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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur den skriftliga förmågan hos 

andraspråkselever på kursen svenska som andraspråk 1 ser ut med avseende på den 

övergripande textstrukturen för beskrivande genre; närmare bestämt genrestegen rubrik, 

klassifikation och detaljer. Vidare är syftet att undersöka om det finns skillnader i den 

skriftliga förmågan mellan texter från elever med tidigare respektive senare startålder.  

Materialet som används i studien för att belysa forskningsfrågorna utgörs av åtta elevtexter 

som skrivits utifrån skrivuppgiften: Beskriv hur det är att vara andraspråkselev i svensk skola. 

Studiens informanter består av åtta gymnasieelever på kursen svenska som andraspråk 1. 

Elevernas startålder, när de började i svensk förskola eller skola, har en spridning från 2 till 15 

år. 

Materialet bearbetas utifrån en modifierad version av Kuyumcus ”Bedömningsmall i ett 

genrepedagogiskt perspektiv” (Kuyumcu, 2009:126f). Den beskrivande genrens genresteg 

rubrik, klassifikation och detaljer identifieras liksom genreavvikande steg tillhörande den 

återgivande genren: bakgrund, händelser med personliga kommentarer samt avslutning. 

Resultatet av textbearbetningen tolkas och diskuteras utifrån Hallidays (1993:94) 

språkbaserade teori om lärande och Thomas & Colliers (1997)  studier beträffande tidens 

betydelse för utvecklandet av vardagsspråk och skolspråk hos andraspråkselever och om 

förstaspråkets betydelse för andraspråksutvecklingen. 

Resultatet uppvisar inga tydliga skillnader beträffande skriftspråklig förmåga avseende 

övergripande textstruktur mellan elever med tidigare och senare startålder när det gäller 

beskrivande genre. Ingen elev skriver hela sin text i enlighet med den logiskt organiserade, 

beskrivande genren. Alla elever gör avvikelser till den kronologiskt organiserade, återgivande 

genren som bedöms ligga närmare vardagsspråket och inte kräver ett utvecklat skolspråk. 

Däremot visar resultatet tendenser mot att den tid eleverna studerat på förstaspråket till viss 

del korrelerar med elevernas skriftspråkliga förmåga inom den beskrivande genrens 

övergripande textstruktur på andraspråket. 

 

 

Nyckelord: skriftspråk, gymnasieelever, svenska som andraspråk, skolspråk, startålder, beskrivande genre 
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1 Inledning 

Elever som läser svenska som andraspråk på gymnasiet kan ha gått hela sin skoltid i svensk 

skola, men det finns också sent anlända elever som endast gått några år i den svenska skolan 

innan de börjar på gymnasiet. På den gymnasieskola där jag arbetar pratar vi ofta om våra 

elevers texter och undrar över vad som är rimligt att förvänta sig av våra andraspråkselever 

när det gäller skriftlig förmåga. Texter skrivna av elever som läser samma kurs kan se väldigt 

olika ut. Man kan fråga sig om skillnaderna när det gäller tid i svensk skola har betydelse för 

hur långt andraspråkseleverna på gymnasiet har kommit i sitt skriftspråk och i sin förmåga att 

skriva olika typer av texter. Det kan kanske tyckas vara självklart att det är så, men det tycks 

vara lika självklart utifrån styrdokumenten att alla andraspråkselever på gymnasiet läser 

samma kurser, på samma villkor och bedöms utifrån samma kunskapskrav. 

Tiden brukar framhållas som en viktig faktor när det talas om skriftspråkets utveckling hos 

andraspråkselever. Ett till två år tar det vanligen för en andraspråkselev att tillägna sig ett 

vardagsspråk som räcker för att klara av bekanta, ofta kontextnära och muntliga situationer 

(Gibbons, 2006:6), men minst fem år innan språket är tillräckligt, i både muntligt och 

skriftligt avseende, för att nå framgång i en formell studiesituation (Cummins, 2000:6). Kan 

detta innebära att andraspråkselever med senare startålder inte når en nivå i sina texter på 

gymnasiet som är jämförbar med textkvalitéer hos elever med tidigare startålder? 

Förutom tiden är genreperspektivet en viktig aspekt i min undersökning. Den pedagogik 

som har sin grund i den systemisk-funktionella lingvistiken, SFL, utvecklad av Halliday i 

Australien, är idag välkänd i Sverige. På den skola där jag arbetar har vi som undervisar i 

svenska som andraspråk alltmer börjat orientera oss mot det genrepedagogiska arbetssättet 

och vi upplever att vi i och med det har fått ett bättre redskap för att arbeta med 

andraspråkselevernas skrivutveckling. När jag söker en modell för att kunna beskriva 

andraspråkselevers texter väljer jag därför att utgå från en som vilar på genrepedagogisk 

grund. 

I mitt uppsatsarbete vill jag undersöka om det finns skillnader mellan elever med tidigare 

respektive senare startålder när det gäller övergripande textkompetens för beskrivande genre 

och hur dessa skillnader i så fall ser ut. Jag vill också undersöka om tidigare 

forskningsresultat gällande gynnsam och mindre gynnsam startålder för utvecklingen av 

andraspråkselevers skolspråk kan bidra till en tolkning av de eventuella skillnaderna.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om hur den skriftliga förmågan inom den 

beskrivande genren ser ut hos åtta elever med olika startåldrar, på kursen svenska som 

andraspråk 1, för att kunna beskriva och söka förklara eventuella skillnader, vad gäller 

övergripande textstruktur. Närmare bestämt inbegrips här aspekterna rubrik, klassifikation och 

detaljer. Undersökningen operationaliseras med följande forskningsfrågor: 

 Hur ser den skriftliga förmågan ut med avseende på den övergripande textstrukturen 

för beskrivande text; närmare bestämt genrestegen rubrik, klassifikation och detaljer?  

 Finns det utifrån nämnda variabler skillnader i den skriftliga förmågan mellan texter 

från elever med tidigare respektive senare startålder och hur ser de skillnaderna i så 

fall ut? 

1.2 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel redogörs för de teorier som bedömningen av informanternas texter 

utgår från. Vidare presenteras svensk och internationell forskning om vad som kännetecknar 

och påverkar skolspråksutvecklingen hos andraspråkselever. I kapitel tre beskrivs 

informanterna och det metodiska tillvägagångssättet för insamlande och analys av materialet. 

Där diskuteras också frågor om tillförlitlighet och etiska aspekter. Resultatet redovisas och 

analyseras i kapitel fyra. I kapitel fem tolkas resultatet och dess praktiska tillämpningar 

diskuteras.   
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2 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för min uppsats vilar på genreteorin så som den utvecklats av 

verksamma lärare tillsammans med forskare inom den systemisk-funktionella teorin (SFL) i 

Australien (Holmberg, 2009:13). I kapitel två redogörs närmare för dessa utgångspunkter. 

Distinktionen mellan vardagsspråk och skolspråk och den tid det tar för dem att utvecklas 

samt förstaspråkets betydelse för andraspråksutvecklingen är också av betydelse för analys 

och tolkning av resultatet och beskrivs närmare i slutet av kapitlet. 

2.1 Systemisk-funktionell lingvistik 

Den systemisk-funktionella lingvistiken (SFL) är i grunden en teori som beskriver hur språket 

fungerar som ett meningsskapande system för mänsklig kommunikation – därav beteckningen 

systemisk-funktionell (Kuyumcu, 2009:120).  

 Teorins grundare, Halliday, hade redan på 1960-talet, då han började utveckla sin 

språklära, som ett av sina mål att SFL skulle bidra till att lärare i sin undervisning fick tillgång 

till ett verktyg för att stötta elevers utveckling av ett fungerande skolspråk (Holmberg, 

2009:20, Magnusson, 2009:156f). Om en elev har svårigheter att förstå eller skriva en text, 

räcker det inte att utöka ordförrådet eller lära sig mer grammatik eller läsa fler böcker. Eleven 

behöver kunskap om olika genrers organisering och genrespråkliga drag. SFL:s terminologi är 

utformad för att ge lärare och elever ett metaspråkligt verktyg för att bygga upp denna 

genrekunskap (Kuyumcu, 2004:588). I det följande presenteras några, för denna 

undersökning, centrala begrepp som återfinns i den systemisk-funktionella språkmodellen. 

2.2 En beskrivning av språket enligt SFL 

 

FONOLOGI OCH ORTOGRAFI 

LEXIKOGRAMMATIK 

FÄLT 

Deltagare 

 processer, omständigheter 

RELATION 

förhållandet 

 mellan sändare och mottagare 

KOMMUNIKATIONSSÄTT 

förhållandet  

mellan ord och satser 

SPRÅKSYSTEMETS SEMANTIK 

SITUATIONSKONTEXT 

KULTURKONTEXT 

Figur 1 Språket enligt SFL. 

 

I figur1 beskrivs schematiskt hur några centrala termer inom SFL förhåller sig till varandra 

(fritt efter Kuyumcu, 2009:120ff).  
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 Kulturkontexten och situationskontexten utgör grunden för hur den språkliga 

kommunikationen utformas och tolkas och påverkar språkets alla aspekter. 

 Beskrivningen av språksystemets semantik uppmärksammar hur olika val av deltagare 

(vem eller vad texten handlar om), processer (verb) och omständigheter (adverb) påverkar 

textens betydelse, alltså hur texten uppfattas. Förhållandet mellan sändare och mottagare samt 

förhållandet mellan ord och satser räknas också till textens betydelsebärande element. Dessa 

tre aspekter av semantiken benämns med termerna fält, relation och kommunikationssätt. 

     Lexikogrammatiken (ordförråd och grammatiska funktioner) har enligt SFL alltid en 

koppling till kontext och semantik och ska därför studeras i sitt sammanhang.  

 Fonologi och ortografi utgör språkets kärna och de mest stabila elementen i språket, men 

även de kan påverkas av kontexten och den betydelse en text vill förmedla. 

2.3 Genreteori och genrer 

SFL:s språkbeskrivning har en omfattande terminologi, men har som ett mål att terminologin 

ska kunna användas praktiskt (se avsnitt 2.1).  Genreteorin ger uttryck för detta och är en 

social teori om språket (Kuyumcu, 2004:574). För att språket ska fungera i ett socialt 

sammanhang behöver språkanvändaren behärska olika genrer, närmare bestämt 

”identifierbara mönster för språkanvändningen i sociala kontexter, i både tal och skrift” 

(ibid.:574). Det råder delade meningar om huruvida man måste få undervisning om genrerna 

för att behärska dem, men enligt genrepedagogiken är det en stor fördel, inte minst för 

andraspråkselever, om lärare i alla ämnen har ett genrepedagogiskt synsätt (ibid.:583). 

 Utifrån genrebegreppet har forskare kartlagt hur språket används för olika syften i olika 

sociala sammanhang och bidragit till att ”hela texter […] blivit centrala språkvetenskapliga 

analysobjekt” (Kuyumcu, 2004:580). Vilka dessa genrer är och hur de beskrivs varierar något, 

men enligt Kuyumcu har sex olika genrer identifierats: berättande, återgivande, instruerande, 

beskrivande, förklarande samt argumenterande (Kuyumcy, 2009:124). Dessa genrer är alltså 

språkligt bestämda och förekommer i skolans olika ämnen och om eleverna är bekanta med 

dem underlättas både deras läs- och skrivförmåga, enligt genreteoretisk forskning (ibid.:124). 

 I figur 2 beskrivs hur de sex genrerna kan delas in i kronologiska och logiska utifrån hur de 

organiseras (Magnusson, 2009:158f). De två första genrerna, berättande och återgivande, är 

ofta vardagliga och konkreta, medan de logiskt organiserade genrerna kännetecknas av en 

ökad abstraktionsnivå och distans uttryckt i till exempel generaliseringar och allmänna 

resonemang (ibid.: 159-161). De logiskt organiserade genrerna ställer högre krav på ett 

utvecklat skolspråk än vad de kronologiskt organiserade genrerna gör. 
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SPRÅKLIGT BESTÄMDA GENRER 

KRONOLOGISKT ORGANISERADE LOGISKT ORGANISERADE 

1 Berättande (narrativ)  Det var en gång… 4 Beskrivande   del – helhet  

2 Återgivande  Det hände sig vid den tiden… 5 Förklarande   orsak – följd  

3 Instruerande  
 Krossa först fågelskrovet i småbitar med 

en hammare. 
6 Argumenterande   för – emot  

Figur 2 Genrerna grupperade utifrån textorganisation. 

2.3.1 Beskrivande genre – textstruktur och språkliga drag 

Den beskrivande genrens övergripande textstruktur har tre logiskt organiserade genresteg 

(Kuyumcu, 2009:125, 128): rubrik, klassifikation och detaljer. Rubriken talar om vad som 

beskrivs i texten och ger läsaren en första idé om det följande innehållet. Redan här har 

skribenten en möjlighet att göra val som kan påverka läsarens attityd till texten och hur den 

kommer att uppfattas. Därefter, i klassifikationen, ges information om vilken grupp eller 

kategori det beskrivna tillhör. Det beskrivna fenomenet behandlas i generella ordalag och här 

ska anges ”vilken överordnad grupp, släkte eller familj som fenomenet tillhör” (ibid.:125). 

Detaljerna, slutligen, beskriver olika aspekter av fenomenet och kan variera i antal. Där 

förväntas fältet utmärkas av ”[f]okus på generiska deltagare” (ibid.:125) och detaljerna ska 

alltså handla om vad som gäller allmänt, för de flesta deltagarna. De språkliga drag som 

brukar känneteckna beskrivande genre är följande (ibid.:125): 

 Tempusformen presens 

 Beskrivning av generella drag hos den eller det som beskrivs (generiska deltagare)  

 Relationella processer: är, har, blir, förekommer  

 Ett ämnesspecifikt ordförråd där tekniska och abstrakta termer kan förekomma 

 Ett objektivt, sakligt och opersonligt förhållningssätt, fritt från värderingar 

Den beskrivande genren är logiskt organiserad och kräver ett relativt välutvecklat skolspråk. 

2.3.2 Återgivande genre – textstruktur och språkliga drag 

I återgivande genre följer den övergripande textstrukturen de kronologiskt orienterade 

genrestegen rubrik, bakgrund (vem/vilka, var, när och vad), kronologiska händelser (i 

fortsättningen omnämnda som händelser), personliga kommentarer (evalueringar) infogade i 

händelserna och avslutande kommentar (i fortsättningen omnämnt som avslutning). 

Händelserna, liksom de personliga kommentarerna, kan variera i antal. Språkliga drag som 

utmärker den återgivande genren är (Gibbons, 2006:89): 

 Tidsord (ex: först, sedan) 

 preteritum 

 verb som evaluerar händelser (ex: det var roligt, det tyckte jag om)    
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Den återgivande genren är kronologiskt organiserad och ställer inte samma krav på ett 

utvecklat skolspråk som den beskrivande genren. 

2.4 Vardagsspråk, skolspråk och kunskapsutveckling 

VARDAGSSPRÅK/ 

VARDAGSKUNSKAP 

SKOLSPRÅK/ 

SKOLKUNSKAP 

 dialog, talspråkligt 

 konkret 

 vardagligt innehåll 

 stöd i kontexten 

 monolog, skriftspråkligt 

 abstrakt 

 specialiserat innehåll 

 inget stöd i kontexten 

Figur 3 Vardagsspråk och skolspråk. 

 

Halliday (1993:94) har inom SFL utvecklat en ”språkbaserad teori om lärande” (Magnusson, 

2009:155). Ett barns språkutveckling samspelar med kunskapsutvecklingen. I början av 

språkutvecklingen bär vardagsspråket upp och ger uttryck för vardagskunskaperna. När barnet 

sedan lär sig läsa och skriva och börjar i skolan utvecklas skolspråket och samtidigt ökar 

barnets kunskaper. Vardagskunskapen bärs mer av ett språk i dialog, med konkret och 

vardagligt innehåll, och kan ta hjälp av den omgivande kontexten medan skolkunskapen 

snarare är monologisk, med ett abstrakt och specialiserat innehåll som inte är bundet till den 

omedelbara kontexten (ibid.:156). För skolkunskapen gäller att ”[s]pråket självt bär hela 

informationsbördan, utan att avlastas av den fysiska kontexten eller samtalsstöd” (ibid.:157). 

 Ett sätt att mäta nivån på en elevs skolspråk är att undersöka förekomsten av grammatiska 

metaforer, GM. En grammatisk metafor är en omskrivning, som innebär att en ordklass görs 

om till en annan ordklass. Det vanligaste torde vara att verb och adjektiv görs om till 

substantiv, alltså nominaliseras. I stället för att säga: ”Jag tycker att det är svårt att skriva C-

uppsats” kan samma mening uttryckas: ”C-uppsatsskrivande är betingat med svårigheter”. 

Adjektivet svår blir substantivet svårigheter och verbet skriva blir substantivet ”skrivande”. I 

en mening som innehåller GM kan ett personligt subjekt och uttryck för subjektiva 

värderingar ”trollas bort” och textens mening blir mer abstrakt och generell. De grammatiska 

metaforerna anses utgöra ett sent steg i språkutvecklingen enligt SFL och förknippas med 

skolspråk och skriftspråksutveckling (Magnusson, 2011:3).  Det visar sig i Magnussons (ibid.) 

studie att andraspråkselever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet, med startålder mellan 4 och 7 

år, inte använder GM i sina texter i samma utsträckning som övriga jämnåriga 

andraspråkselever med tidigare eller senare startålder (ibid.:231). Det tyder på att det finns ett 

samband mellan utvecklingen av L1 och L2. Det kan vara positivt att få utveckla L1 de sju 
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första åren i livet innan L2-inlärningen påbörjas. Längre tid i Sverige är inte per automatik 

gynnsamt för skolspråksutvecklingen på L2. 

Termen skolspråk är nära förknippad med benämningen skriftspråk, men orden kan inte 

sägas vara synonyma. Däremot kännetecknas både skolspråket och skriftspråket av att vara 

mer ämnesspecifikt, opersonligt och abstrakt än vardagsspråket (Gibbons, 2006:22), vilket 

också gäller för den beskrivande genren (se avsnitt 2.3.1). 

2.5 Tidens betydelse för andraspråksutvecklingen 

Figur 4 visar den tid det kan ta för en andraspråkselev att nå en nivå som motsvarar jämnåriga 

förstaspråkselevers nivå när det gäller språk- och kunskapsutveckling. Det brukar ta ett till två 

år för en andraspråkselev att tillägna sig det språk som behövs för att klara sig i vardagliga 

situationer, men för att klara sina studier framgångsrikt och utveckla ett skolspråk tar det 

vanligen från fem upp till sju år innan en andraspråkselev har nått samma nivå som 

förstaspråkseleverna (Gibbons, 2006:6). Inger Lindberg (2004) hänvisar till Thomas & Collier 

(1997) när hon talar om en nivå ”där man utan större hinder kan använda andraspråket också i 

mer krävande muntliga och skriftliga situationer och sammanhang som hör vuxenlivet till” 

och framhåller att barn och ungdomar i skolåldern kan behöva ”mellan fem och tio år” för att 

ha en chans att nå den nivån (Lindberg, 2004:34). 

 

Tid för att komma i nivå med förstaspråkselever  

1 – 2 år VARDAGSSPRÅK /  VARDAGSKUNSKAPER 

5 – 10 år SKOLSPRÅK /  SKOLKUNSKAPER 

Figur 4 Tid att utveckla vardagsspråk och skolspråk. 

2.6 Förstaspråkets betydelse för andraspråksutvecklingen 

Tiden det tar att utveckla ett skolspråksmässigt andraspråk är relaterat till kunskaperna i 

förstaspråket (Axelsson, 2004:518).  En andraspråkselev som haft möjlighet att utveckla ett 

starkt skolspråk på sitt förstaspråk under sina första 5-6 år i skolan, alltså i åldern 7-12 år, kan 

nå en åldersadekvat nivå både när det gäller språk- och ämneskunskaper i slutet av 

gymnasietiden. ”Från förstaspråket överförs kunskaper om språkliga djupstrukturer, läs- och 

skrivförmågan och tankeprocesser till andraspråket” (ibid.:519). Att ett utvecklat förstaspråk 

är av betydelse för andraspråksutvecklingen har framkommit i en longitudinell studie med 

mer än 40 000 elever i USA, genomförd av Thomas & Collier 1997 i syfte att ”ge skolor ett 

kunskapsunderlag som bas för att förändra sin undervisning” (ibid.:512).  
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3 Metod 

I metodkapitlet redogörs för urval av informanter och insamlande av material. Problem och 

avgränsningar i samband med detta redovisas också. Vidare ges en beskrivning av 

tillvägagångssättet vid analysen av materialet och vilka val och avgränsningar som gjorts. 

Metodens tillförlitlighet diskuteras i slutet av kapitlet och etiska hänsynstaganden redovisas. 

3.1 Urval av informanter och material 

För att kunna göra en analys av elevtexter mot bakgrundsinformation om informanternas 

startålder behövde jag texter vars skribenters bakgrund var känd. En lärare i svenska som 

andraspråk 1 på en större gymnasieskola med både yrkes- och studieförberedande program 

kontaktades och undersökningen genomfördes i hennes grupp. Jag fick in tio avslutade texter. 

Av dem valdes åtta ut. Urvalet grundar sig på en strävan att få en stor spännvidd vad gäller 

elevernas startålder.  

3.2 Undersökningens informanter 

Tabell 1 Informanter, tidigare startålder (SÅ) 

Informanter 

(SÅ)  

Ålder Studietid L2 (i 

Sverige) 

Studietid L1 (i 

hemlandet) 

Läs- och 

skrivkunnig på L1 

Studerar/studerat L1 i 

Sverige 

1-SÅ2 19 år 17 år 0 år nej nej 

2-SÅ3 17 år 14 år 0 år nej ja 

3-SÅ7 17 år 10 år 2 år nej ja 

4-SÅ11 17 år 5 år 7 år ja ja 

Tabell 2 Informanter, senare startålder (SÅ) 

Informanter 

(SÅ)  

Ålder Studietid L2 (i 

Sverige) 

Studietid L1 (i 

hemlandet) 

Läs- och 

skrivkunnighet L1 

Studerar/studerat L1 i 

Sverige 

5-SÅ12 17 år 5 år 6 år ja ja 

6-SÅ13 16 år 3 år 9 år ja ja 

7-SÅ14 18 år 4 år 6 år ja nej 

8-SÅ15 18 år 3 år 9år ja ja 

 

I tabell 1 och 2 redovisas informanterna. De har kodats utifrån startålder i svensk förskola 

eller skola. Eleven med tidigast startålder har ordningsnummer 1 och därefter följer 

startåldern (SÅ). Eleven med tidigast startålder har alltså koden 1-SÅ2, där 2 betyder att 

eleven var 2 år när han började svensk förskola. Informant 4-SÅ11 i tabell 1 är närmare 5-

SÅ12 än 3-SÅ7 i startålder och skulle av den anledningen kunna placeras i gruppen med 

senare startålder. I uppsatsen finns dock ingen teoretisk grund för att placera elev 4-SÅ11 i 

gruppen med senare startålder. Därför förs informant 4-SÅ11 och hennes text till gruppen 

med tidigare startålder helt enkelt för att hon har en tidigare startålder än 5-SÅ12 och för att 
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grupperna då blir jämnstora. I redovisningen av materialet talas om grupperna med tidigare 

och senare startålder, men alla elever och deras texter behandlas även separat. L1 i tabell 1 

och 2 står för elevens modersmål, eller förstaspråk. L2 står för målspråket, i det här fallet 

svenska. Med studietid avses den tid eleven bedrivit studier, inte bara i L1 eller L2 utan också 

i andra ämnen på L1 eller L2. Vilket förstaspråk eleverna har är inte något som ställs i 

förhållande till undersökningens resultat och redovisas därför inte. Av svaret i enkäten (se 

bilaga 3) framgår att elev 2-SÅ3 gick över till ett annat språk när han var fem år och att det är 

det språket han inte kan läsa och skriva. När han studerat modersmål i Sverige är det hans 

andra språk som avses. Elev 3-SÅ11 studerade bara sitt modersmål en kortare tid i sitt 

hemland och i Sverige, vilket kan vara orsaken till att han anger att han inte kan läsa och 

skriva på L1.  

3.3 Studiens testinstrument 

Formuleringen av skrivuppgiften, Beskriv hur det är att vara andraspråkselev i en svensk 

skola (se bilaga 1), styrs av studiens genrepedagogiska utgångspunkt och styrdokumenten för 

svenska som andraspråk 1. Det centrala innehållet för kursen, när det gäller skrivande, ska 

utgöras av:  

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för 

att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och 

mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt 

berättande, beskrivande och argumenterande texter (Skolverket 2014-03-07). 

Jag valde att utforma en skrivuppgift där eleverna kan använda sina egna erfarenheter som 

informationskälla. Skrivuppgiften är formulerad så att eleverna kan välja om de vill göra en 

mer generell eller en mer individuell beskrivning av att vara andraspråkselev: ”Även om du 

utgår från dig själv, får du gärna skriva om sådant du tror gäller för de flesta 

andraspråkselever” (se bilaga 1). Att utgå från det individuella för att sedan gå vidare och 

göra en generell beskrivning är en relativt avancerad uppgift, men andraspråkselever behöver 

kognitivt åldersadekvata utmaningar med ett ämnesinnehåll de behärskar för att utveckla 

språk och kunskaper, enligt Cummins (Holmegaard och Wikström 2004:544). Vygotskij har 

inspirerat genrepedagogikens framhållande av stöttning som en viktig komponent i 

undervisningen (Holmberg,  2009:23). Under rubriken Vad ska du skriva? fick eleverna 

därför stöttning med förslag på olika infallsvinklar på ämnet (se bilaga 1). En kortare muntlig 

introduktion av ämnet under det första lektionstillfället gjordes i samma syfte.  
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3.4 Uppläggning och genomförande 

Jag besökte gruppen vid två lektionstillfällen, drygt en timme långa, med en veckas 

mellanrum. Gruppens lärare var med vid båda lektionstillfällena. Den första lektionen 

innehöll en presentation av undersökningen, utdelning och genomgång av information om 

deltagande i skrivundersökning (se bilaga 2), en introduktion av skrivuppgiftens ämne samt 

insamling av bakgrundsinformation om informanterna via en enkät (se bilaga 3). Vid det 

andra lektionstillfället delades skrivuppgiften ut (se bilaga 1) och eleverna fick skriva sin text. 

Då förlängdes tiden med 30 minuter. Alla elever, utom en som skrev för hand, skrev sin text i 

ordbehandlingsprogram och skickade texten till mig direkt på lektionen. Stavningsprogram 

tilläts. Några elever, som bad om det, fick lyssna på musik under tiden. Medan eleverna skrev 

gick jag runt och kompletterade enkätsvaren.  

 Termen modersmål är inte entydig och självklar vilket framkom vid det första 

lektionsbesöket när eleverna fyllde i enkäten (se bilaga 3). En av eleverna, som hade lärt sig 

och använt den ene förälderns språk hemma de första fem åren för att sedan i stället lära sig 

och börja använda den andre förälderns språk frågade: Vad är då mitt modersmål?! En 

noggrann genomgång av skiftande definitioner gällande modersmål, förstaspråk, 

tvåspråkighet, flerspråkighet och bilingualism görs av Håkansson (2003:9-26) och där 

framhålls att dessa begrepp har uppkommit i olika kontexter och har underliggande 

värderingar som det är viktigt att vara medveten om. Informantinformationen som redovisas i 

tabell 1 är ett urval av enkätinformationen. Endast det som är relevant för undersökningen har 

tagits med.  

3.5 Materialbearbetning 

Materialbearbetningen utgår från en modifierad version av Kuyumcus ”Bedömningsmall i ett 

genrepedagogiskt perspektiv” (2009:126f). I enlighet med SFL:s syn på språket bedöms 

texten i sin helhet insatt i sitt sammanhang, kontexten. Inom hermeneutiken, som betraktas 

som den äldsta formen av kvalitativ analys, läggs stor vikt vid kontextens betydelse för en 

korrekt tolkning. Varje del av texten får sin betydelse utifrån den kontext den ingår i (Larsson, 

2011:10). Den modell som används ligger i linje med denna tradition och undersökningens 

metod kan därmed sägas ha en kvalitativ ansats. 

  Textens helhet utgörs i undersökningen av den beskrivande genren. Sammanhanget som 

gäller för texten är att beskrivningen ska informera personer som vill lära sig mer om 
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andraspråkselever i svensk skola och ge eleven tillfälle till egen reflektion. Till textens 

sammanhang hör också att den ska utgöra material till en undersökning (se bilaga 1).  

 Enligt den ursprungliga mallen (Kuyumcu, 2009:126f) bedöms en redan genrebestämd 

text, vilket inte är fallet i denna undersökning. Skrivuppgiften är visserligen tänkt att resultera 

i en text skriven i enlighet med beskrivande genre, men resultatet visar att det inte gäller för 

alla elevtexter. Eftersom beskrivande genre ställer relativt höga skriftspråkliga krav kan 

genreträff i denna undersökning vara ett mått på elevernas skriftspråkliga förmåga.  

 I en närmare genomgång av genrestegen, både de genreenliga och de genreavvikande, 

kommenteras några språkliga drag som kännetecknar de olika genrerna. Kommentarerna av 

de språkliga dragen begränsas till några textexempel från elevernas texter och syftar till att 

belysa hur de språkliga dragen hänger samman med den övergripande textstrukturen. 

 Startålder är ett begrepp som används inom den lingvistiska forskningen angående 

hypotesen om en biologisk kritisk period för språkinlärning (Abrahamsson, 2009:226ff). I det 

sammanhanget har bland annat undersökts hur startålder korrelerar med ”slutlig 

behärskningsnivå” (ibid.:226) hos vuxna andraspråkstalare och vilken betydelse hjärnans 

lateralisering har i sammanhanget. I denna undersökning används begreppet startålder enbart 

för att ange ett mått på hur lång tid eleven studerat på L1 och L2. 

 De två genrerna beskrivande och återgivande organiseras olika och ställer olika krav på 

förmåga att generalisera. När materialet analyseras kommenteras elevernas språkexempel i 

termer av generellt och individuellt. När deltagaren (se avsnitt 2.2) i elevens text är ”jag” 

bedöms språkexemplet ligga på individuell nivå, medan ett exempel ur elevtexter som 

innehåller ”man”, ”du” eller pronomen för flera personer bedöms ligga på mer generell nivå. 

Som synonymer till begreppen används även allmän (för generell) och personlig (för 

individuell). 

3.6 Tillförlitlighetsfrågor och etiska aspekter 

För att undersökningens resultat ska vara tillförlitligt är det viktigt att omständigheterna för 

insamlingen av materialet, i det här fallet skrivuppgiften, är så lika som möjligt (Lagerholm, 

2010:29). Undersökningen syftar till att få ökad kunskap om hur elevernas skriftliga förmåga 

ser ut och det är därför viktigt att texterna verkligen är skrivna av eleverna själva utan hjälp av 

någon annan. Två av eleverna blev inte färdiga vid lektionstillfället och bad om att få skriva 

klart hemma, vilket de gjorde och skickade in sina texter dagen efter.  De texterna ingår inte i 

undersökningen, då de skrivits under andra omständigheter än de övriga elevtexterna.  
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Enkäten som delades ut till eleverna (se bilaga 3) visade sig vara svår att besvara för en av 

eleverna när det gällde uppgiften om modersmålet. Några andra elever hade svårt att komma 

ihåg eller förstå uppgifterna om tid i förskola och skola och några hade glömt att fylla i alla 

uppgifter. De två lektionstillfällena och min närvaro vid dessa gav möjlighet att komplettera 

enkätsvaren. Det ökar tillförlitligheten gällande bakgrundsfaktorerna och därmed också 

tillförlitligheten i undersökningen (Lagerholm, 2010:29). 

Texternas indelning i genresteg är till viss del en tolkningsfråga och eftersom 

resultatredovisningen bygger på hur indelningen gjorts utgör den en kritisk punkt i 

undersökningen och kan försvåra för andra att använda samma modell. I syfte att begränsa 

denna svaghet redovisas i resultatdelen hur indelningen gjorts där det råder tveksamheter. I 

samma syfte bifogas indelningen av elevernas texter i genresteg i sin helhet i bilaga 4-11. På 

detta sätt kan förhoppningsvis uppsatsens upplägg användas av flera och i någon mån göra 

resultatet generaliserbart utifrån aspekten överförbarhet (Denscombe, 2009:382f).  

Muntlig information om undersökningen och dess etiska aspekter gavs vid det första 

lektionstillfället. Eleverna fick veta att den text de skulle skriva kunde komma att ingå i en 

undersökning om de gav sin tillåtelse till det. Vi bestämde också att eleverna ska få ta del av 

arbetet när det är färdigt. Skriftlig information gällande de etiska aspekterna har delats ut till 

alla elever som deltagit i undersökningen (se bilaga 2).  
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4 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas först de resultat som framkommit av analysen beträffande 

genreträff och genreavvikelse. Vidare ges en närmare beskrivning av vad som kännetecknar 

elevernas genresteg i såväl den beskrivande genren som i den avvikande, återgivande genren. 

Varje avsnitt avslutas med en jämförelse mellan gruppen med tidigare startålder och gruppen 

med senare startålder.  

4.1 Genreträff och genreavvikelse 

I tabell 3 och 4 illustreras informanternas genreträffar och genreavvikelser. De beskrivande 

genrestegen är vänsterställda och innebär genreträff, de återgivande genrestegen är 

högerställda och kursiverade och innebär genreavvikelse. Genresteget rubrik är gemensamt 

för de två genrerna beskrivande och återgivande och kommenteras inte vidare i detta avsnitt.  

4.1.1 Genreträff och genreavvikelse, tidigare startålder  

Tabell 3 Genreträff och genreavvikelse, tidigare startålder 

1-SÅ2 2-SÅ3 3-SÅ7 4-SÅ11 

Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 

Klassifikation Klassifikation Bakgrund Bakgrund 

Bakgrund Händelse 1 Händelse 1 Händelse 1 

Avslutning Händelse 2 Detalj 1 Händelse 2 

 Detalj 1 Detalj 2 Händelse 3 

 Detalj 2  Avslutning 

 Detalj 3   

 Avslutning   

 

I tabell 3 illustreras hur eleverna med tidigare startålder lyckats när det gäller genreträff. De 

avvikande genrestegen redovisas i kursiv stil och högerställda i tabell 3. Elevernas texter 

återfinns i sin helhet i bilaga 4-7. Elev 1-SÅ2 börjar genreenligt med rubrik och klassifikation, 

men ger sedan en kort bakgrund och gör en avslutning i enlighet med återgivande genre. 

Eleven förklarar i sin text att han inte tycker sig ha de erfarenheter som krävs för att beskriva 

en andraspråkselev och därmed blir texten inte riktigt jämförbar med övriga texter. Elev 2-

SÅ3 har med alla genresteg för beskrivande genre, men också två avvikelser i form av 

händelser. Elev 3-SÅ7 inleder sin text med två återgivande genresteg, men avslutar 

genreenligt med två detaljer. Elev 4-SÅ11 har skrivit hela sin text enligt återgivande genre.  

 Sammanfattningsvis kan konstateras att elev 2-SÅ3 är den enda i sin grupp som har full 

genreträff. Elev 3-SÅ7 är på god väg och elev 4-SÅ11 verkar ännu inte ha ett tillräckligt 

utvecklat skolspråk för den beskrivande genren. 
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4.1.2 Genreträff och genreavvikelse, senare startålder  

Tabell 4 Genreträff och genreavvikelse, senare startålder 

5-SÅ12 6-SÅ13 7-SÅ14 8-SÅ15 

Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 

Bakgrund Klassifikation  Bakgrund Bakgrund 

Händelse 1 Bakgrund Händelse 1 Händelse 1 

Händelse 2 Detalj 1 Händelse 2 Händelse 2 

Händelse 3 Detalj 2 Händelse 3 Händelse 3 

Detalj 1 Detalj 3 Detalj 1 Avslutning 

Avslutning Detalj 4   

 Detalj 5   

 Händelse 1   

 Händelse 2   

 Avslutning   

 

I tabell 4 beskrivs genreträffen för beskrivande genre i texterna som tillhör eleverna med 

senare startålder. Genreavvikelse till den återgivande genren redovisas som högerställda och 

kursiverade genresteg i tabellen. Elevernas texter återfinns i sin helhet i bilaga 8-11. Elev 5-

SÅ12 följer helt den återgivande genren som ligger närmare ett mer vardagligt språk, men har 

även med en detalj, vilket är ett genreenligt steg. Elev 6-SÅ13 utmärker sig i det att hela fem 

detaljer presenteras. Eleven har full genreträff, men använder även den återgivande genren för 

sin framställning. Elev 7-SÅ14:s text följer återgivande genre och har med en genreenlig 

detalj, liksom 5-SÅ12, men har ingen genreavvikande avslutning, vilket möjligen skulle 

kunna ses som en något bättre genreträff. Elev 8-SÅ15 har inte skrivit genreenligt. Texten är 

en återgivande skildring, utan inslag av beskrivande genre, om man bortser från rubriken, och 

tyder på att elevens skriftspråk ännu inte nått skolspråklig nivå.  

 Sammanfattningsvis kan sägas att alla elever i gruppen med senare startålder har med 2-3 

händelser, vilket är ett genreavvikande steg. Det skulle kunna tyda på att eleverna fortfarande 

söker stöd i den kognitivt mindre krävande, och mer vardagsspråkliga, återgivande genren. 

4.1.3 Jämförelse genreträff, genreavvikelse 

Tabell 5 Jämförelse genreträff, genreavvikelse 

 1-SÅ2 2-SÅ3 3-SÅ7 4-SÅ11 5-SÅ12 6-SÅ13 7-SÅ14 8-SÅ15 

Genreträffar 2 5 3 1 2 7 2 1 

Genreavvikelser 2 3 2 5 5 4 4 5 

 

Alla elever, oavsett startålder, gör avvikelser från den beskrivande genren, men tabell 5 visar 

att elever med senare startålder har fler genreavvikelser än elever med tidigare startålder. 

Eleverna 4-SÅ11, 5-SÅ12, 6-SÅ13, 7-SÅ14 och 8-SÅ15 gör fyra eller fem genreavvikelser 

var, medan eleverna 1-SÅ2, 2-SÅ3 och 3-SÅ7 gör två eller tre genreavvikelser i sina texter. 
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Det är bara en elev med tidigare startålder, 2-SÅ3, och en elev med senare startålder, 6-SÅ13, 

som har full genreträff (se tabell 3 och 4). Båda dessa elever har också med genresteg från 

återgivande genre.  

4.2 Genresteget rubrik 

Skrivuppgiften ger följande instruktion: ”Du får själv välja rubrik eller använda rubriken: Att 

vara andraspråkselev i svensk skola” (se bilaga 1). I följande avsnitt redovisas hur eleverna 

rubriksatt sina texter. 

4.2.1 Rubrik, tidigare startålder 

Tabell 6 visar hur gruppen elever med tidigare startålder rubriksatt sina texter. 1-SÅ2 väljer 

en rubrik som mer riktar fokus mot att eleven behärskar flera språk än att det just är språket 

svenska som, underförstått, gör honom flerspråkig. Elev 2-SÅ3 signalerar att svenska för 

honom inte är ett andraspråk, utan att han mer definierar sig som en svensk elev. Eleven 3-

SÅ7:s formulering återfinns i själva skrivuppgiftens rubrik: ”Beskriv hur det är att vara 

andraspråkselev i en svensk skola” (min kursivering här, se bilaga 1), men kan inte anses 

utgöra någon invändning mot ämnet. 4-SÅ11 har förmodligen för avsikt att använda den 

föreslagna rubriken, även om den avviker något. Hon använder ett större teckensnitt, ca 14 

punkter (p).  

Tabell 6 Rubriksättning, tidigare startålder 

Informanter 

tidigare SÅ 

Föreslagen rubrik 

”Att vara andraspråkselev i svensk skola” 
Egen formulering 

1-SÅ2  Att vara flerspråkig elev i en svensk skola  

2-SÅ3  Att vara en svensk elev 

3-SÅ7 Att vara andraspråkselev i en svensk skola  

4- SÅ11 Att vara andraspråkselev i svenskanskolan (ca14 p)  

4.2.2 Rubrik, senare startålder 

Eleverna 5-SÅ12 och 8-SÅ15 håller sig till den föreslagna rubriken (se tabell 7) och ändrar 

till större teckenstorlek.  

Tabell 7 Rubriksättning, senare startålder 

Informanter 

senare SÅ 

Föreslagen rubrik 

”Att vara andraspråkselev i svensk skola” 
Egen formulering 

5-SÅ12 Att vara andraspråkselev i svensk skola (14 p)  

6-SÅ13 
Att vara andraspråkselev i en svensk skola 
(14p) 

 

7-SÅ14  
Hur det är och vara andraspråkselev. 
(ca36p) 

8-SÅ15 Att vara andraspråkselev i svensk skola (14p)  
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5-SÅ12 väljer att även kursivera rubriken. Elev 6-SÅ13 skriver sin rubrik i fet stil, stryker 

under den och lägger till en obestämd artikel. Elev 7-SÅ14 gör en påfallande stor rubrik och 

formulerar om den något, men signalerar inget alternativt innehåll. 

4.2.3 Jämförelse, rubrik 

Eleverna med den tidigaste startåldern, 1-SÅ2 och 2-SÅ3, tycks ha behov av att modifiera 

rubriksättningen, medan de två senare eleverna i gruppen med tidig startålder, 3-SÅ7 och 4-

SÅ11, och alla elever i gruppen med senare startålder använder den föreslagna rubriken, med 

smärre modifikationer.  

4.3 Genresteget klassifikation och avvikelsen bakgrund 

Det andra steget i beskrivande text är klassifikation (se avsnitt 2.3.1). Eleverna fick ingen 

hjälp med detta steg i uppgiftsformuleringen.  

 I den återgivande, och i den här undersökningen avvikande, genren utgörs steget efter 

rubriken däremot av en bakgrund (se avsnitt 2.3.2). I tabell 8 och 9 markeras person, plats 

och tid med kursiv stil i de citat som är identifierade som bakgrund, samt i de citat där 

klassifikationen har ”bakgrundsliknande” individuella inslag. 

 ”Generell” i tabellens högra kolumn betyder att eleven gjort någon form av generell 

klassifikation av fenomenet som beskrivs i texten. Pronomen som är uttryck för 

oidentifierade, mer generellt uppfattade, personer står med fet stil. Det avvikande 

genresteget bakgrund, däremot, betecknas som individuell i kursiv stil i kolumnen för 

abstraktionsnivå. I tabell 8 (avsnitt 4.3.1) och 9 (avsnitt 4.3.2) redovisas hur eleverna 

formulerat klassifikationen eller bakgrunden. I texten redovisas hur genrestegen identifierats 

och därefter kommenteras varje elevs lösning.  

4.3.1 Klassifikation och bakgrund, tidigare startålder 

Tabell 8 visar hur genrestegen klassifikation eller bakgrund ser ut i gruppen med tidigare 

startålder. För elev 1-SÅ2 bedöms klassifikationen vara avslutad med orden: ”…[f]örens nu i 

B-stad då jag började i gymnasiet här”, det ställe i texten där eleven avslutar sitt resonemang 

om att han egentligen känner sig som en förstaspråkselev. För elev 2-SÅ3 bedöms 

klassifikationen vara avslutad där han övergår till preteritum och det återgivande genresteget 

händelse: ”när jag var liten…” (se bilaga 5). Eleven 2-SÅ3 använder uttrycket ”klassar mig 

själv som” och beskriver sedan den grupp han anser sig tillhöra. Det analyseras som en 

klassifikation, även om utgångspunkten är elevens eget individuella perspektiv. Elev 3-SÅ7 
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har styckeindelat, men går i mitten av första stycket över från presens till preteritum: ”jag 

kom till Sverige när jag var 7-8 år och när jag började på skolan då tyckte jag […]” (se bilaga 

6). Här bedöms bakgrunden utgöra det som står först i första stycket. För elev 4-SÅ11 bedöms 

bakgrunden utgöras av det första stycket, där eleven presenterar sig själv. 

Tabell 8 Klassifikation och bakgrund, tidigare startålder 

Informanter 
KLASSIFIKATION   

BAKGRUND  

Abstraktions-

nivå 

1-SÅ2 

KLASSIFIKATION 

”Att vara flerspråkig elev i en svensk skola känns inte direkt som en skillnad 

än att vara en som går i svenska som första språk. Skillnaden är väl att vi som 

går på svenska som andraspråk har ett annat ursprung än de som går i svenska 

som första språk. Jag, till exempelt, är född här i Sverige precis som de som 

läser svenska som första språk, men skillnaden mellan mig och dem är att jag 

har allid gått i en engelsk talande skola och kanske inte förstår svenska lika bra 
eftersom jag läst de mesta kurserna på Engelska. Men annars har jag igentligen 

alltid läst svenska som förstaspråk, eller vad man ska kalla det. Förens nu i B-

stad då jag började i gymnasiet här.” 

Från  

generell 

till individuell  

2-SÅ3 

KLASSIFIKATION 

”För mig som kom in till Sverige redan som barns ben blir det svårt att jämföra 

mig själv med en förstaspråkselev  (här tror jag eleven menar 

andraspråkselev) eftersom  jag klassar mig själv som en förstaspråkselev då 

jag under hela min barndom pratat mer svenska än vad jag pratat mitt eget 

hemspråk” 

Individuell med 

en antydan till   

generell  

3-SÅ7 
BAKGRUND 

”Mitt namn är Paul /efternamn/ och jag kommer från ett litet land som heter 

/hemlandet/ som ligger mitt i Afrika. 
Individuell 

4-SÅ11 
BAKGRUND 

Jag har gått i svenska skolan i 5 år och nu studera jag på /gymnasieskola/ 
/nuvarande stad/ gymnasiet och jag läsa svenska som andra språk” 

Individuell 

 

Elev 1-SÅ2 och 2-SÅ3 gör båda en klassifikation som kan uppfattas som generell, även om 

det inte är helt tydligt då båda eleverna har sig själva som nära referens till fenomenet de 

klassificerar. Elev 3-SÅ7 och 4-SÅ11 har valt att inleda med en bakgrund i stället för en 

klassifikation, vilket skulle kunna tyda på att de ännu inte har resurser nog i sitt andraspråk för 

att formulera sig i generella termer om hur det är att vara andraspråkselev. 

4.3.2 Klassifikation och bakgrund, senare startålder 

Tabell 9 visar hur genrestegen klassifikation eller bakgrund ser ut i gruppen med senare 

startålder. För elev 5-SÅ12 anses bakgrunden avslutad då eleven övergår från presens till 

preteritum (se bilaga 8). Elev 6-SÅ13:s två första meningar identifieras som en allmänt hållen 

klassifikation som övergår i en bakgrund när eleven presenterar sig själv (se bilaga 9). För 

elev 7-SÅ14 har första stycket identifierats som bakgrund. Eleven övergår till preteritum 

redan i andra meningen, men uppehåller sig vid vad som hänt innan han börjar studera 

svenska som andraspråk (se bilaga 10). För elev 8-SÅ15 har första stycket identifierats som 
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bakgrund. Hela stycket är skrivet i preteritum, men ger en bakgrund till det som följer. Det 

innehåller inte heller några personliga kommentarer, vilket det följande stycket gör (se bilaga 

11). Elev 5-SÅ12 har inte gjort någon klassifikation utan ger en bakgrund till de händelser 

som sedan följer i texten. Eleven räknar upp svenska som andraspråk som nummer två av fyra 

språk hon studerar. Nummer ett är modersmålet, vilket också omnämns igen, sist i 

bakgrunden. Det visar sig även i den fortsatta texten att modersmålets betydelse har en viktig 

roll för elev 5-SÅ12 (se bilaga 8).  

Tabell 9 Klassifikation och bakgrund, senare startålder 

Informanter 
Klassifikation… 

…eller bakgrund 

 

Abstraktions-

nivå 

 

5-SÅ12 

BAKGRUND 

”Jag heter Alina och går första året på ”studieförberedande” programmet på 
/gymnasieskola 1/. Jag kommer från /hemlandet/ och jag har bott i Sverige i 5 år. 

Jag trivs bra här och studerar 4 språk, /modersmålet/ som modersmål, svenska 

som andra språk, engelska och spanska. Jag tycker om alla 4 och vill bara lära 

mig mer och mer, kunna förbättra mig. När jag kom från /hemlandet/ kunde jag 

flytande /modersmålet/,kunde skriva och läsa och det kan jag fortfarande.” 

Individuell 

6-SÅ13 

KLASSIFIKATION 

Jag ska skriver om hur det är att vara andraspråkselev i en svensk skola. Jag 

tycker att det är annorlunda beroende på vem man är men jag antar att det är 

ganska lika från person till person.   

BAKGRUND 

Jag heter Mary och jag kommer från /hemlandet/. Jag flyttade till Sverige för 

ungefär 3 år sedan med min mamma och två systrar.  Jag spenderade första året 
här i förberedelseklassen på /grundskolans namn/ i /mindre tätort utanför stan/ 

men efter det byt jag till en ’vanlig klass’.” 

Generell  

 

 
individuell 

7-SÅ14 

BAKGRUND 

”Hej jag heter..... och jag är andraspråkselev. Jag föddes 1996 i /hemlandet/, i 

/hemlandet/ så gick jag både i dagis samt ungefär  6 år i skolan. Jag flyttade hit 

2009, och började på en språkskolan efter en månad, där gick jag i ett år tills jag 

fick börja på en svensk skola och det var inte här i /B-stad/ utan i /A-stad/ dit jag 

kom först.” 

Individuell 

8-SÅ15 

 

BAKGRUND 

” 2012 kom jag till Sverige, jag va 15 år gammal och skulle börja i gymnasiet i 

mitt hemland /hemlandet/. Jag bodde i /mindre samhälle/ som är 1 timme långt 

från /nuvarande stad/, jag gick i skolan där och va med barn som var 6-13 år, jag 

va äldst men det va enda klass som fanns för utländska elever som vill lära sig 

språket, jag hade några lektioner med svenska elever som gick 9an som 
matematik, engelska, musik och bild.” 

Individuell 

 

Elev 6-SÅ13 utgår från en generell klassifikation och gör sedan en genreavvikelse där hon 

presenterar en bakgrund. Eleven är ännu inte säker på de mentala verben tycka/tro och har 

också valt adverbet annorlunda där det borde vara olika: ”jag tror att det är olika”, men hon 

gör en generalisering och talar om gruppen andraspråkselever utan att ta stöd i ett individuellt 

perspektiv. Det andra ledet motsäger det första ”[…] men jag antar att det är ganska lika från 
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person till person”, men intrycket är att eleven inte upplever fenomenet som värdeladdat, utan 

relativt neutralt. 

 Elev 7-SÅ14 gör ingen klassifikation utan inleder med ett ”Hej”, vilket kan vara rent 

slentrianmässigt eller möjligen bundet till situationskontexten, i det här fallet att han vill rikta 

en hälsning till en ny lärare, som han ska skicka sin text till. Eleven presenterar sig sedan, 

utan tvekan, med orden: ”[…] jag är andraspråkselev” och fortsätter med att ge en bakgrund 

till textens fortsatta innehåll. Elev 8-SÅ15 avviker från genresteget klassifikation och ger i 

stället en bakgrund till vad texten ska handla om. Hon säger inget om svenska som andraspråk 

eller andraspråkselev i sin bakgrund, men däremot nämns att hon lämnade sitt hemland när 

hon hade åldern inne för att börja på gymnasiet, vilket hon återkommer till längre fram i sin 

text (se bilaga 11).  

 Sammanfattningsvis har en elev, 6-SÅ13, med senare startålder gjort en klassifikation i 

enlighet med ämnet för skrivuppgiften. De övriga eleverna med senare startålder inleder med 

en bakgrund enligt återgivande genre, och gör ingen generell klassifikation.  

4.3.3 Jämförelse, klassifikation och bakgrund 

Resultatet visar inga tydliga skillnader mellan grupperna tidigare och senare anlända när det 

gäller genresteget klassifikation. I båda grupperna förekommer klassifikation, men valet av 

genresteget bakgrund, som inte ställer lika höga krav på ett utvecklat skolspråk som 

genresteget klassifikation, används av alla elever förutom 1-SÅ2 och 2-SÅ3, som dock har 

bakgrundsliknande inslag i sina klassifikationer.  

 Liksom när det gäller rubriksättningen är det de två eleverna 1-SÅ2 och 2-SÅ3 som skiljer 

sig från de övriga. En förklaring till att de skiljer ut sig på dessa två punkter kan, förutom 

deras tidigare startålder, ha att göra med att begreppet andraspråkselev är värdeladdat för dem. 

Elev 6-SÅ13 har med en klassifikation, men också en bakgrund. Hon förhåller sig mer 

neutralt till begreppet andraspråkselev i sin klassifikation.  

4.4 Genresteget detaljer och avvikelsen händelser 

I följande avsnitt redovisas hur eleverna löst genresteget detaljer och den skriftliga förmågan 

angående organiseringen av texten i textexemplen kommenteras. Enligt undersökningens 

skrivuppgift ska detaljerna beskriva hur det är att vara andraspråkselev i svensk skola. Tre av 

eleverna har inte med genresteget detaljer och i deras fall redovisas i stället ett textexempel 

från det avvikande genresteget händelser och de personliga kommentarerna, evalueringarna, i 
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händelserna kommenteras. Elev 1-SÅ2 har inte med några detaljer eller händelser i sin text. 

Ett textexempel från hans avslutning kommenteras i stället. 

 I textexemplen markeras de personliga kommentarerna i händelserna med fetstil och det 

relationella verbet, oftast ”var”, är understruket. Siffran i parentes framför satsen visar vilken 

kommentar i ordningen det är. ”(9) De flesta av de var snälla” betyder alltså att det är den 

nionde kommentaren i elevens hela text.  

4.4.1 Genrestegen detaljer och händelser, tidigare startålder 

Elev 1-SÅ2 anger inga detaljer som beskriver hur det är att vara andraspråkselev i svensk 

skola. Inte heller innehåller texten det avvikande genresteget händelser. Det kan bero på 

personliga omständigheter; eleven tycker förmodligen inte att han är någon andraspråkselev. 

Han lämnar en förklaring till detta i sin avslutning, som är ett genresteg tillhörande den 

återgivande genren: 

(1) Jag tycker och tror personligen att jag går här endast för att jag inte har skjött mig de senaste åren och för 

att jag gått om 2 år i gymnasiet. Annars så känns det bara som att jag går en sfi kurs där man lär sig 

svenska Eftersom man nyss kommit till Sverige Eller något.  

 

I textexempel (1) uttrycker eleven sin inställning till och uppfattning om att han läser svenska 

som andraspråk med de mentala verben ”tycker”, ”tror” och ”känns”. Elev 1-SÅ2:s text (se 

bilaga 4) skulle i sin helhet kunna betraktas som en metakommentar till skrivuppgiften och 

som sådan ger den läsaren information om att alla elever som läser svenska som andraspråk 

kanske inte identifierar sig som andraspråkselev. I just det här fallet tycks eleven själv se sitt 

deltagande i kursen som en påföljd av mindre gott beteende. Den första meningens satser 

binds samman på ett korrekt sätt. Det inledande ”annars” i andra meningen syftar tillbaka till 

den första och binder samman meningarna. Det bakåtsyftande ”där” i andra meningen 

fungerar också som textbindning. I den andra meningen använder eleven pronomenet ”man” 

och distanserar sig därmed från en i övrigt personligt hållen utsaga. Exempel (1) visar att 

eleven har förmåga att organisera text logiskt och att han i viss mån kan uttrycka sig på 

generell nivå.  Elev 2-SÅ3 beskriver inte hur det är att vara andraspråkselev, utan 

ämnet svenska som andraspråk. De två första detaljerna anger vad som skiljer ämnet svenska 

som andraspråk från ämnet svenska och i den tredje detaljen tar eleven upp svenskan i 

”resterande” ämnen: 

(2) Skillnaden mellan svenska som andra språk och vanlig svenska är att det är lite mer avancerade ord som är 
svårare och förstå 

(3) Men resterande uppgifter också tycker jag är rätt så lika 

(4) och vad det gäller resterande ämnen som involverar det svenska språket så är det ju ingen stor skillnad vilken 

svenska kurs man än läser för att orden är densamma ändå.  
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I exempel (3) uttrycker eleven sin personliga åsikt om ämnet. Han refererar till exempel (2)  

genom att använda ”också” och uttrycker därmed att även exempel (2) är hans personliga 

uppfattning. I exempel (4) försöker eleven relatera svenska som undervisningsspråk i andra 

ämnen till ämnena svenska och svenska som andraspråk med den förklarande satsen ”för att 

orden är densamma ändå”. Detaljen är generellt formulerad med ”man”. Elev 2-SÅ3:s försök 

att organisera texten logiskt fungerar inte tillräckligt väl för att budskapet ska nå fram. Det är 

lite oklart vilket ämne som kännetecknas av ”lite mer avancerade ord” i exempel (2). Vilka 

”resterande uppgifter” som är lika i exempel (3) är inte heller tydligt. I den tredje detaljen, 

exempel (4), haltar logiken. Kan det samtidigt gälla att det är ”ingen stor skillnad” och att 

”orden är densamma”?  

 Elev 3-SÅ7 lyfter fram en negativ och en positiv detalj som beskriver hur det är att vara 

andraspråkselev: 

(5)  Men i framtiden kan det vara negativ för att man glömmer massor saker från sitt vanliga språk, som tex 

nu när jag har bott i Sverige ganska länge så har jag glömt nästan bort mitt eget språk för jag pratar inte så 

mycket svenska för jag alltid med mina kompisar och dom pratar bara svenska. 

(6)  Men i framtid kan det vara positiv att kunna prata fler språk för att det finns vissa jobb som det behövs att 

kunna flera språk, som tex taxi chaufför , om du är taxi chaufför och det kommer in nån som inte kan 

svenska är det alltid bra om du kan nåt annat språk och om du har tur så kan ni prata samma språk. 

 

I exempel (5) beskriver elev 3-SÅ7 en negativ effekt av att vara andraspråkseleven genom att 

ge en generellt hållen förklaring formulerad med ”man”. Exemplifieringen som följer utgår 

från personliga erfarenheter. Texten hänger logiskt samman och det är lätt att följa 

tankegången trots några språkliga avvikelser. Eleven visar prov på god skriftlig förmåga och 

meningen i hans budskap framgår tydligt. I exempel (6) beskriver elev 3-SÅ7 en möjlig 

positiv effekt av att vara andraspråkselev. Hans förklaring generaliseras genom användningen 

av pronomenen ”du” och ”ni”. Här visar avvikelsen ”som det behövs att kunna” att elevens 

skriftspråk inte räcker till för en korrekt formulering. Den passiva konstruktionen ”det 

behövs” är kännetecknande för ett utvecklat skolspråk, men den grammatiska metaforen, som 

skulle kunna följa, till exempel nominaliseringen goda språkkunskaper, uteblir. Enligt 

Magnusson möjliggör användningen av GM passiva formuleringar där ett personligt subjekt 

kan undvikas (se avsnitt 2.4). Exemplet ligger på generell nivå och visar på en logisk 

organisering som inte lyckas fullt ut.  

 Elev 4-SÅ11 presenterar inga detaljer om hur det är att vara andraspråkselev. Hela texten 

följer den återgivande genren (se avsnitt 2.3.2). Läsaren få ändå en inblick i hur det är att vara 

andraspråkselev, men inte via genresteget detaljer utan via den berättelse hon delger oss i 

händelserna (se bilaga 7). I textexempel (7) återges elevens tredje händelse: 
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(7) Jag började i /grundskola 2/ . (8) Första veckan var det svårt för mig att komma in i det nya klassen, 

många av min rumskompisar är kompisar som känner varandra förr. (9) De flesta av de var snälla (10) 

men många av de var lite svårt att taskigare. Jag har gott där i tre år och inget har förändra. (11) Jag 

var fortfarande blyg (12) och svårt för mig vara öppet för många människor.  

 

I exempel (7) finns fem kommentarer, 8-12, och olika former av det relationella verbet ”vara” 

används. Eleven utgår från sina personliga upplevelser och i stället för en genreenlig 

beskrivning får läsaren ta del av elevens egna erfarenheter. Tidsuttrycket ”första veckan” är 

ett exempel på kronologisk organisering av texten. Trots att språket uppvisar flera avvikelser 

från målspråket går budskapet fram. Avvikelserna tillsammans med valet av den återgivande 

genren tyder på att elevens skriftspråk fortfarande ligger på en vardagsspråklig nivå. 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att det endast är elev 3-SÅ7 i gruppen med tidigare 

startålder som genreenligt presenterar detaljer om hur det är att vara andraspråkselev. Hans 

detaljer uttrycks på generell nivå och är i viss mån logiskt organiserade. Elev 2-SÅ3 

presenterar tre detaljer, men de avviker från ämnet och den logiska organiseringen brister och 

gör budskapet otydligt. 

4.4.2 Genrestegen detaljer och händelser, senare startålder 

(8)  Det som är bra med andraspråkselev är att man har två språk man kan använda sig utav. Ibland när jag 

letar efter fakta eller pluggar till något prov och förstår inte riktigt på svenska, börjar jag läsa på 

/modersmålet/. Det kan vara tvärtom också, beror på vad det gäller. 

 

Textexempel (8) visar elev 5-SÅ12:s enda detalj, som återfinns i slutet av hennes text (se 

bilaga 8). Detaljen består av tre meningar och skulle kunna analyseras som tre detaljer, men 

eftersom de är logiskt sammanhållna och tillsammans beskriver en aspekt av fenomenet att 

vara andraspråkselev behandlas de här som en enhet. Eleven formulerar först en generell 

utsaga med hjälp av det opersonliga pronomenet ”man”. Därefter exemplifierar hon vad hon 

menar utifrån egna erfarenheter. Den sista meningen som konstrueras med det formella 

subjektet ”det” syftar tillbaka på meningen före och är fullt begriplig. Här visar eleven prov 

på ett utvecklat skriftspråk som gör det möjligt för henne att organisera texten logiskt och 

därmed genreenligt för beskrivande text.  

 Elev 6-SÅ13 har genreenligt placerat ett stycke med fem beskrivande detaljer direkt efter 

klassifikationen.  

(9) Själv tycker jag att det är lite jobbigt ibland för att det känns som man ligger efter hela tiden och kan inte 

göra lika mycket som alla andra. 

(10) Det också känns som alla andra får bättre betyg. 

(11) Jag tycker att det är lättare att vara förstaspråkselev i en svensk skola för att då är allt i deras modersmål 

och de har förtur. 

(12)  Jag tycker att det är lite orättvis för oss som är andraspråkselever för att vi måste göra lika mycket som 

dem fast vi måste kämpa med det för att det är på våran andraspråk.  
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(13)  Jag skulle säga att det var mycket svårare i början än det är nu för att nu kan jag faktiskt förstår.

  

 

Detalj 9-12 beskriver L2-elevers situation i jämförelse med L1-elevers. I både detalj (10) och 

(11) beskrivs andraspråkselevernas situation underförstått när eleven framhåller L1-elevernas 

fördelar gentemot L2-eleverna.  I detaljerna (9), (11), (12) och (13) markerar eleven att det är 

hennes personliga åsikter som presenteras, men detalj (9) är, efter den inledande personliga 

kommentaren, uttryckt i generella ordalag genom användning av pronomenen ”man”. I detalj 

(10)  används formellt subjekt ”det” och passiv form av verbet, men det är underförstått 

elevens personliga känsla det handlar om. Genom att inte bara tala för sig själv utan om ”vi” 

och ”oss” i motsats till ”de”, ”alla andra” och ”dem” distanserar sig eleven något och detalj 

(10), (11) och (12) framstår därmed tillsammans med (9) som något mer generella än detaljen 

i exempel (13), som är personligt formulerad. Elev 6-SÅ13 presenterar alltså fem detaljer, 

varav fyra uttrycks med en viss distans och skulle kunna bedömas som generella. I 

beskrivande genre förväntas attityden vara opersonlig (avsnitt 2.3.1) och här balanserar eleven 

mellan att å ena sidan uttrycka sig i generella ordalag och å andra sidan markera att 

generaliseringarna utgår från egna åsikter. Textuellt lyckas eleven foga samman detaljerna så 

att de fungerar som betydelsebärande information om hur det är att vara andraspråkselev. I 

exempel (10) syftar ”också” tillbaka på föregående mening och binder ihop de två detaljerna. 

Exempel (11), (12) och (13) börjar alla med ”jag” och i exempel (9), (11), (12) och (13) 

används ”för att” genomgående som sambandskonstruktion. Detta gör att texten tappar i flyt, 

men den är logiskt organiserad och budskapet går fram.  

 Elev 7-SÅ14 har skrivit en text som efter bakgrunden består av fyra händelser och en 

avslutande detalj (se bilaga10). I detaljen gör han en, något överraskande, jämförelse mellan 

att vara förstaspråkselev i hemlandet och att vara andraspråkselev i Sverige: 

(14)  Om man jämför att vara förstaspråkselev i /hemlandet/ och andraspråkselev här så tycker jag att det första 

alternativet är mycket svårare eftersom /modersmålet/ är svårt även för /modersmålstalarna/. 

 

Elevens detalj beskriver hur han uppfattar det att vara andraspråkselev. Utan att veta något om 

elevers situation i hans hemland förstår läsaren att eleven tycker att det är relativt lätt att vara 

andraspråkselev i svensk skola och att det beror på att elevens L1 är ett svårare språk än hans 

L2. Bortser man från hans markering av att detta är vad han tycker, kan beskrivningen anses 

ligga på generell nivå. Eleven använder det opersonliga ”man” och talar om första- och 

andraspråkselever i allmänhet. Referensbindningen ”det första alternativet” i meningens 

senare led i exempel (14) och sambandskonstruktionen ”om – så” visar att eleven har 
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strategier för att uttrycka sig skriftspråkligt på en relativt hög nivå och organisera texten 

logiskt.  

 Elev 8-SÅ15 har skrivit en text som följer genrestegen för återgivande genre (se bilaga 11). 

Den avviker från beskrivande genre och innehåller inga detaljer utan är organiserad 

kronologiskt med en serie händelser och avslutas med en avslutning, helt enligt återgivande 

genre. I den en tredje och sista händelsen har eleven kommit fram till hur det är nu och texten 

övergår i presens. Händelsen skulle också kunna identifieras som en del av avslutningen, men 

elevens styckeindelning markerar att texten hör ihop med de två tidigare händelserna och 

avslutningen som följer står i ett eget stycke. 

(15) (7) Här känns det så bra, (8) alla är trevliga och jag trivs, (9) det är lite jobbigt att tänka mig att alla 

mina kompisar i hemlandet som gick i min klass går i universitetet och jag går fortfarande i 

gymnasiet första år, (10) men inget kommer lätt och man måste kämpa på... (11) Det är lite svårare för 

mig som har svenska som andraspråk för det finns många svåra ord som jag inte förstår så det 

behövs lite extra jobb från mig, (12) men efter 3 och halvt år jag är stolt över mig själv att kunna 

det jag kan, svenska är den fjärde språk jag kan  och jag tycker om språket. 

 

Händelsen innehåller sex personliga kommentarer, tre positiva, 7, 8 och 12, och tre negativa, 

9-11, men det positiva intrycket överväger. Verben ”känns”, ”är” och ”kommer” används i 

evalueringarna. ”Kommer” används avvikande, men hindrar inte förståelsen. Den 

kronologiska organiseringen av texten uttrycks med tidsuttrycken ”fortfarande” och ”efter 3 

och halvt år”. Eleven utgår från sina personliga erfarenheter och det enda som möjligen är 

uttryck för en generell beskrivning är kommentar 10 följt av ”och man måste kämpa på…”.  

 Utifrån analysen av språkexemplen kan sammanfattningsvis konstateras att tre av eleverna 

i gruppen med senare startålder, 5-SÅ12, 6-SÅ13 och 7-SÅ14, har med genresteget detaljer 

och uttrycker sig mer eller mindre i generella ordalag medan eleven med den senast 

startåldern, 8-SÅ15, skrivit en personlig text med fungerande kronologisk textbindning, men 

utan detaljer och generaliseringar, som kännetecknar den beskrivande genren.   

4.4.3 Jämförelse, detaljer och händelser 

Tabell 10 Detaljer, tidigare startålder 

Informanter 
Studieår L1 

(antal år) 

Antal detaljer 

Ämnes- 

träff 
Ämnes-avvikelse Generell nivå Individuell nivå 

1-SÅ2 0 0 0 0 0 

2-SÅ3 0 0 3 1 2 

3-SÅ7 2 2 0 2 0 

4-SÅ11 7 0 0 0 0 

Totalt - 2 3 3 2 
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En jämförelse mellan grupperna med tidigare och senare startålder beträffande detaljer visar 

att såväl antalet detaljer som abstraktionsnivån på detaljerna skiljer sig åt mellan grupperna. 

Tabell 10 visar att eleverna 2-SÅ3 och 3-SÅ7 i gruppen tidigare anlända har fått med 

genresteget detaljer i sin text, men det är bara en av dem, 3-SÅ7, som presenterar detaljer 

beträffande ämnet, att vara andraspråkselev i svensk skola, och dessa detaljer ligger på 

generell nivå. Totalt har gruppen tre detaljer på generell nivå. 

Tabell 11 Detaljer, senare startålder 

Informanter 
Studietid L1 

(antal år) 

Antal detaljer 

Ämnes- 

träff 
Ämnes-avvikelse Generell nivå Individuell nivå 

5-SÅ12 6 1 0 1 0 

6-SÅ13 9 5 0 4 1 

7-SÅ14 6 1 0 1 0 

8-SÅ15 9 0 0 0 0 

Totalt - 7 0 6 1 

 

Tabell 11 visar att tre av eleverna i gruppen senare anlända har fått med genresteget detaljer 

och alla tre presenterar minst en detalj på generell nivå. Gruppen har totalt sex detaljer på 

generell nivå, varav elev 6-SÅ13 står för fyra av dem.  
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5 Diskussion 

Studiens syfte har varit att få kunskap om den skriftspråkliga förmågan hos andraspråkselever 

på gymnasiekursen svenska som andraspråk 1 och se om det finns skillnader i den skriftliga 

förmågan mellan elever med tidigare och senare startålder. I detta kapitel sammanfattas 

undersökningens resultat. Först diskuteras elevernas skriftliga förmåga utifrån hur de löst 

uppgiften att beskriva hur det är att vara andraspråkselev i svensk skola med avseende på den 

övergripande textstrukturen för beskrivande genre, närmare bestämt rubrik, klassifikation och 

detaljer. Därefter diskuteras de skillnader i skriftlig förmåga som framkommit mellan 

grupperna med tidigare och senare startålder. Förslag på praktisk tillämpning av resultatet 

samt uppslag till vidare forskning avslutar kapitlet. 

5.1 Övergripande textstruktur och genreträff 

Två elever, 2-SÅ3 i gruppen med tidigare startålder och 6-SÅ13 i gruppen med senare 

startålder, har med alla genresteg i beskrivande genre och har i så måtto full genreträff, men 

alla undersökningens informanter har med genreavvikande steg (se avsnitt 4.1.1 och 4.2.2). 

Eleven 2-SÅ3 med full genreträff har studerat under lång tid i Sverige och kan förväntas ha 

ett fungerande skolspråk på L2, som gör genreträffen i den logiskt organiserade beskrivande 

genren möjlig i hans fall. Eleven 6-SÅ13 har haft tid att utveckla skolspråket på L1 under 9 år 

i skolan i sitt hemland innan hon kom till Sverige, vilket kan tänkas bidra till hennes 

genreträff. Man skulle kunna säga att eleven har skrivit en genreenlig beskrivande text, med 

stöd av den kognitivt mindre krävande återgivande genren (se avsnitt 2.3). Resultatet för elev 

6-SÅ13 ger ett visst stöd till Thomas & Colliers (1997) studie som går ut på att ett utvecklat 

skolspråk på L1 gynnar skolspråksutvecklingen på L2 hos andraspråkselever. Här antyder 

resultatet att den relativt goda skriftliga förmågan hos eleverna 2-SÅ3 och 6-SÅ13 kan ha 

olika orsaker; lång studietid på L2 eller kortare studietid på L2 kombinerat med längre 

studietid på L1. Elev 6-SÅ13:s genreträff, med tre års studier i Sverige, kan dock inte enbart 

förklaras utifrån tid i skolan med L2. Elev 8-SÅ15 har samma förutsättningar som elev 6-

SÅ13 sett till studietid med L1 och L2, men låg genreträff. Här tyder resultatet på att elev 6-

SÅ13:s skriftspråkliga förmåga beror på något mer än studietid. Det skiljer 2 år i startåldern 

mellan 6-SÅ13 och 8-SÅ15, vilket skulle kunna ha betydelse i sammanhanget, men 

osäkerheten är för stor för att uttala sig om varför elev 6-SÅ13 skiljer sig från övriga elever i 

sin grupp. Möjligen kan individuella faktorer ligga bakom elev 6-SÅ13:s genreträff. Elev 3-

SÅ7, som har två genreavvikelser och inte har full genreträff, har studerat tio år i Sverige, 
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men kan inte läsa och skriva på L1. Resultatet skulle kunna tyda på att avsaknaden av ett 

utvecklat skolspråk på förstaspråket hos eleven orsakar en mindre gynnsam utveckling av 

skolspråket (se avsnitt 2.6).  Att elev 4-SÅ11, som studerat 5 år i Sverige och har 9 års 

skolbakgrund på L1, skriver hela sin text enligt en genre som inte kräver ett utvecklat 

skolspråk skulle kunna tyda på att elevens skriftspråksutveckling på L2 av någon anledning 

hindrats. Här ger innehållet i elevens text (se bilaga 7) anledning att fundera över om de 

sociala omständigheter som präglat elevens skoltid i Sverige kan ha spelat in.  

5.2 Rubriksättning 

Alla elever har rubriksatt sina texter, men eleverna med den tidigaste startåldern, 1-SÅ2 och 

2-SÅ3, har valt beteckningarna ”flerspråkig elev” och ”svensk elev” i stället för den 

föreslagna ”andraspråkselev” (se avsnitt 4.4.1 och 4.4.2). Underlaget är för litet för att dra 

några slutsatser av detta resultat, men det verkar som om de elever som växt upp i Sverige 

inte uppfattar benämningen andraspråkselev som helt neutral. Det ligger i linje med 

Håkanssons (2003) genomgång av olika definitioner gällande tvåspråkighet och liknande 

begrepp som går ut på att dessa begrepp alltid har underliggande värderingar och är uttryck 

för den omgivande kontextens syn på de människor och fenomen som avses (se avsnitt 3.4). 

De avvikande rubriksättningarna visar hur genresteget kan användas för att ge läsare en 

förförståelse angående textinnehållet och att det finns skäl att ägna rubriksättning 

uppmärksamhet vid skrivundervisningen i skolan. En rubrik kan, trots att den utgör ett litet 

genresteg, vara betydelsebärande och fungera som en viktig del i en skriftlig 

kommunikationssituation. 

5.3 Klassifikation  

Det genreenliga steget klassifikation som finns med hos tre av eleverna, 1-SÅ2, 2-SÅ3 och 6-

SÅ13, skulle kunna tyda på att deras skriftspråkliga förmåga beträffande beskrivande genre är 

större än de övriga elevernas. De andra eleverna ger en bakgrund, ett genreavvikande steg i 

enlighet med återgivande genre, till de händelser som följer i deras texter (se avsnitt 4.3.1 och 

4.3.2). Den långa tid eleverna 1-SÅ2 och 2-SÅ3 varit i Sverige gör att man kan förvänta sig 

ett resultat i linje med det som undersökningen visar i deras fall. Man skulle också kunna 

tänka sig att just de här två eleverna har med genresteget klassifikation för att de har ett behov 

av att problematisera själva ämnet för skrivuppgiften. Det uppfattade problemet, att de inte 

känner sig som andraspråkselever, kan på något sätt ha provocerat fram klassifikationen. När 

det gäller elev 6-SÅ13 är bakgrundsfaktorerna studietid på L1 och L2 desamma för henne och 
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elev 8-SÅ15 och andra faktorer än studietid kan tänkas ligga bakom elev 6-SÅ13:s 

skriftspråkliga förmåga gällande genresteget klassifikation.  

5.4 Detaljer 

Eleverna 2-SÅ3, 3-SÅ7 och 6-SÅ13 har med två eller flera detaljer. Elev 2-SÅ3 avviker dock 

från ämnet i sina tre detaljer och endast en av detaljerna når generell nivå. Eleven har gått hela 

sin skoltid i Sverige, 14 år, och har haft tillräcklig tid för att kunna nå skolspråklig nivå på 

andraspråket (se avsnitt 2.5). Att elevens språk inte riktigt räcker till kan ha att göra med att 

eleven fått all undervisning på sitt andraspråk och en försiktig tolkning skulle kunna vara att 

resultatet ligger i linje med Thomas & Colliers (1997) studie som visar att utvecklingen av ett 

skolspråk på förstaspråket kan vara en avgörande faktor för en framgångsrik 

skolspråksutveckling på L2 (se avsnitt 2.5 och 2.6). Att elev 3-SÅ7, med kortare tid i Sverige 

än elev 2-SÅ3, visar prov på fler genreenligt formulerade och ämnesanpassade detaljer skulle 

möjligen kunna ha att göra med att eleven haft tid att utveckla L1 under längre tid och även 

gått 2 år i skolan innan han kom till Sverige och började studera svenska (se tabell 1). 

Resultatet kan eventuellt kopplas till Magnussons (2011) studie som visar att 

andraspråkselever som börjar studera svenska efter 7 års ålder tycks ha en fördel framför 

elever med en startålder mellan 4 och 7 år när det gäller förmågan att använda GM i sitt 

skriftspråk (se avsnitt 2.4), men några säkra slutsatser kan inte dras. Beträffande elev 6-SÅ13 

tyder resultatet på att elevens skriftspråk håller för att ge en delvis generell och logiskt 

organiserad beskrivning av hur det är att vara andraspråkselev. Eleven har endast studerat 3 år 

på L2, men hennes studier på L1 under 9 år innebär att hon haft tid att utveckla ett skolspråk 

på förstaspråket och det skulle kunna vara en bidragande orsak till hennes skriftspråkliga nivå 

i detaljerna, men kan inte ensamt förklara resultatet. Elev 8-SÅ15 har inte presenterar några 

detaljer eller generella utsagor, men har precis som elev 6-SÅ13 studerat 9 år i sitt hemland 

och de har varit lika länge i Sverige. Skillnaden mellan elevernas skriftspråkliga förmåga 

beträffande beskrivande genre kan inte förklaras utifrån undersökningens teoretiska ramar. 

Det finns anledning att anta att andra faktorer, som inte framgår av bakgrundsinformationen, 

ligger bakom resultatet beträffande elev 6-SÅ13:s skriftliga förmåga när det gäller den 

beskrivande genren på L2. 

 En tendens i materialet när det gäller genreträff och genreavvikelse beträffande genresteget 

detaljer är att de elever som har få eller inga genreenliga detaljer i stället, förutom när det 

gäller elev 1-SÅ2, har flera genreavvikande händelser i sina texter (se tabell 3 och 4 i avsnitt 

4.1.1 och 4.1.2). De genreavvikelser som kan iakttas hos dessa informanter visar en övergång 
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till återgivande genre, som organiseras kronologiskt och inte ställer samma krav på elevernas 

skriftspråkliga förmåga som den logiskt organiserade beskrivande genren gör. Det tycks 

finnas ett samband mellan elevers skriftspråkliga förmåga och genreval. Så länge en 

andraspråkselev inte utvecklat sitt skriftspråk och skolspråk på andraspråket tillräckligt är det 

ändå möjligt för eleven att åstadkomma en text som fungerar och kan kommunicera ett 

relativt tydligt budskap i en kronologiskt organiserad genre, såsom återgivande genre. Om 

samma elev däremot ställs inför en skrivuppgift som kräver ett mer utvecklat skriftspråk kan 

det leda till ett avsteg från genre. Genreavvikelsen skulle, uttryckt i positiva ordalag, kunna 

ses som en språklig strategi hos eleven gällande den övergripande textstrukturen.  

5.5 Skillnader mellan tidigare och senare startålder 

De två grupperna med tidigare och senare startålder står inte i någon skarp kontrast till 

varandra. Resultatet visar att av åtta elever är det 2-SÅ3 och 6-SÅ13 som har full genreträff, 

en från gruppen med tidigare startålder och en från gruppen med senare startålder (se avsnitt 

4.1.1. och 4.1.2). I båda grupperna finns det alltså elever som visar tecken på en mer 

utvecklad skriftlig förmåga beträffande den beskrivande genren.  

 Det är vidare två av åtta elever som skriver hela sina texter i den genreavvikande 

återgivande genren; 4-SÅ11 och 8-SÅ15, en från gruppen med tidigare startålder och en från 

gruppen med senare startålder (se avsnitt 4.1.1. och 4.1.2). Här tycks inte heller startåldern 

resultera i några tydliga skillnader mellan grupperna. I båda grupperna finns det elever som 

visar tecken på att de ännu inte har en skriftspråklig förmåga som räcker till för att behärska 

den beskrivande genren. Elev 4-SÅ11 skulle kunna räknas till gruppen med senare startålder, 

då hon startade sina studier på L2 endast ett år tidigare än elev 5-SÅ12 och i så fall visar 

resultatet en tendens åt att senare startålder kan ha ett samband med fullständig 

genreavvikelse till beskrivande genre, som ligger närmare vardagsspråket (se avsnitt 2.4). 

 Genresteget detaljer skiljer grupperna åt. I gruppen tidigare anlända har endast en elev, 3-

SÅ7, formulerat detaljer om hur det är att vara andraspråkselev i svensk skola på generell 

nivå, medan det i gruppen senare anlända är tre elever, 5-SÅ12, 6-SÅ13 och 7-SÅ14, som har 

med minst en detalj på generell nivå (se avsnitt 4.4.3, tabell 9 och 10 ).   

 Förhållandet mellan startålder och skriftspråklig förmåga beträffande beskrivande genre 

hos andraspråkselever på gymnasiet tycks inte beskriva något enkelt samband mellan tid och 

förmåga, vilket tyder på att andraspråkselevers skriftspråk påverkas av många olika faktorer.  
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  Någon tydlig skillnad mellan andraspråkselever med tidigare respektive senare startålder 

kan inte utläsas av resultatet, men det visar att senare anlända elever kan nå skolspråkliga 

kvalitéer i sin skriftliga förmåga på sitt andraspråk efter 3 – 5 år i Sverige.  

5.6 Praktisk tillämpning och vidare forskning 

Undersökningen visar att en fungerande, relativt välskriven text i en genre kan betyda att 

eleven undviker eller inte har förmåga att skriva enligt en annan genre som ställer högre 

skriftspråkliga krav. Som lärare bör man vara medveten om att olika genrer ställer olika krav 

på ett utvecklat skriftspråk vid val av skrivuppgifter och vid bedömning av elevers 

skriftspråkliga förmåga. Kunskap om olika genrers övergripande textstruktur och språkliga 

drag kan hjälpa både lärare och elever att se styrkor och svagheter i den skriftspråkliga 

förmågan. Om en elev uppvisar en fungerande skriftspråklig förmåga beträffande de 

kronologiskt organiserade genrerna behöver han eller hon också utmanas att utveckla de 

logiska genrerna, som ställer högre krav på ett utvecklat skol- och skriftspråk (se avsnitt 2.3).  

 Det resultat som redovisas beskriver åtta elevers skriftliga förmåga ur ett genreperspektiv. 

Det är en liten grupp och de tendenser som framkommer skulle behöva ställas mot fler 

undersökningar för att ge en säkrare bild av gymnasieelevers skriftspråkliga förmåga på L2. 

Skrivuppgiftens utformning (se bilaga 1) är tänkt att resultera i texter skrivna i enlighet med 

beskrivande genre, men informanterna i undersökningen har inte fått explicit undervisning i 

den genren på den kurs de går, svenska som andraspråk 1. Det betyder att de texter som utgör 

undersökningens material visar elevernas intuitiva, eller tidigare utvecklade skriftspråkliga 

förmåga beträffande beskrivande genre. Att utgå från ett skrivet material som inte föregåtts av 

genreundervisning kan göra genreträffen i sig, och eventuella genreavvikelser, till en tungt 

vägande del i en analys av gymnasieelevers skriftspråkliga förmåga. Det vore intressant om 

fler prövade, och gärna utvecklade, den metoden. Flerspråkiga ungdomar i de övre tonåren 

har inte varit föremål för SFL-inriktad forskning i någon större utsträckning (Magnusson, 

2011:4) och ytterligare undersökningar som beskriver andraspråkselevers skriftspråkliga 

förmåga på gymnasienivå ur ett genreperspektiv skulle bidra till ökad kunskap inom 

forskningsfältet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Skrivuppgift 

Beskriv hur det är att vara andraspråkselev i en svensk skola 
 

BAKGRUND  

Hösten 2012 fanns det i Sverige ca 360 000 elever som studerade på gymnasiet. Av dem var det 

många som läste svenska som andraspråk. På det kommunala gymnasiet här i stan är det drygt 250 
elever som läser svenska som andraspråk det här läsåret – och du är en av dem. 

 

VAD SKA DU SKRIVA? 
Du ska göra en beskrivning av en andraspråkselev och hur den eleven tycker att det är att gå i svensk 

skola och studera på sitt andraspråk. Om du vill kan du ta dig själv som exempel och skriva i jag-form. 

Du kan också välja att skriva i tredje person och berätta om någon annan, påhittad person, som är 

andraspråkselev. I båda fallen kan du utgå från dina egna erfarenheter; du vet och kan beskriva 
situationer i skolan som har med flerspråkighet att göra. Även om du utgår från dig själv, får du gärna 

skriva om sådant som du tror gäller för de flesta andraspråkselever. 

 
Din beskrivning kan handla om lektioner, raster eller andra situationer i skolan.  

 

Du kan beskriva en situation eller händelse, positiv eller negativ, som har att göra med 
tvåspråkigheten.  

 

I din text kan du också beskriva hur det känns att vara andraspråkselev. 

 
Du får gärna jämföra hur det är i början när man är andraspråkselev med hur det blir efter en tid och 

hur du tror det kan bli i framtiden. Eller jämföra hur det är att vara förstaspråkselev i ett annat land 

med hur det är att vara andraspråkselev i Sverige. Eller hur det är på modersmålslektionerna jämfört 
med de andra lektionerna i skolan. Om du vill kan du skriva om vad du tror det är för skillnad mellan 

att vara andraspråkselev och förstaspråkselev i en svensk skola – om du tror att det finns några sådana 

skillnader. 
 

HUR SKA TEXTEN SE UT? 

Du kan tänka att texten ska ingå som ett kapitel i en bok. Du får själv välja rubrik eller använda 

rubriken: Att vara andraspråkselev i svensk skola. Dela in texten i stycken.  
 

VEM SKRIVER DU FÖR? 

Tänk dig att du skriver för personer som vill lära sig mer om tvåspråkighet. Syftet med din text är att 
de ska få information om hur det är att vara andraspråkselev i Sverige idag. Du kan tänka dig att till 

exempel lärare, rektorer eller skolpolitikerna i X-stad – eller kanske utbildningsministern ska läsa din 

text. (Jag kan inte lova att det blir så, men man vet ju aldrig!) 

 
Du skriver också för dig själv. När man skriver om något kan man ibland upptäcka saker som man inte 

visste att man visste! Kanske du lär dig något om dig själv när du skriver den här texten. 

 
Till sist skriver du också för den undersökning som jag ska göra, men det behöver du inte bry dig om, 

det är mitt ansvar. Oavsett hur och vad du skriver är jag glad för att du gör det. Era texter kommer att 

hjälpa mig att skriva min uppsats och tillsammans kan vi kanske bidra med något till 
andraspråksforskningen. 
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Bilaga 2 Information om deltagande i skrivundersökning  

Sedan i höstas går jag, Karin Gunnarsson, en kurs i svenska som andraspråk för lärare på 

Uppsala Universitet, Institutionen för nordiska språk. Den sista delkursen är ett 

examensarbete i Svenska som andraspråk C, 15 hp. Jag har valt att undersöka och skriva en 

uppsats om andraspråkselevers skriftspråk och därför ber jag dig nu om hjälp. Det jag skulle 

vilja är att du skriver en text som jag får använda i min undersökning. Jag kommer bara att 

använda din text i detta syfte. 

 

Skrivuppgiften du ska få göra handlar om att vara andraspråkselev i svensk skola. Du får en 

tydlig beskrivning av uppgiften när vi ses nästa gång. 

 

När min undersökning är klar och min uppsats är godkänd läggs den ut på nätet och blir 

offentlig, men ditt och skolans namn kommer inte att finnas med. Det är mitt ansvar att du är 

anonym och inte kan identifieras i uppsatsen. 

 

Den text du skriver och skickar till mig får du naturligtvis spara och ha kvar själv. Det är din 

text, som du bestämmer över. Om du skulle ångra dig och inte vill att jag använder din text får 

du när som helst kontakta mig och säga till, så tar jag bort den från undersökningen. 

 

I undersökningen kommer jag inte att använda alla texter, men jag kommer att läsa alla – och 

säkert lära mig mycket! De texter som jag använder kommer att finnas med i min 

undersökning som bilagor. 

 

Du får gärna ta del av uppsatsen, eller en sammanfattning av den, när den är färdig. 

 

Om du behöver rådgöra med vårdnadshavare innan du bestämmer dig för om din text ska vara 

med i undersökningen kan du göra det och meddela mig senare. Själva skrivuppgiften är en 

del av din kurs i svenska som andraspråk, så den kan du vara med på ändå. 

 

TACK på förhand! 

 

Karin Gunnarsson 

mejladress: karin.gunnarsson@skola.x-stad.se 

mobil: 073-xxx xx xx 

  

mailto:karin.gunnarsson@skola.x-stad.se
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Bilaga 3 Enkät 

 

Ålder _______ Kön ____________  Gy-program _________ 

 
 

Tid i svensk förskola 

 

Jag har gått _____ år i svensk förskola. Jag började när jag var ____ år. 

 

Kommentar: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Tid i svensk skola 

 

Jag började i svensk skola när jag var _____ år.  
 

Kommentar: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Tid i skola innan du kom till Sverige 

 

Jag har gått _____ år i skola i ____________________ (land). 

 

Kommentar: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Modersmål 

 

____________________________  

 

Kommentar:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Ytterligare språk  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Kommentar: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Läsvanor på fritiden  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Andra fritidsintressen 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Jag om fem år 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 Elevtext 1-SÅ1  

GENRESTEG 

RUBRIK 

Att vara flerspråkig elev i en svensk skola 

 

KLASSIFIKATION 

Att vara flerspråkig elev i en svensk skola känns inte direkt som en skillnad än att vara en som går i svenska som 

första språk. Skillnaden är väl att vi som går på svenska som andraspråk har ett annat ursprung än de som går i 

svenska som första språk. Jag, till exempelt, är född här i Sverige precis som de som läser svenska som första 
språk, men skillnaden mellan mig och dem är att jag har allid gått i en engelsk talande skola och kanske inte 

förstår svenska lika bra eftersom jag läst de mesta kurserna på Engelska. Men annars har jag igentligen alltid läst 

svenska som förstaspråk, eller vad man ska kalla det. Förens nu i A-stad då jag började i gymnasiet här.  

 

BAKGRUND 

Jag är ursprungligen från /hemlandet/ men har bott i B-stad i 14 år, alltså tills förra året då flyttade till A-stad. 

 

AVSLUTNING 

Jag tycker och tror personligen att jag går här endast för att jag inte har skjött mig de senaste åren och för att jag 

gått om 2 år i gymnasiet. Annars så känns det bara som att jag går en sfi kurs där man lär sig svenska Eftersom 

man nyss kommit till Sverige Eller något. 
 

 

(skrivet för hand, omskrivet av mig, utan ändringar) 

Bilaga 5 Elevtext 2-SÅ3 

GENRESTEG 

RUBRIK 

Att vara en svensk elev  

 

KLASSIFIKATION 

För mig som kom in till Sverige redan som barns ben blir det svårt att jämföra mig själv med en förstaspråkselev 

eftersom jag klassar mig själv som en förstaspråkselev då jag under hela min barndom pratat mer svenska än vad 
jag pratat mitt eget hemspråk,  

 

HÄNDELSE 1 

när jag var liten så började jag prata /första språket/ de 4-5 första åren men efter den korta tiden av mitt liv insåg 

min ensam stående mamma att hon även ville att jag skulle kunna tala hemspråket /andra språket/ från landet 

/landets namn/ där vi härstammar ifrån, men under tiden jag lärde mig dom två språken i hemmet så höll jag 

endå på att lära mig det svenska språket enda sedan jag var 3 år gammal i dagis, förskola och en idag här i skolan 

så vet jag inte vilket som blir mitt hemspråk då jag talar /första språket/ och /andra språket/ med mina föräldrar 

samtidigt som jag pratar svenska med mina två äldre syskon.  

 

HÄNDELSE 2 

Jag har läst Svenska som andra språk från första skolåret enda fram tills det sjätte, sjuan till det nionde året läste 
jag vanlig svenska men jag åter gick sedan till Svenska som andra språk i gymnasiet eftersom jag insåg  att jag 

inte hade hängt med i utvecklingen på samma sätt som de svenskfödda eleverna eftersom deras föräldrar även 

talar språket hemma så lär de sig mycket mer än vad jag gör då mina föräldrar i hemmet lär mig ett helt annat 

språk, det fick mig även att inse att jag tyckte (1) att språk lärandet började bli svårare för mig då jag kan 4 

språk flytande därför så började jag läsa svenska som andra språk igen. 

 

DETALJ 1 

Skillnaden mellan svenska som andra språk och vanlig svenska är att det är lite mer avancerade ord som är 

svårare och förstå  

 

DETALJ 2 
men resterande uppgifter också tycker jag är rätt så lika  
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DETALJ 3 

och vad det gäller resterande ämnen som involverar det svenska språket så är det ju ingen stor skillnad vilken 

svenska kurs man än läser för att orden är densamma ändå.  

 

AVSLUTNING 

Varför jag valde att säga att /första språket/ och /andra språket/ som mitt hemspråk det är för att det var de första 

språken jag blev bekant med före svenskan och engelskan samt att det är mina föräldrars hemspråk.  

Bilaga 6 Elevtext 3-SÅ7 

GENRESTEG 

RUBRIK 

Att vara andraspråkselev i en svensk skola 

 

BAKGRUND 

Mitt namn är Paul /efternamn/ och jag kommer från ett litet land som heter /hemlandet/ som ligger mitt i Afrika.   

HÄNDELSE 1  

jag kom till Sverige när jag var 7-8 år och när jag började på skolan (1) då tyckte jag att det var ganska svårt 

att passa in med svenskarna för jag kunde inte samma språk som dom men ensak hade vi gemensamt och det 

var fotboll när vi fick rast , det var det enda vi gjorde på raster. På lektioner då var det inte så mycket som hände 

(2) men det var alltid svårt att kommunicera med svenskarna och lärarna och om även man inte förstog  nåt 

så kunde man inte lägga upp handen för man visste inte hur man skulle fråga läraren plus att jag inte kunde 
engelska heller (3) så det var det som gjorde allt så svårt. 

 

DETALJ 1 

Men i framtiden kan det vara negativ för att man glömmer massor saker från sitt vanliga språk,  som tex nu när 

jag har bott i Sverige ganska länge så har jag glömt nästan bort mitt eget språk för jag pratar inte så mycket 

svenska för jag alltid med mina kompisar och dom pratar bara svenska. 

 

DETALJ 2 

Men i framtid kan det vara positiv att kunna prata fler språk för att det finns vissa jobb som det behövs att kunna 

flera språk , som tex taxi chaufför , om du är taxi chaufför och det kommer in nån som inte kan svenska är det 

alltid bra om du kan nåt annat språk och om du har tur så kan ni prata samma språk. 

Bilaga 7 Elevtext 4-SÅ11 

GENRESTEG 

RUBRIK 

Att vara andraspråkselev i svenskanskolan 

 

BAKGRUND 

Jag har gått i svenska skolan 5 år och nu studera jag på /gymnasieskola/ /nuvarande stad/  gymnasiet och jag läsa 

svenska som andra språk. 

 

HÄNDELSE 1 

När jag först började i svenska skolan har jag gott i /grundskola 1/ där jag började svenska från början 

tillsammans med barnen från olika länder. (1) Det var väldigt svårt för mig att förstår. De första månader 
pratar jag oftast bara Engelska. När jag inte förstå svenska så pratade engelska istället. (2) Och har jag lite 

bättre med språket men samtidigt inte på grund av min klass kommarat är från andra länder. Jag har gått 

där i ett år och ska snart börjar på vanligt grundskolan. När jag slutade där tycker jag att jag kunde lite svenska i 

alla fall.  

 

HÄNDELSE 2 

(3) Jag alltid tycker att börjar i svenska skolan skulle det blir lättare för mig att lära språket  och lära 

känna andra människor och skaffa svenska kompisar. (4) När jag väl börjar i svenska klass med svenska  

elever var det svårare än jag hade trodd. Först trodde jag att skulle får många av kompisar och snälla mot mig 

som jag började i /grundskola 1/ där alla är kompisar och snälla mot varandra, kanske på grund av att vi alla är 

från olika länder och kunna förstå varandra (5) men det här  var tvärtom, jag blev mobbad i några år där (6)  
jag börjar där hade svårt att skaffa vänner. (7) Jag känna mig utanför  och vill bara ger upp. Men tillslut 
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har jag fått riktiga vänner trots allt. Men när allt började blir bra var jag tvungen att byta skolan på grund av min 

familj skulle flytta. 

 

HÄNDELSE 3 

Jag började i /grundskola 2/ . (8) Första veckan var det svårt för mig att komma in i det nya klassen, många 

av min rumskompisar är kompisar som känner varandra förr. (9) De flesta av de var snälla (10) men många av 

de var lite svårt att taskigare. Jag har gott där i tre år och inget har förändra. (11) Jag var fortfarande blyg 

(12) och svårt för mig vara öppet för många människor.  

 
AVSLUTNING 

Nu när jag har börjar på Gymnasiet hade många saker hade förändra. Jag blev inte mobbat längre och har 

faktiskt skaffa mig kompisar. Och även min svenska språket. 

Bilaga 8 Elevtext 5-SÅ12 

GENRESTEG 

RUBRIK 

Att vara andraspråkselev i svensk skola 

 

BAKGRUND 

Jag heter Alina och går första året på ”studieförberedande” programmet på /gymnasieskola 1/. Jag kommer från 

/hemlandet/ och jag har bott i Sverige i 5 år. Jag trivs bra här och studerar 4 språk, /modersmålet/ som 
modersmål, svenska som andra språk, engelska och spanska. Jag tycker om alla 4 och vill bara lära mig mer och 

mer, kunna förbättra mig.  

 

HÄNDELSE 1 

När jag kom från /hemlandet/ kunde jag flytande a-språk,kunde skriva och läsa och det kan jag fortfarande. Jag 

började i en internationell klass på /grundskola 1/, (1) Jag som redan kunde läsa och skriva hade inte så svårt 

för att lära mig läsa och skriva på svenska (2) men det fanns andra elever från andra länder som hade det 

mycket svårare. Jag började kommunicera med lärarna och kompisar på engelska men desto mer jag kunde 

svenska började använda svenska språket. Jag ville lära mig så snabbt som möjligt (3) eftersom att inte kunna 

landets språk man befinner sig i är verkligen jobbigt. (4) Jag kände mig inte så tryggt (5) och var rädd 

när nån ville fråga något. Men vi övade och övade och efter ett år fick jag hoppa in i ett svenskt klass. 
 

HÄNDELSE 2 

Jag fick svenska kompisar och de hjälpte mig jätte mycket. De lärde mig massor med nya ord och bättre uttal. (6) 

Jag kände mig tryggare och tryggare och vågade säga mer. 

 

HÄNDELSE 3 

Nu har jag gått i svenskt klass i 4 år. Från 7an-9an hade jag alltid nån i klassen som var från ett annat land. Men 

nu på gymnasiet är jag den enda invandrare i klassen och jag vågar prata men när vi ska ha någon redovisning 

(7) blir jag alltid nervös och orolig att jag kommer säga fel eller bryta till a-språk. (8) Det känns som att 

man känner sig tryggare när man har någon annan invandrare i klassen. Som tur på valde jag Svenska som 

andra språk (9) och här känner jag mig tryggast att prata. 

 
DETALJ 1 

Det som är bra med andraspråkselev är att man har två språk man kan använda sig utav. Ibland när jag letar efter 

fakta eller pluggar till något prov och förstår inte riktigt på svenska, börjar jag läsa på /modersmålet/. Det kan 

vara tvärtom också, beror på vad det gäller.  

 

AVSLUTNING 

Jag känner att modersmålet är som ett stöd, om man kan läsa, skriva och prata på sitt språk så kan man alltid 

vända sig till den och det hjälper. 

Bilaga 9 Elevtext 6-SÅ13  

GENRESTEG 

RUBRIK 

Att vara andraspråkselev i en svensk skola 
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KLASSIFIKATION 

*Jag ska skriver om hur det är att vara andraspråkselev i en svensk skola. Jag tycker att det är annorlunda 

beroende på vem man är men jag antar att det är ganska lika från person till person. 

 

BAKGRUND 

Jag heter Mary och jag kommer från /hemlandet/. Jag flyttade till Sverige för ungefär 3 år sedan med min 

mamma och två systrar.  Jag spenderade första året här i förberedelseklassen på /grundskolans namn/ i /mindre 

tätort utanför stan/ men efter det byt jag till en ”vanlig klass”. 
 

DETALJ 1 

*Jag ska börja med att förklara hur det känns.  

Själv tycker jag att det är lite jobbigt ibland för att det känns som man ligger efter hela tiden och kan inte göra 

lika mycket som alla andra. 

 

DETALJ 2 

Det också känns som alla andra får bättre betyg. 

 

DETALJ 3 

Jag tycker att det är lättare att vara förstaspråkselev i en svensk skola för att då är allt i deras modersmål och de 
har förtur. 

 

DETALJ 4 

Jag tycker att det är lite orättvis för oss som är andraspråkselever för att vi måste göra lika mycket som dem fast 

vi måste kämpa med det för att det är på våran andraspråk.  

 

DETALJ 5 

Jag skulle säga att det var mycket svårare i början än det är nu för att nu kan jag faktiskt förstår. 

 

HÄNDELSE 1 

*Nu ska jag skriva om hur det har varit för mig sen jag flyttade hit.  

(1) I början när jag var i förberedelseklassen tycker jag att det var ganska svårt 

och ville absolut inte prata svenska för att jag tyckte att alla i min klass skulle skratta (alla hade varit i Sverige 

minst 2år). Men jag kunde skriva, läsa och förstår vad alla sa det var bara att jag ville inte pratar. Sen så sa min 

lärare till mig att om jag började inte pratar snart skulle jag var fast i den klassen i flera år (och det ville jag inte). 

Så då började jag pratar (2) och det blev lättare och lättare. 

 

HÄNDELSE 2 

Efter ett år fick jag byta klassen med två av mina kompisar (3)vilket jag tycker var jättespännande. Men i 

slutade blev det att jag bara pratade med dem för att de skrattade inte åt mig. Vi bråkade efter ett tag och jag 

skulle inte vara ensam så du började jag var med andra tjejer i klassen och de skrattade inte åt mig (4) så jag 

blev ganska glad. (5) Jag tycker förfarande att det är jobbigt att prata med förstspråkselever och pratar 

mycket mer lugnt och tänker inte så mycket när jag är med mina andraspråks kompisar. 
 

AVSLUTNING 

Så äntligen tycker jag att det är ganska svårt och lite orättvist att vara andraspråkselev i en svensk skola. Många 

frågar mig om jag skulle varit gladare om jag hade stannat i /hemlandet/ men det tycker jag inte, jag har alla 

mina kompisar här och kanske jag ska flytta tillbaka efter universitet men inte än. 

Bilaga 10 Elevtext 7-SÅ14 

GENRESTEG 

RUBRIK 

Hur det är och vara 

andraspråkselev. 

 
BAKGRUND 

Hej jag heter..... och jag är andraspråkselev. Jag föddes 1996 i /hemlandet/, i /hemlandet/ så gick jag både i dagis 

samt ungefär  6 år i skolan. Jag flyttade hit 2009, och började på en språkskolan efter en månad, där gick jag i ett 

år tills jag fick börja på en svensk skola och det var inte här i B-stad utan i A-stad dit jag kom först. 
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HÄNDELSE 1 

I C-stad gick jag i skolan i 2 år alltså 7an och 8an, där började jag då studera svenska som andraspråk, (1) det 

gick ganska okej tycker jag, vi fick göra roliga saker som till exempel att göra sitt eget reklam för något man 

tycker om och sedan visa det för klasen. 

 

HÄNDELSE 2 

När jag skulle börja i 9an flyttade jag hit så började jag förstås med svenska som andraspråk här, (2) det gick 

ganska bra med, fast vi började med tråkiga saker med som till exempel skriva krönikor, skriva reportage och 
annat.  

 

HÄNDELSE 3 

Nu går jag på /Gymnasie skolan/ och går på svenska som andra språk på /samma skola, annat skolhus/, här 

skriver vi också krönikor, referat och sånt (3) och det är ju väl sådär, (4) det som jag tycker mest om på våra 

lektioner är att vi läser ganska mycket och det är väl bra. 

 

DETALJ 1 

Om man jämför att vara förstaspråkselev i /hemlandet/ och andraspråkselev här så tycker jag att det första 

alternativet är mycket svårare eftersom /modersmålet/ är svårt även för /modersmålstalarna/. 

Bilaga 11 Elevtext 8-SÅ15 

GENRESTEG 

RUBRIK 

Att vara andraspråkselev i svensk skola 

 

BAKGRUND 

2010 kom jag till Sverige, jag va 15 år gammal och skulle börja i gymnasiet i mitt hemland /hemlandet/. Jag 

bodde i /mindre samhälle/ som är 1 timme långt från /nuvarande stad/, jag gick i skolan där och va med barn som 

var 6-13 år, jag va äldst men det va enda klass som fanns för utländska elever som vill lära sig språket, jag hade 

några lektioner med svenska elever som gick 9an som matematik, engelska, musik och bild. 

 

HÄNDELSE 1 
(1) Det va så svårt att flytta från mitt hemland och komma till det där, va med småbarn i klassen (och kunna 

inte språket. (2) Det var tufft (3) och jag mådde inte så bra för jag kunde inte förstå nåt andra säger, om nån 

skrattar eller kollar på mig så trodde jag (4) att det var nåt fel med mig. I /hemlandet/ börjar man gymnasiet när 

man är 15 men här i Sverige det är 16. (5) I /skolan i det mindre samhället/ var det så svårt utan kompisar 

och jag pratade inte alls svenska, inte ens ett ord. 

 

HÄNDELSE 2 

När jag fyllde 16 år så började jag i /gymnasieskola i nuvarande stad/ och där finns det många klasser för 

utländska elever, (6) där var det lättare att våga prata svenska för ingen pratade den perfekta svenska och min 

lärare va utländsk så hon hjälpte oss jätte mycket och förklarade allt så bra, efter fyra terminer i 

/gymnasieskolans namn/ fick jag mina betyg i 9ans nivå och jag hade bra betyg och blev tagen i /annan 

gymnasieskola i nuvarande stad/ för att läsa gymnasiet  nivå och jag valde /studieförberedande program/.  
 

HÄNDELSE 3 

(7) Här känns  det så bra, (8) alla är trevliga och jag trivs, (9) det är lite jobbigt att tänka mig att alla mina 

kompisar i hemlandet som gick i min klass går i universitetet och jag går fortfarande i gymnasiet första år, 

(10) men inget kommer lätt och man måste kämpa på... (11) Det är lite svårare för mig som har svenska som 

andraspråk för det finns många svåra ord som jag inte förstår så det behövs lite extra jobb från mig, ( 12) 

men efter 3 och halvt år jag är stolt över mig själv att kunna det jag kan, svenska är den fjärde språk jag kan  

och jag tycker om språket. 

 

AVSLUTNING 

Alla lärare jag haft är duktiga och förklarar jätte bra, nu förtiden det känns inte så tufft att vara en utländsk elev 
som första året jag kom till Sverige, när man kan språket allt blir lättare.  

 


