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Sammandrag 
Denna studies syfte är att undersöka hur språkutvecklingen ser ut hos fem nyanlända elever, 
när det gäller meningslängd och användning av konnektivbindning. Eleverna har gått på 
utbildningen Introduktionsprogrammet språkintroduktion sedan den första mars 2016. Vid-
are syfte är att undersöka vilka svårigheter de fem språkintroduktionseleverna anser sig ha 
med att skriva på andraspråket – svenska. 

För att kunna genomföra studien har en kvalitativ undersökning använts, byggt på 
textanalys och semistrukturerade elevintervjuer. Textanalysen genomförs på elevernas tre 
texter, som skrevs i maj, i augusti och i oktober 2016. Analysen av de femton elevtexterna 
utförs i tre moment. I moment ett markeras alla syntaktiska meningar; i moment två markeras 
alla explicita satskonnektiver i elevernas texter och i det sista analysmomentet klassificeras 
elevernas satskonnektiver utifrån textbindningstyperna additiv, temporal, komparativ eller 
kausal. De semistrukturerade elevintervjuerna genomförs för att få fram vilka tankar språk-
introduktionseleverna anser sig ha om att skriva på målspråket. 

Textanalysen visar att elevernas meningslängd och användning av satskonnektiver ökar 
i takt med att elevernas skrivuppgifter får en mer komplex utformning. Eleverna använder 
fler varianter av konnektivbindningar och fler varianter av satser i skrivuppgift 3 jämfört med 
skrivuppgift 1 och 2. Elevernas meningar och texter är alltså längre i oktober 2016 än i maj 
2016. I elevintervjuerna, framkommer att de fem språkintroduktionseleverna inte anser sig 
ha några problem med att skriva på andraspråket. De har inga svårigheter att sätta ut punkt 
och stor bokstav eller att använda konjunktioner, subjunktioner eller konjunktionella adverb 
för att ge texten ett sammanhang och för att utöka meningslängden. Trots att eleverna anser 
sig ha de grammatiska kunskaper som behövs för att klara av att skriva korrekta texter visar 
dock textanalysen att de, vid tillfället för skrivuppgifterna, har brister i både meningsindelning 
och satskonnektivanvändning.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Språkintroduktion, svenska som andraspråk, textlingvistik, textanalys, grafisk 
mening, syntaktisk mening, meningslängd, textbindning, konnektivbindningstyp. 
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1 Inledning 
Jag är favoritplats Dhaka. Det är Bangladesh huvudstad Dhaka. Det är vacker 
plats. Dhaka bor många folkerna. Dhaka är väggen många blommorma. 
Dhaka har en Djur park. Det har Lijon, elefant, orm, Apa, Stora biggnad. Det 
har havet. Allt simma, båda. Dhaka jätte bra värder 35°. Altid varm. Dhaka 
köpa maten litten pengar. Dhaka har alltid concert. Allt lyssnar musik. Dhaka 
har en bio. Det är mycket vacker. Det är titta på flim. så mycket glad. Vi köpa 
kläder litte pengar. Så vi resar till Dhaka. Litte pengar. folk mycket bra prata. 
Alltid folken hjälp mig. Så Dhaka är mycket vacker. Jag mycket glad och roligt. 
Jag ska åka till Dhaka nästa sommaren. (Elev 5:2) 
 

Texten är skriven av en nyanländ ungdom som varit i Sverige nästan ett år när texten skrevs. 
Eleven som går på Introduktionsprogrammet språkintroduktion och som läser svenska som 
andraspråk ska ”skriva olika slags texter med viss språklig variation” med ”enkel textbindning 
och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer” med ett 
”enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk”, enligt Skolverket (2016c:268). Eleven har 
använt sig av textbindningens olika markörer – referens- och konnektivbindning samt bind-
ning med tematik. Referensbindningen i texten består av en totalupprepning av ordet Dhaka, 
som förekommer vid 12 tillfällen. Texten innehåller också en tematisk bindning, där den 
rematiserande bindningen exempelvis är ”bio” och den tematiserande bindningen är ”det” i 
”Dhaka har en bio. Det är mycket vacker”. Tema-rema-bindningen är ett exempel på en tema-
tisk upprepning. Dessutom använder eleven tre sambandsmarkörer – två så-markörer mellan 
två huvudsatser och en och-markör mellan två adjektivfraser – vilket tyder på att eleven har 
någon sorts kunskap om konnektiver och om satsers samband. Så vad menar Skolverket med 
en ”enkel textbindning”? 

Textbindningen är viktig att uppmärksamma i skolan (Danielsson 2013:182; Hagberg-
Persson & Wiberg 2013:22, 28; Palmer & Östlund-Stjärnegårdh 2015:30). Den ska inte bara 
fungera i berättande-beskrivande texter utan också i ”förklarande, utredande, instruerande 
och argumenterande texter” (Skolverket 2016c:264). Den flerspråkiga eleven ska alltså kunna 
skapa ett samband mellan kontext och text i sin andraspråkstext, för att klara av studier i 
skolans senare årskurser (Magnusson 2013:640). Elevens texter ska alltså innehålla analytiska 
tankar och inte bara ett reproducerat innehåll, vilket kan vålla problem eftersom eleven, som 
skrivit texten om Dhaka, kommer från en skolbakgrund där ett reflekterande förhållningssätt 
och ett diskursivt skrivande inte är vanligt (Bouakaz & Bunar 2015:275; Hagberg-Persson & 
Wiberg 2013:28). Genom att skriva komplexa texter, där eleven tänker och skriver abstrakta 
tankar, utvecklas andraspråket (Danielsson 2013:182; Hagberg-Persson & Wiberg 2013:22, 
28; Palmer & Östlund-Stjärnegårdh 2015:30; Skolverket 2012:82).  

Klarar eleven de kunskapskrav som Skolverket kräver? Är texten varierad? Använder 
eleven språkliga normer och struktur? Använder eleven ett resonerande innehåll? Anpassar 
eleven sin text efter uppgiften - ett brev till en tidning? Trots att eleven använder sig av enkel 
textbindning är den inte funktionell. Språket är vardagligt och enahanda. Sammanhang och 
disposition är bristfällig, och texten missar sitt syfte. Eleven når alltså inte de kunskapskrav 
som finns för att gå vidare till högre kurser. Texten om Dhaka är alltså inte godkänd i svenska 
som andraspråk för årskurs 7–9. Trots att eleven har språkliga felaktigheter, som bristande 
stavning och bristande grammatik i sin text om Dhaka, är de inte lika viktiga i bedömnings-
sammanhang. Läraren ska titta på elevens brister på ett konstruktivt sätt (Källström 
2012:207). De språkliga bristerna har alltså en underordnad roll i jämförelse med textens 
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komplexitet (Danielsson 2013:182; Hagberg-Persson & Wiberg 2013:22, 28; Palmer & 
Östlund-Stjärnegårdh 2015:30). Som lärare i svenska som andraspråk är det alltså viktigt att 
fokuserar på elevens förtjänster istället för att betona dess brister, när det handlar om elevens 
andraspråksförmågor. Innehållet är således viktigare än formen. 

Med dessa faktorer i minnet och med tanke på att språkintroduktionseleverna har varit 
en kort tid i Sverige och bedöms efter skolans senare årskurser är det av intresse att undersöka 
hur elevernas texter utvecklas från maj till oktober 2016. Därför handlar denna uppsats om 
elevernas språkutveckling i meningslängd och konnektivbindning.  

De textbindningsbegrepp som användes i inledningen kommer att beskrivas mer utför-
ligt under kapitlet ”Forskningsbakgrund”. I uppsatsen kommer flerspråkig elev och andraspråks-
elev användas synonymt och syfta på elever som inte har svenska som modersmål. Enspråkig 
elev och förstaspråkselev syftar däremot på elever som studerar på sitt modersmål. Dessutom 
kommer begreppen andraspråk och målspråk användas synonymt för det svenska språket, 
medan förstaspråk och modersmål användas synonymt i uppsatsen för elevernas först inlärda 
språk. I textanalysen förekommer begreppen konnektiv, konnektion, satskonnektion och sam-
bandsmarkör för en och samma betydelse – textbindningsmarkören satskonnektiv. För att 
läsaren av uppsatsen ska veta vilken elevtext som åsyftas i studien görs referenser till en elev 
och till elevens text, till exempel elev 5, text 1 alternativt elevtext 3 av elev 1. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien har för avsikt att undersöka fem språkintroduktionselevers skriftliga utveckling i mål-
språket i vardera tre skrivuppgifter under fem månader (maj-oktober 2016). Undersökningen 
fokuserar på elevernas meningslängd och användning av konnektivbindning. Studien har 
även för syfte att ta upp vilka skriftliga svårigheter deltagande språkintroduktionselever anser 
sig ha i andraspråket. Dessutom kommer studien att undersöka om elevernas tankar om 
svårigheterna i målspråket yttrar sig i de texter som ingår i studien. De forskningsfrågor som 
ligger till grund för studien är: 
 
1. Hur utvecklades den skriftliga kunskapen hos de deltagande språkintroduktionseleverna i 
tre skrivuppgifter som skrevs under en femmånadersperiod, när det gäller meningslängd samt 
konnektivbindning? 
 
2. Vilka svårigheter anser de deltagande språkintroduktionseleverna sig generellt ha med att 
skriva på andraspråket?  
 
3. Yttrar sig elevernas tankar om svårigheter i att skriva på andraspråket i elevernas texter 
som ingår i studien? 
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2 Bakgrund 
I bakgrundskapitlet förklaras vad Skolverket menar med utbildningen Introduktionspro-
grammet Språkintroduktion, som fortsättningsvis kommer att benämnas språkintroduktion 
i denna studie. Dessutom ges en bakgrundsinformation till den språkintroduktion som är 
aktuell i undersökningen. En beskrivning av ämnet svenska som andraspråk avslutar kapitlet. 
 

2.1 Introduktionsprogrammet Språkintroduktion 
Utbildningen språkintroduktion är, sedan den 1 juli 2011, ett av fem introduktionsprogram i 
gymnasieskolan för de elever som inte når tillräckliga betyg i årskurs 9 för ett nationellt gym-
nasieprogram (Skolverket 2013:5–6; 2016a:9). Språkintroduktionen har växt i takt med den 
ökande invandringen och är för närvarande det största introduktionsprogrammet i Sverige 
(Skolverket 2016b:15, 22).  

Syftet med språkintroduktionen är att ungdomar som är ”asylsökande, anhörigin-
vandrare eller barn till arbetskraftsinvandrare” och ungdomar med svenskt medborgarskap 
men aldrig gått i svensk skola (Skolverket 2016b:14) ska kunna studera svenska som andra-
språk och andra ämneskurser på grundläggande nivå och/eller gymnasial nivå för att ha 
möjlighet till fortsatta studier (Skolverket 2013:4; 2016b:11). Språkintroduktionseleverna ska 
befinna sig på en nybörjarnivå i andraspråket för att kunna vara aktuella för utbildningen 
(Skolverket 2013:4–7). Språkintroduktionseleverna måste påbörja sin utbildning innan de 
fyllt 20 år eller innan de fyllt 18 år om det handlar om ett asylärende eller ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd (Skolverket 2013:4, 6; 2016b:12, 24).  

Utbildningen har fokus på det svenska språket och den kursplan som gäller för alla 
språkintroduktionselever är grundskolans svenska som andraspråk årskurs 7–9. Utbildningen 
ska också innehålla de ämnen och kurser som varje elev behöver för fortsatta studier. Elever-
na har således möjlighet till grundskolebetyg i olika ämneskurser (Skolverket 2013:8–11). Det 
betyder att flerspråkiga elever måste lära sig det svenska språket, både den språkliga basen 
och den språkliga utbyggnaden (se 3.3) samtidigt som de använder språket för att utveckla 
ämnesspecifika kunskaper (Tingbjörn 2004:759; Wedin 2010a:95). Det innebär att lärarnas 
kompetens och kunskap om undervisning av flerspråkiga elever är viktiga för elevernas fram-
gång i andraspråket (Skolverket 2013:15). Att läraren också ser till att alla flerspråkiga elevers 
färdigheter och erfarenheter tas upp i undervisningen är också viktigt för elevernas utveckling 
(Wedin 2010b:33; 2013:130).  

Språkintroduktionseleverna läser ett introduktionsprogram på en gymnasieskola men 
kan inte få någon gymnasieexamen efter en fullföljd utbildning, eftersom introduktionspro-
grammet inte har några egna examensmål. Språkintroduktionen är en introduktion till en 
teoretisk gymnasieutbildning alternativt till en yrkesutbildning eller till ett arbete (Skolverket 
2013:5, 8; 2016b:11). För att klara av fortsatta gymnasiala studier är ett kunskapsrelaterat 
språk av största vikt, enligt Skolverket (2013:6). 

Utbildningen kan se olika ut i de olika kommunerna, eftersom det inte finns någon 
gemensam organisationsmodell. Det är upp till skolan och skolans rektor att utforma utbild-
ningen efter elevens behov och utifrån den lärarkapacitet som finns på skolan (Skolverket 
2013:16). Någon regel för hur länge en elev får gå på språkintroduktionen är inte fastställd. 
Eleven ska så fort som möjligt kunna tillägna sig sådana kunskaper att fortsatta studier 
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möjliggörs. Det innebär att de nyanlända eleverna kan studera olika länge på språkintroduk-
tionen, men utbildningen ska ske under en begränsad tidsperiod. För att de flerspråkiga 
elevernas utbildningstid på språkintroduktionen ska bli kortast möjlig ska deras förkunskaper 
uppmärksammas i skolan, även om elevernas kunskaper inte kan uttryckas tillräcklig bra på 
andraspråket (2013:8–10; 2016b:11, 13). Eleven ska kunna visa sina kunskaper på sitt 
starkaste språk, som ofta är elevens modersmål. En sådan möjlighet kan medföra att själv-
förtroende och studiemotivation ökar (Skolverket 2016a:29). 

För att en flerspråkig elev ska ha en gynnsam kunskapsutveckling på andraspråket 
behövs också elevens förstaspråk (Axelsson 2015:85; Wedin 2013:129). Därför ska skolan 
erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning för att främja inlärningen av elevens 
andraspråk (Skolverket 2013:16; 2016a:29; 2016b:13). Det är alltså skolans uppgift att se till 
att eleverna har tillgång till förstaspråket, i samband med inlärningen av andraspråket (Skol-
verket 2016a:29). Språkutveckling är inte detsamma som kunskapsutveckling. En flerspråkig 
elev som redan tillägnat sig ämneskunskaper i hemlandet behöver undervisning på moders-
målet för att kunna vidareutveckla sina kunskaper. Behöver eleven först lära in andraspråket 
tar det lång tid innan kunskapsutvecklingen kan fortsätta, och det kan leda till att eleven inte 
kan följa med i undervisningen eftersom faktakunskaperna har gått förlorade. Det resulterar 
i att eleven måste lära in begreppen på de bägge språken samtidigt (Salameh 2012:34).  

Skolan ska upprätta en individuell studieplan för alla elever, som är inskrivna på språk-
introduktionen. Studieplanen ska innehålla elevens kort- och långsiktiga mål samt vad eleven 
behöver för att klara introduktionsprogrammet (Skolverket 2013:8, 15; 2016a:29; 2016b:11). 
Skolan ska också arbeta för att språkintroduktionseleverna ska integreras i skolans övriga 
verksamhet. Eleverna ska känna sig som en naturlig del av skolan genom att kunna delta på 
aktiviteter som planeras för skolans övriga gymnasieelever (Skolverket 2013:15). 
 
2.1.1 Språkintroduktion – i studien 
Den språkintroduktion som ingår i studien startade i början av mars 2016. Gymnasieskolan 
består av cirka 280 elever, varav 30 elever är inskrivna på skolans språkintroduktion. Språk-
grupperna bland de 30 eleverna är arabiska, bengaliska, dari, persiska, polska, somaliska, 
tigrinja och vietnamesiska. Åldersnivån sträcker sig från sexton till nitton år vid undersök-
ningens början. 

Eleverna är indelade i tre olika klasser, beroende på kunskapsnivå i andraspråket. 
Placeringen föregås av en sammanvägd bedömning av fyra olika tester i svenska: lyssna, läsa, 
skriva och tala. Gruppindelningen görs för att underlätta undervisningen i svenska, både för 
elever och för lärare. Skolverket (2013:7, 16) menar att det kan vara nödvändigt att gruppera 
eleverna efter kunskapsnivå för att undervisningen ska bli meningsfull för elevgruppen och 
för att underlätta undervisningen för pedagogen, eftersom språkintroduktionseleverna är en 
heterogen grupp. Det finns stora skillnader när det exempelvis gäller ålder, erfarenhet, 
skolbakgrund och kulturell bakgrund. Den länk som håller samman de nyanlända språkintro-
duktionseleverna är deras flerspråkighet (Damber 2013a:69; Skolverket 2012:9; 2016a:11; 
2016b:45). 
 
Nivå 1:  I gruppen går elever som har låga andraspråkskunskaper. De har svårigheter att 

uttrycka sig muntligt och skriftligt på andraspråket. De har svårigheter med att 
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skriva fullständiga meningar och sammanhängande texter. Eleverna behöver myc-
ket stöttning från både lärare och studiehandledare. Eleverna har studiehandledare, 
på sitt modersmål, under ordinarie lektioner (60 minuter) och efter lärarledd tid (90 
minuter) en gång i veckan. 

 
Nivå 2: I gruppen går elever som kan uttrycka sig relativt begripligt på andraspråket. De kan 

konstruera enkla texter med egna formuleringar men med ett begränsat ordförråd. 
Eleverna kan visa enkel analytisk förmåga och enkel läsförståelse. Eleverna behöver 
relativt mycket stöttning från både lärare och studiehandledare. Eleverna har studie-
handledare, på sitt modersmål, efter lärarledd tid (90 minuter) en gång i veckan. 

 
Nivå 3: I gruppen går elever som kan behärska språket både muntligt och skriftligt. Deras 

texter är något längre och innehåller ett varierat ordförråd. Eleverna kan läsa längre 
texter och kan klara av något komplexare frågeställningar. Eleverna i grupp tre 
saknar dock kunskaper om ett mer avancerat skrivande. Det innebär att eleverna 
ska tränas i att skriva ”tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och 
blogginlägg” (Skolverket 2016c:264). Eleverna behöver stöttning från både lärare 
och studiehandledare. Eleverna har studiehandledare, på sitt modersmål, efter 
lärarledd tid (90 minuter) en gång i veckan. 

 
Tabell 1: Gruppindelning i språkintroduktionsklasserna efter nivåtest oktober 2016 
Grupp = Nivå Antal elever 
1 12 
2 11 
3   7 

 
Eleverna är inte nivågrupperade i andra ämneskurser än i svenska, vilket innebär att eleverna 
exempelvis läser engelska och matematik i sina respektive klasser. Det resulterar i att elever 
med goda kunskaper i engelska eller matematik läser tillsammans med elever med en lägre 
kunskapsnivå i ämnet. Alla elever, som läser på språkintroduktionen, bedöms efter 
Skolverkets krav för respektive ämneskurs i årskurs 7–9. 

Antal undervisningstimmar för språkintroduktionseleverna varierar mellan 22 och 23 
timmar per vecka. Förutom svenska har alla elever engelska, idrott, matematik, musik och 
religion på sitt schema. När elever på nivå 1 läser samhällsorienterande ämnen bygger 
undervisningen framför allt på ordförrådet – en språkförstärkning. Elever som läser på nivå 
2 och nivå 3 läser också naturkunskap (biologi, fysik och kemi).  

Eleverna i grupp 2 och grupp 3 läser de flesta lektioner tillsammans eftersom lärar-
kapaciteten är begränsad. Eftersom eleverna i grupp 3 har högst andraspråkskunskaper får 
de möjlighet att läsa en lektion i veckan tillsammans med elever i årskurs 1 på de nationella 
programmen. Det kan till exempel handla om elektronik, fotografi eller matematik. Det är 
elevens ämnesintresse som styr vilken lektion som är aktuell. Det innebär att några språk-
introduktionselever får se hur det är att läsa ett ämne på ett svenskt gymnasieprogram, medan 
övervägande antalet elever inte är delaktiga i någon annan svenskspråkig undervisning.  

För att eleverna i grupp 3 ska få mer djupgående kunskaper i svenska, läser de också 
filmkunskap, där eleverna exempelvis tränas i att diskutera, analysera och recensera. Eleverna 
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behöver frångå skrivandet som enbart bygger på en berättande och beskrivande struktur och 
istället skriva mer komplicerade texter (Nyström Höög 2010:13). Enligt styrdokumentet ska 
elever som läser svenska som andraspråk på högstadiet kunna skriva olika texttyper av diskur-
siv karaktär, som exempelvis argumenterande och utredande texter (Skolverket 2016c:264).  

 
Tabell 2: Antal lektionsminuter per vecka, ämne och grupp  
Ämne Grupp 1 Grupp 2 Grupp3 

Matematik 135 135 135 
Svenska som andraspråk 680 425 425 
Engelska 120 120 120 
Naturkunskapsorienterande ämne 
(biologi, fysik, kemi) 

- 180 180 

Samhällsorienterande ämne (historia, 
geografi, religion samhällskunskap) 

150 255 255 

Idrott och hälsa 60 60 60 
Musik 60 60 60 
Filmklubb  - 40  

Frivillig (inte 
schemalagd) 

40 

Gymnasialt ämne - - 60 
Mentorstid 40 40 40 
Resurs (studiehandledning) 150 100 90  

Frivillig 
(inte 

schemalagd) 
 
Summa antal minuter 

 
1395 

 
1375 

 
1375 

Summa antal timmar och minuter 23.15 22.55 22.55 
Lärarledd undervisning  
antal timmar och minuter 

 
20.45 

 
21.25 

 
22.55 

 
Undervisningen i svenska som andraspråk, för de nyanlända eleverna, bygger på fyra nyckel-
kompetenser: läsa, lyssna, skriva och tala, eftersom det ingår i ämnet svenska som andraspråk 
(Skolverket 2016c:263–264). Läraren, på den aktuella skolan, tar bland annat upp ”språkets 
struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar” (Skolverket 2016c:263). 
Det innebär att eleverna tränas i att använda interpunktion på ett korrekt sätt. För att utveckla 
meningslängden får eleverna exempelvis lära sig konjunktionens och subjunktionens bety-
delse för texten och tränas i att bygga meningar med huvudsats och bisats. Undervisningen 
behandlar också tempusböjning, kongruensböjning, läsning och skrivning av olika texttyper 
där texternas ”språkliga drag […] ord och begrepp” diskuteras (Skolverket 2016c:264). 

Eleverna hade gått på språkintroduktionen i cirka tre månader när det första nivåtestet 
i svenska skrevs. Det beror på att undervisningen mellan den 1 mars och den 15 maj fördes 
av icke utbildad personal i svenska som andraspråk. Den 15 maj 2016 anställdes en behörig 
lärare i svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Därefter har nivåtest skrivits två gånger per 
termin.  
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Elevernas provresultat låg till grund för vilken klass eleven skulle placeras i. Det sam-
manvägda resultatet sågs dock inte som betygsgrundande av pedagogerna, eftersom proven 
inte rättades efter de kunskapskrav som gällde för årskurs 9. För att kunna nivåplacera 
eleverna utifrån testen i svenska som andraspråk borde proven ”ge tillförlitliga svar på 
relevanta frågor så att man kan dra rimliga slutsatser utifrån resultatet” (Wrigstad 2004:741). 
Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:137) anser också att det är viktigt att en provkon-
struktör upprättar ett prov som testar det som provet är avsett att testa. De nivåtester som 
andraspråkseleverna skrev innebar en direkt bedömning, eftersom eleverna själva fick utgå 
från sin språkliga nivå. En indirekt bedömning har för syfte att bara undersöka några få 
komponenter i andraspråket, som ex. inlärningen av olika grammatiska strukturer (Bergman 
& Sjöqvist 2001:61), vilket inte var gällande för elevernas tre skrivuppgifter. 

På den aktuella skolan har övriga ämneslärare ingen formell kunskap i att undervisa 
flerspråkiga elever. Det är viktigt att undervisande lärare på språkintroduktionen har både 
ämneskompetens och kunskaper om att undervisa flerspråkiga elever (Skolverket 2013:15) 
men att få kompetent personal som kan undervisa på språkintroduktionen är svårt, enligt 
Skolverket (2016b:51). De lärare som undervisar språkintroduktionseleverna på den aktuella 
skolan har uttryckt frustration över svårigheten att undervisa flerspråkiga elever i ett ämne 
där eleven saknar tillräckliga kunskaper i andraspråket. Det gäller framför allt de lärare som 
undervisar i naturorienterande ämnen. 

Skolan har valt att integrera språkintroduktionseleverna i och med att eleverna är 
delaktiga i de allra flesta aktiviteter som rör alla skolans elever, så som friluftsdagar, fotbolls-
turneringar, filmkvällar och skolavslutningar. Dessutom använder språkintroduktionselever-
na samma lektionssalar som övriga elever på skolan och deras elevskåp är placerade bland 
alla andra elevers skåp. Det innebär att språkintroduktionseleverna träffar svensktalande 
gymnasister dagligen, vilket möjliggör språkliga aktiviteter mellan de nyanlända eleverna och 
de svenskspråkiga eleverna. 
 

2.2 Svenska som andraspråk – ämnets syfte 
Syftet med ämnet svenska som andraspråk är bland annat att flerspråkiga elever ska kunna 
få tillräckliga kunskaper i målspråket för att fungera i olika sammanhang. Undervisningen ska 
ge eleverna rikligt med situationer där eleverna kan kommunicera på andraspråket oavsett 
språklig kunskapsnivå. Eleverna ska bli engagerade att vilja läsa och skriva på andraspråket. 
De ska få möjlighet att träna olika texttyper för olika syften. Att kunna bearbeta egna texter 
är också viktigt. Att ha ett kritiskt förhållningssätt till information, att läsa skönlitterära texter 
och att lära sig om språkets struktur ingår också i ämnet svenska som andraspråk. Eleverna 
ska få så bra kunskaper i andraspråket att de vågar använda språket utifrån sin kommunika-
tiva förmåga (Skolverket 2016c:259). 
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3 Forskningsbakgrund 
I detta kapitel presenteras den forskning som har betydelse för denna studie. Det socio-
kulturella perspektivet, med inlärning av ett språk utifrån en social kontext, får inleda kapitlet. 
Dessutom beskrivs den sociala effekten på inlärningen av ett andraspråk. Ett konstruk-
tivistiskt perspektiv, där den enskilda människan står i centrum är också en teori om lärande 
som omnämns i studien. Därefter tas andraspråksinlärning för både gammal och ung upp. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för ett språkutvecklande arbetssätt samt tre textling-
vistiska analysmetoder som är vanligt förekommande i samband med analys av textbindning. 
 

3.1 Lärande i ett sociokulturellt perspektiv 
”Det vi kan göra tillsammans och med hjälp av andra idag kan vi utföra självständigt i 
morgon” kan sammanfatta det sociokulturella perspektivet (Lindberg 2001:81). Den socio-
kulturella teoriramen startar med den ryske psykologen Lev Vygotskij, som var verksam i 
början av 1900-talet. Enligt teorin har det sociala samspelet en nyckelroll i all språk- och 
kunskapsinlärning (Lindberg 2001:81; Reichenberg 2008:67) och att tillägna sig kunskap inte 
bara sker inom skolans värld, utan att all mänsklig kontakt är en arena för inlärning (Säljö 
2000:17). 

Zonen för närmaste utveckling är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. 
Essensen i begreppet är samspel mellan människor, och samspelet mellan människor under-
lättar inlärningen. Det som ska läras in ska vara utmanande och ligga över elevens egen språk- 
och kunskapsnivå. Tillsammans med andra, som har nått en högre nivå, kan eleven komma 
längre i sin utveckling än vad eleven hade klarat av på egen hand.  Lämnas eleven däremot 
ensam i sin inlärningsprocess är risken stor att utvecklingen försenas eller helt avstannar. Det 
innebär alltså att ett stöd i inlärningsprocessen är en viktig del i det sociokulturella perspek-
tivet. (Dysthe 1996:55–56 Hammarberg 2013:64; Lindberg 2001a:81; 2013b:492–493; 
Damber 2013b:669; Gibbons 2010a:26; 2010b:42; Skolverket 2012:41; Wedin 2010a:96). Att 
låta eleven arbeta med uppgifter som redan är kända eller som eleven kan utföra självständigt 
är meningslöst, eftersom det inte genererar någon utveckling hos eleven (Lars-Dale 1998:45). 
 

3.1.1 Lärande i ett sociokulturellt andraspråksperspektiv 
Om en flerspråkig elev får ett kvalificerat lärarstöd kan eleven nå en högre språklig kompe-
tens än vad eleven skulle gjort på egen hand (Abrahamsson 2009:191; Damber 2013b:669; 
Dysthe 1996:55–57; Gibbons 2010a:26, 39; 2010b:26; Hammarberg 2013:64; Kästen-Ebeling 
& Otterup 2014:62–64; Lindberg 2001a:81, 2013b:492–493; Skolverket 2012:41). Lärarstödet 
är alltså en viktig komponent i elevens andraspråksutveckling men även stöttning av en klass-
kamrat, som kommit längre i sin språkliga progression och i sin kunskapsutveckling, är viktig 
för elevens inlärning (Abrahamsson 2009:191; Dyshe 1996:56; Gibbons 2010a:29, 42; 
2010b:220; Kuyumcu 2013:610; Magnusson:2013:654). Samtalsstödet kan generera en mer 
analytisk förmåga och ett större kritiskt tänkande hos andraspråkseleven (Lindberg 
2001a:83). Är lärar- och elevstöttningen däremot underdimensionerad eller rent av obefintlig 
i undervisningen kan språkinlärningen påverkas negativt (Dysthe 1996:55; Gibbons 
2010a:43).  
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Att arbeta i en mindre grupp är gynnsamt för både inlärning av ett språk och inlärning 
av ett ämnesstoff. Språkflödet i gruppen ökar, vilket gynnar elevernas språkutveckling. 
Dessutom ökar engagemanget för undervisningen när andraspråket används i en kontext. 
Med grupparbete blir eleverna aktiva och får ett större ansvar för språkinlärningen. Eleverna 
måste samtala på ett sådant sätt att alla gruppmedlemmar förstår kommunikationen 
(Gibbons 2010a:26, 39; Kästen-Ebeling & Otterup 2014:62–64). Dessutom tränas eleverna i 
att lyssna på andras åsikter och tränas också i att själv kunna uttrycka egna åsikter (Lindh & 
Norberg 2009:29). Enligt Skolverkets Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet 
(2012:31–32) är det inte odelat positivt att låta eleverna diskutera i grupp, utan elevuppgiften 
måste vara utformad på ett sådant sätt att en språklig förhandling kan ske. Ett grupparbete 
är alltså inte en automatisk arena för en språk- och ämnesutveckling.  

Undervisningen ska, enligt det sociokulturella perspektivet, vara åldersadekvat och 
hålla en hög kognitiv nivå för alla elever i klassrummet. Kognitivt utmanande uppgifter 
främjar inlärningen av ett andraspråk (Axelsson 2013:556; Kästen-Ebeling & Otterup 
2014:64). Svårighetsgraden på undervisningsstoffet bör ligga något över elevens andraspråks-
nivå för att vara motiverande och utvecklande för andraspråkseleven (Abrahamsson 
2009:120; Bergman 2001:27; Reichenberg 2008:67). Är uppgiften inte tillräckligt stimuler-
ande är det risk att intresset för undervisningen avtar, vilket kan medföra att språk- och 
kunskapsutveckling stannar av (Gibbons 2010b:43).  
 

3.2 Lärande i ett konstruktivistiskt perspektiv 
Det konstruktivistiska perspektivet är en kunskapsteori som anser att den enskilda individen 
står i centrum när det handlar om det egna lärandet. Synen på lärandet startade med den 
schweiziske psykologen Jean Piaget i början av 1900-talet. Begreppen individanpassad under-
visning och elevens förförståelse för ämnet är centrala begrepp inom det konstruktivistiska 
perspektivet (Skolverket: 2012:26). 

För att eleven ska utveckla både språk- och ämneskunskaper är det av vikt att lärarens 
uppgifter är individanpassade. Uppgiften ska gärna vara av en problemlösande karaktär. Då 
får eleven en aktiv roll i undervisningen istället för den vanligtvis passiva klassrumsrollen. 
Enligt lärandet i det konstruktivistiska perspektivet är det eleven själv som skapar sin kun-
skap. Elevernas uppgift måste alltså vara anpassad för varje enskild elevs kunskapsnivå 
(Skolverket: 2012:25–26). 

Viktiga utgångspunkter för inlärningen av ett andraspråk är elevens tidigare kunskaper 
och kulturella erfarenheter. Om eleven redan innehar kunskaper i ämnet (exempelvis ord och 
begrepp) underlättas andraspråksinlärningen. Därför ska klassrumsundervisningen bygga på 
varje elevs kunskaps- och erfarenhetsbank (Skolverket 2012:25–26). 

Klassrumskommunikationen ska ske mellan enskilda elever och läraren, enligt det kon-
struktivistiska perspektivet. Det beror på att språket lärs in individuellt och språkutvecklingen 
tar olika lång tid. Det gör att eleverna jobbar utifrån sin egen nivå. Elevantalet i klassrummet 
bör inte vara för stort, eftersom elevens språkliga in- och utflöde i så fall blir begränsat 
(Skolverket 2012:26). Det konstruktivistiska perspektivets tankar om ett individuellt arbete 
ska föregås av ett gemensamt samtal och ett gemensamt skrivande (Skolverket 2012:27). 

Skolverket (2012:33) anser inte att en ren individanpassad undervisning automatiskt 
genererar både en språklig utveckling och en kunskapsutveckling. Att använda sig av eget arbete 
i klassrummet gynnar ofta elever som redan har ett väl utvecklat språk och en förförståelse 
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för ämnet. Det innebär att en individualiserad undervisning inte är en självklar lösning för 
alla elevers språk- och ämnesutveckling.  
 

3.3 Andraspråksinlärning som barn 
Att lära sig skriva på ett andraspråk beror på elevens ålder, andraspråksnivå och vilken läs- 
och skrivförmåga eleven har på sitt förstaspråk (Magnusson 2013:633). En flerspråkig elev 
kan tillägna sig en andraspråksbas efter 2 år men att lära sig ett språk med ett passande 
ordförråd för att klara av studier med högre abstrakt nivå (utbyggnad) tar mycket längre tid. 
Den åldersgrupp som klarar andraspråksinlärningen på kortast tid är de elever som anländer 
till Sverige i en ålder av mellan 8 och 11 år. Ett ämnesrelaterat skolspråk (likt enspråkiga 
barns kunskaper) lärs in på cirka 2 till 5 år, eftersom den språkliga basen redan är utvecklad 
i modersmålet. Yngre barn i åldern 5 till 7 år lär däremot in ett skolspråk på mellan 3 och 8 
år, eftersom grunden i läs- och skrivinlärningen avbröts på modersmålet. Barn i yngre 
tonåren (12-15 år) tillägnar sig utbyggnaden i andraspråket på 6 till 8 år (Bergman 2001:29; 
Salameh 2012:32–33; Viberg 1993:67–68), eftersom det ställs högre kunskapskrav på elever 
i högre årskurser (Salameh 2012:32). 

En språklig bas omfattar exempelvis ett korrekt uttal, en grundläggande grammatik, en 
kunskap om ordböjning, ordföljd och tempusböjning (Bergman 2001:23; Magnusson 
2013:636). Den språkliga basen består också av att kunna samtala och göra sig förstådd bland 
andra människor. Ordförrådet är av stor betydelse för hur barnet lyckas i den svenska skolan. 
Basordförrådet hos ett enspråkigt barn ligger mellan 8 000 och 10 000 ord vid skolstart 
(Bergman 2001:23; Salameh 2012:44; Viberg 1993:35–36). Ett enspråkigt barn lär sedan in 
ungefär 3 000 ord varje skolår. Det innebär att en flerspråkig elev behöver lära in den bas 
och den ”utbyggda lexikala kunskap” som en enspråkig elev redan tillägnat sig och fortsätter 
tillägna sig i skolsammanhang (Viberg 1993:36). Barn som behärskar basen vid skolstart kan 
exempelvis klara av att skriva texter med konnektiver som vilken och därför att (Viberg 
1993:65).  

Ett flerspråkigt barn som haft möjlighet att bygga upp modersmålets språkliga bas i 
hemlandet har större förutsättning att klara en svensk skolgång. De har dock svårigheter att 
tillägna sig ett stort basspråk i svenskan för att klara lära in en adekvat utbyggnad. Det innebär 
att en flerspråkig elev måste lära in både bas och utbyggnad parallellt (Bergman 2001:25; 
Reichenberg 2008:60; Salameh 2012:33; Wedin 2013:129), vilket gör att inlärningen av andra-
språket försvåras. För att lyckas med teoretiska ämneskunskaper i skolan, måste eleven gå 
från en situationsberoende till en mer situationsoberonde kontext, där eleven kan lämna den 
egna sfären och klara en högre abstraktsnivå (Viberg 1993:66, 69–70). Andraspråkselever 
använder oftare ett informellt skriftspråk jämfört med jämnåriga förstaspråkselever. De fler-
språkiga eleverna använder exempelvis fler meningsinledande konjunktioner och fler tredje-
personspronomen i sina texter än vad enspråkiga elever gör (Magnusson 2013:642). 
 

3.4 Andraspråksinlärning som vuxen 
En vuxen andraspråksinlärare har redan ett inlärt språk, vilket kan förenkla inlärningen av ett 
andraspråk i och med att den redan har en kunskap om hur ett språk är uppbyggt. Det inne-
bär att en vuxen andraspråksinlärare fortare kan lära sig svårare strukturer i andraspråket än 
vad yngre andraspråksinlärare kan göra (Viberg 1993:73). 
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Modersmålets påverkan på ett andraspråk kallas transfer. En positiv transfer, facilitering, 
sker när en språklig konstruktion sammanfaller i elevens första- och andraspråk. Det innebär 
att förstaspråket påverkar andraspråket på ett positivt och på ett hjälpande sätt. En negativ 
transfer, interferens, inträffar däremot när språkens strukturer inte överensstämmer. Det leder 
till att transfereringen till svenskan hindras eftersom förstaspråkets regler inte stämmer 
överens med de språkliga regler som finns i svenskan (Abrahamsson 2009:31; Viberg 
1993:17–18; Wedin 2010b:29–30).  

 Språkområden som kan ses som besvärande för en vuxen andraspråksinlärare då 
reglerna i första och andraspråket inte är överensstämmande är: 

 
• Konnektorer och prepositioner  
• Versala och gemena bokstäver 
• Satsadverbialets skiftande placering i andraspråket 
• Ordföljd och prosodi  
• talspråksregler- och skriftspråks  
• Vokaler 

 
Konnektioner och prepositioner kan ha skiftande placeringar i förstaspråket medan de har 
en bestämd placering i andraspråket (Wedin 2010b:29). Att kunna markera sammanhanget 
mellan satser med konnektiver ökar med ålder och svårighetsgrad på texten, menar Viberg 
(1993:30). Interferens kan också uppstå när det finns olika regler för användning av stora 
och små bokstäver, satsadverbialets skiftande placering i huvudsats och i bisats samt svens-
kans skillnad mellan tal- och skriftspråk. Ordföljd och talets rytm, prosodi, är två områden 
som har stor betydelse för förståelsen på målspråket. Prosodin kan upplevas som besvärande 
när obetonade stavelser uttalas snabbt och otydligt av en förstaspråkstalare, och som inte kan 
uppfattas av en andraspråksinlärare (Wedin 2010b:27–30). 

Vuxna andraspråksinlärare har större svårigheter med uttalet än vad yngre flerspråkiga 
barn har. Det handlar exempelvis om svenska vokaler. Andraspråksinlärningen mellan barn 
och vuxna skiljer sig åt på grund av att barnen inte har ett helt utvecklat modersmål, med 
ljudsystem och grammatik, när de lär in ett nytt språk. Uttalstransfereringen blir lättare, då 
barnen kan tillägna sig första- och andraspråket samtidigt, på samma sätt som barn vanligtvis 
tillägnar sig ett förstaspråk (Salameh 2012:35). 

 

3.5 Språkutvecklande arbetssätt 

Att utveckla ett kunskapsrelaterat språk på ett andraspråk tar allt från tre år till åtta år beroen-
de på barnets ålder vid ankomsten till Sverige. Om eleven kommer i en ålder mellan åtta och 
elva år tar språkinlärningen mellan två och fem år. Det beror på att barnet redan har en läs- 
och skrivutveckling på sitt förstaspråk. Kommer eleven däremot till Sverige i en ålder mellan 
tolv och femton år är inlärningstiden, för ett mer avancerat skolspråk, sex till åtta år. I denna 
ålderskategori ställs det högre krav i skolan, eftersom undervisning och ämneskurser blir 
svårare (Axelsson 2015:81, 86; Bergman 2001:29; Cummins 2001:89; Hyltenstam 2007:51; 
Salameh 2012:33; Skolverket 2012:39; Viberg 1993:67). 
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För att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen, lära sig skolspråket och klara 
av sina studier behöver alla lärare stötta eleven under den pågående språkutvecklingen, efter-
som språket spelar en betydande roll för elevens kunskapsutveckling. Alla lärare ska ha kun-
skap om andraspråksinlärning och kunna arbeta språkutvecklande i de egna ämneskurserna 
(Axelsson 2013:557; 2015:81–82; Cummins 2001:89, 91; Skolverket 2012:9, 14, 29, 39; 
2013:15; Tingbjörn 2004:760; Viberg 1993:66–69; Wedin 2010:116a). Lärarna ska ta hänsyn 
till elever som har andra förutsättningar och erfarenheter enligt Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att 
eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket 2016c:14). Läraren 
ska alltså anpassa undervisningen så att den passar alla flerspråkiga elever i klassrummet. 
Undervisningen ska bygga på elevernas olika språk- och kunskapsnivåer (Hyltenstam 
2007:50).  

Det är många av skolans lärare som inte känner sig tillräckligt förberedda för att 
undervisa de elever som inte har fullgoda språkliga kunskaper (Cummins 2001:90). Andra-
språkselever behöver mycket tid att bearbeta och förstå svåråtkomliga ämnesord. Svår-
begripliga formuleringar kan ”packas upp” genom att den ämnesrelaterade begrepps-
apparaten konkretiseras för eleverna. Begreppen blir på detta sätt mer vardagliga och igen-
kännande för eleverna (Magnusson 2013:652–654). Det kan exempelvis handla om natur-
orienterande ämnen som innehåller många abstrakta begrepp (Skolverket 2012:47; Viberg 
1993:68). Ämnesstoffet kan bearbetas i mindre grupper. Eleverna får då en möjlighet att 
uttrycka sig på andraspråket och tillsammans komma fram till ett mer ämnesrelaterat språk. 
Det innebär att eleverna kan utveckla mer abstrakt skolspråk genom en pedagogiskt planerad 
undervisning, vilket i sin tur gynnar andraspråksinlärningen. Om läraren dessutom tar in 
elevens modersmål, bakgrund och erfarenhet i undervisningen ökar elevens motivation och 
engagemang för skola och undervisning (Axelsson 2013:557, 566). En elev kan däremot få 
minskad motivation ifall det finns för många svårbegripliga ord i en text. Ordförklaringar 
måste finnas tillgängligt om betydelsen inte framgår i textens sammanhang. Läraren ska dock 
inte ta bort alla svåra uttryck för att förenkla för eleven (Reichenberg 2008:37). För att kunna 
göra rättvisa bedömningar behöver läraren också ha kunskap om vilka skillnader som kan 
finnas mellan första- och andraspråkstexter (Magnusson 2013:634).  

 

3.6 Textbindning – att ge texten ett sammanhang 
Att ge texten ett sammanhang kan göras på olika sätt. Det kan göras med textinterna 
kopplingar (kohesion) och med ett samspel mellan text och kontext (koherens). De textinterna 
sambandsmekanismerna kallas för textbindning och studeras utifrån en textlingvistisk forsk-
ningsmetod medan sambandet mellan text och kontext studeras utifrån ett diskursanalytiskt 
forskningsfält (Nyström 2001:10). Denna studie redogör för de språkliga sambandsmarkörer 
som ligger inom textens kohesion: referens- och konnektionsbindning och den tematiska 
bindningen tema och rema. I resultatkapitlet kommer en av de tre analysmetoderna att an-
vändas för att undersöka den skriftliga utvecklingen hos de fem språkintroduktionseleverna. 
När det gäller elevernas användning av konnektiver kommer Catharina Nyströms (2001:101–
102) begreppsteori vara vägledande för denna studie, och när det gäller övriga textbindnings-
begrepp kommer bland annat Per Lagerholms (2008:147–148) begreppsapparat att om-
nämnas i undersökningen. 
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3.6.1 Meningstyp - grafisk eller syntaktisk  
En mening som inleds med en versal och som avslutas med ett stort skiljetecken (punkt, 
fråge- eller utropstecken) kategoriseras som en grafisk mening. Det är således interpunk-
tionen som är av vikt när det handlar om en grafisk mening. En syntaktisk mening utgörs 
däremot av en ”syntaktiskt självständig enhet, ofta en huvudsats med eventuella bisatser” 
(Lagerholm 2008:121). 

En grafisk mening kan innehålla mer än en syntaktisk mening. Citatet, från uppgiften 
”Pojkarna”, består av en grafisk mening men innehåller fyra syntaktiska meningar. De av-
gränsas med ett snedstreck i exemplet nedan.  

 
i andra kväll när de gick till killer Tony och hennes väner de började att gjora 
som misstag ting som ”röcker och dricka alkohol” / så Momo och Bella 
känner att de är i fel / och sen de tillbacka hem och bestämmer att de ska 
dricka inte igen från blomma neckar, / men Kim känner att hon kär i Tony / 
så hon började att gjora allting Tony vill, sama rösta, röcka och köra bil! (Elev 
1, text 3) 
 

Den grafiska meningen ovan innehåller sammanlagt 72 ord medan antalet ord i de syntaktiska 
meningarna är uppdelade enligt: 24/10/16/22. Det innebär att antalet ord kan skilja sig åt 
när det handlar om en grafisk och en syntaktisk mening.  

Om den grafiska meningen är samma som den syntaktiska meningen skiljer inte antalet 
ord sig åt.  ”Jag saknar mycket mitt hemland” (Elev 5, text 3) är ett exempel på en grafisk 
mening som inleds med en stor bokstav och avslutas med en punkt, men som samtidigt är 
en syntaktisk mening, då den innehåller en huvudsats som är en självständig enhet. 
 

3.6.2 Textbindningsmarkörer 
Att analysera textbindning görs med olika textlingvistiska analysmetoder, som exempelvis 
konnektiv- och referensbindning samt bindning med en tematisk bindning – tema och rema 
(Hellspong & Ledin 1997:81; Nyström 2001:10). De sambandsmarkörer som kommer att 
vara av intresse för denna studie är satskonnektioner. 
 
3.6.2.1 Koherens och kohesion 
Med koherens och kohesion skapas sammanhanget i en text. Med koherens ges ett samband på 
innehållsnivå, medan kohesion är de textbindningsmekanismer som ger sambandet på text-
nivå. Att visa ett sammanhang, med kohesion, görs till exempel genom användningen av 
satskonnektioner i texten (se 3.5.2.2). De har i uppgift att tydligt markera ett samband mellan 
meningar och satser i texten (Hellspong & Ledin 1998:35; Nyström 2001:11). Sambands-
markörerna i nedanstående meningar, som skapar kohesion i texten, markeras kursivt. 
 
1. “Dill är en ettårig kryddväxt, men persilja är en tvåårig.” 
2. “Eftersom jag inte vill lägga ned för mycket arbete på trädgården, odlar jag mest persilja.” 

(Nyström 2001:11) 
 

I mening 1 visar konjunktionen men ett motssatssamband mellan sats 1 och sats 2, medan 
subjunktionen eftersom i mening 2 är en textbindningsmarkör som markerar att det råder ett 
orsakssamband. Exempelmeningarna visar också ett samband genom de ord som håller 
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samman texten. Ordet persilja nämns vid två tillfällen, vilket skapar ytterligare ett samband 
genom kohesion. Denna sambandsmarkör kallas för referensbindning (se 3.5.2.3).  
 
3.6.2.2 Konnektivbindning 
En konnektivbindning är en textmarkör som visar sambandet mellan satser, satsförkortning, 
ord och fraser i den grafiska meningen. De konnektiver som samordnar likadana satser, 
ordklasser och fraser består av konjunktioner medan de sambandsmarkörer som binder 
samman en huvudsats med en bisats består av subjunktioner. En vanligt förekommande 
konjunktion är och, medan därför att är en vanlig subjunktion. En infinitivfras som exempelvis 
inleds med för att är en vanlig satsförkortning. Användning av konjunktioner och subjunk-
tioner som bindningsord mellan satser kallas för satskonnektioner. Ytterligare en grupp sats-
konnektioner är konjunktionella adverb med också som en vanlig sambandsmarkör (Nyström 
2001:100–101, 103, 108–110).  

De textbindningsmarkörer som är av intresse för denna studie är satskonnektioner, 
medan de sambandsmarkörerna som binder samman ord och fraser inte räknas med i denna 
undersökning. Spetsställda tidsadverbial räknas alltid som en satskonnektion. Tidsuttryck 
som istället placeras på någon annan plats i satsen måste ha en tydlig förbindelse med något 
som tidigare nämnts i texten för att räknas med som en satskonnektion i textanalysen 
(Nyström 2001:115). 

Valet av satskonnektion bestämmer vilket förhållande som gäller mellan de olika 
satserna och som kan markera vilken typ av text det handlar om (Nyström 2001:103).  

Det finns en skillnad mellan omarkerade implicita och markerade explicita satskonnek-
tioner. När en text kan förstås utan att sambandet skrivs ut är sambandsmarkören ofta 
omarkerad. De additiva och de temporala sambandsmarkörerna förekommer ofta som 
omarkerade, medan de komparativa är exempel på satskopplingar som ofta kräver en tydlig 
textbindningsmarkör i texten (Nyström 2001:100–102). 

 
1.  “Hon kom försent till jobbet. Bilen hade gått sönder.”  
2.  “Hon kom i tid till jobbet trots att bilen hade gått sönder.”  
 (Nyström 2001:100) 
 
I mening 1 är ordet eftersom underförstått för läsaren, vilket inte kräver en markerad sats-
konnektion. Den sena ankomsten beror på den trasiga bilen. Mening 2 kräver dock en mark-
erad sambandsmarkör, eftersom relation mellan satserna inte blir tydlig utan en explicit text-
bindningsmarkör. Genom bindningen trots att framgår vilket samband som råder mellan 
satserna (Nyström 2001:100). Läsaren får hjälp av satskonnektionen att förstå att kvinnan 
anlände till arbetet på utsatt tid, men utan bil. 

Nyström (2001:101–102) urskiljer fyra grundläggande varianter av konnektions-
bindningar: additiv, temporal, komparativ och kausal. 
 
Additiv konnektion     Sambandsmarkörens uppgift är att tillföra information till texten. 

De utgörs av konjunktioner som exempelvis och, samt, även, också 
och dessutom. Ytterligare additiva konnektiver kan vara dels - dels 
samt uttryck som beskriver ordning för det första och för det andra. 
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Markören eller räknas som en underkategori till de additiva konnek-
tiverna (Nyström 2001:101). Den additiva satskopplingen används 
ofta i beskrivande texter (Hellspong & Ledin 1997:22) och 
konjunktionen och används vanligtvis i talspråkliga texter 
(Liljestrand 1993:50). 

 
Temporal konnektion    Sambandsmarkörens uppgift är att samordna de olika satserna i 

tidsföljd med bland annat: sedan (sen), innan, medan och under tiden 
medan där ger ett temporalt samband utifrån en rumsangivelse. 
Konnektioner som visar tid och rum är vanligt förekommande i 
berättande texter (Hellspong & Ledin 1997:22; Nyström 
2001:101–102, 111). Bindningsformen sedan anses vara enkel och 
används på ett tidigt stadium hos både första- och andraspråks-
inlärare (Wedin 2010a:102). 

 
Komparativ konnektion   Sambandsmarkörens uppgift är att markera en jämförelse. Det kan 

till exempel uttryckas med som eller än (Nyström 2001:102) Den 
markör som markerar ett motsatsförhållanden är exempelvis kon-
junktionen men (Hellspong & Ledin 1997:22; Nyström 2001:102). 
De komparativa sambandsmarkörerna förekommer ofta i argu-
menterande texter, där olika åsikter ställs mot varandra (Hellspong 
& Ledin 1997:22; Liljestrand 1993:50).  

 
Kausal konnektion     Sambandsmarkörens uppgift är att generera ett orsakssamband. 

Det handlar bland annat om eftersom och därför att. Villkorsmarkö-
rer som uttrycker ett skeende markeras ofta med om. Det innebär 
att ett villkor i en text kan antingen bero på en orsak eller på en 
följd av ett skeende i texten (Nyström 2001:102). Denna typ av 
satskoppling används ofta i utredande texter (Hellspong & Ledin 
1997:22). 

 
3.6.2.3 Referensbindning 
Referensbindningen är den bindningsmarkör som en text inte kan vara utan (Nyström 
2001:35). Textbindningsmarkörerna tillför både koherens och kohesion i texten. Det innebär 
att både textinnehåll och bindning mellan meningarna ger texten sitt sammanhang. Genom 
att använda referenser syftar författaren tillbaka till något som tidigare nämnts i texten. Det 
handlar om ord som har ett nära samband med varandra (Nyström 2001:11–12). De åter-
kommande orden – referenterna – är viktiga för sammanhanget i texten. En nominalfras 
uppträder ofta som en referens (Hellspong & Ledin 1997:81). En nominalfras är ett substan-
tiv eller ett pronomen med eventuella beskrivningar (Josefsson 2001:75–76).  

Ledfamilj och underordnat begrepp är två olika termer som ligger inom referensbindningen.  
En ledfamilj är en bindningskedja av ord som har en relation till varandra i texten (Nyström 
2001:69), och ledfamiljen återkommer på olika sätt genom de underordnade begrepp som 
används i texten. En ledfamilj kan till exempel bestå av personer (Palmér & Östlund-



 

16 
 

Stjärnegårdh 2015:25). I elevtext 3 av elev 1 finns en ledfamilj med flera underordnade 
begrepp för att hålla samman innehållet. 
 
Tabell 3: Ett exempel på ledfamilj med respektive underordnat begrepp i skrivuppgift 3, del 
1 av elev 1 

Ledfamilj: flickor 
Underordnade begrepp Antal referensbindningar, del 1 
De 
Hon 
Kim 

13 
8 
6 

Momo 4 
Bella 3 
Pojka 1 

 
Att använda referenter i texten kan göras på olika sätt. Per Lagerholm (2008:147–148) 
kategoriserar nio olika referensbindningstyper, vilka beskrivs i tabell 4. 
 
Tabell 4: Referensbindningstyper enligt Per Lagerholm  
Referensbindningstyp Exempelmening med respektive bindningstyp 
Total upprepning 
 

”Vi sålde huset till min kusin. Huset ligger vackert nära en sjö.” 

Partiell upprepning 
 

”Jag såg en hackspett i den stora tallen. Hackspettar är ovanliga 
i den här trakten.” 

Pronomen 
 

”Emma pratade högt och ivrigt. Hon verkade mycket 
upprörd.” 

Adverb  
 

”De besökte honom i Bohuslän. Där har han haft en sommar-
stuga i många år.” 

Synonymi 
 

”Det låg en stor hund innanför grinden. Jycken såg gammal och 
trött ut.” 

Hyponymi 
 

”Pontus och Sara hade handlat möbler. Nu satt de i en fullastad 
bil med köksbord, stolar och bokhyllor.” 

Omskrivning 
 

”De åkte till London igår. Det är första gången de är i Englands 
huvudstad.” 

Motsats 
 

”Servicen på hotellet var dålig. Bra var däremot maten och 
rummets standard.” 

Jämförelse 
 

”Servicen på hotellet var dålig. Ännu sämre var rummets 
standard.” 

 
3.6.2.4 Tematisk bindning – tema och rema 
Tematisk bindning är ytterligare ett exempel på textbindning i en text. Det finns två 
huvudtyper inom den tematiska bindningstypen: temaprogression och temaupprepning. Tema-
progression består av begreppen tema och rema. För att en text ska få ett flyt och upplevas 
begriplig behöver texten innehålla den tematiska bindningsmarkören. Termerna anger vilken 
plats de har i en mening. Ny information i texten utgörs av rema medan känd information 
utgörs av tema.  Att tematisera innebär att redan känd information placeras till vänster i 
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meningen, medan att rematisera betyder att ny information placeras till höger i meningen. 
Det medför att den nya informationen blir tema i nästföljande mening (Liljestrand 1993:106; 
Nyström 2001:12).  

Temaprogressionen i satsen blir extra tydlig ifall det sker en växling mellan nominal-
frasen i obestämd och bestämd form.  

 
 Ex: ”filmen berätta om 3 flickor, Kim, Momo, och Billa de var 14 årgen.” (Elev 2, text 3) 
 tema  rema tema  rema  
 (b. form) (ob. form) (b. form)   (ob. form) 
 

Temat står ofta i satsens fundament och fungerar som ett subjekt som markerar en nominal-
fras i bestämd form (filmen) eller ett egennamn eller ett personligt pronomen. Referenten 
blir på detta sätt känt för läsaren medan remat är det motsatta. Det kommer sist i satsen och 
är inget subjekt. I stället för en bestämd nominalfras består remat av en obestämd nominal-
fras (3 flickor). Referenten är inte känd av läsaren utan rema-informationen är något nytt i 
satsen (Hellspong & Ledin 1997:85). 

Den enklaste tematiska bindningen är temaupprepning. Det innebär att samma tema 
används i den efterföljande meningen. Det betyder att det är samma handlande subjekt som 
håller samman texten. En sådan upprepad referensbindning förekommer ofta i barns 
berättelser (Hellspong & Ledin 1997:86). En upprepande textbindningsmarkör kan inte 
användas mer än i korta texter eftersom läsvänligheten försämrats (Liljestrand 1993:107). Ett 
exempel på en icke funktionell temaupprepning finns i elevtext 3 av elev 5. I nedanstående 
citat markeras alla upprepande tema med kursiv stil. 

 
Kim, Mimo och Moko är tillsammans vänner. Dem är bästa vänner. Dem gick i skolan 
som är övergrapp elever i skolan varje dag. Dem blir besviken varje dag. Dem är ledsen 
varje dag. Dem har ett blomma huset. Dem spelar fotboll och like med criket. Dem är 
alltid förlura. Dem tänker mycket varje dag. Dem dricker ett glass saft och dem är 
pojkarna. Dem är mycket glad. (Elev 5, text 3) 
 

3.6.2.5 Meningslängd i tidigare studie 
Catharina Nyström Höögs (2010:23–27) har studerat meningslängden i 50 nationella prov i 
svenska för årskurs fem och årskurs nio. Meningslängden hos elever i årskurs fem låg på 
mellan sex och trettiotvå ord och i årskurs nio mellan sex och trettiotre ord. Den genom-
snittliga meningslängden för årskurs fem var tolv ord och för årskurs nio var genomsnittet 
femton ord per mening. Den längsta texten hos eleverna i årskurs fem innehöll 377 ord, 
medan den längsta texten hos eleverna i årskurs nio innehöll 1 174 ord. De kortaste texterna 
i årskurs fem och årskurs nio var 19 respektive 132 ord. I Nyström Höögs (2010:28) under-
sökning förkom texter med felaktig meningsindelning, vilket gjorde att elevernas genom-
snittliga meningslängd ökade. 

Eleverna i årskurs fem och årskurs nio skulle skriva texter med en tydlig mottagare. 
Det nationella provet i årskurs fem innehöll två skrivuppgifter. Eleverna i årskurs fem kunde 
välja mellan att skriva en berättande text eller att skriva en insändare till elevernas skolwebb. 
Eleverna i årskurs nio skulle skriva ett debattinlägg till en tidning angående temat ”Sanning 
eller lögn”. 
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4 Metod 
För att åstadkomma denna undersökning användes textanalys och elevintervjuer och i 
metodavsnittet beskrivs de två metoderna. Därefter framgår det vilket urval som ligger till 
grund för studien och vilka informanter som ingår i undersökningen. I metodkapitlet redo-
görs också för undersökningens tillvägagångssätt och vilken kritik som kan ställas mot valet 
av undersökningsmetoder samt vilka etiska aspekter som har tagits i beaktande i samband 
med undersökningen. Kapitlet avslutas med vilka avgränsningar som gäller för studien. 
 

4.1 Metodval 
Studien bygger på en närstudie av elevernas skriftliga utveckling i andraspråket. De fokus-
områden som ligger till grund för undersökningen är elevernas meningslängd och använd-
ning av textbindningsmarkörer. Det textbindningsmönster som är av intresse för studien är 
satskonnektiver.  Att studera konnektivbindning samt meningslängd i 15 elevtexter, (5 elever 
x 3 elevtexter) ligger inom den textlingvistiska forskningsmetoden. Undersökningen bygger 
också på fem stycken elevintervjuer eftersom syftet är att undersöka vilka tankar de deltag-
ande språkintroduktionseleverna har när det gäller att skriva texter på målspråket.  

Information om språkintroduktionen på den aktuella skolan och tillvägagångssättet i 
samband med nivåtesterna framkommer via ett informellt samtal med elevernas lärare. 
Samtalet skedde under skoltid och i en av skolans egna lokaler. 
 
4.1.1 Textanalys 
Undersökningsmaterialet består av elevtexter, som producerades under tre tillfällen under 
läsåret 2016 (maj, augusti och oktober). Texterna skrevs av fem andraspråkselever i åldern 
17-18 år med fyra olika modersmål: arabiska, bengaliska, dari och persiska. 

Vid elevernas tre testtillfällen tilläts ingen dator. Elevernas handskrivna uppsatser har 
överförts till datorskrivna texter för att av anonymisera texterna (se bilaga 1). Alla elevtexter 
har fått samma utförande för att frånta “texterna deras ursprungliga kontext” (Nyström 
2001:18). Texterna har skrivits stavningsenligt och radskiftning samt styckesindelning 
markerats i enlighet med de handskrivna texternas utformning.  

 
4.1.2 Intervju 
I studien tillämpades semistrukturerade intervjuer för att samla in uppgifter om informant-
ernas syn på att skriva på målspråket. Att använda sig av en semistrukturerad intervjuteknik 
ger frihet både till intervjuare och till intervjupersoner. Vid varje intervjutillfälle användes en 
intervjuguide för att behandla samma ämnesområden under alla elevintervjuer – en form av 
minneslista (se bilaga 2). Intervjuunderlaget innehöll inga färdigformulerade frågor utan 
frågorna formulerades under intervjuns gång, eftersom Repstad (2007:86) anser att färdig-
formulerade frågor kan generera ett mindre undersökningsmaterial. I en semistrukturerad 
intervju ges också möjlighet att ändra ordning på innehållet och att följa upp intressanta 
intervjusvar, där informanten har tillfälle att förtydliga sitt svar. Intervjuaren har alltså större 
frihet under intervjutillfället (Bryman 2002:301; Eliasson 2006:25; Lagerholm 2005:53). 
Informanten har också större frihet genom att få möjlighet att formulera svaren på sitt eget 
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sätt när det handlar om en semistrukturerad intervju. Det kan ge ett bredare svarsunderlag 
till undersökningen (Bryman 2002:301).  

Varje intervjutillfälle spelades in med både en mobiltelefon och en surfplatta. Valet av 
dubbel digital elektronik berodde på att minimera att någon inspelningsteknik skulle kunna 
haverera vid intervjutillfället. Fördelen med att spela in intervjuerna är att koncentrationen 
kan riktas till informanten och inte till anteckningarna. Det är också lättare att ställa följd-
frågor och exempelvis lägga märke till kroppsspråk, minspel och tonfall. Dessutom förenklas 
analysarbetet, då det finns ordagrant intervjumaterial att tillgå (Bryman 2002:306; Repstad 
2007:93), vilket ger uppsatsen en större reliabilitet när det gäller citering av muntliga källor. 

Intervjuerna skedde individuellt och beroende på informanternas skiftande språk-
kunskaper i andraspråket. Intervjuerna pågick i mellan 25 och 35 minuter. En gruppintervju 
skulle kunna ge en klarare bild över hur människor diskuterar i grupp, enligt Eliasson 
(2006:25), men att genomföra en gruppintervju i denna studie vore inte oproblematiskt. En 
riskfaktor skulle kunna vara påtryckning – att en elev skulle kunna påverka en annan elev. 
En elev av de fem språkintroduktionseleverna har svårigheter att uttrycka sig i grupp och det 
skulle eventuellt kunna resultera i att eleven bara höll med någon som var mer verbalt kunnig 
i andraspråket. Ytterligare en påverkan skulle kunna vara modersmålets användning under 
ett samtalstillfälle. En yttre påverkan från gruppdeltagare med samma förstaspråk hade kunna 
medföra ett sämre intervjuunderlag (Lagerholm 2005:56). 
 

4.2 Urval 
Det urval som ligger till grund för studien bygger på ett så kallat bekvämlighetsurval. Det 
innebär att de elever som medverkar i undersökningen och elevernas texter inte är slump-
mässigt utvalda utan är valda utifrån lättillgängligheten för studien (Bryman 2008:94). Lättill-
gängligheten består i att språkintroduktionseleverna och intervjuaren träffas dagligdags på 
skolområdet. 

 
4.2.1 Elevurval 
Av skolans 30 språkintroduktionselever deltar fem elever i denna studie. Studien innefattar 
elever med fyra olika modersmål – arabiska, bengaliska, dari, persiska. Eleverna valdes ut 
efter närvaro vid nivåtesterna. De deltagande eleverna var alla närvarande vid de tre skriv-
tillfällena under 2016. Därutöver valdes eleverna ut efter en liknande bakgrund: ålder, 
ankomst till Sverige och skolbakgrund i Sverige och i hemlandet. Det innebär att de infor-
manter som ingår i studien är födda mellan 1998 och 1999; ankomsten till Sverige sträcker 
sig över en månad, från den tredje november till den andra december 2016; alla fem elever 
startade språkintroduktionen samma dag, den första mars 2016 och informanternas tidigare 
skolgång i hemlandet sträcker sig från nio till elva år.  

De variabler som inte överensstämmer i elevurvalet är ensamkommande1 och uppe-
hållstillstånd. Två elever kom tillsammans med sina vårdnadshavare medan tre elever ankom 
till Sverige utan släktingar, vilket benämns som ensamkommande i studien. Tre elever har 

                                                 
1 Begreppet ensamkommande gäller för barn under 18 år som migrerar till Sverige utan anhörig och som söker 
asyl. Asylprocessen ska gå fortare än för vuxna. De ska ges en bra boendeform, en god man och ett stöd för en 
bra vardag i Sverige. Ensamkommande barn har rätt att gå i svensk skola (Bunar 2015:11–12; Kästen-Ebeling 
& Otterup 2014:120–121). 
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uppehållstillstånd, varav ett med preliminärt uppehållstillstånd i två år, medan två elever inte 
fått något beslut i sitt asylärende under undersökningstiden. 
 
Tabell 5: Schematisk översikt över informantgruppen 

 
De elever som deltog i undersökningen läste, vid undersökningstillfället, efter skolans nivå-
indelning i andraspråket på nivå två (4 st.) och nivå tre (1 st.). Att endast elever ur de två 
grupperna deltog i undersökningen beror på elevernas verbalitet i andraspråket. Det fanns 
möjlighet att boka språktolkar, men användningen av tolkar skulle eventuellt kunna påverka 
resultatet så till vida att elevernas svar blev inkorrekt översatta, vilket skulle försvåra möjlig-
heten till citering. 

 
4.2.2 Texturval 
Det finns inga nationella prov som kan användas inom språkintroduktionen för att bestämma 
vilken språklig nivå eleverna befinner sig på. Det gör att lärarna, på den undersökta skolan, 
själva får sammanställa de prov som ska användas för att göra nivågrupper i ämnet svenska 
som andraspråk. Pedagogerna väljer tillsammans ut de texter och uppgifter som ska ingå i 
nivåtestet.  

Texterna skrevs under ett planerat provtillfälle under elevernas normala skoldag. Elev-
erna var informerade om testdagen men hade ingen kännedom om ämnet för skrivuppgiften. 
Under testtillfället hade eleverna inte tillgång till några ordböcker. Eftersom de inte tilläts 
använda dator, skrev alla elever sina uppsatser för hand. Vid vanliga övningsuppgifter kan 
språkintroduktionseleverna välja om texterna ska skrivas för hand eller på dator. Eleverna 
måste få en chans att lära sig att bearbeta texter med hjälp av dator då eleverna, enligt 
styrdokumentet, ska lära sig ”redigering och disposition av texter med hjälp av dator” 
(Skolverket 2016c:263). Eleverna på språkintroduktionen väljer vanligtvis att skriva sina 
texter för hand och det kan bero på dåliga datorkunskaper. 

Eftersom eleverna var relativt nyanlända när testerna skrevs, utgick de två första skriv-
uppgifterna från ett bildmaterial, där elevernas uppgifter var att skriva berättande och 

Elev Födelseår Ankomst 
till Sverige 

Skolstart i 
Sverige 

Modersmål Antal skolår 
i hemlandet 

Uppehålls-
tillstånd 

1 1998 2015-11 
familj 

2016-03-01 arabiska 10 ja 
permanent 

2 1999 2015-11 
ensam-
kommande 

2016-03-01 dari 9 nej 

3 1998 2015-11 
familj 

2016-03-01 persiska  10,5 ja 
permanent 

4 1998 2015-11 
ensam-
kommande 

2016-03-01 arabiska 11 ja 
preliminärt 

5 1998 2015-12 
ensam-
kommande 

2016-03-01 bengaliska 9 nej 
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beskrivande texter. Uppgift 2 innehöll ett inslag av förklaring till en vald favoritplats. Den 
tredje skrivuppgiften, som skrevs i oktober 2016, utgick från en ungdomsfilm. Uppgiften 
bestod i att göra en recenserande och en jämförande uppsats i form av ett brev. De texttyper 
som förekommer i elevernas tre skrivuppgifter representerar berättande, beskrivande och 
förklarande texttyper, medan genrerna bestod av brev och recension. I skrivuppgift 2 och 3 
skulle eleverna skriva en mottagaranpassad text. Vanliga texttyper i skolan är ”berättande, 
beskrivande, instruerande, förklarande/utredande och argumenterande text” (Palmér & 
Östlund-Stjärnegårdh 2015:15–16), vilka också tas upp i Skolverkets styrdokument för ämnet 
svenska som andraspråk årskurs 7–9 (Skolverket 2016c:264). Vanliga genrer, som skrivs i skolan, 
är novell, insändare och recension (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2015:15–16).  
 
4.2.2.1 Skrivuppgift 1 – Mycket att göra 
I maj 2016 fick eleven i uppgift att skriva en sammanhängande text utifrån sex bilder före-
ställande olika affärsinrättningar. Instruktionerna till skrivuppgiften bestod i sammanlagt sex 
frågor: ”Vart går du först? Vad gör du där? Köper du något? Vart går du sedan? Vad gör du 
där? Köper du något?” Eleven skulle alltså beskriva olika inköp i några utvalda affärer i en 
kronologisk ordning. Eleven hade möjlighet att skriva under 60 minuter. 
 
4.2.2.2 Skrivuppgift 2 – Vilken är din favoritplats? 
I augusti 2016 utgick skrivuppgiften från fyra bilder, föreställande semesterbilder. Elevens 
uppgift var att skriva ett brev till en tidning och berätta om en favoritplats. Uppgiften bestod 
också i att beskriva den utvalda platsen samt att ge en förklaring till val av plats. Instruk-
tionerna betonade att eleven skulle inleda och avsluta brevet på ett passande sätt. Eleven 
hade möjlighet att skriva under 45 minuter. 

Att skriva ett formellt brev var inget språkintroduktionseleverna tidigare tränat under 
lektionstid. Elevernas förförståelse är en viktig parameter för utvecklingen av ett mer 
kunskapsrelaterat språk (Cummins 2001:96). 
 
4.2.2.3 Skrivuppgift 3 – Pojkarna 
I oktober 2016 inleddes uppgiften med att eleverna fick se en film på stadens biograf. Under-
visningen före och efter filmen byggde på begreppen: identitet, mobbing, kärlek och den 
egna kroppen. Eleverna fick föra anteckningar, på modersmålet, under filmvisningen och 
eleverna fick arbeta vidare med sina anteckningar och sina tankar om filmen tillsammans 
med en studiehandledare med samma förstaspråk. På skrivdagen fick eleverna använda sina 
anteckningar som en inspirationskälla till sitt skrivande. Innan testtillfället hade eleverna fått 
en genomgång och en träning i att skriva informella och formella brev. 

Skrivuppgiften bestod i att skriva ett brev till en vän i hemlandet och sammanfatta 
filmens handling. Eleven skulle också beskriva sina tankar från filmen. Uppgiften innefattade 
också att göra en jämförelse mellan filmens tema om könsroller och synen på de bägge könen 
i elevens hemland. Instruktionerna betonade att eleven skulle avsluta sitt brev på ett passande 
sätt. Eleven hade möjlighet att skriva under 65 minuter. 

Som en inledande hjälp, till eleverna, fanns en stödmening: Hej min vän! Förra veckan var 
jag och min klass och såg den svenska filmen ”Pojkarna”. Jag vill berätta den för dig. För att eleverna 
inte skulle missa att göra en jämförelse mellan hemlandet och Sverige, fick eleverna en hjälp 
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till fortsatt skrivande: Jag har tänkt mycket på hur det är i Sverige i jämförelse med vårt hemland, till 
exempel.  
 

4.3 Genomförande 
I undersökningens inledande skede delades ett informationsblad ut till alla 30 språkintro-
duktionselever, ifall någon informant drog sig ur undersökningen. Genom informations-
bladet (se bilaga 3) fick eleven bland annat veta att undersökningen var frivillig och att infor-
manten hade möjlighet att avbryta sin medverkan och att anonymitet skulle råda, samt att 
intervjun spelades in. Eleverna fick ge sitt samtycke till undersökningen, genom att besvara 
informationsbladet. Därefter valdes informanterna ut. 
 

4.3.1 Textanalys 
Studien har tillgång till sammanlagt 15 elevtexter. Texterna har studerats med en närläsnings-
metod, där flera variabler har undersökts, vilket är vanligt vid en analys av kortare texter 
(Liljestrand 1993:162). Textanalysen fokuserar på variablerna meningslängd och konnektiv-
bindning.  

Analysen av satskonnektiver utgår från syntaktiska meningar, som utgörs av huvudsats 
med tillhörande underordnad sats samt satsförkortningar, en elliptisk sats där subjekt eller 
verb strukits. En infinitivfras räknas som en satsförkortning och räknas således med som en 
satskonnektiv. Studien bygger således inte på elevernas grafiska meningar, utan på deras syn-
taktiska meningar. Det beror på att elevernas grafiska meningsindelning kan vara både in-
konsekvent och inkorrekt. Ett exempel på en grafisk mening som är felaktig är: ”När de blev 
pojkar, de var mycket glad / darför [att] de kundde göra något att ofta pojkarna göra.” (Elev 
2, text 3) Meningen uttrycks endast som en grafisk mening. I analysen räknas det dock som 
två syntaktiska meningar, där ”när” och ”darför” [att] räknas som sambandsmarkörer. 

Analysarbetet med konnektionsbindningen i elevtexterna genomfördes i tre olika 
moment. Den inleddes med en markering av alla syntaktiska satser, vilket har markerats med 
ett snedstreck i de datorskrivna avskrifterna (se bilaga 1). Därefter övergick analysen i att 
urskilja vilka explicita sambandsmarkörer som förekommer i elevtexterna. De konnektions-
bindningar som är av intresse för analysen har markerats med kursiv stil i elevernas texter (se 
bilaga 1). Analysarbetet har därmed fått en kvantitativ utformning. Avslutningsvis klassi-
ficerades varje satskonnektion utifrån Nyströms (2001:108) textbindningstyper additiv, 
temporal, komparativ eller kausal (se bilaga 4). 

Hakparenteser och understrykningar förekommer i bilaga 1. Hakparentesen används 
när en information är tillagd i elevernas texter, medan understrykning av ord används när det 
finns felaktigheter i elevtexterna. I satsen ”för att de homosexuell” i elevtext 3 av elev 1 saknas 
ett predikat, men i datoravskriften är verbet tillagt inom en hakparentes [har]. Det gör att 
sambandsmarkören för att räknas som en kausal satskonnektion i analysen.  

De konjunktioner som markerar ett samband mellan ord och fraser är inte medräknade 
i analysen, eftersom sambandsmarkörerna inte uppträder som saktskonnektioner (Nyström 
2001:103). I citatet markeras de konjunktioner som inte är medräknade med understrykning. 

 
I sommar har jätte fint väder och jätte fint starand […] I stokholm Ni kan ser 
många folk med många kulter och religion men bor tillsamas (bor i samma 
stad). (Elev 2, text 2) 
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I sats 1 markerar den understrukna konjunktionen ”och” ett samband mellan två adjektiv-
fraser, och i sats 2 är det en sambandsmarkör mellan två nominalfraser som inte räknas med 
i analysen. Den komparativa satsmarkören men är dock medräknad då den visar ett motsats-
förhållande i texten. 

 De konnektiver som också räknas bort i analysen är de som förkommer på ett felaktigt 
sätt i elevtexterna (se understrukna konnektiver i bilaga 1). Den kausala konnektionen om 
räknas inte som en satskonnektion i meningen: ”Hobbas om jag har en kamira till ta fanastisk 
bilder.” (Elev 2, text 2) Konnektionen är inkorrekt och borde istället uttryckas med den 
allmänt underordnande konjunktionen ”att”, vilket Nyström (2001:109) anser inte bör räknas 
med i en analys av satskonnektioner. Ytterligare ett exempel på en satskonnektion som inte 
räknas i analysen är: ”De blev helt patt och bestämde sig för att” (Elev 4, text 3). Det beror 
på att satsen inte har någon fortsättning efter subjunktionen. Sambandsmarkören och är dock 
medräknad på grund av att den efterföljande satsen är en elliptisk sats, en sats utan sitt subjekt 
(Nyström 2001:109).  

Tidsuttryck som står först i satsen är en satskonnektion, medan de tidsuttryck som har 
en annan placering måste ha en tydlig förbindelse i texten för att medräknas som en 
satskonnektion. ”[T]re kategorier av tidsuttryck räknas med i analysen […] gramma-
tikaliserade konnektiver oavsett placering, spetsställda tidsuttryck oavsett lexikalisk form och 
[…] tidsuttryck som har en entydig syftning till något tidigare nämnt” och konjunktioner, 
subjunktioner och konjunktionella verb räknas som grammatikaliserade konnektiver. 
(Nyström 2001:106, 115). Ett exempel på ett tidsuttryck som inte har något tidigare samband 
och som inte är spetsställd är: ” Jag saknar min familj och mina vänner. Jag cyklade till skolan 
varje dag.” (Elev 5, text 3) Tidsadverbialet räknas inte som en satskonnektion. ”Jag saknar 
jag konkurrerade med min kompis Anwar i skolan. Jag saknar när jag träffade mina vänner 
på fritiden. På fritiden brukade jag med mina vänner spela criket, fotboll, badminton, innebandy 
simma, gym, resa” (Elev 5, text 3) anses däremot vara ett uttryck som har en koppling i texten 
och som därför räknas med som en satskonnektion i textanalysen. 

 

4.3.2 Elevintervju 
För att bygga upp en bra intervjumiljö inleddes intervjun med en kort stunds småprat mellan 
intervjuare och informant (Repstad 2007:96). Detta sociala samtal spelades dock inte in. 
Intervjun startade med bakgrundsinformation, som exempelvis namn, ålder för att intervju-
aren lättare skulle kunna urskilja informanten (Bryman 2002:305; Eliasson 2006:25).  

Efter varje inspelad intervju transkriberades intervjusvaren till text, med ett så exakt 
återgivande som var möjligt. Transkriberingsarbetet var visserligen tidskrävande men möjlig-
heten att kunna återge intervjupersonens egna ord har varit värdefullt i studien. Det har också 
varit av värde att kunna återgå till intervjumaterialet när oklarheter har uppstått i 
undersökningsarbetet (Bryman 2002:306; Eliasson 2006:25).  

Intervjuerna hölls inom den egna skolan – ett ostört klassrum utan fönster – en miljö 
som informanterna väl känner till, eftersom det är ett klassrum som används varje vecka av 
språkintroduktionseleverna. Informanten skulle inte behöva oroa sig över att någon utom-
stående kunde ta del av det som sades under intervjutillfället. Med en trygg uppgiftslämnare 
ökar tillgången till ett mer tillförlitligt svarsunderlag (Bryman 2002:306; Lagerholm 2005:55–
56; Repstad 2007:95). 
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4.4 Metodkritik 
Eftersom studien bygger på ett mindre antal informanter går det inte att generalisera studiens 
resultat med en hel population elever med svenska som andraspråk, utan resultatet ska endast 
ses som en tendens i ämnet. 

Kritik kan föras mot val av elevunderlag, eftersom eleverna utsågs utifrån ett bekväm-
lighetsurval. Elever och uppsatsskribent träffas dagligdags, eftersom uppsatsskribenten 
arbetar på samma skola, där språkintroduktionseleverna studerar. De elever som ingår i studi-
en valdes ut på grund av liknande bakgrund: ålder, ankomst till vistelselandet och skolbak-
grund samt att alla informanter hade deltagit vid alla tre testtillfällen. Det innebär att infor-
manterna inte utvaldes slumpmässigt. 

Valet att använda samma elever, när det handlar om intervjuer och om texter, beror på 
syftet. Undersökningen bygger på fem språkintroduktionselevers texter och elevernas syn på 
att skriva på andraspråket. Men att vara pedagog, på den aktuella skolan, och samtidigt forska 
om skolans elever skulle ha kunnat medföra obehag för eleverna som deltog i undersök-
ningen. En nära skolrelation, mellan pedagog och elev, skulle kunna leda till att informanten 
delgav information som inte var planerad (Kvale & Brinkman 2009:91). Relationen mellan 
pedagog och elev behöver inte endast vara till nackdel menar Repstad (2007:91). Chansen till 
ett utförligare intervjumaterial är större än om det skulle handla om en utomstående inter-
vjuare.  

Att välja semistrukturerade elevintervjuer berodde på elevunderlaget. Intervjuaren 
hade möjlighet att förklara frågeställningen på olika sätt för att informanterna skulle kunna 
förstå och kunna svara korrekt på intervjufrågorna. Intervjuaren omformulerade ett flertal 
frågor, speciellt under intervjuer med elev 3, 4 och 5. 

Inspelning av intervjuer kan vara skrämmande för en informant, vilket skulle kunna 
resultera i ett mindre intervjumaterial. Fördelarna med inspelade intervjuer anses vara fler än 
nackdelarna och därför användes denna teknik under intervjuerna. Eliasson (2006:25) menar 
att bara förlita sig på nedskrivna intervjuanteckningar kan exempelvis ge svårigheter när det 
gäller att citera och att styrka informanternas uppgifter, eftersom handskrivna anteckningar 
är svårt att dokumentera med 100 procent tillförlitlighet. 

En kvantitativ enkät valdes bort, trots att en kvantitativ forskningsmetod utmärkt går 
att kombinera med en kvalitativ undersökning. Anledningen till att inte använda enkäter är 
informanternas bristande läsförståelse. Det skulle eventuellt resultera i felaktiga elevsvar om 
informanterna missuppfattade enkätfrågorna. Att kunna förklara frågeställningen på mer än 
ett sätt, under en pågående intervju, skulle kunna öka elevernas svarsunderlag. Att välja en 
kvalitativ forskningsmetod, menar Eliasson (2006:27) gör det lättare att samla in data under 
arbetets gång, vilket skulle kunna vara av stor betydelse för denna studie.  

 
4.5 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådet (2002:5–6) ska ett bra forskningsetiskt förhållningssätt tillämpas i 
samband med ett vetenskapligt undersökningsarbete. I sin forskningsundersökning har 
forskaren fyra forskningskrav att förhålla sig till. Det handlar om informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I detta avsnitt förklaras betydelsen 
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av de fyra forskningskraven. Därefter beskrivs hur dessa forskningsetiska regler tillämpas i 
studien. 
 
Informationskravet  Forskaren ska bland annat upplysa vilken roll deltagaren har i forsk-

ningsundersökningen. Det ska framgå att deltagandet sker på fri-
villig basis och att det är tillåtet att avbryta delaktigheten. Deltagaren 
ska förstå vilket syfte undersökningen har och hur arbetet med 
undersökningen går till. Informanterna ska också informeras om att 
insamlat material endast kommer att användas i forskarens arbete 
(Vetenskapsrådet 2002:7). För att språkintroduktionseleverna skulle 
få den information som krävdes, ur ett forskningsetiskt förhållnings-
sätt, delades ett informationsblad ut till alla 30 elever på språkintro-
duktionen. För att syftet med undersökningen och elevernas roll i 
studien skulle framgå nyttjades språktolkar med samma modersmål 
som eleverna. Språktolkarna fick all den information om undersök-
ningen som behövdes för att muntligt kunna översätta information-
en till eleverna. 

 
Samtyckeskravet  Deltagaren ska ge sitt medgivande till att delta i undersökningen. Är 

informanten under 15 år krävs samtycke från vårdnadshavare. In-
formanten har rätt att avbryta sin medverkan utan repressalier. Det 
gäller även om informanten beslutar sig att avbryta under en pågåen-
de intervju. Forskaren har tillåtelse att försöka övertala informanten 
att kvarstå i undersökningen men får inte påverka informanten på 
något sätt (Vetenskapsrådet 2002:8–9). Med det informationsblad 
som delades ut till alla språkintroduktionselever framgick att deltag-
andet var frivilligt och att medverkan kunde avbrytas om så önska-
des. Eleverna fick möjlighet att ge sitt skriftliga samtycke till att 
texterna fick användas i undersökningen och till att delta vid ett 
inspelat intervjutillfälle. Eftersom eleverna i studien var äldre än 15 
år insamlades inte något samtycke från någon vårdnadshavare. 

 
Konfidentialitetskravet  Informanternas uppgifter ska behandlas med försiktighet och infor-

mantens personliga uppgifter ska inte kunna identifieras i forsk-
ningsundersökningen. Ingen annan, än forskaren, ska ha tillgång till 
informanternas personuppgifter (Vetenskapsrådet 2002:12–13). 
Språkintroduktionseleverna fick information om att ingen utomstå-
ende person skulle få tillgång till några uppgifter som gällde dem 
eller deras texter. 

 
Nyttjandekravet  Insamlat undersökningsmaterial får inte användas i andra samman-

hang än inom den vetenskapliga undersökningen (Vetenskapsrådet 
2002:12–13). I samband med att informationsbladet delades ut till 
alla språkintroduktionselever framgick det att allt intervjumaterial 
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och alla elevtexter endast skulle användas i denna studie. Alla inter-
vjupersonerna informerades om, i intervjuns inledning, att allt in-
spelningsmaterialet skulle förstöras när forskningsundersökningen 
var slutförd och att alla elevtexter skulle sparas på elevernas skola. 

 

4.6 Avgränsning 
Den empiriska undersökningen avgränsas till ett mindre antal elevtexter och ett mindre antal 
elevintervjuer. Studien bygger på fem språkintroduktionselevers texter, under en period av 
fem månader (från maj till oktober 2016), samt de tankar de fem språkintroduktionseleverna 
har om sina svårigheter när det gäller att skriva på målspråket. Textanalysen bygger på 
texttyperna: berättande, beskrivande och förklarande. Hur elevernas utveckling skulle tett sig 
i någon annan texttyp går därför inte att fastställa med denna studie. 

Textanalysen koncentreras på textbindningsmarkören satskonnektiver. Sambands-
markörerna referensbindning och tema-rema är också vanliga textbindningstyper, men är 
inte föremål för denna textanalys. Avgränsningen beror dels på tids- och utrymmesskäl, dels 
på att satskonnektiver varit ett specifikt arbetsområde i undervisningssammanhang. På 
lektionstid har eleverna arbetat med att utveckla meningslängden med konjunktioner och 
subjunktioner. Därför studeras också de femton elevtexterna utifrån meningslängd. Efter-
som elevernas texter har stora språkliga brister har referensbindningen ansetts som alltför 
komplicerad att analysera och att endast studera referenter på en del av en text är inte lämp-
ligt, enligt Nyström (2001:49), eftersom referensbindningsmarkörerna kan vara högst 
varierande texten igenom. Att studera elevernas användning av satskonnektioner och men-
ingslängd kan ge en indikation på vad eleverna tagit till sig av undervisningen i svenska som 
andraspråk. 

Språkintroduktionseleverna har producerat ytterligare en text i januari 2017, men skriv-
uppgiften är inte aktuell för denna studie, då en av informanterna inte var närvarande vid 
skrivtillfället. Uppgiften bestod bland annat i att skriva ett brev utifrån en person i romanen 
Utvandrarna samt att göra en person- och miljöbeskrivning av romankaraktärens nya hem-
land.  
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5 Resultat 
Insamlade data från den kvalitativa undersökningen, byggd på textanalys och elevintervjuer, 
presenteras både kvalitativt och kvantitativt i resultatkapitlet. Den kvantitativa redovisningen 
används för att belysa elevernas meningslängd i antal ord och för att illustrera konnektions-
tätheten i elevernas texter, medan den kvalitativa redovisningen används genom att förekom-
mande sambandsord identifieras och klassificeras enligt Nyströms (2001:108) textbindnings-
typologi. Dessutom redovisas elevintervjuerna genom att sammanfattande ord och citat, från 
elevernas tankar om att skriva på målspråket, tas upp i samband med den textanalytiska redo-
visningen. Den del av textanalysen som redovisas med matematiska värden utgår från siffror 
utan angivna decimaler. 
 

5.1 Textanalys och elevintervjuer 
Analys av elevernas texter redovisas med statistiska värden för på ett enkelt sätt kunna visa 
elevernas meningslängd och användning av sambandsmarkörer. Fördelen med att presentera 
resultatet i ett kvantitativt utförande är att redovisningen ger ett exakt sifferresultat, vilket 
alltså kan ge en översiktlig bild över det framkomna undersökningsresultatet avseende men-
ingslängd och konnektivanvändning. Den kvalitativa närstudien används däremot för att 
belysa vilka sambandsmarkörer som framträder i elevtexterna och för att resonera om elever-
nas skriftliga språkanvändning.  
 

5.1.1 Delresultat 1 – meningslängd   
Textanalysen inleds med en redovisning av bland annat antal ord och antal meningar per 
uppsats för att ta ställning till om elevernas meningslängd utökats från den första till den 
tredje uppgiften.  
 
Tabell 6:  Antal ord och grafiska meningar och ett genomsnittligt antal ord per grafisk 

mening samt antal syntaktiska meningar i språkintroduktionselevernas tre skriv-
uppgifter  

Elev Antal ord per 
skrivuppgift 1-3 

Antal grafiska 
meningar per 

skrivuppgift 1-3 

Genomsnittligt 
antal ord per 

grafisk mening per 
skrivuppgift 1-3 

Antal syntaktiska 
meningar per 

skrivuppgift 1-3 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 82 104 365 6 11 18 14 9 20 9 12 40 
2 72 107 239 11 10 18 6 11 13 9 11 23 
3 83 62 214 8 9 15 10 7 14 9 9 22 
4 41 44 140 6 4 10 7 11 14 6 7 15 
5 36 113 376 7 24 59 5 5 6 7 20 63 

 
Tabell 6 visar en ökning när det gäller språkintroduktionselevernas tre skrivuppgifter, 
”Mycket att göra”, ”Vilken är din favoritplats?” och ”Pojkarna”. Texterna innehåller från 36 
ord till 376 ord. Den största ökningen i antalet ord är hos elev 5. Antalet ord ökar med 77 
ord i skrivuppgift 2 och 263 ord i skrivuppgift 3. Elev 4 är den elev som skriver kortast texter 
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av de fem språkintroduktionseleverna. Elevens första skrivuppgift innehåller 41 ord och 
skrivuppgift 2 innehåller 44 ord. Eleven ökar därefter sin text med nästan 100 ord. Förutom 
att eleverna skriver längre texter ökar också antal ord per grafisk mening i elevtexterna. 
Meningslängden utökas från skrivuppgift 1, som skrevs i maj 2016, till skrivuppgift 3, som 
skrevs i oktober 2016. Det finns dock individuella skillnader i elevernas skrivuppgifter, när 
det gäller antal ord per mening samt antal grafiska meningar. 
 
• Elev 1, 2, 4 och 5 ökar antalet ord per text från uppgift 1 till uppgift 2 och från uppgift 2 

till uppgift 3.  
• Elev 3 skriver en kortare text i skrivuppgift 2 (62 st.) jämfört med skrivuppgift 1 (83 st.) 

men antalet ord ökar i den tredje och sista skrivuppgiften (214 st.).  
• Elev 5 skriver flest antal ord och flest antal grafiska meningar i sina två sista skrivuppgifter 

jämfört med övriga språkintroduktionselever. Eleven har dock kortast meningslängd, där 
den genomsnittliga meningslängden ligger på maximalt 6 ord per grafisk mening i skriv-
uppgift 3, till skillnad mot elev 1 som använder i genomsnitt i 20 ord per mening i den 
sista skrivuppgiften.  

• Elev 1 har den längsta genomsnittliga meningslängden av de fem språkintroduktionselev-
erna i både uppgift 1 (14 st.) och i uppgift 3 (20 st.). Elevens andra skrivuppgift har något 
kortare meningslängd än elev 2 och elev 4 som har en genomsnittlig meningslängd på 
vardera elva ord i skrivuppgift 2. 

• Elev 2 och elev 4 har något färre antal grafiska meningar i uppgift 2 än i uppgift 1, men 
ökar antalet meningar i den tredje och sista skrivuppgiften. Elev 2 skriver elva grafiska 
meningar i uppgift 1 men tio i uppgift 2. Elev 4 skriver sex meningar i skrivuppgift 1 och 
fyra meningar i skrivuppgift 2.  

• Elevernas genomsnittliga meningslängd ligger på mellan 6 och 20 ord. En genomsnitts-
längd för alla elevtexter är 10 ord. 

 
Vidare information från tabell 6 är att elevernas texter blir längre genom användningen av 
fler syntaktiska meningar. Alla elevers syntaktiska meningar visar en ökning från skrivuppgift 
1 till skrivuppgift 3. Den elev vars grafiska och syntaktiska meningar ofta sammanfaller är 
elev 5. Elevens grafiska meningar i skrivuppgift 1-3 är 7/24/59 och antalet syntaktiska 
meningar i elevens tre texter är 7/20/63.  

Språkintroduktionselevernas meningslängd ökar i och med att de bygger ut sina men-
ingar med konjunktioner, subjunktioner eller konjunktionella adverb (se bilaga 8). I skriv-
uppgift 1 använder elev 1-3 elva stycken utbyggda meningar (en huvudsats samordnad med 
en satsförkortning). I skrivuppgift 2 bygger fyra elever (elev 1, 3-5) ut sina meningar vid sex 
tillfällen. I skrivuppgift 3 förekommer 58 utbyggda meningar i alla elevers texter. Det före-
kommer olika varianter av satser, där meningarna inleds både med en huvudsats och en 
bisats. Vanligast är att eleverna använder konjunktioner för att samordna två huvudsatser (34 
st.). Näst vanligast är att samordna en huvudsats med en satsförkortning med en konjunktion 
(20 st.). Subjunktioner används tolv gånger för att binda samman en huvudsats med en bisats. 
Att inleda med en bisats som sammankopplas med en efterföljande huvudsats förekommer 
vid fyra tillfällen. ”[G]enom att de drickade sin neckar de overlande till pojka i kväll och 
härrör i morsen!” (Elev 1, text 3) är ett exempel på en grafisk mening bestående av en 
bisatsinledd huvudsats med en satsförkortning, som en avslutande sats, med ett struket 
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subjekt. Den grafiska mening som innehåller flest antal satser med tillhörande sambands-
markörer är: ”Den filmen är mycket roligt. för att alla eleverna och lärarena var tist när dem 
har tittat och de har focucerat på filmen.” (Elev 2, text 3) Elevens grafiska mening är dock 
inkorrekt, eftersom den uttrycks med två grafiska meningar istället för en. Eleven inleder 
satsen med den kausala konnektiven ”för att” för att visa på ett orsakssamband mellan 
elevens första mening. Eleven fortsätter sedan med den temporala konnektiven ”när” för att 
visa på ett tidssamband och avslutar sedan med den additiva konnektiven ”och” för att lägga 
till något nytt i meningen. Elevernas texter innehåller fler varierande satser i skrivuppgift 3 
än i de två tidigare skrivuppgifterna. Exempelvis använder elev 1 konjunktionen och för att 
samordna en huvudsats med en efterföljande satsförkortningar i skrivuppgift 1: ”Sedan jag 
åkede till Ica Maxi och köpede Grönsaker, bröd, Äpple och Shampo till min hår.” I skriv-
uppgift 2 använder eleven subjunktionen för att för att samordna en huvudsats med en sats-
förkortning i form av en infinitivfras ”för har att vila”. I elevens sista skrivuppgift förekom-
mer nitton samordnande konjunktioner och fyra subjunktioner.  

Elevernas texter har inkorrekta meningsindelningar. I skrivuppgift 2 har elev 4 en fel-
aktig meningsindelning på grund av en bristande interpunktionsanvändning. Eleven berätt-
ade att texten skrevs utifrån en bild efter instruktionen om en favoritplats.  

 
Hon tar blid på Plats finn och Han är glud De träfft på matt alla fmyli och De 
är glud Darför träfft all och brota med några Det finns väten på melan och Det 
finns plats lång Det fins många lägenhet och mykt lång (Elev 4, text 2).   
 
Hon tar bild på en fin plats och hon är glad. De träffas till middag och alla i 
familjen är glada därför att de träffar alla och pratar med några. Det finns 
vatten mellan [fastlandet och ön] och det är stort. Det finns många lägenheter 
och höga hus. (Fri tolkning efter samtal med elev 4) 
 

I skrivuppgift 2 utelämnar eleven alla punkter och versaler uppträder ofta efter en sats-
konnektion eller efter en utlämnad punkt. Felaktig interpunktionsanvändning kan bero på 
glömska. Hagberg-Persson och Wiberg (2013:25, 28) menar att elever kan behärska inter-
punktionsregeln men av iver för uppgiften glömmer att praktisera den.  I uppgift 3 har eleven 
även missat fem stycken versaler – begynnelsebokstaven i ”tjejerna” och ”efteråt” samt vid 
tilltalsnamn som exempelvis ”kim”. Eleven säger: ”Jag lite har problem också.” ”Jag vill inte 
fokusera mycket punkt eller så bokstav, men jag kan när man använder den. […] Jag vill bara 
skriva snabbt” Eleven förklarar att interpunktion och begynnelsebokstav används ”när du 
vill skriva namn eller plats eller land eller så skriva stor bokstav. När du i plats till exempel 
denna text på sista. Jag har punkt” (Elev 4). Andra bristande meningsindelningar är exem-
pelvis: 
 

1. ”[F]örst Kväll de gick till torget träffa som killer och spelade med de fotboll, i morsen 
när de cycklade till skolan de var hade som självförtrorande.” (Elev 1, text 3) 

2. ”Till exampel jag gick där föra vecka. och köpade en shirt.” (Elev 2, text 1) 
3. ”[S]edan går på skor ska köpet en nya skor och bätala 200 kronor.” (Elev 3, text 1) 
4. ”Så vi resar till Dhaka. Litte pengar.” (Elev 5, text 2) 

 
I mening 1 saknas en punkt mellan ”fotboll” och ”i morsen” för att bilda två grafiska men-
ingar istället för en. I mening 2 ska punkten mellan ordet ”vecka” och ordet ”och” tas bort 
och bilda en grafisk mening. I mening 3 ska det finnas den additiva konnektiv och mellan 
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”skor” och det finita verbet ”ska”. I mening 4 behöver eleven sammanbinda de två satserna 
alternativ bygga ut sats 2 så att den innehåller ett subjekt och ett finit verb.  
 

5.1.2 Delresultat 2 – konnektivbindning 
Elevernas totala användning av konnektivbindningstyperna additiv, temporal, komparativ 
och kausal i redovisas enligt tabell 7 (se fler tabeller för enskilda elever i bilaga 5). 

Språkintroduktionseleverna använder sammanlagt 155 satskonnektioner i 5 x 3 skriv-
uppgifter. Den tredje skrivuppgiften innehåller flest antal satskonnektiver (100 st.), medan 
skrivuppgift 2 innehåller minst antal sambandsmarkörer (16 st.). Eleverna använder oftast 
den additiva satskonnektionen, då den uppträder vid 70 olika tillfällen i elevernas texter.  Till-
sammans med den additiva är också den temporala satskonnektionen vanligt förekommande 
i elevtexterna. De additiva och de temporala sambandsmarkörerna utgör 78 procent av 
elevernas konnektionsanvändning (se bilaga 7). Den additiva konjunktionen och har 54 före-
komster förutom sambandsmarkören så som ersätter den additiva konnektiven och (av elev 
1, text 3 och elev 5, text 2). I skrivuppgift 1 används konjunktionen och vid nio olika tillfällen, 
i skrivuppgift 2 vid sex tillfällen och i skrivuppgift 3 vid 39 tillfällen (se bilaga 4 eller 6). 
 
Tabell 7: Antal satsbindningstyper per text för de fem språkintroduktionseleverna 

 
De temporala textbindningsmarkörerna används vid 51 olika tillfällen, där spetsställda tids-
uttryck som exempelvis ”först”, ”kl 12.30”, ”i någon dag” och ”i sommar” förekommer vid 
25 tillfällen (48 %) i de 15 elevtexterna. I elevernas första text används exempelvis först, sedan, 
andra, efter och nästa vid sexton av de totalt arton temporala sambandsmarkörerna. Tids-
markören sedan alternativt sen har nio förekomster i elevtexterna och används företrädesvis i 
skrivuppgift 1, som bestod i att berätta och i att beskriva vad som inhandlades i olika affärer. 
Den temporala markören när uppkommer vid nio olika tillfällen och används endast i 
skrivuppgift tre av fyra språkintroduktionselever (elev 1-3, 5). Markörerna som visar ett 
rumsligt samband (här respektive där) används vid fyra tillfällen, i uppgift 2 och 3 – de upp-
gifter som lättare kan kopplas till ett rumsligt sammanhang. Skrivuppgift 2 bestod i att be-
skriva en favoritplats och förklara varför platsen var speciell och skrivuppgift 3 innehöll en 
jämförelse mellan det egna hemlandet och vistelselandet när det gällde kvinnans och mann-
ens situation. 

Den satskonnektion som används minst av eleverna är den komparativa sambands-
markören men, som har åtta förekomster i elevernas 15 texter (80 %), företrädesvis i skriv-
uppgift 3 (se figur 3 i bilaga 7). Elev 1 använder flitigast men-markören (5 st.). Den jämför-
ande sambandsmarkören som används vid två tillfällen (20 %) av elev 2 och av elev 3. ”Jag 
har lärt att alla mäniskor kan vara som de vill” (elev 2, text 3) och ”nektar från blomman 

Bindningstyper Skrivuppgift 
1 

Skrivuppgift 
2 

Skrivuppgift 
3 

Totalt 

Additiv 12 9 49 70 
Temporal 19 5 28 51 
Komparativ 1 0 9 10 
Kausal 7 2 14 23 
 
Totalt 

 
39 

 
16 

 
100 

 
155 
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ändrar deras lives och vänskap för evigt eftersom får en smak av hur det är att [vara] som en 
pojke” (elev 3, text 3). Elev 4 och 5 använder inte någon jämförelsemarkör alls i sina tre 
texter.  

Kausala konnektiver förekommer vid 22 tillfällen i elevernas texter, där subjunktionen 
för att är överrepresenterad med 15 förekomster (70 %.) i uppgift 1 och uppgift 3. Subjunk-
tionen för att anses vara ett talspråkligt uttryck för därför att (Viberg 1993:65). Elev 2 har i 
skrivuppgift 3 använt sig av konjunktionen därför men har i analysarbetet räknats som därför 
att. ”När de blev pojkar, de var mycket glad darför [att] de kundde göra något att ofta pojkarna 
göra.” (Elev 2, text 3) Elev 5 skriver inte alls för att i sina tre skrivuppgifter, medan elev 3 
skriver för att vid sex tillfällen i uppgift 1 och 3. Uttrycket för att förekommer under elevernas 
(elev 1, 2 och 4) intervjuer. Elev 3 uttrycker emellertid ”därför att” vid ett tillfälle under 
intervjun, vilket ingen annan elev gör. Det talspråkliga uttrycket för att användes av elev 4 vid 
tre tillfällen i skrivuppgift 3 medan uttrycket förekommer vid fem tillfällen under intervjun. 
Enligt eleven används subjunktionen ”när man vill svara på en fråga” (Elev 4). Den tredje 
skrivuppgiften innehåller ytterligare fem olika sorters kausala satskonnektioner, som 
exempelvis ”genom att” och ”eftersom”, vilket är konnektiver som förekommer i utredande 
texter.  

Elev 1-3 har färre antal konnektioner i skrivuppgift 2 än i skrivuppgift 1 (se bilaga 4 
och 5). Elev 4 och 5 har däremot fler konnektiver i uppgift 2 än i uppgift 1. Elev 4 har 
exempelvis en satskonnektion i uppgift 1 men har fem konnektiver i uppgift 2 och elev 5 har 
tre konnektiver i uppgift 1 och sju konnektiver i uppgift 2. De elever som har minst konnek-
tioner i sin sista uppsats är elev 3 och elev 5 – tolv förekomster var. Skillnaden mellan de två 
eleverna är att elev 5 har en liten ökning av antalet sambandsmarkörer från uppgift 1 (3 st.) 
till uppgift 3 (12 st.), vilket inte gäller för elev 3. Eleven har fjorton konnektiver i uppgift 1 
men endast tolv konnektiver i uppgift 3. Den elev som använder sammanlagt flest sambands-
markörer är elev 1. Eleven använder 50 konnektiver, där 42 stycken är additiva eller tempora-
la bindningstyper (23 st. respektive 19 st.). 
 
Tabell 8. Antal olika varianter av satskonnektiver per skrivuppgift 
Bindningstyp Antal olika varianter av satskonnektiver  

Skrivuppgift 1 Skrivuppgift 2 Skrivuppgift 3 
Additiv 3 4 5 
Temporal 7 4 17 
Komparativ 1 0 2 
Kausal 1 2 6 

 
Enligt tabell 8 har språkintroduktionseleverna större variation av satskonnektioner i skriv-
uppgift 3 än i de två tidigare uppgifterna. Den bindningstyp som innehåller flest variationer 
av konnektiver är den temporala. I den sista skrivuppgiften fanns sjutton olika tidsuttryck 
jämfört med sju varianter i uppgift 1 och fyra varianter i uppgift 2. Av de sammanlagt 28 
tidsuttrycken i skrivuppgift 3 har när nio förekomster och sen två förekomster. I övrigt är 
tidsuttrycken av skiftande sort, som exempelvis ”så” och ”nu”. Den konnektivbindningstyp 
som inte alls representerad i skrivuppgift 2 är den komparativa sambandsmarkören.  

I språkintroduktionselevernas texter förekommer konjunktionsinledda meningar vid 
nio tillfällen, där den additiva sambandsmarkören och inleder meningar vid fem olika tillfällen 
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och där den komparativa sambandsmarkören men inleder fyra olika meningar. Konjunk-
tionen och uppträder i uppgift 1-3, medan men uppträder en gång i uppgift 1 och tre gånger i 
uppgift 3. De elever som inleder meningar med en konjunktion är elev 1-3. Två exempel på 
konjunktionsinledda meningar är: ”Och nu vill jag berätta till dig om jämförelse mellan Syria 
och Sverige” (elev 1, text 3), samt ”Men i mitt hemland finnes det skillnad mellen pojkar och 
filickor” (elev 2, text 3). I elevtext 3 av elev 1 förekommer en felstavad komparativ sats-
konnektion. ”[M]en Kim känner att hon är kär i Tony så hon började att gjora allting Tony 
vill, sama rösta, röcka och köra bil! Min i sama tid hon känner att hon älsker momo också!” 
”Min” har ingen pronomenbetydelse i texten utan har istället en jämförande betydelse i elev-
texten och räknas därför som ett satskonnektiv. Det innebär att i elevens två grafiska men-
ingar inleds med två konjunktioner.  
 

5.1.3 Delresultat 3 – andraspråkselevers tankar om målspråket 
Av de fyra nyckelkompetenserna läsa, lyssna, tala och skriva anser elev 2 och 4 att skriva på 
andraspråket är det svåraste. Anledningen är att elev 4 är ”osäker” medan elev 2 har svårt att 
utveckla ämnet för skrivuppgiften. Eleven kan inte ”berätta en sak mycket”. Elev 5 menar 
att skriva på målspråket var svårt tidigare men på grund av träning har förmågan att skriva 
utvecklats. ”Innan mycket svårt, men jag tränar nu varje dag. De kommar. Jag har liten 
problem. Det blir bättre nu.” Eleven har också svårt att skriva längre meningar ”Det blir lite 
svårt”. Elev 3 menar att grammatiken innebär svårigheter men förklarar inte vilka problemen 
är utan tycker att svensk grammatik är ”mycket svårt. Och historia bara kriger och skriva 
kriger […] jag i hemland jag läser historia”. Eleven säger sig ha ämneskunskaperna sedan 
hemlandet och det gör det lättare i andraspråket, medan den svenska grammatiken är svår. 
Elev 5 anser också att grammatik är ett svårt område. Eleven berättar att spetsställda tids-
uttryck eller spetsställda objekt är besvärande. Elev 1 anser att läsa och lyssna är svårare än 
att skriva. ”Jag kan skriva” anser eleven men har svårt att ”skriva nya ord”. Eleven menar att 
svenska ord och uttryck är svårt att lära sig när det inte går att översätta till modersmålet eller 
till engelskan. Eleven anser att svenskan skiljer sig inte så mycket mot engelskan och därför 
är det lätt att lära sig skriva på svenska. ”Det finns inte mycket skillnad med engelska. Vi lära 
oss engelska i hemlandet.” Elev 2 anser också att ”engelska är jätte lätt” och därför är den 
svenska grammatiken lätt att lära in. Eleven ”jämför svenska med engelska […] för att jag 
kan engelska också […] jag kan inte jämföra svenska med dari”. Inlärningen av ett andraspråk 
kan underlättas om eleven redan kan ett språk som är nära besläktat med elevens andraspråk, 
menar Viberg (1993:77). Elev 3 tycker att tala är den svåraste nyckelkompetensen och att det 
är ”mycket skillnad mellan engelska och svenska ordet” men anser att det är lätt att skriva på 
andraspråket. Elev 1 anser också att tala ”är svårt. […] Jag känner att det är svårt att prata 
[…] Jag vill prata vad jag skriver”. 

Fyra av fem elever (elev 1–3 och 5) säger sig ha kunskap om de grammatiska områdena 
interpunktion och stor begynnelsebokstav. Eleverna har svårt att redovisa hur de olika 
momenten kan användas i andraspråket. ”Jag glöm inte. Jag skriva första stor bokstav, sluta 
punkt. Jag kan.” (Elev 3) Elevernas skrivuppgifter innehåller inkorrekt meningsindelning, där 
skrivuppgift 3 har fler felaktiga meningar än uppgift 1 och 2. Elev 4 missar helt att sätta ut 
punkt i uppgift 2 och har även stora interpunktionsproblem i uppgift 3. Eleven menar ”Jag 
lite har problem också. Jag tycker inte. När jag bara skriver så jag vill inte fokuserar mycket 
punkt eller så bokstav”. Ytterligare ett exempel på en felaktig meningsindelning är: ”[K]im 
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är vänner med några av pojkarna, några förolämpar dem pojkarna retas och skadar dem.” 
(elev 3, text 3) Elevens två första uppgifter innehåller en korrekt interpunktion, medan 
uppgift 3 som består av längre meningsstrukturer har ett flertal satser som inte avslutas på 
ett korrekt sätt eller avskiljs med en passande satskonnektiv. Elev 2 missar också interpunk-
tionsregeln vid fyra tillfällen i skrivuppgift 3. Elev 5 är den elev som ofta använder skilje-
tecken i sina texter. 

Språkintroduktionseleverna anser att de inte har några problem med att förlänga sina 
meningar med konjunktioner eller subjunktioner: ”Nej, det inte i svårt men lite glömma jag” 
säger elev 5. Elev 2 menar exempelvis att användning av konjunktionerna och, samt eller är 
lätt, eftersom ämnet har behandlats på lektionstid. Eleven har däremot svårt att skriva längre 
texter, där eleven ska utveckla ett ämne. Svårigheten finns även i förstaspråket, och eleven 
menar att den inte kan ”berätta en sak mycket”. Elev 3 tycker att användningen av konjunk-
tioner är: ”När behöver i mening.” Eleverna har svårt att förklara när exempelvis kon-
junktioner ska användas. Elev 1 försöker exempelvis förklara med ”att skriva en mening och 
mening och andra mening”. Eleverna hade lättare att beskriva genom att ge en exempel-
mening. Elev 5 ger ett exempel på en additiv sambandsmarkör medan elev 3 ger ett exempel 
på en kausal satskonnektiv: ”Jag äter ris och jag äter fisk” och ”[j]ag resa till nästan alla städer 
i Iran. Det känns bra i staden eftersom jag kan be och när i Gud” (Elev 3). Elev 4 är från början 
osäker när den ska förklara användningen av satskonnektiver. Eleven ger sedan exempel på 
konjunktioner som sammanbinder två nominalfraser och två prepositionsfraser: ”Vi ska resa 
till annan land jag och Hajdar” samt ”[v]ad tycker du vi gå till restaurang eller till café” men 
kan senare ge ett exempel på en komparativ satskonnektion. ”Jag ska resa till annan land men 
min kompisar dom vill inte resa till denna land” (Elev 4). 

Enligt eleverna inleder läraren i de naturorienterande ämnena sina lektioner med att 
prata och skriva på tavlan. Därefter får eleverna en text eller frågor att översätta till moders-
målet. Eleverna kan fråga läraren och få hjälp med ordförklaringar. Eleverna säger ingenting 
om att de får tillgång till färdigskrivna ordförklaringar eller om läraren har samtal om inne-
hållet i texten, vilket är viktigt för språkinlärningen, enligt Reichenberg (2009:37) Är de svåra 
orden i elevernas textmaterial för många kan motivationen för studierna avta. Alla de fem 
språkintroduktionseleverna är nöjda med undervisningen. ”Nej, det är bästa vägen.” (Elev 2) 
”Nej, inte ändra någonting. Det är okej.” (Elev 5) Elev 1–3 tar upp att de naturorienterande 
ämnena är begreppsrika och upplevs som svåra. Elev 2 menar dock att begreppsapparaten i 
kemi påminner något om ämnesorden i förstaspråket och i engelska och känns därför något 
lättare, vilket elev 3 inte kan relatera till. ”Biologiboken är svår för mig […] mycket skillnad 
mellan engelska och svenska ordet”. Elev 2 tycker däremot att religion är ett svårt ämne: ”De 
använder gamla ord men i kemi och fysik de använder ord som finns i dari och engelska.” 
Eleven tycker att förstaspråket hjälper inlärningen i andraspråket när orden är lika på elevens 
två språk. Endast en elev har förslag på hur undervisningen kan bedrivas på ett annat sätt. 
”Jag tror det bli bättre om varje lektion läraren lämnar text och vi måste klara denna text till 
nästa lektion.” (Elev 4) Elev 1 och 2 tycker att laborationstillfällena är den undervisningsform 
som ger bäst resultat. ”Vi kan kommar ihåg den bättre” och vi ”inte bara sitt och lyssna, 
skriva” utan kan göra det ”praktiskt” (Elev 1). ”Det blir lättare för oss.” (Elev 2) Att arbeta 
tillsammans hjälper inlärningen, enligt elev 4: ”Han kan denna ord. Jag kan inte.”   
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6 Diskussion  
Undersökningens syfte är att studera den skriftliga utvecklingen hos fem nyanlända elever 
som läser utbildningen Introduktionsprogrammet språkintroduktion. Studien bygger på text-
analys och semistrukturerade elevintervjuer. I textanalysen har en närläsningsmetod använts 
för att studera femton elevtexter som producerades i maj, i augusti och i oktober 2016. De 
fokusområden som ingår i närläsningsmetoden är språkintroduktionselevernas utveckling i 
meningslängd och användning av satskonnektiver. Dessutom har fem stycken elevintervjuer 
genomförts med syfte att få veta vilka svårigheter de fem eleverna anser sig ha i andraspråket 
när det gäller att skriva. De resultat som framkommit i resultatkapitlet kommer att diskuteras 
i detta kapitel. 

Enligt resultatet har alla fem språkintroduktionselever utökat både antal ord och antal 
syntaktiska- och grafiska meningar från skrivuppgift 1 till skrivuppgift 3. Det innebär att 
elevernas meningslängd och texter har blivit längre från maj till oktober 2016. Antalet sats-
konnektiver har också ökat under den femmånadersperiod som förflutit mellan de tre nivå-
testerna. Konnektivtätheten och variationen av satskonnektiver har alltså ökat i elevernas 
texter.  
 

6.1 Meningslängd 
Eleverna ökar antalet ord i texterna från den första till den tredje skrivuppgiften. Det är dock 
inte någon jämn ökning i antal ord hos alla de fem språkintrodukseleverna. Elev 4 har minst 
antal ord i sina tre texter. Trots att det skiljer tre månader mellan skrivtillfällena har elev 4 
bara ökat antalet ord i skrivuppgift 2 med tre ord. Elev 3 använder mindre antal ord i skriv-
uppgift 2 (62 st.) jämfört med skrivuppgift 1 (83 st.). Att eleverna har en mindre ökning i 
skrivuppgift 2 kan bero på att skrivuppgiften var något mer komplext konstruerad jämfört 
med uppgift 1. Den andra skrivuppgiften krävde att eleverna kunde skriva ett brev, vilket 
eleverna inte tidigare hade någon kunskap om. Brevet hade också en specifik mottagare – en 
tidningsredaktör. Eleverna skulle dessutom motivera sitt val av favoritplats. Skrivuppgift 1 
däremot byggde på ett kronologiskt berättande, där eleverna skulle utgå från sex olika frågor, 
utan krav på en mottagaranpassad text. Eleverna var således styrda att skriva om olika affärs-
inrättningar, utifrån frågor som ”vart gick du först?” och ”vart gick du sedan?”. Att skriv-
uppgift 2, som skrevs i augusti 2016, var svår för eleverna kunde också märkas genom att två 
elever (elev 2 och 4) skrev färre antal grafiska meningar medan elev 1 och 3 hade i genomsnitt 
färre antal ord än i skrivuppgift 1. De sex frågor som fanns i instruktionen till uppgift 1 ledde 
troligtvis till elevernas val av temporala tidsuttryck. Eleverna använde ofta uttryck som först, 
sedan, andra, efter och nästa. Sammanlagt innehöll elevernas första text sexton av de arton 
temporala satskonnektiverna. Det temporala tidsuttrycket sedan används, enligt Wedin 
(2010a:102) på ett tidigt skede hos enspråkiga och flerspråkiga elever. Språkintroduktions-
eleverna 1-3 använde sig av den temporala sambansmarkören vid åtta tillfällen i skrivuppgift 
1 men bara vid två tillfällen i skrivuppgift 3 (elev 1 och 2). 

Att språkintroduktionselevernas tredje uppgift bestod av fler ord, längre meningar och 
fler satskonnektiver kan bero på att eleverna fick arbeta med den film som de såg på bio-
grafen tillsammans med en studiehandledare, med samma modersmål, innan testdagen. 
Eleverna fick möjlighet att bearbeta den skrivna förstaspråkstexten, som de sedan kunde 
använde som en inspirationskälla vid testtillfället när de skrev sin andraspråkstext. Eleverna 
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hade därmed en förförståelse i ämnet, vilket är viktigt för språkutvecklingen (Cummins 
2001:96). Förförståelsen innefattade även genren för uppgiften, eftersom eleverna hade 
tränats i att skriva formella och informella brev före det tredje skrivtillfället.  

Språkintroduktionselevernas meningslängd låg på mellan sex och tjugo ord per grafisk 
mening. Catharina Nyström Höög (2010:23–27) utförde en undersökning på 50 nationella 
prov i årskurs fem och årskurs nio i ämnet Svenska. Eleverna i årskurs fem hade en 
genomsnittlig meningslängd mellan sex och trettiotvå ord, medan eleverna i årskurs nio skrev 
i genomsnitt mellan sex och trettiotre ord per mening. I årskurs fem hade eleverna en 
meningslängd på tolv ord per mening, medan eleverna i årskurs nio hade i genomsnitt femton 
ord per mening. Språkintroduktionseleverna skrev däremot en genomsnittlig längd på tio ord 
per mening. Det visar att de fem språkintroduktionseleverna har kortare meningar än elever 
i årskurs nio. Eleverna i årskurs nio skrev cirka 50 procent längre meningar än språkintro-
duktionseleverna. Det finns även stora skillnader mellan elevernas textmängd. Elevtexterna, 
som skrevs av årskurs nio, innehöll många fler ord än språkintroduktionselevernas texter. 
Skillnaden pendlar mellan 96 ord och 798 ord. Däremot är skillnaden mellan årskurs fem-
elevernas texter och språkintroduktionselevernas texter inte så stor. Eleverna i årskurs fem 
använde mellan 19 och 377 ord, medan språkintroduktionseleverna använde mellan 36 och 
376 ord. Det skulle innebära att de fem språkintroduktionselevernas språkliga kunskap i 
svenska var, vid tidpunkten för de tre nivåtesterna, i nivå med elever som läser svenska i 
årskurs fem.  

Elevernas ökande meningslängd går dock att ifrågasättas, då elevernas meningsin-
delning är bristfällig. Likt den elevstudie som utförts av Nyström Höög (2010) förekommer 
felaktig meningsinledning i språkintroduktionselevernas texter. Antalet grafiska meningar 
hade alltså kunnat visa ett annat resultat ifall eleverna behärskat de regler som finns för inter-
punktion och för indelning av olika satser. Då hade resultatet eventuellt visat på många fler 
korta meningar, vilket skulle försvåra läsningen, enligt Palmér och Östlund-Stjärnegårdh 
(2015:29). Försvårande läsning på grund av kort meningsstruktur uppträder hos elev 5 i 
skrivuppgift 2 och 3. 

Elever som läser svenska som andraspråk strävar att komma i kapp förstaspråkselever 
när det gäller både språk och ämneskunskaper. Det tar olika lång tid för en nyanländ att 
tillägna sig ett kunskapsrelaterat skolspråk. Ålder vid ankomsten till vistelselandet är av stor 
betydelse för hur eleven lyckas i skolan (Bergman 2001:29; Salameh 2012:32-33; Viberg 
1993:67-68). De språkintroduktionselever som ingår i studien får räkna med att det kan ta 
mellan tre och åtta år att komma ifatt en förstaspråkselev i språk och ämneskunskaper, 
eftersom det ställs högre kunskapskrav på elever i högre årskurser (Salameh2012:32). 

Elev 5 har skrivit flest antal ord i skrivuppgift 2 och 3 men har en marginell utveckling 
i meningslängden, eftersom eleven flitigt använder sig av interpunktionsregeln. Elev 4 har 
däremot en stor osäkerhet när det gäller användningen av interpunktion och användningen 
av stor och liten bokstav. Eleven har helt utelämnat skiljetecken i skrivuppgift 2 och klarar 
inte heller av att sätta ut tillräckligt med skiljetecken i skrivuppgift 3. I elevens tredje text, 
som bestod av 140 ord, förekom två punkter och ett kolon. Det skulle kunna innebära att 
eleven inte kunde interpunktionsregeln vid tillfällena för de tre skrivuppgifterna, men att 
färdigheterna har utvecklat efter de tre nivåtesterna, eftersom eleverna anser sig ha erforderlig 
kunskap.  Enligt eleven använder punkt och stor bokstav ”när du vill skriva namn eller plats 
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eller land eller så skriva stor bokstav. När du i plats till exempel denna text på sista. Jag har 
punkt”. Elevens förklaring är lika osäker som elevens användning av interpunktionsregeln. 
 

6.2 Konnektivbindning 
Meningslängden ökar med fler huvudsatser, bisatser och satsförkortningar. Utvecklade 
meningar förekommer mest frekvent i skrivuppgift 3, och det innebär att konnektivtätheten 
ökar i takt med skrivuppgifterna. Att satskonnektionerna är fler i skrivuppgift 3, som skrevs 
i oktober 2016, kan bero på att eleverna blivit något äldre och att skrivuppgifterna blivit lite 
mer komplexa, eftersom Viberg (1993:30) anser att användningen av sambandsmarkörer 
ökar med ålder och svårare texter. 

Den mest använda konnektivbindningstypen är den additiva. Den används 70 gånger 
i elevernas femton texter. Sambandsmarkören och är den absolut vanligaste. Av 155 använda 
satskonnektiver förekommer och 54 gånger, vilket är ungefär en tredjedel av de sammanlagda 
antalet satskonnektioner i elevernas femton texter. Därefter kommer den temporala sam-
bandsmarkören. Tidsuttryck används vid 52 tillfällen. De vanligaste tidsuttrycken som 
används flest antal gånger (48 %) visas som övriga i figur 2 (se bilaga 7). Det handlar om 
sambandsmarkörer som exempelvis ”i sommar”. ”På fritiden” av elev 5, text 3 är ett exempel 
på ett spetsställt tidsadverb, som förekommer 25 gånger i elevernas alla tre texter.  Genom 
att tidsuttrycket står först i satsen får konnektionen en tydlig textbindning, och genom en 
tematisering av tidsuttrycket förs berättelsen framåt (Nyström 2001:114). Tillämpningen av 
många additiva och temporala konnektiver i texten gör att elevtexterna får en berättande och 
beskrivande struktur (Hellspong & Ledin 1997:22, Nyström 2001:111), vilket stämmer över-
ens med elevtexterna i denna studie, eftersom elevernas texter inte är språkligt avancerade.  

Elevernas texter får ett talspråkligt uttryck i och med att texterna ofta innehåller 
subjunktionen för att istället för därför att. Av de 23 kausala satskonnektiverna har för att 15 
förekomster i de femton elevtexterna, vilket gör att den kausala konnektivbindningen an-
vänds 70 % av de kausala sambandsmarkörerna och företrädesvis i skrivuppgift 1 (7 st.) och 
skrivuppgift 3 (8 st.). Elev 3 använder subjunktionen för att vid flest antal gånger, i 
skrivuppgift 1 (4 st.) och i skrivuppgift 3 (2 st.). Under intervjuerna förekom också det 
talspråkliga uttrycket. Elev 4 visste att uttrycket för att skulle användas för att svara på en fråga 
och eleven använde subjunktionen för att vid fyra tillfällen för att svara på intervjuarens 
frågor. Endast elev 3 uttryckte därför att en gång under intervjun men uttryckte inte för att vid 
något tillfälle. I elevtexterna uppträder därför att endast vid ett tillfälle i text 3 av elev 2.   

Magnusson (2013:642) konstaterar att andraspråkselever använder fler meningsinledda 
konjunktioner än vad förstaspråkselever gör. De språkintroduktionselever som deltar i 
studien använder konjunktionsinledda meningar vid nio tillfällen i elevtexterna. Det är tre av 
fem elever som inleder meningar med konjunktioner, vilket skulle tyda på att Magnussons 
slutsats kan stämma. Denna studie, som bygger på fem språkintroduktionselever, har dock 
inte jämförts med några förstaspråkselever. Den additiva satskonnektionen och förekommer 
i alla de tre skrivuppgifterna, medan den komparativa sambandsmarkören men bara före-
kommer som konjunktionsinledd sambandsmarkör i skrivuppgift 3. Att den komparativa 
satskonnektiven i princip bara uppträder i skrivuppgift 3 beror troligtvis på skrivuppgiftens 
utförande. Eleverna fick i uppgift att beskriva vilka skillnader det fanns mellan vistelselandet 
och hemlandet när det handlade om könsroller och synen på människans två kön.  
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Elev 4, som inledningsvis har svårt att skriva korrekta meningar, använder sig av 
satskonnektionen och vid fyra tillfällen med en korrekt placering i texten, vilket visar att eleven 
har en kunskap om konnektiver och om satsers samband. Det kan innebära att eleven har 
tagit del av undervisningen om sambandsmarkörernas uppgift på ett positivt sätt. Om 
användningen av konnektiver är bristande i andraspråkstexter kan orsaken vara att konnek-
tiver upplevs som besvärande när det handlar om vuxna andraspråksinlärare (Wedin 
2010b:29). 
 

6.3 Andraspråkselevers tankar om målspråket 
Under intervjuerna med elev 1, 2, 3 och 5 framkommer det att eleverna tycker sig ha kunskap 
om användning av punkt och stor begynnelsebokstav. Det är endast elev 4 anser att den har 
problem att använda interpunktionsregeln, men menar samtidigt att den inte vill fokusera på 
momentet utan ”vill bara skriva snabbt” (Elev 4). De kunskaper som eleverna säger sig ha 
överensstämmer inte riktigt med de elevtexter som ingår i denna studie. Det förkommer 
felaktigheter i elevernas meningslängd, eftersom de emellanåt inte avskiljer meningarna med 
ett stort skiljetecken eller använder en passande satskonnektiv. Elevtexterna skrevs i maj, i 
augusti och i oktober 2016, medan intervjuerna genomfördes i mars och i april 2017. Det 
innebär att eleverna kan ha nått de kunskaper de sade sig ha efter de tre skrivuppgifterna. 
Eleverna hade dock svårt att förklara hur regeln för interpunktion används i praktiken. 
Elevernas felaktiga interpunktionsanvändning skulle kunna bero på ren glömska, menar 
Hagberg-Persson och Wiberg (2013:25, 28). Enligt författarna kan skrivsituationen påverka 
så att eleven glömmer använda sig av interpunktionsregeln.   

Att elev 4 felaktigt använder versala bokstäver i andraspråket kan bero på elevens 
kunskaper i engelska. Både elev 1 och elev 2 anser att engelskan var till en hjälp för andra-
språket. De två eleverna menar att engelskan hjälper dem att förstå ord och uttryck som de 
inte kan förstå på andraspråket och som inte överensstämmer med förstaspråket. ”Jag kan 
skriva” anser elev 1 men har svårt att ”skriva nya ord”, när ett svenskt ord eller uttryck inte 
går att översätta till modersmålet eller till engelskan. Eleven anser att svenskan skiljer sig inte 
så mycket mot engelskan och därför är det lätt att lära sig skriva på svenska. ”Det finns inte 
mycket skillnad med engelska. Vi lära oss engelska i hemlandet.” Elev 2 anser också att 
”engelska är jätte lätt” och därför är den svenska grammatiken lätt att lära in. Inlärningen av 
ett andraspråk kan underlättas om eleven redan kan ett språk som är nära besläktat med 
elevens andraspråk, menar Viberg (1993:77). Att engelskan är en hjälp i andraspråksinlär-
ningen håller inte elev 3 med om. Eleven anser att det finns ”mycket skillnad mellan engelska 
och svenska ordet”, trots att eleven kan tala en del engelska och läser ämnet i skolan. Eleven 
tycker att biologiboken är svår att förstå och att översättning till engelska inte underlättar 
förståelsen på svenska. Ytterligare en orsak att eleverna har svårt med gemena och versala 
bokstäver kan bero på att inlärningen av versala och gemena bokstäver anses vara ett svårt 
område för andraspråksinlärare (Wedin 2010b:27–30).  
 

6.4 Andraspråkselevers tankar om undervisningen 

Samtidigt som elev 1, 3 och 5 upplevde de naturorienterande ämnena begreppsrika kände 
lärarna, på den aktuella skolan, frustration över att undervisa elever med låga språkkunskaper 
i andraspråket. Enligt Skolverket (2013:15) är lärarens erfarenhet av att undervisa flerspråkiga 
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elever av vikt för elevernas utveckling i andraspråk och ämnesspråk. Elev 1 menade att 
läraren i biologi använde ett språk som eleverna inte förstod under lektionstid. ”Vi förstår 
inte så mycket.” Läraren pratar och eleverna ”skriver eller lyssnar på vad lärare säger” (Elev 
1). Elev 3 hade samma syn på biologilärarens upplägg. Eleven ansåg att läraren skulle 
”förklara lättare på svenska”, men eleven hade inga andra tankar om hur ett annat upplägg 
skulle kunna se ut. Att läraren kunde arbeta på något annat sätt för att bearbeta ämnesstoffet 
var inget som eleverna kunde se. Elev 4 tyckte att materialet som användes på lektionen 
skulle delas ut innan lektionstid så att eleverna hade tid att förbereda sig. ”Jag tror det bli 
bättre om varje lektion läraren lämnar text och vi måste klara denna text till nästa lektion.” 
(Elev 4) Det skulle innebära att eleverna hade haft en möjlighet att skapa sig den förförståelse 
som är så viktig för en andraspråkselevs utveckling av ett mer ämnesrelaterat skolspråk 
(Cummins 2001:96). I övrigt tyckte eleverna att lärarna gjorde på det bästa sättet. Att 
underlätta språkinlärningen för en flerspråkig elev kan vara att packa upp svårbegripliga 
ämnesord tillsammans med eleverna för att göra begreppen mer tillgängliga, vilket skulle 
kunna resultera i att eleverna lättare skulle kunna närma sig ett ämnesrelaterat skolspråk 
(Magnusson 651-654). Eleverna fick antingen översätta svårbegripliga ord på egen hand eller 
fråga läraren för en ordförklaring. Eleverna hade ingen tillgänglig ordförklaring till det 
material som användes i undervisningen, vilket Reichenberg (2008:37) anser är viktigt om 
ordets betydelse inte framgår i texten.  

Eleverna beskriver biologilärarens tillvägagångssätt som om det skulle kunna handla 
om en undervisning utifrån en katedertradition, där ämnesstoffet tas upp och där eleverna 
får arbeta självständigt med det aktuella textmaterialet. Den undervisningsmetod, som läraren 
använder sig av, liknar en konstruktivistisk inlärningsteori, eftersom arbetet till stor del 
skedde individuellt. Konstruktivisterna anser att språkinlärning är en individuell process och 
kommunikationen mellan elev och lärare ska ske i klassrummet Skolverket (2012:25–26). Vid 
de tillfällen då undervisningen innehöll laborativa inslag fick eleverna arbeta tillsammans, 
med ett praktiskt stöd från lärare och från elev. Elev 1 och elev 2 ansåg att den praktiska 
delen underlättade inlärningen av ämnesstoffet, vilket skulle innebära att den laborativa delen 
av undervisningen utgick mer från ett sociokulturellt perspektiv. Det sociala samspelet gör 
att eleverna kan diskutera det praktiska momentet i grupp och tillsammans komma fram till 
en lösning, vilket är språkutvecklande (Gibbons 2010a:26, 39; Kästen-Ebeling & Otterup 
2014:62–64). Både ett lärarstöd och ett stöd från elever med högre ämneskunskaper och med 
högre andraspråkskunskaper är viktigt för elevernas andraspråksinlärning (Abrahamsson 
2009:191; Dyshe 1996:56; Gibbons 2010a:29, 42; 2010b:220; Kuyumcu 2013:610; 
Magnusson:654). ”Vi kan kommar ihåg den bättre” och vi ”inte bara sitt och lyssna, skriva” 
utan göra det ”praktiskt” (Elev 1) och ” det blir lättare för oss” (Elev 2). Elev 4 ansåg att en 
elev som hade bättre kunskaper kunde lära en annan elev. ”Han kan denna ord. Jag kan inte.” 
Eftersom eleverna lämnades att översätta ord och begrepp på egen hand, utan att läraren 
samtal om textens innehåll, är risken stor att elevernas motivation och kunskapsinlärningen 
påverkades negativt. Lärarens undervisning innehöll alltså båda inlärningsteorierna och 
eventuellt utan att läraren hade vetskap om det.   

Att låta eleverna arbeta självständigt i klassrummet är något som Skolverket (2012:33) 
ställer sig kritiskt till. Att klara av att arbeta på egen hand kräver ett utvecklat språk och en 
förförståelse i ämnet. Exempelvis hade elev 3 en förförståelse i ämnet biologi, eftersom 
eleven hade läst ämnet i hemlandet, vilket skulle tyda på att eleven skulle kunna arbeta 
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självständigt, men eleven tyckte att biologiboken var svårtillgänglig. Resultatet kunde varit att 
eleven motivation för ämne och undervisning sjönk. Eleven hade säkerligen varit hjälpt av 
att läraren hade erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever och att läraren hade arbetat 
språkutvecklande i sitt ämne genom att till exempel packa upp svårbegripliga ord. 

De skrivuppgifter som eleverna i Nyström Höögs undersökning skrev var något mer 
komplexa än de skrivuppgifter som språkintroduktionseleverna producerade. Eleverna i 
årskurs nio fick skriva ett debattinlägg till en tidning, där det krävdes att ta ställning för ett 
specifikt ämne. Eleverna i årskurs fem hade valmöjligheter mellan att skriva en berättande 
uppsats eller att skriva en insändare.  Språkintroduktionseleverna kunde inte välja skrivupp-
gift, utan de två första uppgifterna gick ut på att bygga en text utifrån några utvalda bildsek-
venser. Skrivuppgift 2 innehöll dessutom en motivering till val av favoritplats. Den sista upp-
satsen bestod dels i att skriva en filmrecension, dels i att göra en jämförande analys mellan 
hemlandet och vistelselandet, när det gällde kvinnans och mannens situation. Likt språkintro-
duktionselevernas två sista skrivuppgifter var de nationella provuppgifterna i Nyström 
Höögs undersökning mottagaranpassade. Språkintroduktionseleverna hade svårt att skriva 
texter med en tydlig mottagare. Endast elev 3 klarade av att skriva ett brev i uppgift 2, men 
brevet var inte ställt till en tidningsredaktör och var därför inte mottagaranpassat.  Att ingen 
klarade av skrivuppgift 2 kan bero på att genren inte var något som hade behandlats på 
lektionstid innan skrivtillfället. I skrivuppgift 3 fick eleverna en ny chans att skriva ett mot-
tagaranpassat brev, där mottagaren var en vän i hemlandet. Innan skrivdagen hade alla elever 
fått lära sig att skriva informella och formella brev. Trots att alla språkintroduktionselever 
hade en förförståelse för genren var det ingen av de fem informanterna som skrev ett korrekt 
brev. Elev 1, 2, 3 och 5 klarade av att skriva till en vän men missade en del av brevets struk-
turella uppbyggnad. Elev 4 missade däremot instruktionerna helt. 

Elevernas skrivuppgifter, som utformades av lärarna i skolan, ökar i komplexitet under 
den femmånadersperiod som undersökningen pågick. Orsaken till att skrivuppgifterna blev 
svårare är Skolverkets kunskapskrav för ämnet i svenska som andraspråk årskurs 7–9. Språk-
introduktionseleverna ska enligt rådande styrdokument kunna skriva diskursiva texter för att 
klara fortsatta studier på högre nivå (Skolverket 2013:16; 2016c:264). Trots att pedagogernas 
skrivuppgifter konstruerades efter Skolverkets kriterier för ämneskursen sågs inte elev-
texterna som betygsgrundande utan användes endast för att nivågruppera eleverna efter 
språkkunskaperna i svenska. Elevernas kunskaper räknades alltså inte som ett bedömnings-
underlag i ämnet svenska som andraspråk årskurs 7–9. Enligt Skolverket (2013:10) ska 
utbildningen Introduktionsprogrammet språkintroduktion bli så kort som möjligt för de 
nyanlända eleverna. Pedagogernas strategi kan eventuellt ha resulterar i att språkintroduk-
tionseleverna, på den aktuella skolan, fått en längre skolgång än vad som var nödvändigt, 
eftersom elevernas texter inte räknades som betygsunderlag. 
 

6.5 Slutsatser 
I studien framgår det att de fem språkintroduktionseleverna har en språklig förändring under 
den femmånadersperiod som fortlöper mellan de tre nivåtesterna, som skrevs i maj, i augusti 
och i oktober 2016. Meningslängden ökar och texterna blir längre. Satskonnektiver och 
bindningstyper blir fler i takt med att tiden går och skrivuppgifterna blir svårare.  

Meningslängden är längre i skrivuppgift 3 jämfört med skrivuppgift 1 och 2, enligt 
undersökningen. Språkintroduktionseleverna använder fler satser som binds samman med 
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sambandsmarkörer. Enligt textanalysen på elevernas femton texter är den genomsnittliga 
meningslängden 10 ord per mening. Den individuella meningslängden pendlar mellan sex 
och tjugo ord. I jämförelse med Catharina Nyström Höögs (2010) undersökning av nationella 
prov är språkintroduktionselevernas meningslängd i paritet med de elever som läser svenska 
i årskurs fem. Textmängd och meningslängd är ungefär densamma mellan eleverna. Trots att 
eleverna på språkintroduktionen ska bedömas efter ämnet svenska som andraspråk årskurs 
7–9 är det stor skillnad i textmängd och meningslängd, när det gäller språkintroduktions-
eleverna kontra årskurs nio-eleverna. Eleverna i årskurs nio skriver en genomsnittlig men-
ingslängd på cirka femton ord. Språkintroduktionselevernas meningslängd är dessutom högst 
osäker eftersom, interpunktionsanvändningen är bristfällig vid tiden för skrivuppgifterna. 
Det gör att elevernas egentliga meningslängd är svår att fastställa. Om eleverna klarat av att 
dela in de grafiska meningarna på ett korrekt sätt hade meningslängden kunnat visa ett annat 
resultat. Man bör dock vara medveten om att årskurs nio-eleverna i Catharina Nyström 
Höögs undersökning inte läser svenska som andraspråk och att resultatet visar att eleverna 
också har en bristfällig meningsindelning. 

Majoriteten av de fem eleverna anser att det inte är några problem med att använda 
punkt och stor bokstav. En elev säger sig inte ha tid att tänka efter utan vill bara bli klar med 
skrivuppgiften, vilket kan vara en anledning till att eleven gör så många misstag när det gäller 
interpunktionsregeln. Elevens yttrande kan överensstämma med de tankar Hagberg-Persson 
och Wibergs (2013:25, 28) har om elevers bristande användning av interpunktionsregeln. De 
menar att elever kan ha kunskap om var punkten ska placeras i meningen men att skriv-
situationen har en påverkan på elevernas resultat. Språkintroduktionselevernas tankar om 
punkt och stor bokstav stämmer alltså inte riktigt överens med det resultat som framkommit 
i denna studie. Det finns naturligtvis en möjlighet att eleverna lärt sig interpunktionsregeln 
efter de tre skrivtillfällena, men det grammatiska området var dock svårt för eleverna att 
muntligt förklara. 

Konnektivtätheten i språkintroduktionselevernas texter ökar från 39 stycken i skriv-
uppgift 1 till 100 stycken i skrivuppgift 3. I oktober 2016 använder språkintroduktionselev-
erna 69 procent fler sambandsmarkörer än i maj 2016. De vanligaste förekommande konnek-
tivbindningarna i elevtexterna är de additiva och temporala, vilket gäller för alla de tre skriv-
uppgifterna. Den absolut vanligaste sambandsmarkören är den additiva. Den sambands-
markör som används minst är den jämförande – den komparativa konnektivbindningen – 
trots att elevernas tredje skrivuppgift innehöll en jämförelse mellan hemlandet och Sverige. 
Den låga andelen komparativa och kausala sambandsmarkörer gör att elevernas texter får ett 
enkelt innehåll. Texterna blir mer berättande och beskrivande, vilket gör att språkintroduk-
tionseleverna inte har något större analytiskt förhållningssätt i sina skrivna texter, vilket är ett 
krav för att kunna klara av högre studier i den svenska skolan. Variationen av satskonnektiver 
ökar mest i den tredje skrivuppgiften, den skrivuppgift som innehöll mest av en diskursiv 
karaktär än de två tidigare skrivuppgifterna. Användningen av sambandsmarkörer är inget de 
fem eleverna anser sig ha några större bekymmer med för att skriva längre och bättre 
meningar. Att använda konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella adverb är alltså lätt 
enligt språkintroduktionseleverna. Val och placering av konnektiver är dock inte alltid 
korrekt i elevtexterna, men eleverna har utökat sina meningar med olika sambandsmarkörer. 
Det indikerar på att eleverna på språkintroduktionen har tagit till sig den undervisning som 
skett i skolan, vilket är glädjande för de undervisande lärarna.  
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Vad språkintroduktionseleverna tycker är svårt att lära in när det handlar om elevernas 
andraspråk skiljer sig åt. Grammatik, ordförråd och att tala på andraspråket är exempel på 
områden som kan medföra problem, enligt språkintroduktionseleverna. Två elever tar upp 
grammatiken som ett problemområde, medan en elev istället anser att svensk grammatik är 
lätt att lära sig, på grund av att eleven redan har kunskap om engelsk grammatik. Om 
engelskan kan vara ett hjälpmedel för att underlätta inlärningen av andraspråket är också 
något som skiljer sig åt bland eleverna. Två elever anser att redan inlärda kunskaper i engelska 
hjälper inlärningen av svenskan, medan en elev menar att skillnaderna mellan engelska och 
svenska är stora och därför inte underlättar inlärningsprocessen i andraspråket. Två elever 
anser att skriva på målspråket är svårast av de fyra nyckelkompetenserna lyssna, läsa, skriva 
och tala. Elevernas svårigheter består dels i osäkerhet, dels i att inte kunna utveckla ämnet 
tillräckligt. En elev anser däremot att tala på andraspråket är svåraste med inlärningen av ett 
andraspråk. 

Språkintroduktionseleverna har ingen vidare tanke om att undervisningen i exempelvis 
biologi skulle kunna vara annorlunda upplagd. Samtidigt som eleverna menar att under-
visningen är bra tycker två elever att de praktiska delarna underlättar inlärningen. De menar 
att de kommer ihåg ämnet bättre om undervisningen innehåller praktiska element. En elev 
tycker också att det sociala samspelet med andra elever, som har större kunskaper i 
andraspråket, är gynnsamt för inlärningen, vilket understöds av flera forskare i svenska som 
andraspråk. Men unisont menar eleverna att lärarens undervisningssätt är ”det bästa vägen”. 
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Bilaga 1. Elevtexter per elev 

Elev 1 
Uppgift 1 ”Mycket att göra” 
Att först jag gick till tvätt min  
kläder. / 
Andra jag gick till H&M och  
köpede många kläder ”byxor, vit tröja  
Och jack” / de har rea! / och jag 
Gillar deras kläder. / sedan jag åkede till 
Ica Maxi och köpede Grönsaker, bröd, 
Äpple och Shampo till min hår. / 
Klockan 12.30 jag åkade buss till 
Apåtik till köpade panadol till min 
Mamma / hon var sjuk. / sedan jag 
Gick till köper skor till min bror. / 
på klockan 14:00 jag gick till 
Swedbank / Sedan jag backa hem. 
 
Uppgift 2 ” Vilken är din favorit plats?” 
Min favoriplatser är varje natur plats. / 
Sweden har mycket natur plats Sama 
Hav, skog, djur. / 
Jag brukar åka med min mamma till 
 
Skog varj helg för har att vila med 
Natur där. / 
Och jag gillar Helsingborg havet i summeren. / 
Jag går altid till där [dit] med min kompisar. / 
Vi pronimerar, spriger och spelar bolen. / 
 
Min favorit någon är ta bildar till 
natur. / Jag alskär att fotgrafer, / jag 
Hobas om [att] jag har en kamira till ta 
fantastisk bilder. / 
Den är så rolight till har bildar om [på] 
 
Havet med Solen eller löv träd med vatten. 
och Sama de bildar. / 
Jag alskär natur plats/ din är 
Magikal plats!. / 
 
 
Uppgift 3 ” Pojkarna” 
Del 1: 
filmen berätta om 3 flickor, Kim, Momo, och Billa / 
de var 14 årgen. / de hade som övergrepp  
från andra elevrna för att de [är] homosexuell. / 
I någon dag de upptäcker som blomma  
med magisk egenskap! / genom att de drickade  
sin neckar de overlande till pojka i  
kväll och härrör [?] i morsen! / först  
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Kväll de gick till torget och träffa[de] som  
killer och spelade med de fotboll, / i morsen  
när de cycklade till skolan de var  
hade som självförtrorande. / Kim vinade i idrott! / 
i andra kväll när de gick till killer Tony  
och hennes [hans] väner de började att gjora  
som misstag ting som [att] ”röcker och dricka alkohol” / 
så Momo och Bella känner att de är i fel /  
och sen de tillbacka hem och bestämmer  
att de ska dricka inte igen från blomma  
neckar, / men Kim känner att hon kär i Tony / 
så hon började att gjora allting Tony  
vill, sama rösta, röcka och köra bil! / 
Min [Men] i sama tid hon känner att  
hon älsker momo också! / 
i någon kväll, Kim sog  
Tony att han kyssa tjeje / så  
hon slog hene [honom] till död! / 
Momo såg deras / och hon har  
orolig av Kim, / hon spring ade till  
växthus och bräner blomma. / 
Bella grata då mycket / i Kim tog  
bilen och körde till länget Skog / 
och i sist hon  
båga självmord. / 
det var i bra film / du måste titt på titt 
på dit [den]!. / 
 
Del 2: 
Och nu jag vill berätta till dig om 
jämförelse mellan Syria och 
Sverige: / 
i mitt hemland finns ingen demokrati! / 
Ve kan inte sa vad vi vill elter [eller] vad  
vi tänka, / Vi har ingen fria mider / och 
lagen är inte sama till alla folket. / 
men i Sverige det är demokrati / 
 
alla här kan gjora vad de vill / 
och det har fria medie, / till ex: de kan  
skriva i tidningar att kungen vad de vill!. / 
i hemland kan inte att [en] man givt man 
eller två kvinnor blir ihop givt, / 
men i Sverige har lagen till homosexuell, 
att de kan gifta från varandra. / 
i Sverige finns frihet, / men i mitt hemland 
finns inte, / i Sverige har alla rättigheter 
till alla folket och till djurer också! / 
Sverige är Finaaste land / och jag tacka 
min Gud att jag bor i här. / 
Hällsning X 
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Elev 2 
Uppgift 1 ”Mycket att göra” 
Först jag gör till banken för [att] hämta 
panger. / Efter jag ska gör till Maxi för [att]  
köpa. / Till exampel jag köpa bröd saft  
och fruit. 
            Jag gör Väla centrum för [att] köpa  
klader. / Jag gör väla centrum två gånger  
i månader. / Till exampel jag gick där [dit] föra  
vecka. och köpade en shirt. / 
Också jag gör till apotek. / men jag  
gör där [dit] sedan. / Jag köper en shampoo. / 
Jag gör till alla plats med min kompisar. / 
 
 
Uppgift 2 ” Vilken är din favorit plats?” 
stokholm är det finnaste stad i världen. / 
Många många folk tror att stocklolm är bästa  
för resa spesicial i sommar. / 
I sommar har jätte fint väder och jätte fint  
starand. / Ni kan promerara på stranderna. / 
I stokholm Ni kan ser många folk med många  
kulter och religion men [som] bor tillsamas (bor i samma stad). / 
Ni kan träffa till example svensk, Afghansk, Arabisk  
och Fransk folk. / Jag tror det är roligt. / 
Glom inte ni kan testa många mat. / 
Ackso [Också] det finns festival i stokholm. / 
Du kan gå till stokholm med din familje och testa  
 
och prov för din familje / med [?] stokhom är det bästa  
för semester i världen. / 
 
Uppgift 3 ” Pojkarna” 
Del 1: 
Den filmen är mycket roligt. för att alla eleverna och lärarena  
var tist när dem har tittat/ och de har focucerat på filmen. / 
Det var första gång att gick jag till bio / och jag har njurtat så mycket. / 
I den filmen det finnes tre flickor / some dem är klasskamrat,  
och de är bästta vän för varandra. / 
På en natt hittat en frö / och de var vänlig nyficken av  
frö / sen har dem planterade frö / och den frö växterade i en natt. / 
Dem shock av frö föratt den blev en svårt blom. / 
Flickorna drinkade vatten av blom efter drinkar de blev pojkar. / 
När de blev pojkar, de var mycket glad / darför [att] de kundde göra  
något att ofta pojkarna göra. Till exemple slåss, drinkar vin, röckar  
köra bil med ingen körkort och etc…/ 
Jag tror att bretatta inte om den filmen for dig så mycket  
eftersom när du ska titta filmen kanske ska njurta inte. / du måste  
gå och titta själv. /  
Men låt mig sager en sak till att har lärt jag. / Jag har lärt att alla  
mäniskor kan vara som de vill. /  
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Del 2: 
i sverige är alla flickor och pojkar jämelika. / Alla har 
samma räthet. / Det finnes ingen skillnad mellan pojkar och  
filickor. / 
Men i mitt hemland finnes det skillnad mellen pojkar och  
filickor. Till exemple om en filick [blir] mobbnad av pojkar, hon 
kan inte göra något ock klaga. / 
Och jag tror att sverige har bästta demokrati i hela värden. / 
Hälsning 
X 
 
Elev 3 
Uppgift 1 ”Mycket att göra” 
Jag går först Tvättet. / Jag var  
klader eklyt och bätalar 60 kronor, för [att] tvättar [tvätta] 
klader. / Sedan jag går på pasazh  
för [att] tittar [titta] på byksor och kofta  
och [för att] köper [köpa] ett byksor. / och sedan jag går  
Apotekt för [att] köpet [köpa] borsh tänder. / 
sedan går på skor / ska köpet en nya skor  
och bätala 200 kronor. / sedan går till bank  
för [att] anmälla på bank. / och slutar jag  
går pa supermarket. / Jag beöver russin  
och mjölk och ris, 1 kg kött, morot  
och lite äpple och banan köper./ 
 
Uppgift 2 ” Vilken är din favoritplats?” 
Hej! 
Hur mår ni? / Jag hoppas att ni mår bra! / 
Jag ska Brätta niheter av länder Rus. / 
Rus ligger mellan Erapa och Asia. / 
Rus är när [nära] qutb norra och där för att ha [har de] kalt  
väder. / Här har fint och olika lägenhet och hem. / 
Rus är lande stor och lång. / 
Dätta är dem snälla varandrar. / 
Flera Mäniskor är komonism och annan kristian. / 
Mvh 
X 
 
Uppgift 3 ” Pojkarna” 
Del 1: Filmen handlar om tre bra vänner och att [de] få [får]problem på skolan. / 
Indeed de är vänner från barndomen som är tillsammans. / 
kim är vänner med några av pojkarna, / några förolämpar dem  
pojkarna retas och skadar dem. / 
I skolan förnedras kim och Bella och Momo av pojkarnas händer. / 
I denna frizen odlar Bella en blomma, / när flickorna undersöker  
den är det ett sexuellt ut forskande. / 
Tre unga flickor vänskap testas när de ska plantera en  
mycket specielle blomma, / nektar från blomman ändrar deras  
lives och vänskap för evigt eftersom de får en smak  
av hur det är att [vara] somen pojke. / 
Filmen är rolig och spännande. / Jag hoppa att titta  
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på film / och också hoppas jag blir rolig för dig. / 
Kram  
X 
 
Del 2: 
Hej Sara! 
Du vet: / I Sverige kvinnor kan studerar och arbetar men 
på mitt land kan inte studerar och arbetar föratt 
kvinnor måste göra (född barn, laga mat), / 
 
Du åckså vet i Afghanistan kvinnor kan inte klär körta 
kläder, / de måste klär sjal och lång och stor kläder. / 
 
En rolig text: 
I Sverig kan parnter två mån och två kvinnor med sig. / 
I  Aghanistan kan inte för att [det är] haram i Islam. / 
 
I Aghanistan kvinnor och mänen jämför i Sverige  
har inte jettighete. / 
 
I Sverig jämför i Afganistan är bättre. / 
 
Jag hoppas att vi ses snart. / 
Kram 
X 
 
Elev 4 
Uppgift 1 ”Mycket att göra” 
Jag går till först vill TVttä  
kläder. / 
Jag ska till H,M vill  
köpe Jens och T-shert. / 
Jag ska til Max vill köp  
mat och fråct. / 
Jag sjuk vill köper taplet. / 
Jag vill ändra skor. / 
Jag ska till bank vill ta  
pankar. / 
 
Uppgift 2 ” Vilken är din favoritplats?” 
Hon tar blid på Plats finn / och 
Han är glud / 
De träfft på matt alla fmyli / och 
De är glud Darför [de] träfft [träffar] all  
och brota med några / 
Det fins väten på melan / och Det fins  
plats lång / 
 
Det finss många lägenhet och mykt  
lång / 
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Uppgift 3 ” Pojkarna” 
Del 1: 
Jag tänk alla tjejerna motning 
för att Det finns inte rättheter 
till tjejrna / 
 
Del 2: 
Filem handlade om 3 tjejer  
Momo, Kim, mkam / tjejerna blev  
mobbade i skolan av 4-5 killar / 
och därför vill dy byta kön / 
kim hittada ett konstigt frö hemma  
hos sig / och tjejrna bestämde  
sig för att plantera fröet / växte  
till en blå svart blomma som  
producerad en frömmande  
vätska / Tjejerna drack vätska  
och ble killar / De blev helt  
patt och bestämde sig för att / 
I skolan satt ett gäng killar / och  
Tjejrna som nu var killar blev  
vänner med de. / De drack alkohol  
och rökte ciggaretter. / 
efteråt blev det mörht / och de sprenga  
genona skogen / och kim remlade  
slog sitt knä: / Momo insåga att  
all detta ör fel och brände  
ner där de hade planterat blomman / 
kim var mycket ledsen för att  
blomman brann och flyttade därifrån / 
 
Elev 5 
Uppgift 1 ”Mycket att göra” 
Jag går till först swedband. / 
Näska [nästa] jag går till MAXI. / 
Jag titta på kläder och skor / 
Jag köper kläder och en par sko. / 
Nästa jag går till H.M. / 
Jag titta på Medicin. / 
Jag köper en medicin. / 
 
 
Uppgift 2 ” Vilken är din favoritplats?” 
Jag är favoritplats Dhaka. / 
Det är Bangladesh huvudstad Dhaka. / 
Det är vacker plats. / 
Dhaka bor många folkerna. / 
Dhaka är väggen många blommorma. / 
Dhaka har en Djur park. / Det har  
Lijon, elefant, orm, Apa, Stora biggnad. / 
Det har havet. Allt simma, båda.  
Dhaka jätte bra värder 35°. Altid  
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varm. / Dhaka köpa maten litten pengar. / 
Dhaka har alltid concert. / Allt lyssnar  
musik. / Dhaka har en bio. / Det är mycket 
vacker. / Det är titta på flim. så [och] mycket  
glad. / Vi köpa kläder litte pengar. / 
Så vi resar till Dhaka. Litte pengar. / 
folk mycket bra prata. / Alltid folken hjälp  
mig. / Så Dhaka är mycket vacker. / 
          Jag mycket glad och roligt. / 
       Jag ska åka till Dhaka nästa sommaren. / 
 
Uppgift 3 ” Pojkarna” 
Del 1: 
Jag tittar på en film på bio / och  
Jag är ledsen. / Kim, Mimo och Moko är  
tillsammans vänner. / Dem är bästa vänner. / 
Dem gick till skolan som är övergrapp  
elever i skolan varje dag. / Dem blir  
besviken varje dag. / Dem är ledsen  
varje dag. / Dem har ett blomma huset. / 
Dem spelar fotboll och like [spelar] med cricket. / 
Dem är alltid förlura. / Dem tänkar  
mycket varje dag. / Dem dricker ett glass  
saft / och Dem är pojkarna. Dem är mycket  
glad. / Dem cycklar till en stad. / Dem gick  
till skolan / och evever [elever] fättar inte dem är  
Kim, momo och Moko. / 
Dem spelar fotboll / och dem är vann.  
Dem är tjerer i natten. / Dem dricker  
öl och rök [röker] när Dem är pojkarna. / 
Dem är mycket tänkar varje dag. / 
Dem blander i blommor huset. / 
Krim och Moko mycket ledsen. / 
 
Del 2: 
Jag saknar mycket mitt hemland. / Jag saknar 
min familj och mina vänner. / Jag cyklade 
till skolan varje dag. / Jag saknar / jag  
konkurrerade med min kompis Anwar i  
skolan. / Jag saknar när jag träffade 
mina vänner på fritiden. / På fritiden 
brukade jag med mina vänner spela 
cricket, fotboll, badminton, innebandy 
simma, gym, resa. / Jag år mat i Bangladesh. / 
Det var ris, fisk, sallad och chile pappar. / 
Mitt hemland är jätte varm. / 
 
Jag träffar inte min familj i Sverige. / 
Jag spelar inte cricket i Sverige. / 
Jag äter inte mycket mat. / Det är 
ris och fisk. / 
Sverige är mycket kallt. / Jag klar 
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på mig en jacka varja dag. / 
 
Kvinnor och män är rättheter 
samma i Sverige. / Bangladesh  
är inte rättheter samma. / 
Sverige finns mycket frihet kvinnor 
och män. / Bangladesh finns inte frihet. / 
Sverige skolan elever äter mat i 
skolan. / Mitt henland finns inte mat 
skolan. / Sverige män och kvinnor 
jätte snäll. / Mitt henland finns inte 
snäll. / Bangladesh skolan lärarna i 
finns inte respect. / Sverige finns 
mycket respect. / Jag är mycket glad. 
Varför Jag studerar mycket i sverige. / 
Bangladesh skolan finns inte  
rättheter. / Bangladesh tjerer övergrapp  
varje dag. / Tjerer gick till skolan / 
och pojkarna övergrapp varje dag. / 
Bangladesh finns inte kärlek. / Sverige 
skolan jätter bra att respect. / 
Lärane jätte bra i sklan. / Varför 
Sverige lag alla like med. / Sverige 
finns mcket straff i skolan. / 
Bangladesh finns inte. / Jag hoppas 
att du mår bra. / Kan du skriva om 
Bangladesh skolan. / Jag vet du jatte 
snall. / 
Hej då! 
X 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor  
Namn, ålder, modersmål 
Tid i Sverige 
Boendesituation i Sverige 
Antal skolår i hemlandet och i Sverige 
Samtal på svenska, när, mängd, i vilka situationer 
Etiska aspekter 
 
Teman  
  Elevens tankar om eventuella svårigheter i förstaspråket: läsa, lyssna, tala, skriva 
 Vad består svårigheterna av? 
  Elevens tankar om eventuella svårigheter i andraspråket: läsa, lyssna, tala, skriva 
 Vad består svårigheterna av? 
  Elevens tankar om eventuella skriftliga svårigheter i andraspråket 
 Vad består svårigheterna av? 
 Elevens tankar om att skriva längre meningar och texter på andraspråket 

Ev. svårigheter med att använda samordnande och underordnande konjunktioner, ex 
och, eftersom 

 Punkt och stor bokstav 
 Vad består svårigheterna av? 
  Elevens tankar om modersmålets påverkan på andraspråket 
 Försvårarande 
 Underlättande  
 Elevens egna tankar om eventuella svårigheter i andra ämnen. 
 Vilket ämne upplevs svårast? 
 Vad består svårigheterna av? 
  Elevens tankar om studiehandledning på förstaspråket 
 Försvårarande 
 Underlättande  
 Elevens egna tankar om sin språkutveckling från mars 2016 
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Bilaga 3. Informationsblad - samtycke 

Hej! 

Jag läser svenska som andraspråk på högskolan i Gävle. Under vårterminen ska jag skriva 
en avslutande uppsats, som handlar om nyanländas skriftliga utveckling. Jag skulle därför 
behöva analysera några skrivuppgifter för att se hur nyanlända elever utvecklar sin skriftliga 
produktion över tid. Jag tänkte använda skrivuppgifter från nivåtestet i maj och i augisti 
samt i oktober 2016. Jag behöver också intervjua några språkintroduktionselever för att få 
veta vad som upplevs vara svårt med det svenska skriftspråket. De områden som är av 
intresse för undersökningen är användningen av konnektivbindning (exempelvis och) samt 
meningslängd.  Resultatet från undersökningen kommer jag att använda i min uppsats. 
För att jag ska få använda dina skrivuppgifter och dina tankar om inlärningssvårigheter med 
svenska måste jag ha ditt godkännande. Du kommer att vara helt anonym i min uppsats. 
Det innebär att jag inte kommer att skriva ut ditt namn. De som kommer att läsa min 
uppsats kommer inte att få veta vilka personer det handlar om. Jag behöver dock lite 
bakgrundsinformation om dig, som exempelvis ålder, modersmål, antal skolår i hemlandet 
och vistelsetid i Sverige etc. Sådana frågor kommer jag bland annat att ställa under 
intervjutillfället. Under intervjun kommer jag behöva spela in det du säger för att kunna 
använda dina tankar under mitt uppsatsarbete. Du kommer fortfarande vara helt anonym. 
Ljudinspelningen är endast till för mig. Du har naturligtvis rätt att avbryta din medverkan 
om du så önskar. 
 
Jag hoppas att du vill vara med och skapa en uppsats tillsammans med mig. Var snäll och 
svara på två påstående nedan. Kryssa i de alternativ du föredrar. Skriv sedan under med ditt 
namn. Lämna in blanketten till mig när du är färdig. Har du några frågor om mitt 
uppsatsarbete får du gärna höra av dig till mig: 0709-167 445. 
Tack på förhand! 
 
Carina Torstensson 
1. 

Jag godkänner att mina uppsatser ingår i Carinas universitetsuppsats i svenska som 
andraspråk. 
Jag godkänner inte att mina uppsatser ingår i Carinas universitetsuppsats i svenska 
som andraspråk. 

2. 
Jag vill gärna vara med på en intervju med Carina för att diskutera vilka svårigheter 
jag har/har haft med svenskt skriftspråk. 
Jag vill inte vara med på en intervju med Carina för att berätta vilka svårigheter jag 
har/har haft med svenskt skriftspråk. 

 
Namn:      
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Bilaga 4. Konnektivanvändning – samman-
ställning  
 
Additiv Skrivuppgift 1 Skrivuppgift 2 Skrivuppgift 3 
Elev 1 och 3 

(1 st 
meningsinledning) 
 

och 1  
 (1 st 
meningsinledning) 

Del 1: 
och 10 
så 1 (och) 
också 1 
Del 2: 
eller 2 
och 3 (1 st. 
meningsinledning) 
till ex: 1 
också 1 
 

Elev 2 till exampel 2 
och 1 
också 1 

till example 1 
Ackso 1 

Del 1: 
och 5 
till exemple 1 
Del 2: 
till exemple 1 
och 1 (1 st 
meningsinledande) 
 
Del 1: 

Elev 3 och 5 
( 2 st 
meningsinledande) 

och 1 och 3 
också 1 
Del 2: 
åckså 1 
 
Del 1: 

Elev 4 0 och 4 0 
Del 2: 
och 10 
 
Del 1: 

Elev 5 
 
 
 
Totalt 

0 
 
 
 
12 

så 1 (och) 
 
 
 
9 

och 6 
Del 2: 
och 1 
 
49 
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Temporal Skrivuppgift 1 Skrivuppgift 2 Skrivuppgift 3 
Elev 1 först 1 

andra 1 
sedan 3 
kl 12.30 1 
på klockan 14.oo 1 

0  Del 1: 
i någon dag 1 
först kväll 1 
i morsen 1 
när 2 
i andra kväll 1 
sen 1  
så 2 
i någon kväll 1 
i sist 1 
Del 2: 
nu 1 
här 1 
 
Del 1: 

Elev 2 först 1 
efter 1 
sedan 1 

i sommar 1 när 3 
på en natt 1 
sen 1 
efter 1 
Del 2: 
0 
 
Del 1: 

Elev 3 först 1 
sedan 4 

där 1 
här 1 

när 2 
Del 2: 
0 
 
Del 1: 

Elev 4 först 1 0 0 
Del 2: 
efteråt 1 
där 1 
 
Del 1: 

Elev 5 
 
 
 
 
 
Totalt 

nästa 2 
först 1 
 
 
 
 
19 

så 2 
 
 
 
 
 
5 

när 1 
Del 2: 
när 1 
på fritiden 2 
varja dag 1 
 
28 
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Komparativ Skrivuppgift 1 Skrivuppgift 2 Skrivuppgift 3 
Elev 1 0 0 Del 1: 

men 2 (1 st. 
meningsinledande) 
Del 2: 
men 3 (1 st. 
meningsinledande) 
 
Del 1:  

Elev 2 men 1 0 som 1 
Del 2: 
men 1 
 
Del 1: 

Elev 3 0 0 som 1 
Del 2: 
men 1 
 
Del 1: 

Elev 4 0 0 0 
Del 2: 
0 
 
Del 1: 

Elev 5 
 
 
 
Totalt 

0 
 
 
 
1 

0 
 
 
 
0 

0 
Del 2: 
0 
 
9 
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Kausal Skrivuppgift 1 Skrivuppgift 2 Skrivuppgift 3 
Elev 1 0 för att 1 Del 1: 

för att 1 
genom att 1 
Del 2: 
0 
 
Del 1: 

Elev 2 för [att] 3 0 för att 2 
därför [att] 1 
eftersom 1 
Del 2: 
om 1 
 
Del 1: 

Elev 3 för [att] 4 0 eftersom 1 
Del 2: 
för att 2 
 
Del 1: 

Elev 4 0 darför 1 för att 1 
Del 2: 
därför 1 
för att 2 
 
Del 1: 

Elev 5 
 
 
 
Totalt 

0 
 
 
 
7 

0 
 
 
 
2 

0 
Del 2: 
0 
 
14 
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Bilaga 5. Konnektivanvändning per elev 
 
 
Tabell 9: Antal konnektiver per konnektivbindningstyp och per elev i skrivuppgift 1, ”Mycket 
att göra” 

 
 
Tabell 10: Antal konnektiver per konnektivbindningstyp och per elev i skrivuppgift 2, 
”Vilken är din favoritplats?”  

 
 
Tabell 11: Antal konnektiver per konnektivbindningstyp och per elev i skrivuppgift 3, 
”Pojkarna”  

 
 
 

 

Bindningstyp Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Totalt 
Additiv 3 4 5 0 0 12 
Temporal 7 3 5 1 3 19 
Komparativ 0 1 0 0 0 1 
Kausal 0 3 4 0 0 7 
 
Totalt 

 
10 

 
11 

 
14 

 
1 

 
3 

 
39 

Bindningstyp Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Totalt 
Additiv 1 2 1 4 1 9 
Temporal 0 1 2 0 2 5 
Komparativ 0 0 0 0 0 0 
Kausal 1 0 0 1 0 2 
 
Totalt 

 
2 

 
3 

 
3 

 
5 

 
3 

 
16 

Bindningstyp Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Totalt 
Additiv 19 8 5 10 7 49 
Temporal 13 6 2 2 5 28 
Komparativ 5 2 2 0 0 9 
Kausal 2 5 3 4 0 14 
 
Totalt 
 
Sammanlagt 1-3 

 
39 

 
51 

 
21 

 
35 

 
12 

 
29 

 
16 

 
22 

 
12 

 
18 

 
100 

 
155 
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Bilaga 6. Konnektivanvändning per bind-
ningstyp 
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Bilaga 7. Konnektivanvändning i procent 
 
 
 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figur 2. Antal temporala satskonnektiver i procent i 
skrivuppgift 1-3 
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Figur 3. Antal komparativa satskonnektiver i 
procent i skrivuppgift 1-3 

för att
70%

därför
9%

eftersom
9%

därför att
4%

genom att
4%

om 
4%

 
 
 

Figur 4. Antal kausala satskonnektiver i procent i 
skrivuppgift 1-3 

men
80%

som
20%

 
 
Figur 1. Antal additiva satskonnektiver i procent i 
skrivuppgift 1-3 

och
78%

till ex.
9%

också
9%

eller
3%

så (och)
1%
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Bilaga 8. Utveckling av grafiska meningar 
med satskonnektiver  
 

 
 
 
 

Elever Skrivuppgift 1 
. 

Skrivuppgift 2  Skrivuppgift 3  

1 hs+satsförkort  
 

2 hs+satsförk 1 hs+hs 
hs+satsförk 
hs+bs 
 
 

15 
4 
4 
 

2 hs+satsförkort 3   hs+hs 
hs+bs 
bs+hs 
bs+hs+bs 
bs+hs+bs+hs 

4 
2 
1 
1 
1 
 

3 hs+satsförkort 6 hs+bs 1 hs+hs 
hs+satsförk 
hs+bs 
bs+hs 
hs+hs+bs 

2 
1 
3 
1 
1 
 

4 - - hs+hs 
hs+hs+satsförk 

2 
1 

hs+hs 
hs+bs 
hs+satsförk 
hs+hs+satsförk 
hs+satsförk+bs 

3 
2 
3 
1 
1 
 

5 
 
 
 
Totalt 

- - 
 
 
 
11 

hs+hs 1 
 
 
 
6 

hs+hs 
hs+satsförk+bs 
hs+bs 

6 
1 
1 
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