  

Adverbialen består, enligt Abrahamsson och Bergman (2008:39–40) till en början av enkla 

adverb som uttrycker tid, sätt och rum och utvecklas sedan till komplexare adverbial som 

även uttrycker andra perspektiv. Att enklare adverbial ersätts av bisatser, är ett tecken på 

språkutveckling, enligt författarna. 

Abrahamsson och Bergman (2008:40) liksom Bergman och Sjöqvist (1996:63) skriver att 

meningsbyggnaden i början av språkutvecklingen är enkel. Enligt Flyman Mattson och 

Håkansson (2011:52–53) utgör ordföljden ofta ett stort problem för inlärare av svenska som 

andraspråk och detta beror enligt Philipsson (2004:129) på att svenskan är ett V2−språk, det 

vill säga att det finita verbet är låst till en andraplats i huvudsatser.  Meningarna består nästan 
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enbart av huvudsatser till en början och ordföljden är nästan alltid rak S – V – X (subjekt – 

verb – annan satsdel) (hon kommer imorgon), vilket oftast inte medför några problem för 

inläraren, enligt Philipsson (2004:129) samt Abrahamsson och Bergman (2008:40). Sedan 

utvecklas meningsbyggnaden genom att fler bisatser börjar användas och adverbial börjar 

spetsställas, vilket leder till ordföljden X – V – S i huvudsatserna (imorgon kommer hon). 

Spetsställning av adverbial leder i början till den felaktiga ordföljden X – S – V (imorgon hon 

kommer) (Abrahamsson och Bergman 2008:40, Philipsson 2004:129) vilket beror på att 

eleven följer regeln att subjektet alltid ska stå före verbet.  

Textbindningen sker i början av språkutvecklingen med mycket enkla medel, skriver 

Abrahamsson och Bergman (2008:40–41). Oftast används de samordnande konjunktionerna 

och och men samt bisatsinledarna att, när och som i den tidiga språkutvecklingen, vilket även 

Bergman och Sjöqvist skriver (1996:63). Även det konnektiva adverbet sen är vanligt 

förekommande. I och med att språkutvecklingen går framåt börjar eleven använda en större 

variation av konnektorer och en mer komplicerad meningsbyggnad med flera bisatser samt 

spetsställning av bisatser. Denna utveckling av textbindningen är ett tecken på 

språkutveckling (Bergman & Sjöqvist 1999:64).  

 

 

2.2  Bedömning av språklig utveckling 

 

I detta avsnitt presenterar jag en variant av performansanalys av Abrahamsson och Bergman 

(2008) samt visar hur skriftlig framställning bör bedömas enligt Skolverket (2010). 

 

2.2.1  Performansanalys 

Performansanalys, som bygger på interimspråksteorin och processbarhetsteorin, 

introducerades enligt Flyman Mattson och Håkansson av Kennet Hyltenstam 1978 (Flyman 

Mattsson & Håkansson 2010:16) för att analysera både det eleven gör rätt och det eleven gör 

fel i sitt inlärarspråk, för att kunna bestämma elevens språkliga utvecklingsnivå. 

Performansanalys var enligt Bergman och Abrahamsson (2004:606) från början en lingvistisk 

metod som användes för att beskriva elevernas interimspråk. Tidigare hade man använt sig av 

felanalyser, men de tog bara fasta på vilka fel eleven hade gjort och de som kritiserade 
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felanalyserna menade att dessa inte gav någon helhetsbild av elevens kunskaper. För att få en 

mer rättvis bild av vad eleverna kunde, utarbetades modellen för performansanalys där man 

analyserade både de felaktiga strukturer och de korrekta strukturer som eleven använde. 

Denna analysmodell stämde också bättre överens med interrimsspråksteorins språksyn att 

andraspråksinlärningen är en process i vilken eleven provar olika hypoteser om målspråkets 

struktur och ändrar sina regler allt eftersom inlärningen fortskrider (Bergman & Abrahamsson 

2004:606–607). 

Utifrån interimspråksteorin presenterades enligt Flyman Mattson och Håkansson (2010:16–

17) den första svenska bedömningsmallen för performansanalys i Två flugor i en smäll – att 

lära på sitt andraspråk (Bergman m.fl. 1992). Bedömningsmallen skulle användas för att 

analysera vilken språklig nivå eleven befann sig på, utifrån de av Skolverket fastställda 

färdighetsnivåerna nybörjarnivå, mellannivå och avancerad nivå. Tanken var att detta skulle 

underlätta organiseringen av undervisningen, så att eleverna fick undervisning på rätt nivå. 

Bedömningsmallen kom dock att användas på samma sätt som betygskriterier och även på 

andra sätt som den inte var menad för, och författarna kom senare ut med en omarbetad 

version av performansanalysen i boken Tankarna springer före – att bedöma ett andraspråk i 

utveckling (Abrahamsson & Bergman 2008). Även i denna version av performansanalysen 

ville författarna ge en helhetsbild av elevers språkliga kompetens genom att analysera vad 

eleverna klarar av. (Flyman Mattson & Håkansson 2010:16–17) 

Abrahamsson och Bergman utgår från fem punkter i sin modell för performansanalys av 

elevtexter (2008:23, 36). Den första punkten kallar de kommunikativ kvalitet. I den beskrivs 

hur väl en läsare kan förstå texten och hur anpassad texten är till mottagaren och mottagarens 

referensramar. Den andra punkten kallar de innehållslig kvalitet och i den undersöks om det 

finns en röd tråd och en tydlig struktur i texten. I denna punkt undersöks också hur 

kontextreducerat innehållet i texten är, det vill säga hur välkänt ämne texten handlar om – ju 

mer välkänt ämne desto lättare är det att hantera språket. Dessutom undersöks i denna punkt 

på vilka kognitiva svårighetsnivåer texten rör sig, det vill säga om uppgiften ställer låga eller 

höga krav på den tankemässiga kapaciteten – ju lägre krav på den tankemässiga kapaciteten 

desto lättare att hantera språket. Den tredje punkten i performansanalysen kallas språklig 

kvalitet och i den analyseras hur den språkliga komplexiteten ser ut samt hur den språkliga 

korrektheten ser ut i förhållande till komplexiteten. I den fjärde punkten, 

kommunikationsstrategier, undersöks vilka kommunikationsstrategier som finns i texten, det 

vill säga vilka strategier inläraren använder sig av för att få fram sitt budskap, när inläraren 
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inte behärskar de vedertagna uttryckssätt som krävs för att få fram budskapet. Inläraren kan då 

till exempel överanvända uttryck eller skapa nya ord för att få fram vad hen vill säga. I den 

femte punkten, underlag för utvecklingssamtal analyseras vilka förtjänster texten har och vad 

i ovanstående punkter som står närmast i tur att utveckla.  

Enligt Abrahamsson och Bergman (2008:37) kan man aldrig bedöma en text utan att samtidigt 

titta på ämne, texttyp och syfte med texten. Den innehållsmässiga komplexiteten ska alltid 

utgöra grunden för de språkliga analyserna, menar författarna, och ett komplext innehåll 

kräver ofta högre språklig komplexitet, vilket bör vägas in när man tar ställning till den 

språkliga korrektheten i texten. Författarna menar att ett mindre krävande innehåll ställer lägre 

krav på den språkliga komplexiteten, men då kan man också kräva en högre språklig 

korrekthet av eleven. 

 

 

2.3  Nationella provet 

 

Nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs nio är ett obligatoriskt 

ämnesprov som ges i alla niondeklasser i hela Sverige en gång om året. Det består av tre 

delprov: ett läsförståelseprov, ett muntligt prov och ett skriftligt prov. Vårterminen 2011 

följde provet kursplanen enligt Lpo 94.  I det skriftliga delprovet skulle eleverna detta år välja 

en av fyra uppgifter att skriva en längre text till. När eleverna har skrivit sina texter ska de 

bedömas av en eller flera lärare. Till lärarnas hjälp finns bedömningsunderlag från Skolverket 

i form av bedömningsanvisningar.  

 

2.3.1  Bedömning av text enligt Skolverket 

Bedömningsanvisningarna för nationella provets skriftliga delprovet följer i princip 

Abrahamssons och Bergmans modell för performansanalys och hänvisar till Tankarna 

springer före – att bedöma ett andraspråk i utveckling (Abrahamsson & Bergman 2008) för 

analyser av andraspråkselevers texter (Skolverket 2010:66–67). 

I Skolverkets bedömningsanvisningar kallas den första punkten liksom i Abrahamssons och 

Bergmans modell för kommunikativ kvalitet. I denna punkt ska läraren enligt Skolverkets 
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anvisningar undersöka om läsaren kan förstå innehållet, om texten fungerar i sammanhanget 

och om texten är anpassad till läsaren.  

Punkten innehållslig kvalitet har Skolverket delat upp i två punkter, som de kallar för innehåll 

respektive struktur. I punkten innehåll ska läraren undersöka om texten innehåller relevanta 

uppslag, redovisar händelser, uttrycker elevens tankegång och innehåller träffande exempel 

samt är anpassad till genren. Om genren till exempel ska vara krönika, ska texten enligt 

Skolverket (2010:53) bedömas efter hur väl eleven följer denna genre, genom att se om eleven 

kan växla mellan ett personligt och ett allmängiltigt perspektiv samt om texten är utformad så 

att innehållet kan intressera många. I punkten struktur ska läraren undersöka om textens 

uppbyggnad är tydlig. Performansanalysens tredje punkt språklig kvalitet kallar Skolverket 

för språk och i den punkten ska läraren analysera ordval, nominalfraser, tempusbruk, 

meningsbyggnad och ordföljd, textbindning samt komplexitet och korrekthet.  

Den fjärde punkten kallas av båda för kommunikationsstrategier och i den ska läraren enligt 

Skolverket undersöka om eleven vid behov prövar komplexa konstruktioner och tänjer 

förmågan.  

Abrahamssons och Bergmans femte punkt, ”underlag för utvecklingssamtal” finns inte med i 

Skolverkets bedömningsanvisningar, vilket är naturligt eftersom de gäller ett prov. Däremot 

har Skolverket lagt till punkten skrivregler i vilken läraren ska titta på elevens förmåga att 

använda skiljetecken, styckemarkering och att stava korrekt. 

 

 

3  Material och metod 

 

Jag har analyserat femton skriftliga uppsatser från nationella provet i svenska som andraspråk 

för årskurs 9 från vårterminen 2011, fem uppsatser med betyget G (godkänd), fem med 

betyget VG (väl godkänd) och fem med betyget MVG (mycket väl godkänd). För att få en så 

jämn fördelning som möjligt mellan könen är sju texter skrivna av flickor och åtta av pojkar. 

Alla texter är från olika skolor och alla skolor ligger i olika kommuner, förutom fem som 

ligger i två olika kommuner. Uppsatserna är mellan 267 och 968 ord långa.  
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3.1  Analysmodell 

 

Jag analyserar uppsatserna i fem områden utifrån Abrahamssons och Bergmans modell för 

performansanalys (2008:36) och bedömningsanvisningarna för nationella provet (Skolverket 

2010:61–64):  

språklig utvecklingsnivå 

kommunikativ kvalitet 

språklig struktur  

genreanpassning  

instruktionsanpassning.  

 

3.1.1  Språklig utvecklingsnivå  

I området språklig utvecklingsnivå har jag undersökt hur den språkliga komplexiteten ser ut 

samt hur den språkliga korrektheten ser ut i förhållande till komplexiteten. För att komma 

fram till den språkliga komplexiteten i varje text, det vill säga hur avancerat språket är, har jag 

utifrån Abrahamssons och Bergmans modell för performansanalys (2008:37–42) undersökt 

om elevens textbindning är utbyggd med stor variation av konnektorer och om eleven 

använder utbyggda nominalfraser, samt räknat ut nedanstående faktorers värden i procent: 

 adverbial − vid högre språkutveckling används en högre andel icke−TSR−adverbial 

och en högre andel adverbial utgör bisatser 

 

 bisatser – vid högre språkutveckling används en högre andel bisatser och en högre 

andel spetsställda bisatser 

 

 ordföljd − vid högre språkutveckling används en högre andel X – V − S−ordföljd  

 

 sammansatta tempus − vid högre språkutveckling används en högre andel 

sammansatta tempus 

 

 adjektiv − vid högre språkutveckling används en högre andel adjektiv. 

 

De texter som sammantaget har ett lågt värde på ovanstående punkter har jag gett omdömet 

enkelt språk. De texter som sammantaget har ett högt värde på ovanstående punkter har jag 

gett omdömet avancerat språk.  
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För att komma fram till den språkliga korrektheten i varje text har jag utifrån Abrahamssons 

och Bergmans modell för performansanalys (2008:37–42) undersökt om eleven gör några fel 

på genus, bestämdhet, plural och kongruens samt pronomen, prepositioner, adverb, verb, 

tempus, bisatser och ordföljd. De texter som har många fel har fått omdömet icke korrekt 

språk, de texter som har få fel har fått omdömet korrekt språk och de texter som ligger mellan 

dessa två nivåer har fått omdömet ej helt korrekt språk. 

En lägre språklig komplexitet, det vill säga ett enklare språk, kräver enligt Abrahamsson och 

Bergman en högre språklig korrekthet av eleven (2008:37). Utifrån detta har jag poängsatt 

omdömena enligt följande: 

 5 – Avancerat och korrekt språk  

 3 – Enkelt och korrekt språk/ Avancerat men ej helt korrekt språk  

 1 – Enkelt ej helt korrekt språk/Avancerat icke korrekt språk 

 

3.1.2  Kommunikativ kvalitet 

I området kommunikativ kvalitet har jag undersökt hur väl en läsare kan förstå texten och hur 

väl anpassad texten är till mottagaren och mottagarens referensramar. 

I denna punkt har jag undersökt: 

 hur lättläst texten är – hur mycket språkfelen som finns i texten stör läsningen 

 om bildspråk används − bildspråk är ett sätt att göra texten mer fungerande som 

krönika och mer läsaranpassad  

 om läsartilltal används − läsartilltal är ett sätt att göra texten mer fungerande som 

krönika och mer läsaranpassad  

Utifrån dessa faktorer har jag gett varje text ett av följande omdömen: 

 5 – Få språkfel som ej stör läsningen; Bildspråk; Läsartilltal 

 3 – En del språkfel, läsningen störs bara någon gång; Något bildspråk 

 1 – Så mycket språkfel så att läsningen störs 
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3.1.3  Språklig struktur 

I området språklig struktur har jag undersökt om det finns en röd tråd och en tydlig struktur i 

texten. 

Jag har bedömt den språkliga strukturen i varje text genom att titta på: 

 om texten följer en tydlig och sammanhängande disposition  

 om eleven använder korrekt styckeindelning  

Utifrån dessa faktorer har jag gett varje text ett av följande omdömen: 

 5 – Följer en tydlig röd tråd; Korrekt styckeindelning 

 3 – Följer en röd tråd någorlunda; Hybridstycken 

 1 – Följer ingen röd tråd; Ingen styckeindelning 

 

3.1.4 Genreanpassning 

I området genreanpassning har jag undersökt hur väl eleverna har följt den genre som ges i 

provets uppgiftsinstruktion (se figur 1), vilket är krönika. I mitt omdöme har jag valt att 

använda mig av Skolverkets anvisningar att en text som följer genren krönika ska växla 

mellan ett personligt och ett allmängiltigt perspektiv samt vara utformad så att innehållet kan 

intressera många (2010:53). 

Utifrån dessa faktorer har jag gett varje text ett av följande omdömen: 

 5 – Passar bra som krönika 

 3 – Kan fungera som krönika 

 1 – Ej krönika 

 

3.1.5 Instruktionsanpassning 

I området instruktionsanpassning har jag undersökt hur väl eleverna har följt delprovets 

uppgiftsinstruktion (se figur 1). Enligt uppgiftsinstruktionen ska eleven skriva om vad kärlek 

är samt diskutera om kärlek är värd risken när den kan orsaka så mycket smärta (Skolverket 

2010:53). 
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Utifrån dessa faktorer har jag gett varje text ett av följande omdömen: 

 5 – Följer instruktionen bra och utvecklat 

 3 – Följer instruktionen ok 

 1 – Följer inte instruktionen 

 

3.1.6 Total kvalitet 

I tabell 1 syns analysmodellen för texternas totala kvalitet i tabellform. Om en text nästan men 

inte riktigt når upp till fem poäng har den fått fyra poäng. Om en text nästan men inte riktigt 

når upp till tre poäng har den fått två poäng. 

 

Tabell 1  Analysmodell för texternas totala kvalitet  

 1 2 3 4 5 

Språklig  

utvecklingsnivå 

Enkelt ej helt  

korrekt språk 

 

Avancerat icke  

korrekt språk 

 Enkelt och korrekt 

språk 

 

Avancerat men ej  

helt korrekt språk 

 Avancerat och  

korrekt språk 

Kommunikativ  

kvalitet 

Så många  

språkfel så att  

läsningen störs 

 En del språkfel,  

men läsningen  

störs bara någon 

gång 

Något bildspråk 

 Få språkfel 

som ej stör 

läsningen 

Bildspråk 

Läsartilltal 

Språklig struktur Följer ingen röd  

tråd 

Ingen  

styckeindelning 

 Följer en röd tråd  

någorlunda 

Hybridstycken 

 Följer en tydlig 

röd tråd 

Korrekt  

styckeindelning 

Genre− 

anpassning 

Ej krönika  Kan fungera som  

krönika 

 Passar bra  

som krönika 

Följer  

instruktionen 

Följer inte 

instruktionen 

 Följer instruktionen 

ok 

 Följer  

instruktionen  

bra 
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3.2  Skrivuppgift från nationella provet 

 

De uppsatser jag analyserar utgår alla från den fjärde skrivuppgiften i nationella provet från 

2011, en krönika om kärlek. I figur 1 ses denna uppgiftsinstruktion. 

 

Flammande kärlek 

Flammande kärlek kan vara det vackraste som finns, men risken finns alltid att man bränner sig eller att elden 

så småningom slocknar. Kärlek som inte är besvarad eller en relation som inte fungerar kan göra ont.  

En ungdomstidning ska ha ett temanummer om kärlek och efterlyser ungdomars krönikor om detta ämne. Du 

bestämmer dig för att delta. 

 

 Skriv din krönika. Beskriv vad kärlek är enligt dig och diskutera om kärleken är värd risken när den 

kan orsaka så mycket smärta.  

 

Rubrik: Flammande kärlek 

 

Figur 1 Uppgiftsinstruktion från Nationella provet delprov C i Svenska/Svenska som 

andraspråk årskurs 9 VT 2011.  

 

 

4  Resultat 

 

I detta avsnitt presenterar jag resultaten från min analys. I tabell 2 visas de tecken på språklig 

utveckling som jag har räknat ut i procent. Längst till vänster står texternas kod. Den första 

texten har jag kallat 1aFG−. ”1” betyder att det är den första texten jag har analyserat, ”a” 

betyder att det är den första av flera texter med samma betyg, ”F” betyder att texten är skriven 

av en flicka, ”G” betyder att texten har fått betyget G av en bedömare och ”−” betyder att 

texten har fått minus i betyget, i det här fallet G−.  
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Tabell 2  Tecken på språklig utveckling i procent 

Text Procent 

icke 

TSR− 

adverbial 

av totala 

antalet 

adverbial 

Procent 

adverbial 

som 

utgör 

bisatser 

av totala 

antalet 

adverbial 

Procent 

bisatser 

av totala 

antalet 

satser 

Procent 

spets-

ställda 

bisatser 

av totala 

antalet 

bisatser 

Procent av 

huvud-

satserna 

som har 

ordföljden  

X – V – S  

Procent 

samman− 

satta 

tempus av 

totala 

antalet 

före-

komster av 

tempusverb 

Procent 

adjektiv 

av totala 

antalet 

ord 

1aFG− 45 15 40 19 27 4 3 

1bFG− 28 19 40 16 29 11 0 

2aPG 42 58 52 52 30 8 1 

2bPG 24 16 38 18 33 7 2 

3PG+ 50 14 55 6 27 22 1 

4aFVG− 50 23 56 9 21 11 3 

4bFVG− 33 28 51 16 31 16 4 

5PVG 46 14 55 15 31 9 1 

6aPVG+ 50 18 42 10 41 15 3 

6bFVG+ 40 25 43 13 23 5 3 

7aFMVG− 25 10 45 0 37 9 1 

7bPMVG−   35 23 22 40 24 5 4 

7cFMVG−  36 16 41 28 25 6 7 

8aPMVG  56 26 55 8 30 5 3 

8bPMVG 40 28 45 4 25 7 5 

 

 

I tabell 3 syns poängsättning av textens språkliga utvecklingsnivå, kommunikativa kvalitet, 

språkliga struktur, genreanpassning och instruktionsanpassning, där det högsta omdömet är 5 

och det lägsta 1. Textens totala poäng står i kolumnen näst längst till höger och antalet ord i 

texten står i kolumnen längst till höger.  
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Tabell 3  Textens kvalitet i poäng 

Text Betyg Språklig 

ut- 

vecklings- 

nivå 

Kommu− 

nikativ 

kvalitet 

Språklig 

struktur 

Genrean− 

passning 

Instruk− 

tionsan− 

passning 

Total 

poäng 

Antal ord 

1aFG− G− 2 1 2 3 1 9 388 

1bFG− G−   2 2 4 1 1 10 521 

2aPG G 5 5 5 3 5 23 267 

2bPG G 5 2 2 3 5 17 618 

3PG+ G+ 5 5 4 1 2 17 397 

4aFVG− VG− 2 3 3 4 5 17 395 

4bFVG− VG− 5 4 4 5 5 23 524 

5PVG VG 4 3 3 5 4 19 495 

6aPVG+ VG+ 5 5 2 5 5 22 337 

6bFVG+ VG+ 5 5 4 5 5 24 579 

7aFMVG− MVG− 3 5 3 5 4 20 341 

7bPMVG−   MVG− 5 3 4 3 5 20 858 

7cFMVG−  MVG− 5 5 5 2 3 20 520 

8aPMVG MVG 2 3 4 5 5 19 836 

8bPMVG  MVG 4 4 4 5 5 22 968 

 

 

4.1 Resultat för varje text 

 

I detta avsnitt går jag igenom vilket betyg varje text har uppnått enligt bedömarna och vilka 

poäng varje text har fått i min analys. När en text har fått en poäng i min analys beskriver jag 

nivån som mycket låg eller mycket dålig, vid två poäng beskriver jag nivån som låg eller 

dålig, vid tre poäng beskrivs nivån som acceptabel, vid fyra poäng som hög eller bra och vid 

fem poäng som mycket hög eller mycket bra.  

Texten 1aFG− når enligt den bedömande läraren betyget G− och har enligt min analys en 

acceptabel genreanpassning, men ligger på en låg språklig utvecklingsnivå och har en dålig 

språklig struktur. Enligt min analys har den mycket dålig instruktionsanpassning och mycket 

låg kommunikativ kvalitet.  

Texten 1bFG− når enligt den bedömande läraren betyget G− och har enligt min analys en bra 

språklig struktur, men ligger på en låg språklig utvecklingsnivå och har en dålig 

kommunikativ kvalitet. Enligt min analys har den också en mycket dålig genreanpassning och 

en mycket låg instruktionsanpassning. 



18 
 

Texten 2aPG når enligt den bedömande läraren bara betyget G men uppnår enligt min analys 

en mycket bra språklig utvecklingsnivå, kommunikativ kvalitet, språklig struktur och 

instruktionsanpassning samt har en acceptabel genreanpassning. Sammanlagt har texten fått 

den nästa högsta poängen (tillsammans med en annan text) av alla texterna i undersökningen. 

Texten 2bPG når enligt den bedömande läraren bara betyget G medan den enligt min analys 

uppnår en mycket bra språklig utvecklingsnivå och instruktionsanpassning. Enligt min analys 

har den dock en låg kommunikativ kvalitet och en dålig språklig struktur. 

Texten 3PG+ når enligt den bedömande läraren betyget G+ men uppnår enligt min analys en 

mycket bra språklig utvecklingsnivå och kommunikativ kvalitet samt har en bra språklig 

struktur. Enligt min analys har den dock låg instruktionsanpassning och mycket dålig 

genreanpassning. 

Texten 4aFVG− når enligt den bedömande läraren betyget VG− och har enligt min analys bra 

genreanpassning och mycket bra instruktionsanpassning men ligger på en låg språklig 

utvecklingsnivå.  

Texten 4bFVG− når enligt den bedömande läraren betyget VG− men har i min analys fått den 

näst högsta sammanlagda poängen (tillsammans med en annan text) av texterna i 

undersökningen. Den ligger enligt min analys på en mycket hög språklig utvecklingsnivå, 

följer genren och instruktionen mycket bra samt har en hög kommunikativ kvalitet och en bra 

språklig struktur. 

Texten 5PVG når enligt den bedömande läraren betyget VG och följer enligt min analys 

genren mycket bra samt ligger på en hög språklig utvecklingsnivå och följer instruktionen bra.  

Texten 6aPVG+ når enligt den bedömande läraren betyget VG+ och ligger enligt min analys 

på en mycket hög nivå inom fyra av fem områden. Endast på den språkliga strukturen ligger 

texten på en låg nivå.  

Texten 6bFVG+ når enligt den bedömande läraren betyget VG+ men har i min analys fått den 

högsta sammanlagda poängen av alla texter i undersökningen. Den ligger på en mycket hög 

nivå inom alla områden utom språklig struktur, där den ligger på en hög nivå. 

Texten 7aFMVG− når enligt den bedömande läraren betyget MVG− och har enligt min analys 

en mycket hög kommunikativ kvalitet och följer instruktionen bra och genren mycket bra. 

Den språkliga utvecklingsnivån och den språkliga strukturen är enligt min analys acceptabel. 
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Texten 7bPMVG− når enligt den bedömande läraren betyget MVG− och har enligt min 

analys en mycket hög språklig utvecklingsnivå och följer instruktionen mycket bra. Den har 

också en bra språklig struktur. Genreanpassningen och den kommunikativa kvaliteten är 

enligt min analys bara acceptabel. 

Texten 7cFMVG− når enligt den bedömande läraren betyget MVG− och har enligt min analys 

en mycket hög språklig utvecklingsnivå och kommunikativ kvalitet samt en mycket bra 

språklig struktur. Enligt min analys har den dock bara en acceptabel instruktionsanpassning 

och en dålig genreanpassning.  

Texten 8aPMVG når enligt den bedömande läraren betyget MVG och följer enligt min analys 

instruktionen och genren mycket bra samt har en bra språklig struktur. Enligt min analys 

uppnår den dock bara en acceptabel kommunikativ kvalitet och den ligger på en låg språklig 

utvecklingsnivå. 

Texten 8bPMVG når enligt den bedömande läraren betyget MVG och följer enligt min analys 

genren och instruktionen mycket bra samt har en hög språklig utvecklingsnivå, en hög 

kommunikativ kvalitet och en bra språklig struktur. 

 

 

4.2 Resultat för varje område 

 

I detta avsnitt går jag igenom vilka resultat texterna har fått, område för område. I de diagram 

som visar texternas nivå i poäng, är fem poäng högst och ett är lägst. 

I figur 2 syns texternas språkliga utvecklingsnivå i poäng. Det finns inget tydligt samband 

mellan poäng och betyg för texternas språkliga utvecklingsnivå. Som exempel har de texter 

som i min analys bara har fått två poäng på språklig utvecklingsnivå, fått så olika som G−, 

VG− och MVG i betyg av bedömarna, medan de texter som i min analys har fått fem poäng 

på språklig utvecklingsnivå har fått allt från G till MVG− i betyg av bedömarna. 
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Figur 2 Diagram över texternas språkliga utvecklingsnivå i poäng. 

 

I figur 3 syns texternas kommunikativa kvalitet i poäng. Det finns inget tydligt samband 

mellan betyg och poäng, för texternas kommunikativa kvalitet, förutom att de två texter som 

har fått det lägsta betyget av bedömarna, tillhör de tre texter som har fått de lägsta poängen i 

min analys.  

 

 

Figur 3 Diagram över texternas kommunikativa kvalitet i poäng. 
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I figur 4 syns texternas språkliga struktur i poäng. Det finns inget tydligt samband mellan 

betyg och poäng för texternas språkliga struktur. De texter som har fått lägst poäng i min 

analys har fått två poäng. Dessa texter har fått G-, G och VG+ i betyg av bedömarna och de 

texter som har fått fem poäng i min analys har fått G och MVG- av bedömarna. 

 

 

Figur 4 Diagram över texternas språkliga struktur i poäng. 

 

I figur 5 syns texternas genreanpassning i poäng. De texter som har fått G−, G och G+ i betyg 

av bedömarna ligger på ett till tre poäng i min analys medan de texter som har fått från VG− 

till MVG av bedömarna har fått fyra eller fem poäng i min analys, förutom två MVG− -texter 

som har fått två respektive tre poäng.  Här finns alltså något sorts samband mellan betyg och 

poäng. 
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Figur 5 Diagram över texternas genreanpassning i poäng. 

 

I figur 6 syns texternas instruktionsanpassning i poäng. De två texter som endast har fått ett 

poäng på instruktionsanpassning i min analys är också de enda som har fått det lägsta betyget 

av bedömarna. Övriga texter har fått fyra eller fem poäng på instruktionsanpassning i min 

analys, förutom en text som har fått två poäng och en som har fått tre poäng. Dessa texter har 

av bedömarna fått betyget G respektive MVG−. 

 

 

Figur 6 Diagram över texternas instruktionsanpassning i poäng. 
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När jag väger samman texternas totala kvalitet (se figur 7) genom att räkna ihop poängen för 

språklig utvecklingsnivå, kommunikativ kvalitet, språklig struktur, genreanpassning och 

instruktionsanpassning som texterna har fått i min analys, så kan jag se att det finns ett 

samband med det betyg varje text har fått av bedömarna. Sambandet som syns är att de flesta 

texter ökar i poäng från G− till MVG. De texter som har fått samma betyg av lärarna har dock 

inte fått samma poäng i min analys. De två texter som har fått MVG av bedömarna har fått 19 

respektive 22 poäng i min analys och de två texter som har fått G av bedömarna, liksom de 

två texter som har fått VG−, har fått 17 respektive 23 poäng i min analys. 

De texter som sticker ut och inte alls passar in i detta schema är text 2aPG, som i min analys 

har fått näst högst poäng av alla texter, men som bara har fått G i betyg av bedömaren, text 

4bFVG− som i min analys har fått den tredje högsta poängen, men som bara har fått VG− i 

betyg av bedömaren, text 6aPVG+ och 6bFVG+ som av bedömarna har fått VG+ i betyg, men 

som i min analys har fått högre poäng än de texter som av bedömarna har fått MVG.  

 

 

Figur 7 Diagram över texternas totala poäng. 

 

En sammanslagning över poängen för alla texters samtliga områden visas i ett diagram i 

bilaga 1. 
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5  Diskussion 

 

Den språkliga utvecklingsnivån tycks ha setts som mindre viktig av flera bedömare. En av 

texterna har bara fått två poäng på språklig utvecklingsnivå i min analys, men MVG i betyg 

av bedömaren, vilket tyder på att bedömaren inte har funnit detta område viktigt vid 

bedömning. Två av texterna har fått högsta poäng på språklig utvecklingsnivå i min analys, 

men de har bara fått G och G+ i betyg av bedömarna, vilket tyder på att bedömarna har sett 

den språkliga utvecklingsnivån som mindre viktig när de har satt betyg.  

Genreanpassningen tycks ha setts som mycket viktig av de flesta bedömare. De flesta texter 

som har fått låga poäng på genreanpassning i min analys har också fått låga betyg av 

bedömarna och de flesta texter som har fått höga poäng på genreanpassning i min analys har 

fått höga betyg av bedömarna. Detta gäller dock inte två av de texter som har fått MVG- i 

betyg av bedömarna. I min analys har dessa texter bara fått två respektive tre poäng på 

genreanpassning. Dessa texter har dock fått höga poäng på de andra områdena i min analys, 

vilket kan tyda på att bedömarna har bedömt texterna som mycket väl godkända utifrån övriga 

områden, men satt ett minus för den bristfälliga genreanpassningen.  

En av de texter där genreanpassningen verkar ha varit viktig vid betygssättningen är texten 

2aPG som bara har fått G i betyg av lärarna men som har fått högsta poäng i min analys på 

alla områden utom på genreanpassning, där den har fått tre poäng. Kan genreanpassningen ha 

setts som så viktig av bedömaren att den har dragit ned betyget ända till ett G?  Eller kan det 

låga betyget bero på att texten är kort? Den består av 267 ord, medan övriga uppsatser 

innehåller mellan 337 och 968 ord. Det står dock ingenting om hur lång uppsatsen ska vara i 

vare sig uppgiftsinstruktionen eller bedömningsanvisningarna till nationella provet.  

En annan text där genreanpassningen tycks ha vägt tungt vid betygsättningen är texten 3PG+ 

som har fått ett lågt betyg av lärarna i jämförelse med de poäng den har fått i min analys. 

Texten har fått låga poäng på genreanpassning och instruktionsanpassning i min analys och 

jag tolkar det som att bristerna inom dessa områden enligt läraren har dragit ned textens 

betyg.  

Området språklig struktur tycks ha setts som mindre viktigt av några bedömare. En av 

texterna har bara fått två poäng på språklig struktur i min analys, men VG+ i betyg av 
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bedömaren, vilket tyder på att bedömaren inte har funnit detta område viktigt vid bedömning. 

En av texterna har fått högsta poäng på språklig struktur i min analys, men den har bara fått G 

i betyg av bedömaren, vilket tyder på att bedömaren inte har funnit detta område viktigt vid 

bedömning. 

Instruktionsanpassning tycks ha setts som mindre viktigt av flera bedömare. Några av texterna 

har blivit godkända av bedömarna trots att de enligt min analys inte har följt instruktionen, 

vilket tyder på att bedömarna inte har funnit detta område viktigt vid bedömning. 

Resultaten visar att det inte finns något tydligt samband mellan språklig utvecklingsnivå och 

betyg, kommunikativ kvalitet och betyg, språklig struktur och betyg eller anpassning till 

instruktion och betyg. Ett visst samband kan däremot skönjas mellan genreanpassning och 

betyg. Det starkaste sambandet enligt resultatet finns dock mellan en sammanslagning av 

ovanstående områden och betyg. Eftersom bedömningsanvisningarna för nationella provet i 

svenska som andraspråk består av just en sammanslagning av kommunikativ kvalitet, 

innehåll, struktur, språk, kommunikationsstrategier och skrivregler samt både andra författare 

och Skolverket menar att man inte kan bedöma den formella språkliga korrektheten för sig, 

utan att den måste vägas samman med den innehållsmässiga och den språkliga komplexiteten, 

så är detta resultat inte förvånande. Det som däremot är förvånande är att resultaten pekar på 

att de flesta av bedömarna har lagt mycket stor vikt vid textens genreanpassning när de har 

satt betyg. 

 

 

6  Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att se om en högre språklig utvecklingsnivå gav ett högre 

betyg på nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs 9 eller om det var andra 

områden som var viktigare för vilket betyg texten fick av bedömarna. Det visade sig att den 

språkliga utvecklingsnivån inte var något viktigt område för flera av bedömarna men att 

genreanpassning var det område som var det viktigaste för de flesta av bedömarna. Det allra 

viktigaste var dock en sammanslagning av områdena språklig utvecklingsnivå, kommunikativ 

kvalitet, språklig struktur, genreanpassning och instruktionsanpassning.  
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Bilaga 1 Diagram över texternas poäng inom alla områden. 

 


