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1 Sammanfattning 

I denna studie har det genomförts textanalyser på flerspråkiga elevers texter, med syftet att 

undersöka flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling i ett bredare perspektiv. Det analyserade 

materialet består av 28 elevtexter, skrivna av fyra elever under perioden ht-11 till vt-13. 

Elevtexterna består av återgivande, berättande och beskrivande texter.  

Ett bredare syfte till studien var att finna en metod som var lämpad för att analysera 

flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling. För den här studien och för framtida analyser av 

flerspråkiga elevers texter utformat en egen analysmetod, efter de aspekter somansetts 

centrala för studiens syfte.  

Resultatet visar att det skett en utveckling hos alla elever, men att utvecklingen är högst 

individuell. Resultatet visar också att alla eleverna har generella svårigheter vad beträffar 

andraspråksinlärning, t.ex. att eleverna har svårigheter med omvänd ordföljd, men det 

förekommer även stora individuella skillnader hos eleverna. Detta behandlas mer ingående i 

resultat- och diskussionsavsnitten. Studien utgår ifrån ett antal centrala begrepp: flerspråkiga 

elever, skriftspråksutveckling, interimspråk och genre. 

 

Nyckelord 

flerspråkiga elever, skriftspråksutveckling, textanalys, elevtexter.  



2 

 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning .............................................................................................................. 1 

2 Inledning .......................................................................................................................... 5 

2.1 Arbetsfördelning ...................................................................................................... 5 

2.2 Tack till .................................................................................................................... 5 

3 Bakgrund ......................................................................................................................... 6 

4 Tidigare forskning ........................................................................................................... 8 

4.1 Utveckling av tal och skriftspråk hos flerspråkiga elever ........................................ 8 

4.2 Aspekter som påverkar flerspråkiga elevers skriftspråkande. ................................. 9 

4.3 Interimspråk ............................................................................................................. 9 

4.4 Bedömningens syfte ............................................................................................... 10 

4.5 Läsbarhetsindex (LIX) samt Ordvariationsindex (OVIX) ..................................... 10 

5 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp .......................................................... 12 

5.1 Flerspråkiga elever ................................................................................................. 12 

5.2 Samband mellan första- och andraspråksinlärning ................................................ 12 

5.3 Skriftspråksutveckling ........................................................................................... 12 

5.3.1 Genre och genrefamiljer ................................................................................. 13 

5.3.2 Tidigt skrivande i olika genrer ........................................................................ 14 

5.4 Lärarens betydelse för skriftspråksutvecklingen.................................................... 14 

6 Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 16 

7 Metod och material ........................................................................................................ 17 

7.1 Metod för datainsamling och urval. ....................................................................... 17 

7.1.1 Urval ............................................................................................................... 17 

7.2 Databearbetning och analysmetod ......................................................................... 17 

7.2.1 Analysingångar – forskare 1. .......................................................................... 18 

7.2.2 Analysingångar – forskare 2. .......................................................................... 21 

7.3 Genomförande ........................................................................................................ 23 



3 

 

7.4 Etiska överväganden .............................................................................................. 24 

7.5 Elevtexter. .............................................................................................................. 24 

7.6 Reflektion över metoden ........................................................................................ 25 

8 Resultat & Analys ......................................................................................................... 27 

8.1 Elev 1 forskare 1 .................................................................................................... 27 

8.2 Elev 1 forskare 2 .................................................................................................... 29 

8.3 Elev 2 forskare 1 .................................................................................................... 32 

8.4 Elev 2 forskare 2 .................................................................................................... 34 

8.5 Elev 3 forskare 1 .................................................................................................... 36 

8.6 Elev 3 forskare 2 .................................................................................................... 38 

8.7 Elev 4 forskare 1 .................................................................................................... 40 

8.8 Elev 4 forskare 2 .................................................................................................... 42 

8.9 Sammanfattning av resultatet ................................................................................. 44 

8.9.1 Elev 1 .............................................................................................................. 44 

8.9.2 Elev 2 .............................................................................................................. 45 

8.9.3 Elev 3 .............................................................................................................. 45 

8.9.4 Elev 4 .............................................................................................................. 46 

9 Diskussion ..................................................................................................................... 48 

9.1 Flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling ........................................................... 48 

9.1.1 Tidigt skrivande i olika genrer ........................................................................ 49 

9.2 Bedömningens syfte och undervisningens betydelse ............................................. 49 

9.3 Analysingångar ...................................................................................................... 50 

9.3.1 Ordföljd och meningsbyggnad ....................................................................... 50 

9.3.2 Övergeneraliseringar....................................................................................... 51 

9.3.3 Ordklassvariation ............................................................................................ 51 

9.3.4 LIX och OVIX ................................................................................................ 52 

10 Referenser .................................................................................................................. 53 



4 

 

10.1 Bilaga 1, Medgivandekontrakt ........................................................................... 55 

10.2 Bilaga 2, Elevtexter ............................................................................................ 56 

10.3 Bilaga 3, Analysschema, forskare 1 ................................................................... 58 

10.4 Bilaga 4, Analysschema, forskare 2 ................................................................... 59 

10.5 Bilaga 5, Gibbons analysmodell ......................................................................... 60 

10.6 Bilaga 6, Förkortningar i resultattabellerna ........................................................ 61 

 

  



5 

 

2 Inledning 

I det här examensarbetet undersöks flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling i grundskolans 

tidigare år. Under åren på lärarutbildningen har vi kommit i kontakt med flerspråkiga elevers 

fördelar, men framförallt de svårigheter som flerspråkiga elever har när de kommer till läs- 

och skrivinlärning. Detta har väckt vårt intresse för ämnet och därför väljer vi nu att skriva 

vårt examensarbete om detta. 

2.1 Arbetsfördelning 

Vi har delat upp arbetet med analysen, på så sätt att vi analyserat samma elevtexter med 

utgångspunkt i olika analysaspekter i elevernas skriftspråksutveckling. Vi har analyserat vår 

del av materialet enskilt, men utifrån de analysscheman vi arbetat fram tillsammans. Övriga 

delar av arbetet har skrivits gemensamt. I de avsnitt där texten är uppdelad benämns Katherine 

Torrico som forskare 1 och Angelica Johansson som forskare 2. 

2.2 Tack till 

Vi vill först och främst tacka våra familjer för den förståelse och det tålamod ni visat oss 

under den här perioden. Vi vill även tacka vår handledare, Åsa af Geijerstam, för hennes 

tålamod och alla kloka råd, för att hon varit stort stöd i de stunder vi tvivlat på oss själva och 

vår förmåga.  
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3 Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie står att finna i resonemang om vikten av att utveckla läsande och 

skrivande samt i den statistik som visar att de flerspråkiga eleverna i Sverige i högre grad 

lämnar grundskolan utan grundläggande behörighet. I detta avsnitt lyfts ett par centrala teman 

som ligger till grund för studien. 

I Sveriges grundskola idag är nästan var femte elev flerspråkig. Trots att den svenska 

skolan ska vara likvärdig, visar statistiken att var fjärde flerspråkig elev lämnar grundskolan 

utan grundläggande behörighet. Detta kan jämföras med att var tionde elev i grundskolan 

totalt sett inte har grundläggande behörighet efter avslutad grundskola. En av de största 

anledningarna till dessa resultat är den bristande kunskapen i det svenska språket hos de 

flerspråkiga eleverna, språket har alltså en avgörande betydelse för de flerspråkiga elevernas 

studieresultat och kunskapsutveckling.
1
 

De flesta flerspråkiga elever som börjar skolan har i mångt och mycket använt sig av sitt 

modersmål i fler sammanhang än vad de använder svenska. Detta gör att när de väl kommer 

till skolan, där de möts av och förväntas lära sig ett nytt kunskapsbaserat språk, ligger de inte 

på samma nivå som de elever med svenska som modersmål som redan har fått ta del av det 

kunskapsrelaterade språket hemifrån.
2
 

Att barn lär sig läsa och skriva är trots alla hjälpmedel som finns idag otroligt viktigt. För 

trots att det idag finns rättstavnings- och tal-till-text-program är det viktigt att man själv kan 

skriva och stava på ett korrekt sätt för att kunna använda sig av dessa. Om man inte vet vad 

man skriver kan inte heller dessa program hjälpa oss på ett ändamålsenligt sätt. 
3
 

Således är det viktigt att arbeta med elevers skrivande. Att som lärare ha kunskaper om vad 

som gör en elevtext stark och svag är viktigt för den skrivkompetens som ska utvecklas hos 

eleven.
4
 

Om man inte behärskar skriftspråkets särart kan man heller inte få fram ett budskap med det 

man författat, att behärska språkets form för att kunna kommunicera innebär att man kan 

anpassa språket till mottagare och sammanhang. 
5
 

                                                 
1
 Skolinspektionen, 2010, s.30 

2
 Gibbons, 2006, s.22-23 

3
 Lundberg, 2008, s.6-7 

4
 Bjar, 2006, s.326 

5
 Ibid, s.326 
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Genom skrivandet blir man medveten på flera olika plan och eftersom en av skolans 

kanske viktigaste uppgifter är att främja en medveten och reflekterande hållning hos eleverna, 

blir skrivandet därmed en av de viktigaste arbetsuppgifterna i skolan. 
6
 

Mot bakgrund av detta ses det som centralt att undersöka de flerspråkiga elevernas 

skriftspråksutveckling i de tidiga skolåren, då det är där läs- och skrivkunskaperna formas 

som mest och det också därför blir viktigast att upptäcka och förebygga de eventuella 

svårigheter som uppstår.  

                                                 
6
 Lundberg, 2008, s.8-9 
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4 Tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer handla om den tidigare forskning som är relevant för vår studie inom 

ämnet flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling. Avsnittet kommer i synnerhet fokusera på 

studier som behandlar skriftspråksutveckling hos flerspråkiga elever, men också generella 

studier om skrivinlärning som är av relevans för studien. 

4.1 Utveckling av tal och skriftspråk hos flerspråkiga elever 

Relationen mellan språkutveckling och kunskapsutveckling har diskuterats i relation till 

flerspråkiga elevers tal- och skriftspråksutveckling. Bland annat diskuterar Wedin
7
 att 

språkutvecklingen hos barn har stor betydelse för deras kunskapsutveckling och lärande i 

förskola och skola. Att barnen behärskar det svenska vardagsspråket, dvs har en språklig bas, 

förväntas av dem när de börjar skolan. Under skoltiden utvecklar barnen sedan sin förmåga att 

använda och förstå ett kunskapsrelaterat språk, en så kallad språklig utbyggnad. För 

flerspråkiga elever innebär detta särskilda utmaningar då de utöver att de ska utveckla och 

behärska det svenska vardagsspråket samtidigt måste lära sig att använda och behärska det 

kunskapsrelaterade språket. Skolan är den viktigaste platsen för många av de flerspråkiga 

eleverna att möta och utveckla det kunskapsrelaterade språket, eftersom de inte möter denna 

form av det svenska språket utanför skolmiljön. 
8
 

Wedin menar på att för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling är det av vikt att 

språket de möter ligger på en relevant nivå i deras mått sett. De ska kunna förstå språket men 

språket får heller inte vara på för enkel eller för avancerad nivå eftersom språkutvecklingen då 

uteblir.
9
 ”Samtidigt är det viktigt att de stimuleras till framtvingat utflöde, att producera språk 

på en nivå som ställer språkliga krav”
10

. 

Gröning menar på att flerspråkiga elever under större delen av sin skolgång befinner sig i 

en språkutvecklingsprocess för det kunskapsrelaterade språket. De flerspråkiga eleverna ska 

inte bara ta till sig kunskapen som förmedlas i deras andraspråk utan också den kunskap som 

undervisningen förmedlar och därmed blir språket inte bara ett verktyg för lärande utan också 

ett inlärningsmål i sig själv. Detta innebär att flerspråkiga elever deltar i grundskolans 

                                                 
7
 Wedin, 2011, s.95 

8
 Ibid, s.95 

9
 Ibid, s.96 

10
 Ibid, s.96 



9 

 

undervisning med försvårade villkor, i jämförelse med elever som har svenska som 

modersmål och det blir då relevant att se till om de flerspråkiga eleverna har likvärdiga 

möjligheter att utvecklas på det sätt som läroplanen föreskriver.
11

 

4.2 Aspekter som påverkar flerspråkiga elevers skriftspråkande. 

I en undersökning utförd i USA
12

 har man dragit slutsatser om vilka språkaspekter som anses 

vara de viktigaste för att en andraspråkselev ska kunna prestera goda resultat i olika ämnen. 

Här har man bland annat kommit fram till att den mest betydande aspekten för att eleven ska 

kunna tillägna sig kunskaper är elevens ordförråd, samt att om man använde sig av elevens 

förstaspråk i undervisningen påverkades andraspråket positivt av detta
13

.  

Kopplat till tidigare nämnd forskning säger detta att det kunskapsrelaterade språket 

eleverna tillägnar sig i skolan och det begränsade ordförrådet hos de flerspråkiga eleverna 

starkt hänger ihop. Om man utgår ifrån att de flerspråkiga eleverna har ett bas-språkligt 

ordförråd både i sitt första och andraspråk, innebär detta att de flerspråkiga barnen kanske har 

ett stort ordförråd. Men i och med att ordförrådet både på första och andraspråket är skapat 

ifrån vardagliga situationer och inte på en kunskapsrelaterad utbyggnad blir deras 

kunskapsrelaterade ordförråd betydligt mindre. Om man jämför med enspråkiga elever, går de 

flerspråkiga eleverna miste om viktig kunskap när de kommer till skolan, eftersom de i de 

allra flesta fall saknar denna kunskapsrelaterade utbyggnad och kan då inte ta till sig 

ämnesundervisningen utan att först lära sig de kunskapsrelaterade orden. 

4.3 Interimspråk 

När en person lär sig ett nytt språk pågår en process där personen hela tiden provar olika 

modeller och regler för språket, detta så att det nya språket hela tiden utvecklas och förbättras. 

Man skapar sig teorier om språkets regler. Dessa teorier skapas utifrån de kunskaper om språk 

man redan har, samt från egna observationer av omgivningens språkbruk. Teorierna prövas 

sedan på omgivningen och antingen förkastas eller bekräftas de utifrån den respons man får. 

På detta sätt är språket konstant i utveckling och går från enkelt till mer komplicerat.
14

 Från 

början är inlärarens språkregler avvikande från målspråkets regler men till slut är de identiska 

                                                 
11

 Gröning, 2003 s.45 
12

 Wallerstedt, 1997, s.8 
13

 Ibid, s.8 
14

 Rosander, 2005 , s.110 



10 

 

med dessa. Detta språksystem kallas för interimspråk eller inlärarspråk och börjar från det 

första ord inläraren säger på sitt andraspråk till dess att inläraren behärskar språket helt.
15

  

Att bedöma ett barns andraspråksutveckling innebär att man måste ha kunskaper om vad som 

är utmärkande för ett interimspråk, samt vilka de generella dragen för ett interimspråk är.
16

 

4.4 Bedömningens syfte 

När man pratar med lärare i skolan är ett återkommande tema i dessa samtal bedömning av 

elevtexter. Lärare känner sig ofta osäkra och vill ha tillförlitliga test för att mäta 

språkkunskaperna hos eleverna, ofta för att kunna avgöra om eleverna behöver undervisning i 

svenska som andraspråk
17

. Idag är det inte längre aktuellt att avgöra med tester om eleverna 

har behov av svenska som andraspråk, eftersom det gått från att vara stödundervisning till att 

bli ett eget ämne med en egen kursplan, som är till för alla som inte uppnår förstaspråksnivå i 

svenska flyttas även syftet och funktionen med bedömningen
18

.  

Däremot är det fortarande aktuellt att göra bedömningar av elevtexter, då en tillförlitlig och 

allsidig bedömning kan ge läraren kunskap om bland annat elevens språkutveckling. I skolan 

är kunskap om elevens språkutveckling viktigt då man måste anpassa undervisningen efter 

elevernas kunskapsnivåer både språkmässigt och kunskapsmässigt speciellt för flerspråkiga 

elever 
19

. 

Tidigare analysmetoder som bland annat olika typer av felanalyser, som enbart tog fasta på 

vad eleven gjort för fel i sina texter, kritiserades för att vara allt för snäv. Här ansåg kritikerna 

att man skulle få en mer nyanserad och rättvisande bild av bland annat 

interimspråkskompetensen hos en elev genom att analysera alla de strukturer som inläraren 

använder sig av. Det vill säga både det som är rätt och det som är fel i förhållande till 

målspråket
20

.  

4.5 Läsbarhetsindex (LIX) samt Ordvariationsindex (OVIX) 

Begreppet läsbarhet förekommer oftast då det talas om språket i läroböcker och olika slags 

texter och står för summan av språkliga egenskaper hos en text, och hur dessa egenskaper 

                                                 
15

 Ibid, s.111 
16

 Ibid, s.111 
17

 Bergman, Abrahamsson, 2004, s.597 
18

 Ibid, s.597 
19

 Ibid, s.598 
20

 Ibid, s.607 
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bidrar till att göra en text mer eller mindre tillgänglig och lättläst alt svårläst
21

 

Analysverktyget läsbarhetsindex, eller LIX, utvecklades av C.H. Björnsson som ett 

instrument för mätning av texters svårighetsgrad och är den mest kända läsbarhetsformeln i 

Sverige. Uträkningen görs med formeln Lo + MI, där Lo står för förekomsten av långa ord i 

texten och MI för medeltalet ord per mening.
22

 LIX mäter texternas ytstruktur och utseende, 

och är inte ett verktyg som precist mäter texters läsbarhet. Men däremot ger denna uträkning 

ett ungefärligt mått hur eleven ligger till, graden av skriftspråklighet i texterna samt hur pass 

informationstät en text är.
23

 Desto högre LIX, desto mer skriftspråklig och informationstät är 

texten. Huruvida en text är mer eller mindre läsbar avgörs av de språkliga egenskaperna hos 

en text, dessa kan vara olika beroende på i vilket avseende man analyserar texten, de kan vara 

allt från typsnitt till ordantal per sida. Björnsson menar dock att det är språket i texten som 

avgör i första hand om texten är antingen lätt- eller svårläst. 
24

 På webbsidan lix.se återfinns 

en LIX-räknare som räknar ut LIX- värden, antalet långa ord, antalet ord, den genomsnittliga 

meningslängden och ordvariationsindex.
25

 

Ordvariationsindex, eller OVIX, mäter hur pass informationstät samt hur stor variation en 

text har. Uträkningen görs genom kvoten mellan textens totala antal ord och textens totala 

antal unika ord.
26

 Texter med högt OVIX visar på att en varierad och ordrik stil används i 

texten. Ett högt OVIX kan leda till att texten känns svårare att läsa, men om samma ord 

används ofta i texten kan det medföra att texten känns simpel och bristfällig.
27

 Värdet på 

texterna är föränderlig beroende på textens längd, således ökar värdet om 

författaren/skribenten är skicklig i sitt användande av synonymer eller/och omskrivningar.    

  

                                                 
21

 Björnsson, 1968, s.13f 
22

 Ibid, s.66 
23

 Ibid, s.66f 
24

 Ibid, s.14ff 
25

 ”Lix räknare”, http://www.lix.se 
26

 “Lix räknare”, http://www.lix.se 
27

 Björnsson, 1968, s.33ff 
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5 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Nedan följer en redogörelse för centrala begrepp och utgångspunkter som är relevanta för 

studien. 

5.1 Flerspråkiga elever 

Med flerspråkiga elever avses i denna studie dels elever som har ett annat modersmål än 

svenska men även de eleverna med flera modersmål, även om ett av dessa modersmål är 

svenska. Med modersmål menas, det eller de språk som barn tillägnar sig i hemmet innan 

något annat språk etablerats.  

5.2 Samband mellan första- och andraspråksinlärning 

Att ha välutvecklade språkkunskaper i sitt förstaspråk kan spela en stor roll när man ska 

tillägna sig ett nytt språk.
28

 Enligt Bråten menar Vygotskij att första- och andraspråket har 

mycket gemensamt, att tvåspråkighet är ett naturligt fenomen och att det finns en ömsesidig 

påverkan mellan första- och andraspråksutvecklingen
29

. Att lära sig ett andraspråk innebär 

ofta att man använder meningar som man redan lärt sig på förstaspråket, därför spelar 

personens förstaspråkskunskaper in i lärandet.
30

 

Detta var något som Cummins senare aktualiserade i sin forskning och som bekräftade 

Vygotskijs teorier. Cummins formulerade senare den ömsesidiga avhängighetsprincipen om 

förhållandet mellan första- och andraspråket. Den principen innebär att man kan dra stor nytta 

i språkinlärningen av både första- och andraspråk om man ger lämplig exponering för båda 

språken i skolan eller i andra sammanhang.
31

 

5.3 Skriftspråksutveckling 

Av vikt för studien är även resonemanget om olika stadier i skriftspråksutvecklingen.  

Den första typen av läsande och skrivande som barn ägnar sig åt är begränsat effektivt läsande 

och skrivande. Den här typen av läsande och skrivande kan delas upp i tre stadier av 

                                                 
28

 Øzerk, 1998, s.154 
29

 Ibid, s.154 
30

 Ibid, s.154 
31

 Ibid, s.156 
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utveckling
32

. Dessa stadier av utveckling äger främst rum i förskolan och förskoleklassen och 

därmed är de inte relevanta för den här studien. Det som kommer efter den första typen av 

läsande och skrivande är en mer utvecklad typ av läsande och skrivande och här fokuserar 

studien på skrivandet. 

Det utvecklade effektiva skrivandet kommer efter den utvecklade effektiva läsningen 

börjat utvecklats. Skrivandet innebär att barnen kan skriva längre textstycken i ett svep utan 

att behöva göra uppehåll för att reflektera över stavning och andra grammatiska effekter. 
33

  

De första utvecklade effektiva skrivandet består av små korta texter kopplade till bilder som 

barnen ritat, detta leder sedan vidare till att de skriver enklare berättelser, narrativer, som med 

tiden blir mer komplexa.
34

 

5.3.1 Genre och genrefamiljer 

Begreppet genre används i en hel del olika sammanhang i dagens samhälle, men oftast nämns 

genrer i samband med olika skriftliga produktioner, som till exempel romaner, berättelser 

eller dikter
35

. I denna undersökning används genrebegreppet i den betydelse som utvecklats 

inom den australiensiska genrepedagogiken. Här diskuterar man att varje genre har specifika 

särdrag när det gäller syfte och mål, den övergripande strukturen och språkliga drag.  

I skolans värld benämns genrer oftast som texttyper och dessa är: återgivande, 

narrativa/berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, diskuterande och 

förklarande texter
36

. Elever använder olika genrer i det vardagliga skrivande, de väljer 

språkliga mönster som bäst passar för det de vill framföra, anpassar skrivandet till syftet, 

situationen de befinner sig i, ämnet de skriver om och den mottagare de har
37

. Att välja 

passande genrer är något elever tillägnar sig under hela uppväxten, denna genrekompetens går 

oftast hand i hand med de sociala situationer och kontexter de befunnit sig i. 
38

  

                                                 
32

 Liberg, 2006, s.43 
33

 Liberg, 2006, s.53 
34

 Ibid, s.54 
35

 Gibbons, 2010, s.82 
36

 Ibid, s.85 
37

 Johansson, Sandell Ring, 2012, s.25 
38

 Ibid, s.25 
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5.3.2 Tidigt skrivande i olika genrer 

Liberg
39

 framhåller i en studie att barn under de första skolåren producerar relativt komplexa 

personliga berättelser, samtidigt försöker barnen också skriva faktatexter inom den 

informativa genren. De informativa texterna kan bestå av olika former av listor, recept, 

rapporter, etc. Man kan också se skillnader på när barn skriver en faktatext och en berättande 

text, barn har alltså förmågan att göra skillnader mellan olika genrer i sitt skrivande. Inom den 

narrativa genren har barnen ofta en bredare kunskapsbas än inom den informativa genren
40

.  

Barnen tar med sig sin kultur och vardag in i sitt skrivande genom att ofta skriva texter om 

sådant som de själva läst och sett, t.ex. böcker, serier, tv-program och filmer osv.  

Att barn får använda sig av texter från sin vardag är av vikt då detta fungerar som en slags 

stödstruktur för deras fortsatta skrivutveckling. Detta utvecklade effektiva skrivande ger 

barnen en stödstruktur för skrivande i olika sammanhang, för olika mottagare och syften, 

inom olika ämnen och även inom olika genrer.
41

 

5.4 Lärarens betydelse för skriftspråksutvecklingen. 

Att läraren spelar stor roll i dagens mångkulturella skola har redan nämnts i avsnittet om 

tidigare forskning (se avsnitt 4.1.1). Här behandlas på vilket sätt läraren kan påverka elevens 

språkinlärning både positivt och negativt mer ingående. 

Att läraren har goda kunskaper i svenskans grammatik är av stor vikt för undervisningen 

speciellt för flerspråkiga elever då läraren bör kunna svara på frågor om det svenska språkets 

uppbyggnad på ett tillfredställande sätt för eleven. Samtidigt bör läraren ha kunskap om hur 

flerspråkiga elevers språkutveckling kan se ut, för att kunna göra en korrekt analys och 

bedömning av deras texter, förmågor och kunskaper, för att därefter planera framtida 

undervisning och eventuella åtgärder för att främja elevens utveckling.
42

 

En annan central betydelse är att läraren har förståelse för att varje flerspråkig elev är en 

individ även om det självklart finns vissa generella svårigheter, som de flesta flerspråkiga 

elever konfronteras med. Att de svårigheter som elever konfronteras med kan influeras av 

både elevens bakgrund och kultur, detta är av vikt att ha kännedom om som lärare och ha i 

åtanke när man utformar undervisningen.
43

  

                                                 
39

 Liberg, 2006 s.54 
40

 Ibid, s.54-55 
41

 Ibid, s.55 
42

 Rehnqvist, Svensson, 2008, s.66 
43

 Fredriksson, Taube, s.164 
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Synen på de flerspråkiga barnens språk och kultur som läraren har påverkar hens 

förhållningssätt, det är av central betydelse att läraren har förståelse för att hen inte ska ersätta 

barnens förstaspråk och kultur med målspråket och målspråkets kultur, samt att läraren har en 

grundläggande respekt för elevens kultur och språk och intar en positiv hållning till 

tvåspråkighet och den modersmålsundervisning som erbjuds eleven.
44

 

                                                 
44

 Ibid, s. 164 
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6 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka flerspråkiga elevers 

skriftspråksutveckling från årskurs 1 till årskurs 2 med fokus på både innehåll- och form-

aspekter. 

 

Frågeställningar 

Hur ser elevernas texter ut med avseende på morfologi, ordförråd och meningsbyggnad? Kan 

någon förändring iakttas över tid och i så fall vilken? 

Hur ser elevernas texter ut med avseende på interrimsspråk? Kan någon förändring iakttas 

över tid och i så fall vilken? 

Hur ser elevernas texter ut med avseende på genrestruktur? Kan någon förändring iakttas över 

tid och i så fall vilken? 

Hur ser elevernas texter ut med avseende på vardagsspråk och skolspråk? Kan någon 

förändring iakttas över tid och i så fall vilken? 

 

Ett vidare syfte med studien är att utforma en egen typ av textanalys för att studera 

skriftspråksutveckling hos flerspråkiga elever. 
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7 Metod och material 

I denna del kommer den använda metoden att presenteras , tillsammans med en förklaring av 

hur datainsamlingen har skett och de urval som gjorts. Vidare kommer avsnittet redovisa de 

etiska aspekter som studien påverkats av och hur det tagits hänsyn till detta under arbetets 

gång. I avsnittet beskrivs även de sju elevtexterna kort och det presenteras även exempel på 

några av dessa.  Slutligen kommer avsnittet att innehålla en redogörelse och reflektion över 

den metod som valts samt dess utförande. 

7.1 Metod för datainsamling och urval. 

Elevtexterna som ska studeras ingår i en databas inom forskningsprojektet Funktion, innehåll 

och form i samspel. Elevers textskapande i tidigare skolår, finansierat av Vetenskapsrådet 

2013-2016 och förlagt till Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. Texterna är skrivna vid 7 olika tillfällen i årskurs 1 och 2. Det är 

berättande och beskrivande texter och textlängden varierar från ca 20 till ca 250 ord.  

7.1.1 Urval 

Det material som studiens utgår ifrån ifrån innefattar totalt 30 elevers texter skrivna under 7 

olika tillfällen i årskurserna 1 och 2. Eftersom studien fokuserar på flerspråkiga elevers 

skriftspråksutveckling har materialet begränsats till att enbart innehålla texter skrivna av 

flerspråkiga elever. 

Här har ytterligare begränsningar av analysmaterialet gjorts. Då det är analyser på 

individnivå som är målet med undersökningar måste det finnas möjlighet att gå djupare i 

elevernas texter. Därför har 4 av 16 valts ut slumpmässigt. Totalt är det då 28 texter som ska 

analyseras ur olika aspekter. Analyserna fokuserar på elevens inviduella 

skriftspråksutveckling från de första texterna som de skrivit till de senaste texterna som 

funnits tillgängliga.Texterna är skrivna under perioden oktober 2011 till mars 2013. 

7.2 Databearbetning och analysmetod 

Då syftet med studien är att undersöka de flerspråkiga elevernas skriftspråksutveckling i de 

tidigare skolåren har textanalys som metod valts för att det ger en möjlighet att 
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uppmärksamma både helhet och delar i elevtexterna, samt lyfta fram starka såväl som svaga i 

sidor i texterna
45

.  

En kvalitativ textanalys har valt som metod, men även ett visst kvantitativt inslag finns, 

eftersom ett visst fokus på frekvens är relevant för några av analysingångarna.
46

. Då en färdig 

analysmetod med tillfredställnade parametrar inte funnits tillgänglig har en ny sammanställts, 

med utgångspunkt i tidigare forskning. Den nya metodens syfte har varit att lyfta fram rätt och 

fel i texterna, men med huvudsyftet att utveckling hos de enskilda eleverna skall kunna 

observeras. Både strukturella och funktionella typer av textanalys är relevanta för att besvara 

syftet, då analysingångarna innehåller både analyser av språkliga detaljer samt texternas 

syfte
47

 för att kunna studera elevernas skriftspråksutveckling. För att uppnå en sådan 

förståelse att man kan göra djupgående analyser krävs det att texten läses flera gånger med 

olika fokus.
48

 Studien utgår därför ifrån olika analysaspekter som kommer att definieras och 

motiveras i kommande avsnitt. Dessa analysaspekter baseras på tidigare forskning som är 

relevant för analys av flerspråkiga elevers texter. För att tydliggöra arbetsfördelningen har 

analysingångarna delats upp i ett varsitt avsnitt nedan. 

  

Forskare 1 Forskare 2 

 Ordvariation 

 Ordklasser, ordklassvariation 

 Regelbunden/oregelbunden 

böjning 

 Tempus 

 Genrestruktur 

 Ordföljd och meningsbyggnad 

 Övergeneralisering, överanvändning, 

omskrivningar 

 Vardagsspråk/Skolspråk 

 Kontextberoende/Kontextoberoende 

 Nominalstil/Verbalstil 

7.2.1 Analysingångar – forskare 1. 

7.2.1.1 Ordvariation och läsbarhetsindex. 

När man följer elevers språkutveckling är ordvariationen en viktig aspekt att ta hänsyn till då 

det visar på hur stor variation en text har, det visar en utveckling av ordförrådet. Att man 

varierar ord i sina texter innebär även att vara precis i sitt skrivande
49

. Man visar på att man 

                                                 
45

 Bjar, 2006, s.345 
46

 Esaiasson, 2012, s.197ff 
47

 Josephsson, Melin, Oliv, 1990, s.8 
48

 Esaiasson, 2012, s.222ff 
49

 Josephson, Melin, Oliv, 1990, s.45 
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har mycket att säga om ämnet man skriver om, att man inte bara varierar några enstaka tankar 

eller ett litet antal ord. Man kan till exempel variera styrkan mellan orden till exempel 

berusad, full, käkar, äter eller stilnivån på orden till exempel se, betrakta, väldigt avsevärt, och 

så vidare 
50

. 

Ordvariationen, förkortas OVIX, i dessa elevtexter har räknats ut med hjälp av sidan lix.se, 

där man enkelt uttryckt räknar ut kvoten mellan alla orden i en text för att få fram hur pass 

varierat ordförrådet i en text är
51

. Man kan även räkna ut texternas så kallade läsbarhetsindex, 

förkortat LIX
52

. Läsbarhetsindex räknas ut genom att addera förekomsten av långa ord, dvs 

ord som innehåller fler än sex bokstäver, med medeltalet ord per mening, dvs den 

genomsnittliga meningslängden mätt i antalet ord. Således är läsbarhetsindex summan av två 

beräkningar. Denna uträkning visar på ett ungefär vilken nivå texterna ligger på och för att 

tolka LIX- värdet i texter utgår man från en fem olika steg, mycket lättläst, lättläst, medelsvår, 

svår och mycket svår. Dessa fem kategorier sträcker sig från värdet 30 upp till värdet 60.
53

 

Tolkning av läsbarhetsindex (LIX) 

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext 

50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 
 

7.2.1.2 Ordklasser. 

Att undersöka ordklasser i elevernas texter är för relevant eftersom det visar på en bredd i 

ordförrådet, Som tidigare nämnt är bristande ordförråd en av de största bidragande orsakerna 

till att flerspråkiga elever har svårigheter i skolan. Att undersöka ordklasser, så som 

substantiv, verb, och adjektiv, kan påvisa en bredd i ordförrådet men också elevens förmåga 

att använda sig av allmänna och specifika ord ur olika semantiska fält
54

. Ordklasserna ordnas 

efter förekomst från 1 till 3 i analysschemat där 1 är den ordklass som förekommer mest och 3 

är den som förekommer minst. 

                                                 
50

 Ibid, s.45 
51

 Josephsson, Melin, Oliv, 1990, s. 45 
52

 ”Lix räknare”, http://www.lix.se 
53

 Josephsson, Melin, Oliv, 1990, s.51 
54
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7.2.1.3 Regelbunden och oregelbunden böjning. 

När man skriver måste man behärska skriftspråksgrammatikens regler. En av dessa regler är 

korrekta böjningar av t.ex. verb och substantiv, vilket även är en bidragande del när det 

kommer till att utveckla sin skriftspråkskompetens
55

. Det svenska språket har en mängd olika 

böjningar, och det kan vara svårt för alla elever att lära sig korrekta böjningar. För 

flerspråkiga elever som fått tagit del av ett annat språk och andra grammatikregler innan 

skolstart kan detta bli ett ännu svårare moment.
56

  

Exempel från elevtext, elev 1 

”När jag var liten do sugde jag på nap.” 

7.2.1.4 Tempus. 

En central grammatisk kategori i det svenska språket är tempus och dess regel att varje 

enskild sats måste ha tempus. Detta så kallade ”tempustvång” kan vara främmande för 

flerspråkiga elever då de kan ha ett förstaspråk som kanske helt saknar tempus, eller att 

tempus uttrycks på ett annat sätt.
57

  

7.2.1.5 Genrestruktur. 

Att skriva i olika genrer handlar om mycket mer än bara grammatik. Speciellt svårt kan det 

vara för flerspråkiga elever då det innebär både att anpassa skrivandet till ett syfte men även 

att anpassa sig till genrens specifika språkliga drag
58

. Således är det av vikt att i 

undersökningen fokusera de olika särdragen och strukturen i elevernas texter, för att se hur de 

anpassar sina texter till en specifik genretyp. I denna undersökning har elevernas texter 

analyserat enligt Gibbons analysschema 
59

 för de vanligaste texttyperna i skolan
60

. (se bilaga 

5).  

Exempel från elev, elev 3 

”Det var en gång en mus som hette Musis. Han var brun och vit på magen. en dag så skulle 

han gå ut och sola men då börja det att regna då gik han in. sen böja det att åska då gik taket 

sönder. sen så sprang Musis ut ur huset. Efter 5 minuter så sluta det att åska. sen kunde Musis 

bygga ett nyss hus.” 
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7.2.2 Analysingångar – forskare 2. 

7.2.2.1 Ordföljd, meningsbyggnad. 

Att observera ordföljden och även meningsbyggnaden är viktigt för att göra en uppskattning 

av hur långt eleven kommit i sin uppfattning om meningen som enhet
61

. Att eleven kan 

behärska och skriva en korrekt mening är att behärska språkets syntax och i en undersökning 

om syntaxbehärskning där enspråkiga barn jämförts med flerspråkiga barn har de påvisats att 

omvänd ordföljd är en komplicerad struktur att använda för flerspråkiga barn
62

. Här har man 

också upptäckt att barn med svenska som andraspråk helst använder subjekt i början av en 

mening och när de provar andra sätt att inleda meningen på blir det ofta fel.  

Detta har därför tagits med som en analysingång då det är ett sätt att se elevens 

syntaxutveckling genom att göra analyser av deras meningsbyggnad. 

Exempel från elevtext, elev 4 

”... sen såg hon i trädet dar fans äpple hon ploka ett äpple...” 

7.2.2.2 Övergeneralisering, överanvändning och omskrivningar 

Som nämnt i avsnittet om tidigare forskning (se avsnitt 3.3) är interimspråk ett tecken på 

utveckling hos eleven. De olika generella dragen hos interimspråk som tagits med i 

analyserna är övergeneralisering, överanvändning och omskrivningar. Att just dessa 

analysingångar tagits med är för att det är de drag som upplevs som tydligast i skriftspråket 

och det är dessa drag som kan analyseras ur elevernas texter under den begränsade period som 

funnits för analysen.  

Övergeneralisering innebär att en teoretisk regel gäller för alla likartade konstruktioner, 

även då det bryter mot den språkliga normen. Det är ett tecken på utveckling hos eleven, då 

eleven till exempel förstått att man böjer verb i dåtid och substantiv i plural, men har inte lärt 

sig alla regler för hur detta sker ännu. Här använder sig eleven, inläraren, av t.ex. – de för alla 

verb i preteritum, sovde, villde, blevde. För plural används t.ex. – ar för alla flertal, äpplar, 

kattar, hundar. Så småningom kommer eleven lära sig andra former av plural och preteritum. 

Övergeneralisering är således ett tecken på språkutveckling hos eleven.
63

 

Exempel från elevtext, elev 3 

”NN2 och NN1 jede oss glas.” 
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Överanvändning innebär att eleven använder ett ord med större betydelseomfång än vad 

det egentligen har enligt normen. Här använder t.ex. eleven hämta och det får betyda både 

hämta och lämna eller gå som får betyda både gå och åka. 
64

 

Exempel från elevtext, elev 2 

”... sen blev cirkusen slut och han gike hem.” 

Omskrivningar är vad eleven gör när denna inte kan ett ord utan skriver ut en förklaring till 

ordet. T.ex. gungbräda = sån där man gungar två på.
65

 

7.2.2.3 Vardagsspråk/skolspråk 

Med vardagsspråk och skolspråk avses här bas- och utbyggnadsspråket som nämndes i 

avsnittet om tidigare forskning. Vardagsspråket och skolspråket är således viktigt för analysen 

då eleverna utöver att ta till sig vardagsspråket även måste lära sig skolspråket på samma 

grund som de enspråkiga eleverna trots att de har mindre erfarenheter av dessa. Därför är det 

intressant att se deras skolspråk utvecklas då det är en förutsättning för att de senare ska 

kunna hantera ett mer situationsoberoende innehåll i skolans ämnesundervisning.
66

 Här nedan 

presenteras de olika analysingångarna som faller under dessa begrepp. 

Kontextberoende – kontextoberoende. 

En text kan betraktas som kontextberoende eller kontextoberoende. När något är 

kontextberoende innebär det att det inte står på egna ben i relation till sitt sammanhang, utan 

är beroende av kontexten för att bli förstått, t.ex. är talspråk ofta ett exempel på detta, då man 

för att förstå något talspråkligt måste vara på det klara med i vilket sammanhang det 

presenteras i
67

. Talspråket behöver dock inte vara kontextberoende, det förekommer även 

situationer när även talspråket är kontextoberoende t.ex. vid föreläsningar på universitetet. 

Den kontextoberoende språket kan då ses som något som oavsett sammanhang och kontext är 

meningsfullt och begripligt för läsaren.
68

  

Här kommer ett mottagarperspektiv in, då talspråket redan har en mottagare och sändare 

kan man lätt reda ut oklarheter direkt, medan i skriftspråkliga situationer blir detta svårt. 
69

 

Även skriftspråket är inte heller helt kontextoberoende då det vid t.ex. sms och chat-

situationer krävs en kontext för att kunna tyda det som skrivs. Det är intressant att se hur detta 

utvecklas hos eleverna ur ett allmänt perspektiv , eftersom det innebär att eleverna kan tänka 
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på att någon annan ska läsa och förstå texterna när de skriver dessa, ett större syfte än att 

enbart skriva för skrivandets egen skull. 

Nominalstil & Verbalstil. 

De olika rollerna för ordklasserna i meningsbyggnaden är vad som ligger till grund för när 

man skiljer mellan verbal och nominalstil. Nominalstilen byggs upp av substantiv som 

bestämmer varandra på olika nivåer, nominalstilen präglas av hög komplexitet och 

koncentration. Motsatsen till nominalstilen är då verbalstil, som till skillnad från 

nominalstilen har väldigt tätt mellan verben och satserna kommer kort efter varandra. 

Nominalstil brukar kännetecknas av ett mer professionellt och vuxet skrivsätt medan 

verbalstilen är mer vardagsnära och talspråkigt.
70

 

Allmänt talar man om att eleverna utvecklar från verbalstil till nominalstil ju mer de 

utvecklar sitt skriftspråk bort från talspråksmönstret.  

Exempel från elevtexter, elev 1. 

Kontextberoende, verbalstil Kontextoberoende, inte helt nominalstil, men på god väg. 

NN2 och NN1 är snela. 

NN2 och NN1 gavås glas. 

NN2 och NN1 läde ås n låt. 

Man kan äta kantareler. Man kan inte äta flugsvamp. Det 

finns olika svampar. På pizza finste svampar. jag har ätit en 

champinjon den va på en bit på pizza. svampar kan veeksa 

på en träd och marken. 

 

7.3 Genomförande 

Studien består av textanalyser där flerspråkiga elevers texter kommer att analyseras, för att 

undersöka och lyfta fram deras skriftspråksutveckling. Analyserna görs utifrån de 

analysscheman som utformats i förväg och som finns bifogade i bilaga 3 och 4. . De scheman 

som utgåtts ifrån i analyserna är framarbetade för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa har arbetats fram utifrån olika teman, analysingångar, för att göra 

dessa överskådliga, då studiens syfte är att se elevens individuella utveckling över tid. 

Analysscheman
71

 har arbetats fram gemensamt till en början, men analyserna har genomförts 

var och en för sig och därmed även har det ändrats i analysschemanen så det passat de 

respektive ingångar som funnits för vardera forskare. 
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7.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet framhåller fyra forskningsetiska principer som alla har med den enskilde 

individens skydd att göra. Den första principen är informationskravet vilket innebär att 

forskare är skyldiga att informera de som är delaktiga i studien att de är en del av studien samt 

om undersökningens syfte. 
72

 Då det material studien utgår ifrån används och är inhämtat i ett 

större forskningsprojekt, har man i det projektet inhämtat föräldrars medgivande för att 

elevtexterna används i forskning och undervisning och detta omfattar då även denna studie. 
73

  

Nästa princip är samtyckeskravet som står för att en deltagare i studien när som helst hen 

vill kan dra tillbaka sitt samtycke och därmed också sitt deltagande i studien. Detta krav 

innebär för studien att om en elev eller elevs föräldrar beslutar sig för att denna inte längre vill 

medverka i studien måste materialet som eleven bidragit med omedelbart tas bort ur studien.
74

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet som garanterar den deltagande att det 

insamlade materialet används på rätt sätt och med rätt syfte samt att materialet avidentifieras 

och är fiktivt. Materialet som den här studien fått tillgång till är i förväg redigerat och 

anonymiserat. Alla namn på elever samt personer eller platser i texterna är borttagna i 

efterhand.
75

 

Deltagarna garanteras att materialet endast används för att besvara forskningsfrågorna, för att 

kunna genomföra studien, detta är nyttjandekravet. 
76

 

 

7.5 Elevtexter. 

I det här avsnittet beskrivskortfattat de sju texterna eleverna skrivit för att ge läsaren en 

djupare insikt i det insamlade materialet, exempel på elevtexterna finns att hitta i bilaga 2. 

Text 1  

Detta är en kort återgivande text där eleverna har fått skriva om två lärarstuderande som varit 

deltagande i verksamheten.  

Text 2 

Även denna text är en kort återgivande text, där eleverna har fått skriva om sig själva och sin 

uppväxt.  
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Text 3 

Den här texten är en saga, den första sagan i dessa texter, här skriver eleverna i berättande  

form.  

Text 4 

Den här texten är ytterligare en saga som eleverna skrivit, här skriver eleverna lite längre 

texter än tidigare. 

Text 5 

Den här texten är en beskrivande text, eleverna har fått skriva en faktatext om svampar. 

Text 6 

Den här texten är ytterligare en berättande text, här skriver eleverna om väldigt blandade 

ämnen. 

Text 7 

Den här texten är ytterligare en beskrivande text, här skriver eleverna en faktatext om  

lungorna, hjärtat och blodet. 

7.6 Reflektion över metoden 

Analysen av de studerade texterna har varit både strukturella och funktionella för att på bästa 

sätt besvara studiens frågeställning. Fokus för analyserna har varit att studera språkliga 

detaljer, så som t.ex. övergeneralisering och ordvariation, samt textens syfte, utifrån ett 

flerspråkigt utvecklingsperspektiv. Oavsett om man analyserar en text funktionellt eller 

strukturellt har man som mottagare en viss förväntan om hur en text av ett visst slag ska vara 

utformad eller att man relaterar den till andra texter
77

. Att hålla en så öppen och neutral 

position som möjligt i förhållande till dessa texter, har varit nödvändigt då syftet med 

analyserna är inte att bedöma i ordets negativa bemärkelse utan att se utvecklingen som sker 

från text till text.  

För vissa analysaspekter har det dock krävts att vi intagit ett mottagarperspektiv när 

analyserna av texterna utförts, t.ex. vid analyser av kontexten eller genre, detta för att korrekt 

kunna göra den analys som krävs, då information mottagits om texterna som kanske inte en 

mottagare normalt har tillgång till. Vi har dock inte deltagit vid de tillfällena som texterna 

skrivits och därför har vi inte den ursprungliga kontexten till texterna vilket kan underlätta för 

oss vid en analys av kontextbundenheten. 
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Vid genomförandet av empiriska studier är det av vikt att välja valida mätinstrument för 

det som avses studeras. Här har vi valt att utforma vår egna analysmodell istället för att utgå 

ifrån en färdig modell, då vi inte hittade en modell som behandlade de aspekter som, utifrån 

den tidigare forskning som presenterats, ansåg vara relevanta. De flesta metoder som funnits 

utgick ifrån aspekter som fokuserade på barns skriftsspråksinlärning generellt, snarare än ur 

ett flerspråksperspektiv. Då detta är en stor del av studien var det viktigt att de analysingångar 

som används representerar de flerspråkiga elevernas skriftspråksutveckling mer specifikt. På 

så sätt ämnar studien inte att vara helomfattande gällande formmässiga eller innehållsmässiga 

aspekter av skrivandet, då dessa aspekter skulle kunna utvidgas och studeras med en mer 

ingående analys. Att utgå från tidigare kunskaper och stödja detta i tidigare forskning för att 

försöka vidga vyerna i enlighet med frågeställningen är en viktig del för att stärka validiteten i 

studien 
78

 

För att komma till en slutlig tolkning av en text förespråkar Esaiasson att texterna sätts i en 

argumentativ situation, att analysera elevtexter skiljer sig markant från att t.ex. analysera 

politiska dokument
79

 Tolkningen av detta har då varit att argumentera och diskutera med 

varandra samt jämföra med tidigare exempel utifrån forskning och litteratur. När svårigheter i 

analyserna uppkommit har dessa diskuterats och argumenterats utifrån de olika tolkningar 

som gjorts av texterna för att kunna gå vidare med analyserna. 

För att ge läsaren en större förståelse har exempel ur elevtexter lyfts fram under 

presentationen av analysingångarna men också för att läsaren ska kunna göra andra tolkningar 

och ifrågasätta de resultat som funnits, se avsnitt 7.2.1 och 7.2.2. 
80

  

Då analysmodellen är skapad för denna studie är det svårt att veta i förväg om den bidrar 

till att ge studien en svagare reliabilitet. Även om de analysingångar som valts utgår ifrån 

tidigare forskning är det osäkert om de analysingångar som valts fungerar ihop som helhet när 

det gäller att visa flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling. Trots att det gjorts grundliga 

efterforskningar är det osäkert om det missats någon viktig aspekt i metodutformingen som är 

av vikt för flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling. Detta är något som funnits i åtanke och 

som reflekterats över ett flertal gånger under tiden som utformningen av analysingångarna 

skett och vi anser ändå att vi fått med de centrala utvecklingsaspekterna för flerspråkiga 

elever. 
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8 Resultat & Analys 

Nedan presenteras studiens resultat och analys med avsikt att besvara studiens frågeställning. 

Resultatet presenteras för en elev i taget, utifrån båda forskarnas analyser. Innan varje analys 

redovisas resultaten i en tabell med förkortningar, vad dessa förkortningar står för finns i 

bilaga 6. 

Frågeställningar: 

Hur ser elevernas texter ut med avseende på morfologi, ordförråd och meningsbyggnad? Kan 

någon förändring iakttas över tid och i så fall vilken? 

Hur ser elevernas texter ut med avseende på interrimsspråk? Kan någon förändring iakttas 

över tid och i så fall vilken? 

Hur ser elevernas texter ut med avseende på genrestruktur? Kan någon förändring iakttas över 

tid och i så fall vilken? 

Hur ser elevernas texter ut med avseende på vardagsspråk och skolspråk? Kan någon 

förändring iakttas över tid och i så fall vilken? 

8.1 Elev 1 forskare 1 

Elev 1 LIX OVIX Ordklassvariation Tempus Böjning Genre 

       

Text 1 6 19,82 1)S 2)V 3)A DN RB Å 

Text 2 7 19,67 1)V 2)A 3)S HN OB Å 

Text 3 31 25,09 1)S 2)V HN RB GB 

Text 4 39 43,42 1)S 2)V 3)A HN OB BER 

Text 5 25 33,39 1)S 2)V HN RB BES 

Text 6 34 53,82 1)S 2)V HN OB BER 

Text 7 35 39,25 1)S 2)V HN RB BES 

Eleven har i sina två första texter ett OVIX på 19,82 respektive 19,67, det vill säga att 

texterna inte är så informationstäta samt att de inte har så stor variation av ord. Och båda 

texterna hamnar rätt nära varandra när det gäller läsbarhetsindex (LIX), den första texten har 

ett läsbarhetsindex på 6 och den andra texten 7, och klassas då som mycket lättlästa. Eleven 

varierar användandet av ordklasser ganska jämnt i båda texterna, med tonvikt på substantiv i 

första texten och verb i andra texten. Användandet av adjektiv är ganska lågt i båda texterna. 
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Båda texterna är återgivande och håller den struktur som gäller för denna genre, dvs. att 

texterna återger något som har hänt, de berättar om någon och innehåller många beskrivande 

ord. När det kommer till tempus och dess helhet i texterna så verkar eleven kunna det delvis 

enligt norm, i den första texten skiftar eleven tempus från nutid till dåtid då hen först skriver 

att NN2 och NN1 är snälla och sedan skriver att NN2 och NN1 ”gavås glas” samt ”läde ås n 

låt”. I den andra texten har eleven använt sig av tempus helt enligt norm. Böjningen av verb i 

de båda texterna skiljer sig lite åt, i den första texten är böjningen regelbunden men eleven har 

inte stavat orden korrekt, gavås samt läde. I den andra texten har eleven böjt verbet kunde rätt 

men när eleven skriver ”När jag var liten då sugde jag på nap” blir böjningen oregelbunden, 

sugde istället för det korrekta sög.  

Den tredje texten och fjärde texten hamnar på ett lite högre OVIX, 25,04 för den tredje 

texten och 43,42 för den fjärde, och båda texterna har även ett högre läsbarhetsindex (LIX), 

vilket är 31 respektive 39 och båda texterna klassas då som lättlästa. När det kommer till 

ordklasserna och variationen av dessa så har inte mycket hänt i den tredje texten i jämförelse 

med de två tidigare texterna. Det är en jämn variation av substantiv och verb och texten 

innehåller inga adjektiv. Tittar man sedan på den fjärde texten så har väldigt mycket hänt, 

eleven använder många fler substantiv och verb, och har även fått med några få adjektiv. Men 

det är substantiven som dominerar. Den tredje texten håller till viss del strukturen som gäller 

för den berättande genren, den börjar med det klassiska ”Det var en gång”, och presenterar 

huvudpersonen i sagan. Det är en väldigt kort saga, med lite information och saknar några av 

de typiska dragen för en berättande text. Sagan saknar både problem och upplösning, då 

eleven mestadels beskriver katten Max och vad Max gjorde, på så sätt blir denna text en 

blandning av en berättande och beskrivande text. Den fjärde texten håller strukturen helt när 

det kommer till den berättande genren, det finns en tydlig början, en handling/problem samt 

ett slut/upplösning. När det kommer till tempus i texterna så behärskar eleven detta helt enligt 

norm, båda texterna är skrivna i dåtid och eleven följer denna tempusform genom båda 

texterna. Böjningen av verb i de båda texterna har utvecklats, då de allra flesta verben är 

regelbundet böjda i båda texterna. Den tredje texten har genomgående regelbundna verb, men 

med några felstavningar. I den fjärde texten verkar några av verben vara oregelbundet böjda, 

ståg som då ska vara stod samt retat som ska vara retad, men här handlar det snarare om 

felstavade ord än oregelbundet böjda verb.  

De tre sista texterna skiljer sig åt lite. OVIX för den femte texten är 33,39 respektive 39,25 

för den sjunde texten medan den sjätte texten hamnar lite högre, nämligen på 53,82.  Även 

läsbarhetsindex (LIX) för dessa texter skiljer sig lite åt, två texter ligger ganska nära varandra 
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medan den tredje hamnar lite lägre. Den sjätte samt sjunde texten har ett läsbarhetsindex på 

34 respektive 35 och båda texterna klassas som lättlästa. Medan den femte texten har ett 

läsbarhetsindex på 25 och klassas som mycket lättläst. Ordklassvariationen i dessa tre texter 

är ganska lik, eleven använder mestadels substantiv i alla tre texter, några verb och inga 

adjektiv. I den sjunde texten är variationen mellan substantiv och verb ganska jämnt medan i 

de andra två texterna är skillnaden ganska stort mellan användandet av substantiv respektive 

verb. Den femte samt sjätte texten är av beskrivande karaktär och de följer strukturen för 

denna genre då de förmedlar information om svampar samt hjärtat, lungorna och blodet. 

Strukturen för de beskrivande texterna kan man se tydlig i dessa texter då texterna ger 

allmänna upplysningar om organen, som t.ex. deras utseende eller deras funktion. Den 

berättande texten har en tydlig början, en handling/problem samt ett slut/upplösning. Alla tre 

texter följer tempus helt enligt norm. Böjningarna av verben i femte samt sjunde texten är 

regelbundna, dock förekommer det några felstavningar i den femte texten. I den sjätte texten 

där eleven skriver mer fritt och utifrån eget intresse så blir en del böjningar oregelbundna, i 

detta fall är det verben heter som ska vara hette, sovde som ska vara sov samt burja som ska 

vara började. 

 

8.2 Elev 1 forskare 2 

Elev 1 Ordföljd & Meningsbyggnad Interimspråk Vardagsspråk/Skolspråk 

 OO. OF. Punkt StorB ÖG ÖA Omsk K-ord K-text NK 

Text 1 Nej HN HN HN - - - - Ber 2,6 

Text 2 Nej HN HN HN de - - - Ber 0,4 

Text 3 DN DN EN EN - - - - Ober 0,8 

Text 4 DN DN DN DN en - - Ja Ober 1,5 

Text 5 Nej DN HN DN - - - Ja Ober 1,1 

Text 6 DN DN DN DN er, de - - Ja Ober 1,5 

Text 7 HN DN HN HN - - - Ja Ober 0,9 

 

Eleven har i de två första texterna meningarna uppbyggda helt enligt norm, ordföljden är 

också enligt norm, omvänd ordföljd förekommer ej i någon av texterna och i text två inleds 

meningarna inte med subjekt och men är ändå utformade enligt norm. Den första texten har 

väldigt hög nominalkvot (2,6) jämfört mot den andra texten som enbart har 0.4. Den första 

texten har åtta substantiv, men bara tre verb, vilket gör kvoten hög. Rörande kontexten är 
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dock inte den första eller andra texten speciellt informationsrik, eleven skriver kort och trots 

den tidigare nämnda höga nominalkvoten, så är inte texten kontext-oberoende. Eleven skriver 

om två personer i den första texten, men det framgår inte vilka dessa personer är. Därför 

uteblir en stor del av kontexten, samt läsaren står med ett flertal frågor. Elevens 

mottagarmedvetenhet framstår som låg. I den första texten syns inte heller några tecken till 

interimspråk, något som syns i den andra texten, där eleven använder sig av ändelsen ”de” på 

två olika verb, kunde och sugde. Det första verbet, kunde, är korrekt böjt, här visar dock 

eleven på övergeneralisering genom att provböja verbet suga till sugde, istället för det 

korrekta sög, då eleven antagligen inte visste om den korrekta böjningen på verbet. 

Den tredje texten är en kort och berättande text, med en nominalkvot på 0,8, ordföljden i 

texten är korrekt trots att meningen inte inleds med subjekt och innehåller omvänd ordföljd, 

trots att texten enbart innehåller en punkt och stor bokstav enbart förekommer på ett ställe. 

Texten är dock något mer kontext-oberoende, även om vissa punkter i texten lämnar frågor 

hos läsaren, verkar eleven har gått från att skriva för sig själv till att skriva för andra. Texten 

innehåller ett flertal olika verb som till skillnad från tidigare text är böjda korrekt, lekte, 

hittade, hette. Här kan man se en utveckling hos eleven, kanske denna förstått att man böjer 

verb olika. Eller så är det bara en slump att eleven lyckats, eftersom det är relativt vanliga ord 

även i vardagligt språk, till skillnad från sög som kanske inte används i samma omfång som 

lekte, hittade och hette. 

I text fyra är texten kontext-oberoende, här är det en saga som inte lämnar mycket att undra 

över som skrivits, eleven är beskriver noggrant händelseförloppet och trots att ordföljden här 

inte helt följer norm och texten därför blir något osammanhängande så är det svårt att missa 

vad sagan handlar om. Framåt slutet av texten blir dock ordföljden och meningsbyggnaden 

allt för otydligt och sagan tappar en del av ett säkerligen intressant avsnitt p.g.a. detta men 

avslutas ändå på ett bra sätt av eleven. Det är svårt att avgöra om det är den omvända 

ordföljden som ställer till det eller om det är att meningen inte inleds med subjekt som förstör 

för eleven, då det förekommer både normenlig och icke normföljande användning av båda 

sätten. Men att eleven inte delar upp meningarna på ett normenligt sätt ställer säkerligen till 

det för hen. Den övergeneralisering som går att se i den här texten är liten i bemärkelse till 

textens längd och då är det ett substantiv som fått fel ändelse, sjukthusen, som kan ha 

provböjts på detta sätt, det är enbart denna lilla övergeneralisering och de övriga böjningarna 

på både verb och substantiv korrekta i den långa texten. Nominalkvoten på denna text är 1,5 

alltså längre än den första texten, men texten presenterar så otroligt mycket mer information 

på en annan nivå än tidigare texter, man kan se att eleven har börjat bygga basen av sitt språk 



31 

 

mot ett mer kunskapsbaserat språk, då den innehåller en del kunskapsrelaterade ord, som t.ex. 

sjukthusen och påp (blodpropp). 

Den första faktatexten såväl som andra har en nominalkvot på 1,1 samt 0.9, texterna är 

kontext-oberoende, det är tydligt att det handlar om svampar respektive kroppens inre organ, 

här kan man inte heller se ett interimspråk hos eleven, samt att ordföljden följer normen i 

majoriteten av meningarna i båda texterna. Meningarna inleds för det mesta med subjekt men 

i de fall där detta inte görs är ordföljden delvis enligt norm, omvänd ordföljd förekommer inte 

i första faktatexten, men i den andra och där används det enligt norm. 

Så här vill man kanske säga att eleven har utvecklats massor, men tittar man på den text 

skriven mellan de två faktatexterna får man upp en del aspekter som inte syns i faktatexterna. 

Bland annat har den en högre nominalkvot (1,5) som den tidigare berättande texten, men den 

innehåller övergeneraliseringar från eleven. Eleven skriver i den här berättelsen bland annat 

heter istället för hette som är den korrekta böjningen och som skrivits korrekt tidigare. ”Det 

var en gång en hund som heter Felix”, mot tidigare ”Det var en gong en tjej som hete 

Hedvig”. Man kan också tolka det som en övergeneralisering, att eleven provar ändelsen er på 

verbet heta, de är en annan verbändelse som eleven använder sig frekvent av. Oftast blir det 

rätt, då det är en vanlig ändelse på många verb eleven använder sig av, men ibland blir det fel 

som vid användning tillsammans med verbet sov, sovde. Ordföljden i den här texten är inte 

helt enligt norm, detta beror på att eleven inte skriver den omvända ordföljden som 

förekommer enligt norm men också att hen inte inleder meningarna med subjekt och då blir 

ordföljden felaktig. Texten är kontext-oberoende, även om den kanske lämnar en del 

följdfrågor hos läsaren som kanske vill ha mer innehållsmässigt, så är texten inte beroende av 

sitt sammanhang.  
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8.3 Elev 2 forskare 1 

Elev 1 LIX OVIX Ordklassvariation Tempus Böjning Genre 

       

Text 1 6 33,55 1)V 2)S 3)A DN RB Å 

Text 2 9 24,44 1)V 2)A 3)S HN RB Å 

Text 3 17 31,01 1)V 2)S 3)A HN OB BER 

Text 4 21 48,14 1)V 2)S 3)A DN OB BER 

Text 5 34 33,11 1)S 2)V 3)A HN RB BES 

Text 6 11 34,35 1)V 2)S 3)A DN OB BER 

Text 7 31 49,92 1)S 2)V 3)A HN RB BES 

 

Elevens första och andra text ligger ganska nära varandra när det gäller läsbarhetsindex (LIX), 

text ett visar ett läsbarhetsindex på 6 och text två ett läsbarhetsindex på 9. Således klassas 

båda dessa texter som mycket lättlästa. Men när det gäller OVIX så skiljer sig dessa texter åt 

en aning, för text ett hamnar värdet på 33,55 respektive 24,44 för text två. 

Ordklassvariationen i dessa två texter ser ganska lika ut, både den första och den andra 

texten innehåller mestadels verb och följs av substantiv och några få adjektiv. Variationen av 

ordklasserna är jämnast i den första texten medan i det i den andra texten är större avstånd 

mellan substantiven och verben. Till skillnad från de andra två ordklasserna så är användandet 

av adjektiv i texten ganska lågt. De båda texterna är av återberättande karaktär och de båda 

följer strukturen för denna genre. De berättar om något som har hänt, texterna lyfter upp vem, 

var och när, de följder en serie händelser samt har en del beskrivande ord. När det kommer till 

tempus så följer den första texten tempus delvis enligt norm då eleven skiftar mellan dåtid och 

nutid, detta kan man urskilja i meningarna ”Dom har lärt oss en låt” samt ”NN2 och NN1 är 

snälla”. Eleven använder både har och är i texten. I den andra texten följs tempus helt enligt 

norm. Böjningarna i den första texten är oregelbundna, detta går att se i meningarna ”Dom har 

jelpt oss med matte” samt ”Dom har jet oss glas och saft”. I den andra texten är verben 

regelbundet böjda men istället för bajsade så har eleven skrivit bajsare.  

Båda dessa texter ligger ganska nära varandra när det kommer till läsbarhetsindex (LIX), 

17 för text tre respektive 21 för text fyra, och båda klassas som mycket lättlästa. De två 

texterna skiljer sig dock en hel del åt när det gäller OVIX. För den tredje texten är värdet 

24,44 och för den fjärde texten är värdet 48,14. Ordklassvariationen i texterna är ganska lika, 

då det är verb som förekommer mest i båda texterna. I den tredje texten ligger verb och 
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substantiv på en ganska jämn nivå till skillnad från adjektiven som bara förekommer en 

enstaka gång i texten. I den fjärde texten är det verben som har övertaget och det är en stor 

skillnad mellan dessa och substantiven, ett enda adjektiv går att urskilja i denna text. Båda 

texterna är av berättande karaktär och de följer strukturen för denna genre då de innehåller en 

tydlig början, en handling/ett problem samt ett tydligt slut/upplösning. Dock är den tredje 

texten lite mindre innehållsrik än text fyra som har längre handling och flera problem. När det 

kommer till tempus så visar eleven i den tredje texten att hen behärskar detta helt enligt norm, 

däremot i den fjärde texten flyter tempus i texten på delvis enligt norm. Det går att se i 

meningarna ”Det var en gång en vampyr som hette vamp” samt ”Och han skulle gå ut på 

natten och bita folk”. Eleven skiftar mellan dåtid och nutid i dessa meningar. Även andra 

meningar visar på användandet av både dåtid och nutid. Några av böjningarna i tredje texten 

är oregelbundna, eleven har skrivit gike istället för gå samt fortesete istället för fortsatte. 

Även i den fjärde texten är böjningarna orgelbundna, eleven har skrivit bor istället för bodde 

samt svarare istället för svarade. Även i dessa tre sista texter finns det likheter och skillnader 

både när det gäller OVIX och läsbarhetsindex (LIX). Den femte och sjunde texten ligger 

ganska nära varandra när det gäller läsbarhetsindex, 34 respektive 31 medan den sjätte texten 

får ett läsbarhetsindex på 11. Således klassas den femte samt sjunde texten som lättläst och 

den sjätte texten som mycket lättläst. OVIX värdet för femte samt sjätte texten är ganska likt 

33,11 respektive 34,35 medan värdet för den sjunde texten ligger på 46,92. 

Ordklassvariationen i dessa tre texter skiljer sig åt. Den femte samt den sjunde texten har en 

ganska jämn variation av substantiv samt verb, och i den femte texten har eleven tagit med en 

hel del adjektiv i jämförelse med den sjunde texten som bara innehåller ett enstaka adjektiv. 

Den sjätte texten innehåller ganska många ord av alla ordklasser jämfört med alla andra texter 

skrivna av denna elev. Dock ligger tyngdpunkten på verben i denna text. De tre texterna är av 

beskrivande samt berättande karaktär, den femte samt sjunde texten är beskrivande och den 

sjätte texten är berättande. De följer alla strukturen för respektive genre där den femte samt 

den sjunde texten delger information om svampar respektive organ, och den sjätte texten 

följer den berättande genrens struktur med början, handling samt slut. När det gäller tempus i 

texterna så verkar eleven kunna det helt enligt norm, i den femte och sjunde texten finns inga 

normbrott. I den sjätte texten däremot så följer texten tempus delvis enligt norm, det går att 

urskilja i textens första meningar där eleven skriver ” Det var en gång en söt och fin apa. Han 

hete Babi. Han bor i ett stort hus med en familj”. Eleven skiftar mellan dåtid och nutid när hen 

berättar om apan Babi, hur apan är och vad den heter men eleven skiftar sedan till nutid när 

hen berättar om var apan bor. När det gäller böjning av verb så är alla verb regelbundet böjda 
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i både den femte och den sjunde texten. I den sjätte texten är några av verben oregelbundet 

böjda, verbet bor som så ska vara bodde samt verbet följer som då ska vara följde.   

8.4 Elev 2 forskare 2 

Elev 2 Ordföljd & Meningsbyggnad Interimspråk Vardagsspråk/Skolspråk 

 OO. OF. Punkt StorB ÖG ÖA Omsk K-ord K-text NK 

Text 1 Nej HN HN HN - - - - Ber 0,8 

Text 2 Nej HN HN HN re - - - Ber 0,4 

Text 3 DN DN DN DN e blev - - Ober 0,7 

Text 4 DN DN DN EN t fick - Ja Ober 0,3 

Text 5 DN DN DN HN - - - Ja Ober 1,6 

Text 6 HN HN HN HN - - - Ja Ober 0,7 

Text 7 DN DN HN DN - - - Ja Ober 1,1 

 

Elevens första och andra text uppvisar ett kontext-beroende i båda texterna, då de lämnar 

mycket information oskriven, den andra texten är något tydligare än den första men behöver 

fortfarande mer information för att bli kontext-oberoende. Texterna är beroende av 

sammanhanget, man kan tolka detta som att eleven har inte någon utvecklad förståelse för att 

texten ska läsas av någon annan som inte har all information om texten. Ordföljden i båda 

texterna följer normen med subjekt som inledning i första texten och blandat i den andra 

texten, bortsett från ett par pronomens bortfall i text två. Ordföljden i båda texterna är rak. I 

text ett är det otydligt om det förekommer något interimspråk, eleven har inte gjort några 

böjningar som är felaktiga som hen har i text två.  Den övergeneralisering som finns i text två 

är när eleven böjt verbet bajsade till bajsare istället, trots att de andra verben i texten böjs med 

de eller es, valde eleven här att göra ett risktagande och testa en annan ändelse på verbet. 

Nominalkvoten på de olika texterna är 0.8 respektive 0.4, och texterna faller under verbal stil.  

I text tre är ordföljden och meningsbyggnaden inte längre enligt norm och enbart den första 

meningen följer normen helt. Här verkar eleven ha uppfattat att en mening ska ha stor bokstav 

och punkt men har inte riktigt lärt sig reglerna för detta ännu, då dessa är utplacerade till 

synes slumpmässigt i texten. Eleven provar att inleda meningarna utan subjekt och att 

använda sig av omvänd ordföljd, men lyckas inte följa normen. Övergeneraliseringen syns 

tydligt i den här texten, bland annat finns det ingen böjning på ordet cirkus som förekommer 

ett flertal gånger, förrän sista gången eleven använder ordet då hen böjer ordet korrekt med 

ändelsen en, och då får cirkusen. Utöver detta använder sig eleven av ändelsen e på de flesta 
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verb, så som de korrekt böjda verben hette, ville, fortsatte, kände, bestämde och sedan det 

följande felaktigt böjda, gike (gick), ett tydligt exempel på att eleven provar sig fram, 

eftersom hen använder ändelsen e korrekt, medvetet eller omedvetet på de flesta verben är det 

naturligt att testa om även det sista verbet böjs med tillägget e. Eleven använder sig även av 

överanvändning av verbet blev, i meningen ”sen blev cirkusen slut” istället för ”sen tog 

cirkusen slut”. Eleven experimenterar alltså aktivt med språket och testar sina hypoteser för 

att se hur dessa stämmer överrens med målspråket. Nominalkvoten för den här texten är 0.7, 

vilket är en ökning mot texten innan, här närmar sig eleven nominal stil, men har fortfarande 

en bit kvar innan texten är nominal. Texten är heller inte helt kontext-oberoende utan lämnar 

läsaren en aning frågande, men är på bättre väg än tidigare texter.  

Den fjärde texten eleven skrivit är en saga som står helt på egna ben, den är alltså helt 

kontext-oberoende till skillnad från de tidigare texterna, samt har en ordföljd som följer 

normen bättre än tidigare texter, däremot verkar eleven fortfarande experimentera med 

användningen av punkt och stor bokstav, vilket gör texten en aning osammanhängande att 

läsa men den går absolut att förstå. Eleven inleder meningar både med och utan subjekt och 

ordföljden följer delvis normen i båda fallen, dock har en förbättring skett sen den tidigare 

texten. Även i den här texten använder sig eleven av blandad ordföljd och det är svårt att 

avgöra vad som är normenligt och inte, då meningsbyggnaden inte följer normen. Texten 

innehåller en stor del verb och inte speciellt många substantiv vilket gör nominalkvoten låg, 

0.3 trots att texten innehållsmässigt har en hög kvalitet. Ser man till interimspråket hos eleven 

har även det utvecklats men eleven testar fortfarande olika ändelser, bland annat konstitt och 

kult (kul) förekommer i texten. En överanvändning förekommer även ”men sen fick han på 

det” där fick får stå för kom, när eleven inte hittar rätt ord på målspråket.  

Den första faktatexten eleven skrivit har en hög nominalkvot på 1,6 jämfört med tidigare 

texter, då eleven tar upp många olika sorters svampar i sin text, men inte beskriver dessa 

noggrannare. Här verkar eleven även ha uppfattat hur en normal mening ser ut och 

meningsbyggnaden har utvecklats, men har även vissa normbrott kvar. Även ordföljden har 

utvecklats, då eleven använder sig av både rak och omvänd ordföljd enligt norm, men 

uppräknandet av de olika svampsorterna verkar förvirra eleven och hen tappar ordföljden till 

följd av detta. Eleven inleder meningar utan subjekt och gör detta enligt norm till skillnad från 

i tidigare texter. Den här texten är kontext-oberoende, då det klart och tydligt framgår vad den 

handlar om.  

Den näst sista texten består av en saga, med en nominalkvot på 0.7, trots detta tycker jag 

att sagan är mer skolspråklig än vardagsspråklig, detta eftersom texten innehåller 
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kunskapsrelaterade ord samt är kontext-oberoende. Eleven har gjort stora framsteg jämfört 

med hens första texter både när det gäller ordföljden och meningsbyggnaden, då båda dessa är 

helt enligt norm hela texten igenom. Eleven blandar rak och omvänd ordföljd helt enligt norm 

samt inleder meningar utan subjekt enligt norm. Den här texten saknar även de former 

interimspråk som vi valt att analysera.  

Den sista elevtexten är också en faktatext, även här följer meningsbyggnaden norm i hela 

texten, med stor bokstav och punkt på rätt ställen. Dock är ordföljden ej enligt norm på två 

ställen i texten, första gången saknas ett pronomen, meningen inleds med subjekt och har en 

rak ordföljd. Andra gången är det ett substantiv som saknas, här är ordföljden omvänd och 

meningen inleds inte med ett subjekt. Övriga delar av texten följer normen för ordföljd, 

eleven använder sig av omvänd ordföljd enligt norm på andra ställen och även utan inledande 

subjekt formulerar eleven meningar enligt norm. Nominalkvoten är 1,1 för den här texten och 

är skriven i skolspråk, med många fackligt korrekta använda ord, samtidigt som den är 

kontext-oberoende. Något interimspråk syns inte heller i den här texten. 

8.5 Elev 3 forskare 1 

Elev 3 LIX OVIX Ordklassvariation Tempus Böjning Genre 

       

Text 1 6 22,87 1)S 2)V 3)A DN OB Å 

Text 2 15                          20,64 1)V 2)S 3)A HN RB Å 

Text 3 13 51,1 1)V 2)S 3)A HN OB BER 

Text 4 16 49,84 1)S 2)V 3)A HN RB BER 

Text 5 28 38,65 1)S 2)V 3)A HN RB BES 

Text 6 19 44,58 1)S 2)V 3)A HN RB BER 

Text 7 30 38,17 1)S 2)V 3)A HN OB BES 

 

Den första texten eleven har skrivit har ett OVIX på 22,87 och läsbarhetsindex (LIX) för 

denna text är 6, vilket klassas som mycket lättläst. Ordklassvariationen i denna text är ganska 

jämn, eleven använder sig av substantiv, adjektiv samt verb när hen bygger upp texten. 

Substantiv är dock den ordklass som eleven använder sig av i lite större utsträckning. Texten 

följer strukturen för den återgivande genren, den berättar vad som hänt/vad som gjordes, och 

den återger en serie händelser. Texten följer tempus delvis enligt norm då eleven skiftar 

tempus från dåtid till nutid i när hen beskriver att ”dom har lärt oss en låt” och går sedan 
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vidare till ”NN2 och NN1 är snälla”. Eleven fortsätter sedan att skriva i nutid ”är snälla” och 

”är bra på matte” för att sedan skriva ”jede oss” och ”har slutat”. Att det blir 

tempusskiftningar i texten kan bero på att verbet gav är oregelbundet böjt då eleven har skrivit 

det som jede. Text två, tre och fyra ligger ganska nära varandra när det kommer till 

läsbarhetsindex (LIX), 15,13 respektive 16, och alla klassas som mycket lättlästa.  

Men de skiljer sig ganska mycket åt när det gäller OVIX, här är det 20,64 för andra texten, 

51,1 för tredje texten och 49,84 för fjärde texten. Ordvariationen för den andra texten är till 

och med lägre än för den första texten. Ordklassvariationen i den andra och den tredje texten 

är även här ganska jämn, och eleven använder substantiv, verb och adjektiv. I båda texterna är 

det verben som eleven använder sig av i lite större utsträckning. I den fjärde texten är det 

substantiven som dominerar med en ganska stor skillnad mellan de andra ordklasserna, de 

hamnar lite i skymundan. De tre texterna är av återgivande samt berättande karaktär, den 

andra texten är återgivande och den tredje samt den fjärde texten är berättande. Den andra 

texten följer genrens struktur väl, eleven berättar om när hen var liten och vad som hände då, 

texten innehåller en serie händelser och tar upp vem, var och när. Den tredje och fjärde texten 

följer även de strukturerna för den berättande genren, de har en tydlig början, en handling/ett 

problem och ett tydligt slut/en upplösning. I den fjärde texten bygger dock eleven vidare på 

sagan, då hen lägger till en extra mening efter själva upplösningen och ger sagan en litet 

”speciellt” slut. Tempus för alla dessa tre texter är helt enligt norm. När det kommer till 

böjningen av verben så är de regelbundet böjda i den andra samt fjärde texten medan det i den 

tredje texten är några enstaka verb som eleven inte böjt oregelbundet, börja som ska vara 

började, böja som även där ska vara började samt sluta som ska vara slutade.  

De tre sista texter har både likheter och skillnader när det kommer till OVIX och 

läsbarhetsindex (LIX). Den femte samt sjunde texten har ett OVIX på 38,65 respektive 38,17 

samt läsbarhetsindex på 28 respektive 30. De ligger således ganska nära varandra när det 

kommer till dessa aspekter. Den sjätte texten skiljer sig åt då den har ett OVIX på 44,58 och 

läsbarhetsindex ligger på 19. Alla tre texter klassas som mycket lättlästa. Ordklassvariationen 

i den femte texten är ganska jämn, till skillnad från den sjätte samt sjunde texten där eleven 

mesta använder sig av substantiv.  Användandet av adjektiv är fortfarande väldigt lågt i 

jämförelse med användandet av substantiv samt verb. När det kommer till genrestrukturen så 

är den femte samt sjunde texten av beskrivande karaktär och de både texterna följer strukturen 

väl. De både förmedlar information om svampar respektive hjärta, blod och lungor och de tar 

upp allmänna upplysningar i form av karaktäristiska drag för just det som ska beskrivas. Att 

det t.ex. ”fins olika sorter” när eleven skriver om svampar. Eller att ”hjärtat pumpar blod utt i 



38 

 

kroppen”. Den sjunde texten är av beskrivande karaktär och även denna text följer genrens 

struktur väl med en tydlig början, en handling/ett problem samt ett tydligt slut/en upplösning. 

När det kommer till tempus i texterna så är det genomgående samma tempus i alla tre texter, 

således är det helt enligt norm. Eleven har i den femte samt sjätte texten böjt alla verb 

regelbundet men har stavat fel på ett verb i den femte texten, vilket är spåtade. I den sjunde 

texten är verbet hålde oregelbundet böjt i meningen ”vi hålde vår handled” som då istället ska 

vara höll. De resterande verben är regelbundet böjda men det förekommer några 

felstavningar, bl.a. kålade som då ska var kollade.   

8.6 Elev 3 forskare 2 

Elev 3 Ordföljd & Meningsbyggnad Interimspråk Vardagsspråk/Skolspråk 

 OO. OF. Punkt StorB ÖG ÖA Omsk K-ord K-text NK 

Text 1 Nej HN HN HN de - - - Ober 1,5 

Text 2 Nej HN HN HN - - - Ja Ober 0,4 

Text 3 DN DN HN DN - sen - Ja Ober 0,6 

Text 4 DN DN HN DN - springa - Ja Ober 1,9 

Text 5 HN HN HN HN - - - Ja Ober 1,6 

Text 6 DN DN HN DN - - - Ja Ober 1,1 

Text 7 DN DN HN HN de - - Ja Ober 2,4 

 

I elevens första text kan man se en normenlig ordföljd, med subjekt som inleder alla meningar 

och rak ordföljd texten igenom. Texten har en nominalkvot på 1,5 men kontexten saknas, vem 

är det eleven skriver om? I den här texten hittas även en övergeneralisering av verbet ge, som 

blivit jede istället för gav. Eleven har alltså redan i första texten börjat undersöka olika 

ändelser på verben, då de andra verben i texten är korrekt böjda. 

I text två finns däremot inget interimspråk, eller är det så att eleven av slump böjt verben 

lära, föda och härma korrekt från början, då alla dessa böjs med ändelsen de. Men verbet gå är 

oböjt, så kanske har eleven redan här börjat reflektera över att verb böjs olika? Texten är 

kontext-oberoende, även om det är en kort text och man kanske vill veta mera så står texten 

på egna ben, eleven tar upp flera aspekter om när hen var liten. Ordföljden i texten är helt 

enligt norm, eleven använder endast rak ordföljd och inleder både med och utan subjekt helt 

normenligt. Nominalkvoten är enbart på 0.4 för den här texten. 

Text tre är den första sagan eleven skrivit och ordföljden följer delvis normen. Men ibland 

saknas det en variation av bindeord för att ordföljden ska vara helt enligt norm. Texten 
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innehåller både omvänd och rak ordföljd och där omvänd ordföljd används är några av 

meningarna inte skriva enligt norm. Eleven forsätter även sitt experimenterande att inleda 

meningarna utan subjekt och här med blandad framgång då meningarna är delvis enligt norm, 

det är oftast i samband med omvänd ordföljd som de faller utanför normen. I den här texten 

finns heller inget interimspråk och texten är kontext-oberoende, man behöver inte fråga 

eleven extra frågor och det finns inga stora oklarheter att finna i texten heller. Eleven 

överanvänder dock ordet sen som bindeord i den här texten något som även syns i text fyra. 

Eleven har kanske börjat förstå innebörden av att någon annan läser hens texter. 

Nominalkvoten för texten ligger på 0.6, men det går ändå att se att eleven fortsätter sin 

utveckling mot ett mer kunskapsbaserat språk än tidigare, bland annat genom att eleven 

använder sig mer av adjektiv och många olika verb för väderändringar istället för ett och 

samma.  

Den fjärde texten eleven skrivit har en väldigt hög nominalkvot på 1,9, eleven använder sig 

av många olika substantiv men inte överdrivet många verb. Ordföljden följer norm hela texten 

igenom, både med omvänd ordföljd och meningar som inte inleds med subjekt i texten, den 

enda meningen som inte följer normen är den sista meningen som saknar pronomen på ett 

ställe, men i övrigt är normenlig. Det man kan se i den här texten är eventuellt en 

överanvändning av verbet springa, som i den här texten kan stå både för springa och gå. Här 

förekommer även överanvändning av bindeordet sen i början av bisats. Texten är kontext-

oberoende och eleven verkar vid det här laget ha en tydlig uppfattning om att någon annan ska 

läsa och förstå hens texter, något som inte var klart om man jämför med de tidigare texterna. 

Nästa text är en faktatext eleven skrivit, även den här texten är kontext-oberoende precis 

som de följande texterna är. Nominalkvoten för den här texten hamnar på 1.6, samt att 

ordföljden är korrekt hela texten igenom. Eleven använder sig även här av omvänd ordföljd, 

här helt enligt norm och inleder meningar både med och utan subjekt, dessa är också enligt 

norm. De följande texterna för den här eleven uppvisar en delvis normenlig ordföljd, med en 

normenlig meningsbyggnad, med punkt och storbokstav på enligt norm. Texten uppvisar 

närmare en nominal stil än verbal som påvisas av höga nominalkvoter, 1,1 resp. 2,4. Eleven 

använder sig av omvänd ordföljd, delvis enligt norm och icke-subjekt i början av mening 

också delvis enligt norm i båda texterna. I den sista texten använder sig eleven av ändelsen de 

på två av verben i texten, bland annat skriver eleven kålade och hålde, vid där böjningen på 

verbet kolla är korrekt, medan vid hålla ska verbet böjas till höll. Här är det mycket möjligt att 

eleven inte vetat hur man böjer verbet hålla och eftersom det är väldigt lika verbet kolla som 

eleven använt sig av testat att böja dessa på samma sätt.  
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8.7 Elev 4 forskare 1 

Elev 4 LIX OVIX Ordklassvariation Tempus Böjning Genre 

       

Text 1 12 13,02 1)S 2)V 3)A HN RB GB 

Text 2 30                          23,46 1)V 2)S 3)A HN RB Å 

Text 3 17 38,75 1)V 2)S 3)A HN OB GB 

Text 4 76 34,33 1)V 2)S HN OB BER 

Text 5 40 35,58 1)S 2)V 3)A HN RB BES 

Text 6 95 40,16 1)V 2)S HN RB BER 

Text 7 36 51,56 1)S 2)V 3)A HN RB BES 

Elevens första text har ett läsbarhetsindex (LIX) på 12 och klassas som mycket lättläst samt 

ett OVIX värde på 13,02. Elevens andra text däremot hamnar lite högre både när det gäller 

läsbarhetsindex som är 30, och klassas som lättläst, samt OVIX som är 23,4. 

Ordklassvariationen i de båda texterna skiljer sig åt något. I den första texten förekommer det 

mestadels substantiv och ligger på en ganska jämn nivå när det gäller verben samt adjektiven. 

Den andra texten däremot är ganska jämn när det gäller variationen av alla tre ordklasser, 

dock är det substantiven som eleven mestadels använder sig av. Båda texterna är av 

återgivande karaktär, den andra texten följer genrens struktur medan den första texten är lite 

mer av en beskrivande text då ”att vara” förekommer en hel del i texten. Som till exempel i 

meningarna ”NN2 och NN1 är jätte snella”, ”NN2 och NN1 är roliga”, NN2 och NN1 är 

skojga” samt NN2 och NN1 är snla”. Tempus i båda texterna är helt enligt norm, den första 

texten är skriven i nutid och den andra texten i dåtid. När det kommer till böjning av verben så 

är alla verb i båda texterna regelbundet böjda dock ger det felstavade verbet i den första texten 

jobarde i meningen ”NN2 och NN1 är jobarde” intrycket av tempusskiftning då eleven följt 

samma struktur som i de tidigare meningarna och även tagit med ett är i denna mening.  

Den tredje samt den fjärde texten har ett ganska liknande OVIX värde, 38,75 respektive 

35,57. Men när det kommer till läsbarhetsindex (LIX) skiljer sig dessa texter markant åt, 

läsbarhetsindex för den tredje texten är 17 respektive 76 för den fjärde texten. Således klassas 

den tredje texten som mycket lättläst och den fjärde texten som mycket svår. 

Ordklassvariationen i de två texterna är någorlunda jämnt fördelat, båda texterna innehåller 

mestadels verb och tät därefter kommer substantiven. Den tredje texten innehåller några 

adjektiv vilken den fjärde texten saknar helt och hållet. Båda dessa texter är av berättande 

karaktär. Den tredje texten är dock lite av en blandning mellan en berättande och en 
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beskrivande text, den följer strukturen för en berättande texten med en tydlig början, en 

handling samt ett slut. Dock är texten mer beskrivande i sin karaktär.   Den fjärde texten följer 

helt och hållet strukturen för den berättande genren. Båda texterna följer tempus helt enligt 

norm. Eleven har i båda texterna oregelbundna böjningar av verben, i den tredje texten har 

eleven t.ex. skrivit ”Hej så lekt dom jik in och vilade å sen jik dom. In i köket och ete mat…” 

Här är det verben lekte samt åt som eleven inte böjt korrekt.  I den fjärde texten skriver eleven 

”Sen såg hon i trädet dar fans äpple hon ploka ett äpple….” samt ”Sen jik hon hem och jorde 

äppälkaka den var färdig hon smaka…” I den tredje texten är det verbet plockade som är 

oregelbundet böjt och i den fjärde texten är det verben plockade samt smakade som inte är 

korrekt böjda.  

Den femte samt den sjunde texten hamnar ganska nära varandra när det gäller 

läsbarhetsindex (LIX), 40 för den femte texten och 36 för den sjunde texten. Dessa två texter 

klassas som lättlästa. Den sjätte texten däremot skiljer sig ganska markant åt då den har ett 

läsbarhetsindex på 95 och klassas som mycket svår. När det kommer till texternas OVIX 

värde så skiljer de sig även här åt en aning, för den femte texten är värdet 35,58 och för den 

sjätte texten är värdet 40,16. Och slutligen för den sjunde texten är värdet 51,56. 

Ordklassvariationen för de tre texterna skiljer dig något, i den femte samt sjunde texten har 

eleven använt sig mestadels av substantiv och i den sjätte texten är det verben som dominerar. 

Variationen är som jämnast i den femte texten, där eleven använt sig av alla tre ordklasser. 

Den sjätte texten saknar helt och hållet adjektiv medan den sjunde texten innehåller endast ett 

adjektiv. Den femte samt sjätte texten är av beskrivande karaktär och båda texterna följer 

strukturen för denna genre. Texterna förmedlar information om svampar respektive organ och 

eleven ger allmänna upplysningar om det ämne texterna handlar om, eleven beskriver klart 

och tydligt t.ex. svamparnas utseende, egenskaper, vart de trivs bäst med mera. Den sjätte 

texten är av berättande karaktär och eleven skriver en saga om katten Emmi, texten följer 

strukturen för den berättande genren väldigt väl, det finns en tydlig början i texten, eleven 

presenterar huvudpersonen, det finns en handling i berättelsen och ett tydligt slut. Alla tre 

texter följer tempus helt enligt norm. Alla verb i texterna är genomgående regelbundet böjda. 
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8.8 Elev 4 forskare 2 

Elev 4 Ordföljd & Meningsbyggnad Interimspråk Vardagsspråk/Skolspråk 

 OO. OF. Punkt StorB ÖG ÖG Omsk K-ord K-text NK 

Text 1 Nej HN HN HN arde - - - Ber 2 

Text 2 Nej DN EN HN - - - - Ber 0,6 

Text 3 Nej DN DN HN e - - - Ober 0,7 

Text 4 EN EN EN DN - - - Ja Ober 0,7 

Text 5 EN DN DN HN - - - Ja Ober 1,8 

Text 6 DN DN DN DN - - - Ja Ober 0,6 

Text 7 DN DN HN DN - - - Ja Ober 1,6 

 

Elevens första text är inte kontext-oberoende, precis som de andra elevernas texter finns ingen 

information om vilka personerna är och kontexten försvinner därför. Texten är väldigt verbal 

trots att nominalkvoten är på 2.0 och innehåller övergeneralisering, på böjningen av verbet 

jobba, eleven har istället böjt verbet med jobarde. Eleven är på rätt väg, men har flikat in ett r 

som inte ska finnas i böjningen, här kan man reflektera över om detta är ett stavfel eller om 

eleven experimenterar med olika böjningar. Eleven har inte heller böjt substantivet rastvakt 

överhuvudtaget, trots att det är två personer texten handlar om. Texten består av 

subjektinledda meningar med rak ordföljd och följer norm texten igenom, samt punkt och stor 

bokstav är enligt norm utplacerade vid varje mening. 

Text två har en lägre nominalkvot (0.7), här har eleven en inte lika normenlig ordföljd som 

i tidigare text, eleven har inte längre kvar subjekt inledningen och blandar ordföljd. Den 

normenliga meningsbyggnaden som syntes i den tidigare texten har här försvunnit och texten 

har enbart stor bokstav men inga punkter, samt att kontexten är något oklar för texten, den är 

inte kontext-oberoende, texten innehåller inte heller något interimspråk.  

Den tredje texten eleven skrivit har en något högre nominalkvot än tidigare, 0.7, här verkar 

eleven dessutom uppfattat att en mening ska ha stor bokstav och punkt, men är fortfarande 

osäker på var dessa delar av meningen är. Eleven använder sig enbart av rak ordföljd och 

inleder meningarna delvis med subjekt, dock följder inte ordföljden eller meningsbyggnaden 

normen mer än i första meningen. I den här texten kan finns även en typ av 

övergeneralisering, när eleven provat att böja verb genom att lägga till e som ändelse till detta, 

verbet; ete (äta). Eleven provar även andra ändelser på samma verb, lekte och lekt, här blir det 

dock korrekt men tempusfel uppstår på ett ställe i texten. Texten är till skillnad från de 
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tidigare mer kontext-oberoende, även om texten saknar information på sina ställen går det att 

utröna vad den handlar om och den går att förstå utan elevens närvaro är nödvändig. 

I den fjärde texten är ordföljden fortfarande inte helt enligt norm, den har blandad rak och 

omvänd ordföljd, men inga subjektinledda meningar, vilket antagligen bidrar till den röriga 

ordföljden hos eleven. Meningsbyggnaden i texten består av endast en punkt och en stor 

bokstav, trots att den består av ca 70 ord. Texten innehåller inget tydligt risktagande 

interimspråk, eleven böjer verb och substantiv oregelbundet, kanske håller hen på att testa 

vissa regler. Till exempel böjer eleven substantivet äpple till äpplet korrekt vid ett tillfälle, 

men böjer det inte vid tidigare tillfällen, trots att det ska böjas där med. Så man kan se att 

eleven har förståelse för att man ska böja olika former av ord, men när och hur det ska böjas 

verkar fortfarande oklart för eleven. Ett till exempel på detta är att hen använder sig av 

adjektivet god, korrekt vid ett tillfälle, men felaktigt vid ett tidigare tillfälle i texten. 

Nominalkvoten för den här texten ligger som den tidigare på 0.7, texten är dock mer 

utvecklad och mer kontext-oberoende till skillnad från de tidigare texterna eleven skrivit. 

Eleven verkar ha uppfattat att det är någon annan än hen själv som ska läsa och förstå texten.  

Nästa text eleven skrivit är en faktatext, denna text är även kontext-oberoende. Ordföljden 

följer norm bättre än i den tidigare, dock kämpar eleven fortfarande med att bygga meningar 

enligt norm, med punkt och stor bokstav på rätt ställe. Eleven använder sig av både rak och 

omvänd ordföljd men det är enbart den raka ordföljden som följer norm. Eleven inleder också 

första meningen med subjekt korrekt enligt norm, men efterföljande meningar inleds inte med 

subjekt och dessa är ej korrekta. I den här texten går det inte att finna något interimspråk och 

eftersom eleven räknar upp en del olika svampsorter hamnar nominalkvoten på 1,8 trots att 

texten inte är speciellt skolspråklig. 

Den näst sista texten eleven skrivit är ytterligare en berättelse, här är ordföljden ytterligare 

lite mer normenlig än i texterna innan. Dock är ordföljden fortfarande inte fulländad då eleven 

använder sig av många bisatser utan koppling till huvudsatser, även den här texten saknar en 

meningsbyggnad helt enligt norm då den enbart har två stora bokstäver och en punkt. Eleven 

experimenterar här med och utan subjekt som inledning i meningarna men också med rak och 

omvänd ordföljd. Här får hen till fler meningar enligt norm än i de tidigare texterna men har 

ändå en del kvar att utveckla. Något interimspråk syns inte i texten, eleven använder sig av 

ändelser korrekt både på substantiv och verb, samt gör varken omskrivningar eller 

överanvändningar. Nominalkvoten ligger på 0.6 för den här texten, vilket inte gör den 

speciellt skolspråklig, men trots det ändå en framgångsrik text utvecklingsmässigt jämfört 

med de tidigare berättelserna.  
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Den sista texten skriven av eleven är också en faktatext, här följer ordföljden normen 

mycket mer än tidigare, eleven varierar texten genom att använda olika sätt för att inleda en 

mening men också rak och omvänd ordföljd förekommer i texten, dessa båda variationer 

används mer enligt norm än tidigare och i större delen av texten är ordföljden helt enligt 

norm. Även meningsbyggnaden är mer välfungerande, med punkt och stor bokstav på flera 

ställen och normenligt placerade i texten. Inte heller här syns något tydligt interimspråk utan 

eleven använder sig, precis som i den tidigare texten, av korrekta ändelser, inga 

överanvändningar eller omskrivningar. Trots att nominalkvoten för den här texten ligger på 

1.6 så är det mest skolspråkliga texten den här eleven producerat, den innehåller många 

fackmässigt korrekt använda ord samt att eleven verkar ha en förståelse för vad som ska 

förmedlas till läsaren.  

8.9 Sammanfattning av resultatet 

8.9.1 Elev 1 

Sammanfattningsvis kan man med avseende på läsbarhetsindex se att eleven har gått från 

mycket lättlästa till lättlästa texter. Även ordvariationen har ökat i elevens texter. Således 

visar värdena i analysschemat att eleven är starkast i sitt skrivande när det gäller de berättande 

texterna.
81

 Eleven har ökat sitt användande av ordklasser och den jämnaste variationen av 

ordklasser går att urskilja i de återgivande texterna, annars är det en ganska jämn variation 

mellan substantiv och verb i de beskrivande texterna. Det man kan urskilja i hens texter är att 

det är substantiven som dominerar, och att användandet av adjektiv är genomgående lågt i alla 

elevens texter, hen använder adjektiv endast i tre av sju texter.  

Tempusanvändandet i texterna är något som eleven behärskar väldigt väl, det är endast i 

den första återberättande texten som eleven delvis skiftar tempus. Eleven visar i sina texter att 

hen provat sig fram med böjningen av verb, och det är i de berättande texterna som eleven 

uppvisar störst svårigheter med detta. Interimspråket finns redan i den andra texten eleven 

skrivit, samt går att följa upp fram till den sista berättande texten, d.v.s. den sjätte texten, där 

eleven fortfarande testar regler för böjning i svenskan. Trots att det inte finns något 

interimspråk i de båda faktatexterna behöver detta inte innebära att eleven fullt har utvecklat 

sina teorier, utan enbart att den kommit fram till normerna för just de ord som förekommer i 

faktatexterna på ett eller annat sätt. Det går vad gällande genreskrivandet att konstatera att 
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elevens utveckling är tydligast i de berättande texterna, den första sagan som eleven skrev var 

väldigt kort och ganska innehållsfattig. Däremot har eleven tagit ett stort kliv framåt i sina 

andra två berättande texter.  

Eleven har även utvecklat sitt skriftspråk inom andra aspekter, eleven har ju fler texter 

eleven författat utvecklat sina texter mot ett kontext-oberoende som inte finns i de första 

texterna. Eleven har även visat en tydlig utveckling kring meningsbyggnad och ordföljd. De 

första texterna är skrivna enligt norm både gällande ordföljd och meningsbyggnad, detta beror 

på att meningarna inleds med subjekt men också att de har en rak ordföljd, detta tappas i de 

följande texterna men byggs därefter upp ju fler texter eleven skriver. Hen använder sig både 

av rak och omvänd ordföljd, ibland lyckas eleven inte riktigt med den omvända ordföljden, 

men är ändå på god väg att lära sig hantera detta.  

8.9.2 Elev 2 

Eleven har gått ifrån att de första texterna är skrivna kontext-beroende och är mycket lättlästa 

texter till att utveckla sina texter till lättlästa och kontext-oberoende. De beskrivande texterna 

eleven författat är de texterna som visat högst värden gällande LIX
82

. Eleven har även 

utvecklat sin ordvariation enligt OVIX, även om eleven har en stor ordvariation i sina texter 

redan från början som sedan håller samma nivå alla texter igenom. I de två sista texterna 

eleven skrivit visar en ökning av användandet både substantiv och verb.  

Eleven har även uppvisat en markant utveckling när det gäller interimspråk, då det 

förekommer mycket mer i de tidiga texterna jämfört mot de senare texterna där det inte är 

synligt alls. Eleven visar på en stor utveckling vad beträffar meningsbyggnad och ordföljd, då 

hen följer normen allt mer i sina texter när de kommer till de analyserade punkterna.  

I de berättande texterna visar resultatet att eleven har svårt att följa tempus och i dessa 

texterna är många verb oregelbundet böjda. Eleven följer även de strukturer som gäller för 

genretexter, här kan man se en av de största utvecklingarna hos eleven, från den första relativt 

korta och konkreta sagan till två längre sagor med ett bredare innehåll och där eleven fått med 

alla steg inom den berättande genren. 

8.9.3 Elev 3 

Eleven har utvecklat alla sina texter över tid, dock så hamnar alla elevens texter på det som 

klassas enligt läsbarhetsindex som mycket lättlästa. De lägsta värdena för läsbarhetsindex går 
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att urskilja i elevens berättande texter och de lite högre värdena i de beskrivande texterna. När 

det kommer till ordvariationen enligt OVIX så ser man den största ordvariationen i elevens 

berättande texter, vilket visar på att trots att dessa texter ligger ganska lågt till när det gäller 

läsbarhetsindex så har eleven lättare att variera orden när hen skriver utifrån eget intresse. 

Man kan beskriva elevens utveckling som väldigt jämn, eleven har från början en normenlig 

meningsbyggnad och ordföljd, men tappar detta vid den tredje texten, där meningsbyggnaden 

inte följer norm, detta utvecklas sedan stadigt till det bättre genom elevens texter och den sista 

texten är helt enligt norm när det gäller meningsbyggnad. Ordföljden är även den väldigt 

avancerad, då eleven inleder en stor del av meningar utan subjekt och använder sig mycket av 

omvänd ordföljd. Elevens senare texter följer normen mer än de tidigare. 

Eleven använder sig mestadels av substantiv i alla sina texter, och det går att urskilja i hens 

texter att hen hela tiden ökar på antalet ordklasser i varje text. Variationen av ordklasser är 

jämnast i elevens tre första texter. Eleven använder adjektiv i alla sina texter trots att de är få 

så går det att se att eleven utvecklar sitt tänkande och skrivande. Eleven skiftar endast tempus 

i sin allra första text, annars skrivs alla texter genomgående i samma tempus.  När det 

kommer till böjningen av verb så skiftar användandet av regelbunden samt oregelbunden 

böjning. Mestadels beror nog detta på stavningen mer än en oregelbunden böjning. Dock visar 

detta att eleven provar sig fram och gör sina böjningar i enlighet med textens tempus samt 

ämne. Texterna innehåller väldigt lite interimspråk dock förkommer en del överanvändningar 

och en lite övergeneraliseringar i början och slutet på elevens texter. Detta kan innebära att 

eleven antingen har ett väldigt välutvecklat ordförråd men också att eleven helt enkelt gissat 

rätt vid böjning av orden, eller att eleven helt enkelt inte vågar göra risktaganden och frågar 

lärare eller klasskamrater om hjälp med stavningen. Eleven har skrivit sina texter så de är 

kontext-oberoende väldigt tidigt och detta tyder på en förståelse för att andra än eleven själv 

ska kunna läsa och förstå texterna.  

8.9.4 Elev 4 

Den utveckling som skett hos eleven kan sammanfattas så att eleven utvecklats markant under 

den tid som förflutit mellan texterna, man kan se både upp och nergångar i elevens texter när 

hen provar olika versioner av både omvänd och rak ordföljd, olika sätt att inleda meningarna 

på samt meningsbyggnad, men också via det interimspråk som eleven uppvisar. 

Eleven variera ordklasserna ganska jämnt i alla sina texter, och trots att det är verben som 

eleven mestadels använder så är det på en ganska jämn nivå jämfört med substantiven. Det är 
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endast i den första texten som eleven skiftar tempus, annars är det genomgående samma 

tempus i texterna i sin helhet. När det kommer till böjningen av verb så går att det urskilja att 

de enda gångerna eleven inte riktigt behärskar detta, är i de två första berättande texterna. 

Dock är det endast några enstaka verb som är oregelbundet böjda.  

Eleven har relativt höga värden när det kommer till läsbarhetsindex redan från start, och 

två av elevens texter klassas som mycket svåra, dessa två värden ligger på 76 respektive 95 

och jämfört med den första texten som får ett värde på 12. Eleven visar även en ökning av 

ordvariationen enligt OVIX och går från 13,02 till 51,56 från sin första till sista text.  

Elevens starkaste utveckling går att se i de berättande texterna, alla tre texterna är rätt korta 

sagor men till skillnad från den första texten så är de två sista väldigt rika på innehåll samt 

strukturerna för den berättande genren visar sig med tydligt. Eleven har även visat på ett 

mottagarperspektiv då hen skriver mer och mer kontext-oberoende texter ju mer hen skriver, 

det som man ser minst utveckling inom är väl det kunskapsrelaterade språket som tar sin tid, 

men ändå framkommer något i de sista texterna.  
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9 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka de flerspråkiga elevernas skriftspråksutveckling i 

de tidiga skolåren. I det följande avsnittet diskuteras studiens resultat och analyser i ljuset av 

tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter.  

Diskussionen ämnar ge en bredare bild på de flerspråkiga elevernas skriftspråkliga 

kompetenser samt hur de har utvecklas över tid, och på så sätt lyfta fram väsentliga och 

viktiga aspekter som kan påverka denna utveckling. De tolkningar som har gjorts utifrån 

analyserna ämnar till att ge en djupare insikt i de flerspråkiga elevernas skriftspråksutveckling 

och förhoppningsvis bidra till nya sätt att se på och analysera flerspråkiga elevers texter. 

9.1 Flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling 

Det som förväntas av eleverna när de börjar grundskolan är att de har en språklig bas och med 

den behärskar det svenska vardagsspråket. Under skoltiden är det sedan det 

kunskapsrelaterade språket, den språkliga utbyggnaden, som utvecklas och byggs på hos 

eleverna.
83

 Undersökningen visar att eleverna har utvecklat sin språkliga bas, sitt 

vardagsspråk, mot ett mer kunskapsrelaterat språk. Detta är något som fortfarande utvecklas 

hos eleverna men de är på god väg att ta till sig det kunskapsrelaterade språket med dess 

morfologi och den grammatiska strukturen som detta innebär.  

Det man tydligt kan se utifrån resultatet kring elevernas skriftspråksutveckling är att den 

inte följer ett jämt flöde, eller jämt kurva uppåt. Lundberg
84

 skriver att utveckling inte alltid 

sker simultant inom skrivutvecklingens olika dimensioner, samt att elever inte allt följer en 

bestämd skala i sin utveckling. Elevernas skriftspråksutveckling följer visserligen inget 

regelbundet mönster, men det man tydligt kan se är att efter den första eller andra texten 

eleverna skrivit verkar det finnas ett kunskapsglapp. Där ser eleverna ut att tappa en stor del 

av de kunskaper de redan har kring grammatik och morfologi, för att därefter påbörja en 

utveckling för att ta till sig dessa kunskaper igen.  
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9.1.1 Tidigt skrivande i olika genrer 

Genrer finns i alla skolans ämnen och detta ställer höga krav på en genrekompetens hos 

eleverna då de ska veta hur texterna är uppbyggda, vilket syfte de har, vilka språkliga drag 

som är typiska för den specifika genren osv.
85

 Detta innebär att när de själva skriver så måste 

de ha medvetenhet och kunskap om de specifika genrerna, som gör att de kan anpassa sina 

texter till syfte, sammanhang och mottagare. Dessa kunskaper är inget som eleverna lär sig 

under en kort period utan bör vara en del av undervisningen i alla ämnen och eleverna bör få 

möjlighet att utveckla sitt genreskrivande i olika situationer och sammanhang. Det gäller att i 

undervisningen göra dessa genrekunskaper synliga för eleverna då de mer eller mindre 

vardagligen använder olika genrer i sitt skrivande utan att lägga någon större vikt vid det. 
86

  

Resultatet visar att eleverna redan från de första texterna har god kännedom om de olika 

genrernas struktur och upplägg. I de flesta elevtexterna går det att urskilja de typiska dragen 

inom den genre de skrivit i och eleverna visar en utveckling när det kommer till att bygga ut 

texterna för att ge dem ett rikare innehåll. De berättande texterna är de texter där det  tydligast 

har synts en utveckling hos eleverna.  

Då skrivutveckling är en ständigt pågående process är det av vikt att inte ställa krav på att 

eleverna ska uttrycka sig som experter hela tiden, utan att de ska få en förståelse för hur varje 

genre är uppbyggd, vilken funktion de har, vilken genretyp om lämpar sig bäst för ett visst 

sammanhang osv.
87

 

9.2 Bedömningens syfte och undervisningens betydelse 

Att göra bedömningar av elevtexter är något som är aktuellt för varje lärare i skolan. Då detta 

kan ge läraren kunskap om bland annat elevens språkutveckling, något som bör tas med i 

undervisingens utformning. Det är viktigt för läraren att känna till elevens språkutveckling för 

att kunna anpassa undervisningen till elevernas nivå, både språk och kunskapsmässigt.
88

 För 

att kunna anpassa undervisningen krävs det att läraren har goda kunskaper inom svenskans 

grammatik men också flerspråkiga elevers språkutveckling
89

. Samtidigt måste läraren ha en 

förståelse för att varje elev är individuell och att de generella svårigheterna flerspråkiga elever 
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har inte stämmer in på alla.
90

 Att undervisningen sker i, för eleverna, meningsfulla 

sammanhang och att deras bakgrund, erfarenheter, och tidigare kunskaper tas tillvara i 

undervisningen bidrar till att eleverna lättare tar till sig undervisningen innehåll. Inte minst för 

de flerspråkiga elever som befinner sig i övergångsstadiet på väg mot målspråket.
91

 Resultatet 

har generellt sett visat att när eleverna fått skriva utifrån sig själva och, utifrån analyserna, 

sina egna intressen, har elevens utveckling blivit tydligare än i de andra texterna. 

För att kunna göra en korrekt bedömning av elevens kunskapsnivå och därefter gå vidare 

med återkoppling och anpassning av undervisningen, måste läraren veta vad eleven klarar av 

på egen hand, d.v.s. läraren måste titta på en text som eleven skrivit på helt egen hand utan att 

ha blivit rättad av läraren.
92

 Analyserna har visat att elevernas språk har utvecklats på olika 

sätt, för eleverna blir vissa aspekter i skiftspråksutvecklingen viktigare att fokusera på än 

andra. Att eleverna får relevant återkoppling till sina texter från läraren är högst aktuellt då det 

är denna återkoppling som hjälper dem vidare i sin utveckling. Lundahl menar på att för att 

återkoppling till eleven ska vara relevant, för hen ska kunna ta sig vidare i sin utveckling 

måste återkopplingen fokusera på uppgiften och innehålla information om hur uppgiften 

utförts, vad målet är och på vilket sätt uppgiften kan förbättras.
93

  

Resultatet har visat att den återkoppling eleverna har fått, har varit positiv i den 

bemärkelsen att de inte stannat i sin utveckling utan att man genom varje text kan utläsa 

någon form av utveckling från den tidigare. Denna typ av återkoppling blir således ett viktigt 

inslag i elevernas skrivprocess då det bidrar till att utveckla en syn på både uppgiftens helhet 

och delar, för att lyfta fram starka såväl som svaga sidor i texterna.  

9.3 Analysingångar 

I det här avsnittet vill diskuteras delar ur metoden, framför allt de delar som gett mest i 

utgångspunkten att undersöka elevernas skriftspråksutveckling. 

9.3.1 Ordföljd och meningsbyggnad 

Att följa elevernas utveckling gällande meningsbyggnad och ordföljd har gett ett mycket 

synligt resultat vad beträffar elevernas skriftspråksutveckling. Man ser en tydlig utveckling då 

alla elever gått ifrån att använda meningsbyggnad och ordföljd normenligt i de första texterna, 
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till att meningsbyggnad och ordföljd helt eller delvis faller utanför norm i de tredje texterna, 

för att därefter utveckla dessa aspekter allt mer enligt norm ju fler texter som skrivits. 

De typiska dragen i syntaxbyggnad hos flerspråkiga elever är svårigheter vid användning 

av omvänd ordföljd samt att de gärna inleder meningarna med subjekt. När de inte använder 

subjekt inledningar blir ordföljden i meningarna ofta ej enligt norm.
94

 Även detta är något 

som synts tydligt i resultaten, eleverna använder sig inte av omvänd ordföljd i sina första 

texter, samt att de gärna inleder meningar med subjekt, något som byts ut och ändras om ju 

mer de skriver. 

9.3.2 Övergeneraliseringar 

Att undersöka interimspråket hos eleverna har varit en viktig aspekt då det är dessa misstag 

eller fel som de flerspråkiga eleverna vanligtvis gör som istället kan betraktas som utveckling 

om man väljer ett annat synsätt och om läraren har kunskap om detta
95

. Att 

övergeneraliseringen gett mest som aspekt här, är för att det är den aspekt av interimspråket 

som syns tydligast i elevernas texter. Alla elever i studien uppvisar någon typ av 

övergeneralisering, någon elev visar även på överanvändning i någon form. Att analysera 

övergeneralisering i elevernas texter har visat hur de testat, provat och till slut lärt sig böja ord 

av olika slag, ett viktigt steg för att ta till sig målspråkets grammatik. 

9.3.3 Ordklassvariation 

Att undersöka ordklassvariationen i elevernas texter har varit givande i den bemärkelse att 

det tydligt har gått att se hur eleverna har ökat sin ordvariation och därmed även ökat sitt 

ordförråd. Som tidigare nämnts är det av vikt att titta på olika ordklasser då detta kan påvisa 

bredd i ordförrådet men visar även att eleven kan använda sig av allmänna och specifika ord 

ur olika semantiska fält. 
96

 Alla elever i studien har ökat sin variation av ordklasser från text 

till text, desto mer skrivit desto mer har de använt sig av olika ordklasser i sina texter. En av 

de mest betydande aspekter för att elever ska kunna tillägna sig kunskaper är ordförrådet, som 

utökas för varje skrivtillfälle. 
97

 Resultaten visar att den största utvecklingen har skett i de 

sammanhang där eleverna har fått skriva fritt inom den berättande genren, ett skrivtillfälle där 

eleverna uppvisar den största förekomsten av ordklassvariation i sina texter.  
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9.3.4 LIX och OVIX 

Dessa två aspekter har tydligt visat att eleverna över tid ökat sitt värde både när det kommer 

till läsbarhet och ordvariation i sina texter. De flesta texterna har gått från att klassas som 

mycket lättlästa till lättlästa, och i några enstaka fall har även några texter hamnat på så pass 

höga värden att de klassats som mycket svårlästa. Det som har varit intressant att titta på i 

dessa fall är att ett högt läsbarhetsvärde inte alltid behövt visa en hög ordvariation. Som 

tidigare nämnts är LIX-räknaren ett verktyg för att ge ett ungefärligt mått hur eleven ligger 

till, graden av skriftspråklighet i texterna samt hur pass informationstätt en text kan vara. 
98
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10.1 Bilaga 1, Medgivandekontrakt 

Uppsala 2013-01-25 

Uppsala universitet 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Box 2136 

750 02 Uppsala 

 

Till vårdnadshavare för elever i klass 2, skolans namn 

 

Vi är fyra forskare vid Uppsala universitet som arbetar med att studera barns läs- och 

skrivutveckling. Nu ska vi undersöka elevers skrivande i tidiga skolår. Eftersom klassen redan 

deltar i projektet ”projektets namn borttaget” passar det bra att koppla ihop vår undersökning 

med detta. Vi kommer alltså att undersöka de texter som redan samlas in i projektet ” 

projektets namn borttaget”. Vi kommer också att besöka klassen vid några tillfällen nu i 

årskurs 2 och sedan i årskurs 3, för att se hur läraren introducerar skrivandet. De insamlade 

texterna kommer att användas för forskning om skrivande och presentation av den 

forskningen. Alla namn på personer, platser osv i det insamlade materialet tas bort, så att det 

inte går att känna igen vem som skrivit texterna.   

Målet med vår undersökning är att bidra med ny kunskap om hur man kan stödja elevers 

skrivutveckling. Genom er hjälp hoppas vi alltså kunna hjälpa andra. Kontakta oss gärna om 

du/ni undrar över något! 

 

Vänliga hälsningar, 

professor Caroline Liberg, tele xx 

fil dr Jenny W. Folkeryd, tele xx 

fil dr Åsa af Geijerstam, tele xx 

fil dr Anna Nordlund, tele xx 

___________________________________________________________________________ 

 

Jag/Vi har tagit del av ovanstående information och går med på att mitt/vårt barns skoltexter 

får ingå i forskningsprojektet ”Barns textskapande i tidiga skolår” 

 

Barnets namn:……………………………………………………………………………… 

 

Vårdnadshavares namn: …………………………………………………………………… 
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10.2 Bilaga 2, Elevtexter 

I denna bilaga presenteras exempel på elevtexterna, för att ge läsaren en djupare insikt i det 

insamlade materialet. 

 

Exempel på elevtext 1 från elev 3 

Dom har lärt oss en låt. 

NN2 och NN1 är snälla. 

NN2 och NN1 är bra på matte. 

NN2 och NN1 jede oss glas. 

NN2 och NN1 har slutat. 

 

Exempel på elevtext 2 från elev 1 

När jag var liten. 

När jag var 1 or do kunde jag gå. 

När jag var liten do sugde jag på nap. 

Exempel på elevtext 2 från elev 2 

När jag var lien 

Jag har haft nap. 

Jag lärde jag mig att gå när jag var två år. 

När jag födes baj sare jag på min kusin. 

När jag var liten bröt benet. 

När jag var två år lärde jag mig att simma. 

 

Exempel på elevtext 3 från elev 4 

Sagan en kaninen 

Det var en gong en  

Kanin som lekte ute och då kom en 

Katt sa. Hej så lekt dom jik in och  

Vilade å sen jik dom. In i köket och 

ete mat o då jik dom ut å do. Kom 

kaninens syskon åd sa dom hej. 

Exempel på elevtext 3 från 2 

Sagan om loppa och cirkusen 

Det var en gång en loppa som hette  

horis. 

En dag ville han gå till cirkus och  

Han bestemde Sei att gå till cirkus 

Och han gike till cirkus Men. Han 

sände sei att han hade glömnt nåt. 

Men det var inget så han fortesete  

att gå. 

och sen blev cirkusen slut och han 

gike hem. 

och alt blev som valnit. 

 

Exempel på elevtext 4 från elev 1 

Hedvig och sommaren med steken 

Det var en gong en tjej som hete Hedvig henes 

farmor hon hade en påp hedvig s farmor va i  

sjukthusen. En dag kom farmor hen tillbaka 

från sjukthusen. Hedvig och pappa och mamma 

åkte till farmor och farfar hedvig och pappa och  

mamma ståg vin duren Hedvig knakade på duren 

då kom farmor och upnade duren. farmor sa vem 

är det sen kom farfar farfar sa kom in farfar 
skule läsa en saga som när farmor va liten jbade 

hon med en sko fabrik då vanste en kile han 

blev retat sju par äsle när dom skule räkna 

skor då räknde dom ett två tre fira fen seks 

sen fik dåm inte seja sju då påminer dåm sju 

par äsled då kon en anan kile han va farfar då 
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blev farmor sjär i farfar 

 

Exempel på elevtext 5 från elev 3 

svampar 

Champinjoner är lik vita flygsvampar. Det 

finns olika sorter. Nåra svampar kan man äta 

och nåra svampar kan man inte äta. Svampar 

lever i skogen. Nåra svampar växer på träd 

och nåra svampar växer på marken. Man kan 

plocka svampar på hösten. Jag har ätit 

champijon en gång på pizza sen spåtade jag 

ut det. 

Exempel på elevtext 5 från elev 4 

Svampar 

Svanpar dom växer på träd och marken det 

finns gifttiga svanpar. Som heter röd 

flugsvanp och vit flugsvanp och. 

Spetstoppigspindelskivling. ocH svanpar som 

går att äta dom.  

Heter kantarell och karljohan champinjon. 

 

Exempel på elevtext 6 från elev 1 

Felixs äventyr 

Det var en gong en hund som heter Felix. Han åkte till 

spanien det tog 4 timmar för att han skulle koma dit till 

spanien. Han tykte om spanien. Han sovde i ett hotel. Felix 

åkte till en match FCbarcelona mot Real madrid sen såg han 

Lionel Messi och Xavi ok det var final barcelona van mot 

real madrid me 10-0 Cristiano ronaldo grät sen kom Felix jik 

fram till cristiano ronaldo och retade honom så att cristiano 

ronaldo burja gråta mera sen skrattade alla pypliker. domaren 

och hela barcelona laget skrattade. 

slut 

 

Exempel på elevtext 7 från elev 4 

Lungnorna, hjärtat och blodet 

Hjärtat är bra för kroppen den pummpar ut lufft sen 

kommer blodet. Om hjärtat inte pummpar då dör man och 

hjärtat är en muskel som jobbar automatiskt. hjärtats  

uppgiftt är att pummpa ut blodet och blodet går till ollika 

ställän i kroppen. I våra lungnor där finns luftt som vi  

andas ut från lungnorna. Om man knyter sina hender då 

liknar det hjärtat storlek. en vuxen har fem liter blod i 

kroppen.  
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10.3 Bilaga 3, Analysschema, forskare 1 

 

  

Elev  

Läsbarhets-

index LIX 

Ordvariation 

OVIX 

Ordklass-

variation Tempus 

Regelbunden/ 

Oregelbunden 

böjning  

Genre-

struktur 

       Text 1 

      Text 2 

      Text 3 

      Text 4 

      Text 5 

      Text 6 

      Text 7 

      



59 

 

10.4 Bilaga 4, Analysschema, forskare 2 

Ordföljd & meningsbyggnad. 

 Helt enligt norm delvis enligt norm inte alls enligt norm 

Är ordföljden korrekt enligt norm?    

Används punkt i slutet av mening?    

Används stor bokstav i början av 

mening? 

   

Inleds meningarna med subjekt? Helt / Delvis / Nej 

Om delvis/nej är meningarna/en 

enligt norm? 

   

Förekommer omvänd ordföljd? Ja / Nej 

Om ja används det korrekt? Ja / Delvis / Nej 

Extra kommentarer kring ordföljd 

& meningsbyggnad: 

 

 

Interimspråk 

 Finns det övergeneraliseringar i texten? 
o Vilka är dessa samt motivering till varför övergeneralisering? 

 Finns det överanvändning? 

o Vilka är dessa samt motivering till varför överanvänding? 

 Finns det omskrivningar? 
o Vilka är dessa samt motivering till varför omskrivningar? 

 

Vardagsspråk/skolspråk 

 Förekommer det kunskapsrelaterade ord i texten?  
o I så fall vilka anses vara kunskapsrelaterade ord? 

 Förstås texten utanför sitt ordinarie sammanhang och motivering till varför/varför 

inte? 

 Antal substantiv och verb i texten?  
o Nominalkvot för texten: 

 

Utifrån ovanstående punkter; 

 

Anses texten vara skolspråklig för att: 

 

Anses texten vara vardagsspråklig för att: 
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10.5 Bilaga 5, Gibbons analysmodell 
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10.6 Bilaga 6, Förkortningar i resultattabellerna 

Förkortningar, båda forskarna 

HN Helt enligt norm 

DN Delvis enligt norm 

EN Ej enligt norm 

 

Förkortningar forskare 1 

Lix Läsbarhetsindex 

Ovix Ordvariationsindex 

Böjning Regelbunden och oregelbunden böjning 

Genre Genrestruktur 

S Substantiv 

V Verb 

A Adjektiv 

RB Regelbunden böjning 

OB Oregelbunden böjning 

Å Återgivande genre 

BER Berättande genre 

BES Beskrivande genre 

GB Genreblandning 

 

Förkortningar forskare 2 

OO Omvänd ordföljd 

OF Ordföljd 

Punkt Punkt 

StorB Stor bokstav 

ÖG Övergeneralisering 

ÖA Överanvändning 

Omsk Omskrivning 

K-ord Kunskapsord 

K-text Kontext 

NK Nominalkvot 

Ber Kontext-beroende 

Ober Kontext-oberoende 

 


