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Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad man får veta om texter som är granskade med 

bedömningsmetoderna processbarhetsanalys, performansanalys och genrebaserad analys 

på texter skrivna av elever som läser svenska som andraspråk. Resultatet visar att både 

performansanalysen och den genrebaserade analysen ger en mångsidig bild av texternas 

språkliga och innehållsliga kvaliteter och täcker in fler mål från kursplanen, medan 

processbarhetsanalysen är mer inriktad på var i språkutvecklingen eleverna befinner sig 

och inte tar hänsyn till innehållsmässiga kvaliteter. Performansanalysen har ett starkt 

fokus på ordförråd och grammatik samt på komplexitet och korrekthet, medan den 

genrebaserade analysen fokuserar på textens syfte, struktur och genrerelaterade drag. 

Processbarhetsanalysen fokuserar däremot på de underliggande procedurer som styr den 

grammatiska utvecklingen. Undersökningen visar att ingen av de tre metoderna lämpar 

sig bättre än den andra för bedömning av texter. De bidrar med olika typer av information 

kring elevernas språk- och kunskapsutveckling och därför kan kombineras för att 

komplettera varandra. 

 

 

 

Nyckelord: processbarhetsanalys, performansanalys, genrebaserad analys, bedömning, 

andraspråkstexter, svenska som andraspråk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Förord 
Vi som har skrivit denna uppsats heter Elena Lindström och Ulrika Hernvall och vårt mål 

har varit att vi båda ska vara lika delaktiga genom hela processen, från idé till färdig 

slutprodukt, av uppsatsen. Detta anser vi oss ha lyckats med väl.  

 

Då detta har varit en distanskurs och vi som skrivit uppsatsen bor i olika städer långt ifrån 

varandra har vår enda kontakt varit genom telefon och internet. Sammanfattningsvis har 

vår skrivprocess fungerat som följande att vi båda har bidragit med lika mycket fram till 

färdig produkt. Under alla delar fram till del 6, analys och genomförande, har vi båda 

först skrivit ett utkast var för sig. Därefter har vi turats om att sätta ihop utkasten till en 

tillfredsställande text som båda ansåg oss vara nöjda över. Vi har redan från start haft 

syftet med studien klar för oss, men att formulera en tillfredsställande frågeställning 

arbetade vi med mycket och skickade olika varianter fram och tillbaka mellan oss tills vi 

båda kände oss nöjda med den. Till kapitel 6, analys och genomförande, valde vi var sin 

text och analyserade den först var och en för sig. Elena analyserade text 1 och Ulrika 

analyserade text 2. Därefter gick vi igenom varandras analyser och arbetade med dem för 

att få dem likvärdiga i genomförande och stil. Till de avslutande kapitlen, analys och 

slutsats samt avslutande diskussion, hade vi långa telefonkontakter där vi diskuterade 

analyserna av våra texter och satte dem i relation till den teoretiska bakgrunden.  

 

Vårt samarbete har fungerat mycket väl och vi är mycket nöjda med vårt resultat.  
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1 Inledning 
 

Att studera svenska som andraspråk på högskolenivå har gett oss ytterligare perspektiv på 

lärarnas didaktiska arbete och av de ämnen vi tidigare läst som relaterar till lärarprogrammet 

har vi aldrig fått så många olika praktiska verktyg presenterade för oss. För att kunna säkerställa 

kvalitén och tillförlitligheten i undervisningen är lärarna i behov av utarbetade 

undervisningsmetoder. Utarbetade undervisningsmetoder, analysmetoder av läromedel samt 

bedömningsmetoder av talat språk och skrivna texter är noggrant genomarbetade och har sitt 

ursprung i gedigen forskning. Detta ger lärarna den tyngd och säkerhet som behövs för att de 

ska kunna säkerställa kvalitén och tillförlitligheten i undervisningen.  

 

Skolverket trycker på att det i lärarnas roll ingår att främja, följa och bedöma elevernas 

kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt och anvisar i Skolverkets allmänna 

råd (Skolverket 2011b:22) till lärarna att de ska ”använda sig av ändamålsenliga 

bedömningsformer som ger eleverna goda möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt”. 

Vidare synliggörs vikten av bedömningen då den hänger samman med undervisningen och 

syftar till att kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärandet, synliggöra 

praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. Detta visar på betydelsen av att bedömning 

sker med eftertanke och reflektion och är inget som bara rafsas ihop utan nogsamt övervägande 

och med väl utprövade metoder som utgångsgrund.  

 

Med Språket på väg (Skolverket 2011c) vill Skolverket stödja och uppmuntra lärarna att 

använda modeller för stöd vid granskning av skönlitterära och sakprosatexter som produceras 

av eleverna och presenterar en tankemodell som ett användbart redskap för lärarna att grunda 

både sina granskningar och undervisning på. Genom tankemodellen lyfts det fram att texter 

som andra ska läsa eller lyssna till i grunden handlar om medvetenhet om mottagaren, syfte, 

situation och medium när man producerar och processar textproduktioner. 
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Figur 1. Texttriangel för muntliga och skriftliga texter (Skolverket 2011c:13).  

 

En text blir begriplig för mottagaren om det finns bindeord och ett sammanhang mellan de olika 

nivåerna som tankemodellen presenterar och det är genom att lärarna granskar och återkopplar 

till eleverna som detta systematiskt skapas.   
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Att kvalitetssäkra bedömning av elevtexter är följaktligen oerhört viktigt för elevernas 

utveckling och vilar helt och hållet i lärarnas händer. Vårt mål med denna uppsats är således att 

få en rimlig uppfattning om hur olika bedömningsmetoder fungerar och hur de används för att 

på bästa sätt bidra till elevernas ökade kunskaper. Detta vill vi göra genom att studera tre 

analysmetoder på olika texter för att på så vis göra en jämförande analys och se om det går att 

urskilja dess styrkor respektive svagheter. Det viktiga är att elevernas språkbehärskning bedöms 

utifrån hur långt de har kommit i sin utveckling mot förstaspråksnivån och att ta fasta på vad 

de klarar av att förmedla (Skolverket 2011c) och sålunda att våra valda metoder fungerar för 

syftet.  

 

Bedömning av elevers språkbehärskning är ett ständigt diskussionsämne bland pedagoger och 

är särskilt viktigt i svenska som andraspråk eftersom detta är elevernas möjlighet att erövra 

språket, nya begrepp och att lära sig se sammanhang, tänka logiskt, tolka, granska kritiskt och 

värdera (Skolverket 2011c).  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att, genom att analysera andraspråkstexter med tre olika 

bedömningsmetoder, jämföra vilka språkliga och innehållsliga kvaliteter av texterna som 

synliggörs genom användningen av respektive bedömningsmetod. De metoder som kommer att 

analyseras är processbarhetsanalys, performansanalys och genrebaserad analys. 

 

Frågeställningar: 

 

1) Vilka likheter och skillnader i bedömningen av texterna uppvisar processbarhetsanalysen, 

performansanalysen och den genrebaserade analysen? 

 

2) Vilken av de tre metoderna lämpar sig bäst för att synliggöra texternas språkliga respektive 

innehållsliga kvaliteter?  
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3 Bakgrund 
 

Bedömning utgör en stor del av lärarnas arbete och kan ske på olika sätt av lärandet, för lärandet 

och mot lärandet (Pettersson 2007). Summativ bedömning är en bedömning av lärandet och är 

en metod som många av oss känner igen exempelvis i standardproven och den 1–5-gradiga 

skalan som var den bedömning som gällde från början av 60-talet till 1994. Denna relativa form 

av bedömning som skedde av lärandet byggde på det matematiska förhållandet om 

normalfördelning, vilket är en viktig parameter inom sannolikhetsläran och innebär att en 

normalfördelad variabel ofta antar värden som ligger nära medelvärdet och sällan med värden 

som har stor avvikelse. I praktiken innebar detta att betygen rangordnade eleverna enligt en 

femgradig skala där det framgick hur många procent av alla elever som skulle få ett visst betyg. 

Vidare skulle det generera ett rättvist urval elever som kunde gå vidare till högre studier 

(Pettersson 2007).  

 

Kritikerna ifrågasatte det relativa betygssystemet då sättet att rangordna eleverna efter deras 

kunskaper sinsemellan inte visade deras egentliga kunskaper i ämnet utan generellt utgick från 

att en klass hade ett visst medelvärde där flertalet elever befann sig. Detta upplevdes som 

orättvist och det ifrågasattes om bedömning ska baseras på en matematisk teori om 

normalfördelning då studieprestationer sannolikt beror på andra faktorer (Pettersson 2007).  

 

Formativ (eller pedagogisk) bedömning är en bedömning för lärandet och finns i vårt nuvarande 

mål- och kunskapsrelaterade bedömningssystem. Den formativa bedömningen är en process 

vars syfte är att stödja elevers kunskapsutveckling, kartlägga och värdera elevernas kunskaper, 

synliggöra praktiska kunskaper samt utvärdera undervisningen. Det viktiga är att få reda på 

information om var eleverna befinner sig i förhållande till målen samt att återkoppling ges som 

talar om hur eleverna ska ta sig vidare mot målet. Den formativa bedömningen spelar stor roll 

för att en meningsfull och målinriktad språkinlärning ska vara möjlig (Pettersson 2007) och 

verktyg för att nå dit är bland annat med stöd av genre, performans- och processbarhetsmetoden.  

 

”Enligt läroplanen ska läraren utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt 

informera rektorn” (Skolverket 2011b:21). Genom att arbeta med formativ bedömning blir 

dialogen mellan lärarna och eleverna så mycket mer betydelsefull och ett viktigt steg mot att 

kursplanens krav uppfylls.  

 

Arbetet med skrivutveckling samt bedömning av elevtexter är, liksom i andra skolämnen, 

betydande och viktiga delar av arbetet som lärare i svenska som andraspråk. Genom sina 

pedagogiska bedömningar avgör lärarna var eleverna befinner sig i sin utveckling och ska 

utifrån detta avgöra vilket stöd eleverna behöver för att komma vidare i sin utveckling. Lindberg 

(2014) menar att undervisning av andraspråkselever tenderar att bli fullständigt meningslös om 

inte läraren kan ge rätt stöd i språkutvecklingen. I den nya kursplanen för ämnet svenska som 

andraspråk (Skolverket 2011a) står det bland annat att eleverna ska få de nödvändiga 

förutsättningar som krävs för att utveckla tilltro till sin egen språkförmåga. Detta inkluderar att 

utveckla sin förmåga att använda rätt text för rätt kontext. Kunskapskravet för betyget E i slutet 

av årskurs 9 förutsätter att ”eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, 

enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och 

strukturer” (Skolverket, 2011a: 268). Med stöd av analysmetoderna processbarhet, performans- 

och genre har lärarna goda förutsättningar att ge eleverna det stöd de behöver i form av 
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grundläggande kunskapskartläggning och återkoppling för att på så vis kunna stödja 

utvecklingsprocessen.  

 

3.1 Mål med undervisningen 
 

Enligt Skolverkets kursplan för grundskoleelever ska undervisningen i svenska som andraspråk 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. De ska genom 

undervisningen ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, 

uppbyggnad, uttal, ord och begrepp (Skolverket 2011a). Undervisningen ska stärka elevernas 

tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.  

 

Enligt Salameh (2012) beskrivs läsutvecklingen i fyra olika stadier för-läsningsstadium, det 

logografiska-visuella stadiet, det alfabetisk-fonologiska stadiet och det ortografisk-morfemiska 

stadiet. Det första stadiet, för-läsningsstadiet, kännetecknas av att eleven inte läser de enskilda 

bokstäverna utan är beroende av kontexten. Eleven kan läsa McDonalds för att den känner igen 

skylten. I det andra stadiet, det logografiska-visuella, känner eleven igen visuella mönster i 

skrivna ord och uppmärksammar ordningsföljden på bokstäverna. I tredje stadiet, det alfabetisk-

fonologiska, ”knäcks” läskoden och eleven kopplar samman bokstäverna med de språkljud de 

representerar. I det fjärde och sista stadiet, det ortografisk-morfemiska, utökas förrådet av 

skrivna ord på. Avkodningen av ord går allt snabbare och i takt med att läsflytet ökar kan eleven 

också reflektera över innehållet. För läraren gäller det även att vara medveten om att det är flera 

olika aspekter som påverkar andraspråksinlärningen, bland annat är relation mellan ålder och 

språkinlärningsförmåga parametrar som påverkar inlärning och utfall (Abrahamsson & 

Hyltenstam 2014). Det är väl känt att svårigheterna ökar vid inlärning av ett främmande språk 

ju äldre man är vid introducerandet av ett nytt språk. Studier visar på att tillägnandet minskar 

när tonåren uppnåtts och att det oftast krävs en större arbetsinsats av inläraren för att nå målet 

(Abrahamsson & Hyltenstam 2014). Det är mycket som ska rymmas och många hinder som ska 

bemästras inom ramen för ämnet svenska som andraspråk. ”Skolans uppgift blir därför att 

förbereda eleverna för att leva i ett samhälle där värderingar och kulturer möts, och ge dem 

redskap för att kunna vara delaktiga och agera i samhällsfrågor av olika slag” (Skolverket 

2011a). 

 

Skolverket har i sina dokument formulerat bedömningskravet till att elevernas språk i första 

hand ska bedömas utefter vad de klarar av att förmedla (Skolverket 2011c). Ju större språklig 

komplexitet eleven vågar sig på desto mer kan det generera fel i den språkliga korrektheten och 

vise versa, ett enklare språk genererar högre språklig korrekthet. Som lärare gäller det att vid 

bedömning ta ställning till den kognitiva svårighetsgraden, graden av kontextbundenhet och 

genresäkerhet.  För även om bedömning ska vara utefter vad eleverna klarar av att förmedla 

skriver Skolverket att de ska stå under lika höga krav som i modersmålssvenskan (Skolverket 

2011c).  

 

Skolverket skriver i kursmålen för svenska som andraspråk (Skolverket:2011a:259) att 

”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska” och 

förtydligar detta med att vid bedömning av andraspråksinlärares texter är det viktigt att läraren 

inte låter sig ”störas av användningen av komplexa strukturer som eleven inte helt behärskar” 

(Skolverket 2011c:19). Det är således av vikt att hela textbedömningen genomsyras av positiv 

kritik samt utgår från en helhetssyn på elevernas tillägnade ämneskunskaper. Den 

konventionella kompetensen i språkriktighet består i att behärska fonologisk, lexikal och 

grammatisk kunskap och i kursplanen för svenska som andraspråk står det att undervisningens 

syfte är att varje elev tillägnar sig ett rikt ordförråd och förstår och använder sig av 
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grundläggande mönster och grammatiska strukturer i det svenska språket samt utvecklar sin 

förmåga att tillämpa skriftspråkets normer (Skolverket 2011a). Språket och samtalet har båda 

en viktig roll i kunskapsutvecklandet. 

 

För att kunna avgöra hur eleverna ligger till i förhållande till målen i undervisningen är det 

nödvändigt med någon form av språklig och innehållslig analys av elevernas textproduktion. 

Med en analys av texten finns det möjlighet att få en bild av hur den innehållsliga och språkliga 

komplexiteten samt den formella språkliga förmågan hänger ihop. Vid analys av enskilda 

grammatiska företeelser såsom användandet av nominal- och verbfraser, hantering av genus 

och tempus, bestämdhet och kongruens blir det lättare att ringa in utvecklingsnivån (Skolverket 

2011c). Resultatet av analysen kopplas sedermera till kursmålen för att avgöra om de efterföljs. 

 

Slotte-Lüttge och Forsman (Skolspråk och lärande 2013:8) skriver att ”Skolans uppdrag är att 

stödja samtliga elevers lärande, och i den processen har alltså skolspråket en central roll”. Det 

är en markant skillnad i vardagligt språk och skolrelaterat språk vilket är målet med många av 

elevernas textproduktioner, det vill säga målet är att eleverna ska nå en skolrelaterad 

språkanvändning. Skillnaden mellan ett mer vardagligt språk och ett skolrelaterat språk finns 

på olika nivåer och handlar både om ordval, meningsbyggnad och språkliga uttryckssätt. 

Eleverna behöver förstå och kunna använda en form av språk som de kanske sällan hör eller 

kommer i kontakt med utanför skolan, vilket är nödvändigt för att eleverna ska kunna fördjupa 

och utveckla sina ämneskunskaper. 

 

Lärare ska inte bara träna sina elever att använda ett skolrelaterat språk för att ta till sig ny 

kunskap men också jobba för att höja elevernas medvetenhet om hur kunskap skapas genom 

språket i olika ämnen (Schleppegrell 2006). Andraspråkselever bör ha samma förutsättningar 

för utveckling av det skolrelaterade språket som elever med svenska som modersmål. Dessutom 

ska de få möjlighet att utveckla den kunskapsrelaterade koden i sitt modersmål. 
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4 Teoretisk bakgrund 
 

4.1 Processbarhetsanalys 
 

Det finns en generell kognitivt baserad teoretisk modell av andraspråksinlärning (Ellis 1997) 

som vill komma åt det som händer mellan inflöde och utflöde, d.v.s. hur inflödet omvandlas till 

kunskap, hur kunskapen lagras samt hur den plockas fram och används: inflöde – intag – L2-

kunskap – utflöde. Det finns en skillnad mellan inflöde och intag. På grund av ett begränsat 

arbetsminne har man möjlighet att bearbeta bara en viss mängd information och inte allt man 

hör på en och samma gång. Det är inte heller möjligt att processa allt som man hör. Det finns 

begränsningar i vår kognitiva apparat. Språket bearbetas succesivt i olika nivåer som bygger på 

varandra. Man kan lagra kunskap om målsspråkssystemet omedvetet och sedan använda det i 

utflödet. Andraspråksinlärare har begränsningar i sina möjligheter att bearbeta språkligt inflöde. 

Därför är det möjligt för dem att uppfatta, tolka och använda i den egna produktionen endast 

sådant som är processbart i inflödet. 

 

Processbarhetsanalysen är baserad på Pienemanns och Håkanssons processbarhetsteori (PT) 

(Håkansson 2014), vilken utvecklar den ovannämnda modellen samt erbjuder den hittills 

kanske mest omfattande och sammanhängande kognitiva förklaringsmodellen över 

interimspråkets utveckling. Själva begreppet interimspråk talar om att det sker en utveckling 

mellan det språk som inläraren har mellan det han eller hon har börjat lära sig språket till dess 

att personen har nått målspråksnormen. I interimspråkforskningen fokuserade man på de fel 

som inlärare gjorde och inte som de förväntades att göra (utifrån den kontrastiva analysen). 

 

Med hjälp av PT förklaras olika inlärningsordningar som växer fram vid inlärningen av språk 

som inte är ens modersmål. Grundtanken i processbarhetsteorin är att tillägnandet av 

grammatiska konstruktioner i språk följer en bestämd ordning och att det råder ett 

implikationellt förhållande mellan dessa. Detta innebär att inläraren endast kan ta till sig en nivå 

i taget och inte gå vidare till nästa nivå förrän den första är helt processad, en högre nivå kan 

inte användas förrän de lägre är automatiserade. Inläraren kan således inte hoppa över en nivå 

eller kasta om ordningen utan måste kategoriskt gå från steg till steg. Detta är en process som 

gäller universellt och kan tillämpas på alla språk, vilket modersmål man har spelar alltså ingen 

roll för hur dessa grammatiska strukturer utvecklas, det sker i samma ordning oavsett språk. 

Nivåerna får naturligtvis anpassas efter det språk teorin används på, eftersom alla strukturer 

inte finns i alla språk (Håkansson 2014).  

 

PT fokuserar på de grammatiska delarna i språkutvecklingen och i de olika nivåerna mäter PT 

hur stor del av grammatiken i en sats som inläraren kan bearbeta åt gången. Den speglar på så 

vis var på utbildningsstegen inläraren befinner sig och vilket steg som är det nästa att nå. Först 

kommer en tyst period där inläraren tar till sig ord, men inte producerar dem själv. Därefter 

producerar inläraren oböjda ord. I ordningen följer sedan att inläraren kategoriserar orden och 

böjer dem. Som fjärde nivå kongruerar inläraren orden inom frasen (attributiv kongruens). På 

nivå fem kongruerar den orden över frasgränsen inom satsen (predikativ kongruens). Till sist 

tillägnar sig inläraren bisatsstrukturen (t.ex. negationsplacering i bisatser). I de första nivåerna 

produceras orden som isolerade enheter för att därefter gå vidare till att innehålla grammatiska 

relationer som sker först mellan ord, sedan mellan fraser och därefter mellan satser i en mening. 

  

Håkansson (2014) ger en översikt av det svenska språkets fem inlärningsnivåer där hon även 

poängterar vikten av inlärares lexikala utveckling. Då ordens grammatiska egenskaper lärs in 
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parallellt med att ordförrådet byggs på kan brist på grammatiska kunskaper i själva verket 

handla om ett bristfälligt ordförråd. 

 

Nivå 1 - Helfraser: Den första nivån är densamma för alla språk, vilket är att alla först måste 

lära sig ord för att kunna gå vidare med grammatiska regler. Orden används som invarianta 

enheter, det vill säga inga växlingar mellan olika böjda former förekommer, exempelvis boll, 

bollen.  

 

Nivå 2 - Ordnivå: Nu kan inläraren processa ordklasser med lämpliga böjningar, vilket är 

nödvändigt för att en grammatik ska utvecklas. När språket har ändelser börjar inläraren förse 

orden med lexikal morfologi och det är ofta förekommande att ord som har flera olika ändelser 

för samma funktion överanvänds, pojkar, bilar, flickar-flickor). 

 

Nivå 3 - Frasnivå: Här utvecklas morfologin till att gälla kongruensmorfologi inom fraser. 

Inläraren kan förändra den grammatiska betydelsen och processa större enheter som en fras 

genom böjningsändelser på de ingående orden och kan uttrycka den grammatiska 

överensstämmelsen mellan ord, en fin katt, två fina katter.  

 

Nivå 4 – Ordföljdsnivå: På nivå 4 kan inläraren processa grammatisk information över 

frasgränser och inläraren kan använda predikativ kongruens, exempelvis katterna är fina. 

Inläraren klarar även V2-ordföljd, det viss säga att placera orden i svenskans grundläggande 

raka ordföljd subjekt – verb – objekt: rak ordföljd när subjektet är först, exempelvis jag åker 

nu, och omvänd ordföljd när något annat kommer först, nu åker jag.  

 

Nivå 5 – Satsnivå: Nivå 5 är det sist steget i utvecklingen av svenskans syntaktiska regler och 

innebär att inläraren både kan processa grammatisk information mellan såväl ord och fraser 

som mellan satser. För inlärarens del innebär detta att den kan göra skillnad på huvudsatser och 

bisatser samt placera negationen efter det finita verbet i huvudsatsen, Jag springer inte fort, och 

före det finita verbet i bisatsen, Jag vill ha ett äpple, men inte ett grönt.  

 
Nivå Underliggande 

procedur 

Exempel från svensk 

morfologi 

Exempel från svensk 

syntax 

Nivå 5 Grammatisk 

information mellan 

satser. Skillnad mellan 

huvud- och bisats 

 Negationen efter verbet i 

huvudsats och före verbet 

i bisats 

Nivå 4 Grammatisk 

information mellan 

fraser 

Predikativ kongruens Rak och omvänd ordföljd 

Nivå 3 Grammatisk 

information inom fraser 

Attributiv kongruens Initialplacerat 

adverbial/objekt och rak 

ordföljd 

Nivå 2 Ordklass, lexikal 

morfologi 

Suffix för plural, 

presens, preteritum 

Kanonisk ordföljd (oftast 

agent före 

handling/subjekt före 

verb) 

Nivå 1 Enstaka ord Oböjda former Enstaka konstituenter 

Tabell 1. Svenska språkets processbarhetsnivåer (Håkansson 2014:154) 

 

 

Processbarhetsteorin har tillämpats och prövats med hjälp av kvantitativa metoder på en mängd 

målspråk, t.ex. tyska, engelska, japanska, danska, norska, svenska (Abrahamsson & Bylund, 

2012). Faktum är att processbarhetsteorin fått ovanligt starkt empiriskt stöd i 
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andraspråksforskningen. Glahn m.fl. (2001), till exempel, prövade processbarhetsteorin i en 

studie med 47 deltagare (16 danska, 19 norska och 21 svenska andraspråksinlärare). Analysen 

av insamlade data visar att det finns ett klart implikationellt samband mellan attributiv 

kongruens, predikativ kongruens och negationsplacering i bisatser hos andraspråksinlärare. 

Emellertid visar resultaten att numerusböjning tillägnas tidigare än genusböjning både i 

attributiv och predikativ ställning, vilket inte förutsägs av processbarhetsteorin. Dessutom 

observerades också att inlärarna tenderade att överanvända utrum och underanvända neutrum 

både i attributiv- och predikativtestet. Studien visar samtidigt att kongruensböjningen i vissa 

fall sker över fras- och satsgränser på ett sätt som bryter mot processbarhetshierarkin (Glahn 

m.fl. 2001). Enligt Hammarberg (2014:57) är processbarhetsteorin ”relevant men behöver 

sättas i relation till andra styrfaktorer inom en vidare språkinlärningsteori”.  

 

4.2 Performansanalys 
 

Performansanalysen bygger på interimspråksteorin och tar fasta på att analysera i vilken fas 

inläraren befinner sig i sin utveckling på andraspråket. Det är en lingvistisk metod för att 

beskriva inlärarspråket samt ett bedömningsverktyg för att synliggöra inlärarens kompetens i 

andraspråket (jfr eng. performance). Denna bedömningsmodell, som presenterades först av 

Bergman & Sjöqvist (1992), beskriver andraspråkstalarens språkbehärskning utifrån det 

inläraren faktiskt kan och inte med betoning på fel och brister, vilket var typiskt för den 

behavioristiska felanalysen. Performansanalysen synliggör språkutvecklingen och tolkar de 

språkliga bristerna utifrån ett utvecklingsperspektiv. Man försöker ta reda på vad som ligger 

bakom de felaktiga formerna av språket. Utifrån denna analys kan man ställa en diagnos om 

var inläraren befinner sig i språkutvecklingen samt få en prognos om vad man ska arbeta på 

härnäst. Slutmålet är att inlärarspråket i möjligaste mån ska överensstämma med målspråket. 

Därför är prognosen den viktigaste del som man vill komma fram till, om man vill ha den som 

ett tydligt hjälpmedel i undervisningen.  

 

Inom ämnet svenska som andraspråk har performansanalysen varit en viktig analysmodell för 

att bedöma elevers muntliga och skriftliga produktion (Abrahamsson & Bergman 2005). 

Språklig korrekthet ställs mot hur hög kognitiv svårighetsnivå inläraren använder sig av. 

Bristerna i språket relateras alltid till såväl den språkliga som den innehållsmässiga 

komplexiteten. Modellen har vidareutvecklats av Olofsson och Sjöqvist (2013) och nedan följer 

en förenklad mall för performansanalysen: 

 

1. Kommunikativ kvalitet  
- Har eleven löst uppgiften och fyller texten sitt syfte?  

- Är texten anpassad till mottagare och genre?  

- Är texten begriplig?  

 

2. Innehållslig kvalitet  

- Finns det en innehållslig struktur?  

- På vilka kognitiva nivåer rör sig texten?  

- Hur utvecklat är innehållet? 
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3. Språklig kvalitet  

-  Ordförrådet  

-  Fraser – Nominalfraser/Verbfraser/Adverbfraser  

-  Meningsbyggnad/syntax  

  - Textbindning – hur används sambandsord/bindeord, referensbindning: substantiv-pronomen, 

tema /rema; hur skribenten förhåller sig till given kontra ny information 

  -  Hur ser den språkliga komplexiteten ut? Hur ser den språkliga korrektheten ut i    

förhållande till komplexiteten? Hur väl hänger den språkliga och innehållsmässiga 

komplexiteten ihop? 

 

4. Skrivregler  

-  I vilken grad behärskar eleven styckesindelning och interpunktion?  

-  I vilken grad behärskar eleven stavning?  

 

5. Kommunikationsstrategier  

  -  Vilka kommunikativa strategier kan man ana i texten? Är inläraren risktagare eller 

risksundvikare?  

 

6. Underlag för samtal  

-  Vilka förtjänster har texten?  

-  Vad står närmast i tur att utvecklas?  

 

Bergman och Sjöqvist (1992) har definierat tre olika färdighetsnivåer i svenska som andraspråk: 

nybörjarnivå, mellannivå och avancerad nivå. Nedan följer en tabell med sammanfattning av 

innehållet i de tre nivåerna (Bergman & Abrahamsson 2004: 611): 

 
_______________________________________________________________________________ 

Nybörjarnivå                                            Mellannivå                                          Avancerad nivå 

____________________________________________________________________________________ 

Nominalfras  (NP) 

Lexikon: basord                                Basord+utbyggnadsord                                Mer utbyggnadsord 

Enkla NP                                           Utbyggda NP                                               Även komplexa NP 

                                                                                                                               korrekt böjda                                                                                                                                                                                 

Genus, bestämdhet,                           Inkonsekvens i genusval                               

plural växer fram                              Ibland fel ändelser 

Få prepositioner                                Säkerhet och variation i                               Större variation och  

                                                          användning av prepositioner                        säkerhet vid prepositions- 

                                                                                                                               användning 

                                                                                                                       

                                                                                                   

Få pronomen, ofta                            Få pronomen, vanligen                                Säkerhet vid växling  

överanvända                                     korrekt använda                                           mellan substantiv och                                                                                                                                                      

                                                                                                                              pronomen 

Få adjektiv                                       Fler adjektiv                                                 Fler adjektiv, vilket  

                                                                                                                              möjliggör en mer 

                                                                                                                              beskrivning 

Adjektiven börjar                            Enstaka adjektivändelser blir fel 

kongruensböjas  
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Verbfras (VP) 

Lexikon: Vanliga verb,                  Även mindre vanliga verb,                            Säkerhet vid verb-  

                                                                                                                              användningen 

basord                                            utbyggnad  

Enstaka vanliga partikelverb         Fler partikelverb                                            Ökad säkerhet vid använd- 

                                                                                                                             ning av partikelverb                                                                                                                              

Enkla tempus                                 Enkla och sammansatta tempus                    Säkerhet i tempustempus-                                                                                                      

                                                                                                                             användningen    

____________________________________________________________________________ 

 

 

ADVERBIAL 

Mest tid, sätt, rum                         Fler adverbialtyper                                        Större variation 

 

SYNTAX 

Enkel meningsbyggnad                Komplicerad meningsbyggnaden                  Meningsbyggnaden mer  

                                                                                                                             varierad, vilket ger 

Mest SVO                                     Flera bisatser                                                 möjlighet att uttrycka sig 

Osäkerhet vid spetsställning         Spetsställda bisatser och                               med skenbar enkelhet                                       

                                                      satsförkortningar  

 

 

DISKURS 

Textbindningen enkel                   Textbindningen börjar fungera                     Smidig textbindning  

Ex. och, men, sen, när  

____________________________________________________________________________ 

Tabell 2: Huvuddrag i den språkliga produktionen inom de tre olika färdighetsnivåerna. 

 

På nybörjarnivån kännetecknas texterna av många upprepningar, överanvändning av basord, 

samt egna nybildningar. Texterna är kontextbundna med fokus på här och nu eller där och då. 

Ordförrådet är konkret och begränsat och domineras av substantiv och vanliga verb. 

Substantivet böjs ibland efter genus, numerus och bestämdhet. Nominalfraserna består till 

största delen av enkla ord, väldigt sällan förekommer utbyggda nominalfraser. Partikelverb och 

adjektiv används mycket sparsamt och inläraren använder endast de allra vanligaste pronomen, 

prepositioner och adverb. Tempusmedvetenheten börjar växa fram. Tempusböjning fungerar 

främst i presens och preteritum bland de vanliga verben. Ordföljden är i huvudsak rak där 

subjektet föregår verbet: Jag läser tidningen på söndagar. Topikalisering av adverb leder till 

icke-inversion, På söndagar läser jag tidningen. För textbindning används de vanligaste 

konnektorerna som och, men, att, när, om, som och sen (Bergman & Abrahamsson 2004). 

 

På mellannivån används en högre kognitiv svårighetsgrad och ordförrådet rör sig mellan bas 

och utbyggnad. Språket kan här bli invecklat i komplicerade formuleringar som kan vara svåra 

att förstå. Detta tyder på att inläraren befinner sig mer i gränslandet mellan bas och utbyggnad 

än vad man gör på nybörjarnivån. Undvikande av språkliga risker med enkelt innehåll gör 

språket nästintill felfritt. Men ju större komplexitet i språket och ordval desto större formell 

inkorrekthet kan det leda till. Ordförrådet kan vara ganska varierat men orden används inte 

alltid på rätt sätt. Det är fortfarande substantiv och verb som dominerar bland ordklasserna, men 

även mindre vanliga verb och substantiv börjar användas. Adjektiv förekommer fortfarande 

sällan, men oftare än på nybörjarnivån. Användning av partikelverb ökar något. Prepositionerna 

används här mer varierat och mer korrekt. Det förekommer få pronominaliseringar. 

Nominalfraserna är ofta utbyggda och kan ha såväl framförställda som efterställda attribut. 

Tempusvalet skapar större problem än böjningen vid mer komplexa meningar. Det används fler 

bisatser. Ofta inleds meningar med en annan satsdel än subjekt, ibland leder detta fortfarande 

till icke-inversion. Fler konnektorer varierar textbindningen (Bergman & Abrahamsson 2004). 



 

12 

 

 

På avancerad nivå fungerar språket på abstrakt nivå och utifrån inlärarens kognitiva mognad. 

Språket är nästan alltid felfritt och idiomatiskt när inläraren får välja ämne och innehållsmässig 

svårighetsgrad. Ordförrådet är ytterligare något utbyggt, men det som skiljer mellannivån från 

den avancerade nivån är främst användning av flera ordklasser med stor variation, även om 

andelen utbyggnadsord också är beroende av inlärarens ålder. Såväl verb, partikelverb och 

adjektiv används med stor säkerhet, vilket gör språket mer levande. Texterna består av 

omväxlande enkla och utbyggda nominalfraser, såväl med framförställda som efterställda 

attribut, olika tempus och växlande enkel och komplicerad meningsbyggnad med både 

huvudsatser och bisatser som binds samman säkert med olika konnektorer. Spetsställningar 

följs mestadels av en korrekt ordföljd. Pronominaliseringar bidrar till en smidig och varierad 

textbindning (Bergman & Abrahamsson 2004). 

 

4.3 Genrebaserad analys 
 

Den genrebaserade analysen bygger på Hallidays språkteori, kallad systemisk-funktionell 

lingvistik (SFL) (Halliday 2002, Halliday & Matthiessen 2004). SFL är en av 

genrepedagogikens tre utgångspunkter tillsammans med den sociokulturella synen på kunskap 

och lärande, starkt influerad av Vygotskij (1934), och Martin och Rotherys (1986) pedagogiska 

”cykeln för undervisning och lärande”.  

 

I SFL ses språket som en resurs vilken ger språkanvändaren ett antal valmöjligheter för att 

skapa mening och betydelse. Till skillnad från den traditionella grammatiken, vilken fokuserar 

väldigt mycket på formen, fokuserar SFL på funktion och betydelse och utgår från språket som 

meningsskapande verktyg. Enligt SFL ses språket som ett system bestående av ett flertal lager: 

kulturkontext, situationskontext, semantik, lexikogrammatik, fonologi och grafologi (Kuyumcu 

2010). Halliday (2002) menar att språket bestäms av syftet med kommunikationen, kontexten 

och mer precist av två olika sammanhang: dels kulturkontexten och dels situationskontexten. 

Kulturkontexten omfattar åsikter, förväntningar och värderingar som oftast är gemensamma för 

dem som ingår i samma kultur och man tar därför mycket för givet. Kulturkontexten är hela det 

system av situationskontexter som finns i en kultur. Den kulturella kontexten består av olika 

genrer. Utifrån detta pragmatiska perspektiv formulerades genrebegreppet av Bakhtin (1929) 

som knöt genrer till typifierade sociala handlingar i återkommande situationer. Dessa idéer 

utvecklades i Bakhtins berömda essä ”Frågan om talgenrer” (1979). Hedeboe och Polias 

(2008:13) definierar genre som ”en social process med igenkännbara steg och med ett särskilt 

syfte”. Olika kulturer har olika genrer för sin språkanvändning i speciella situationer för 

speciella syften och om man är medlem i kulturen känner man igen de här genrerna. När det 

gäller andraspråkselever måste man undervisa dem explicit.  

 

Språkfilosoferna samt grundare av den s.k. talaktsteorin Austin (1962) och Searle (1969) 

intresserade sig för vilken avsikt talaren har med det den säger, d.v.s. vilken funktion den vill 

att hans/hennes yttrande skall ha samt fokuserade på lyssnarens tolkning, som Austin och Searle 

såg som en kombination av talarens avsikt och de konventioner som styr hur man uppfattar 

yttrandet. Ibland har yttrandets bokstavliga betydelse inget samband med den avsikt som talaren 

har med sitt yttrande. Hur yttrandet uppfattas beror på lyssnarens uppfattningskonventioner och 

på situationen (jfr Lindström 2001, 2003). För att undvika eventuella kommunikativa fel samt 

utveckla den kommunikativa kompetensen behöver andraspråkselever få extra stöd i form av 

t.ex. studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning. 
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För Halliday (2004:3) är begreppet text centralt. Med text avser han “any instance of language, 

in any medium, that makes sense to someone who knows the language”. Situationskontexten 

kännetecknas av textens register som utgörs av de tre variablerna: fält, relation och 

kommunikationssätt. Fält beskriver ämnet i texten utifrån ett specifikt syfte (Vad?). Relation 

syftar på relation mellan deltagare i texten (Vem?). Kommunikationssätt betyder tal eller 

skriftspråk (Hur?). Hedeboe & Polias (2008:65) anger sambandet mellan kulturkontexten, 

situationskontexten och texten (språket) på ett följande sätt: 

 

  
 

Figur 2. Modell över den dominerande språksynen inom SFL (Hedeboe & Polias 2008:65). 

 

Inom SFL talar man om ”språkets tre metafunktioner”: den experientiella, den interpersonella 

och den textuella metafunktionen (ibid. 2008). Den experientiella (eller ideationella) 

metafunktionen är kopplad till fältet och handlar om hur våra erfarenheter av världen beskrivs. 

De språkliga enheter som representerar våra erfarenheter i en sats kan vara av tre slag: 

processer, deltagare och omständigheter. Processer uttrycker vad som händer i satsen. Deltagare 

uttrycker vad, vem, vilka deltar i processen. Omständigheter uttrycker var, när, på vilket sätt, 

med vilken metod deltagarna genomför processen. Processerna delas in i olika grupper 

beroende på vad de gör för arbete i språket: aktionsprocesser, (materiella och behaviorala 

processer), t.ex. gå, stirra; sinnesprocesser (eller mentala processer), t.ex. förstå, avsky, se; 

sägesprocesser (eller verbala processer), t.ex. tala, skrika och relationella processer, t.ex. vara, 

ha, finnas (Johansson 2009). Olika typer av genrer kännetecknas av olika typer av processer. 

 

Den interpersonella metafunktionen är kopplad till relationer och beskriver hur vi använder 

språket för att interagera med varandra. Roller, relationer och värderingar uttrycks på olika sätt. 

Varje språkhandling realiseras genom SFL:s modussystem (deklarativ, interrogativ eller 

direktiv) (Axelsson m.fl. 2006:133, jfr Holmberg & Karlsson 2006). Hedeboe och Polias (2008) 

talar om språkets modalitet som uttrycker olika grader av sannolikhet, förpliktelse, vanlighet 

och villighet med hjälp av modala hjälpverb som kan, måste, bör och interpersonella 

satsadverbial som kanske, säkerligen, möjligen m.m. Inom den interpersonella funktionen ryms 

också ord som hjälper oss att uttrycka attityd och värderingar, t.ex. glad, avsky, orättvis, tråkig, 

mycket, jätte-, gärna m.m. (evaluerande språk). 
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Den textuella metafunktionen är kopplad till kommunikationssättet och handlar om hur 

informationen i en text organiseras språkligt genom olika kohessiva drag, ex. tema-rema, 

konnektivbindning, samt muntligt – skriftligt, kroppsspråk m.m. Den skriftspråkliga texten 

innehåller ofta nominaliseringar som man inom SFL kallar grammatiska metaforer. De gör 

språket tätare och mer informationsrikt (Schleppegrell 2004).  

 

Inom genrepedagogiken ryms tre familjer: berättarfamiljen, faktafamiljen och evaluerande 

familjen. Dessa i sin tur delas in i ytterligare sex delfamiljer vilka definieras som skolans sex 

basgenrer: återgivande, berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande och förklarande 

(Johansson & Sandell Ring 2015). I den genrebaserade analysen bedöms elevernas texter från 

det yttersta lagret (kulturkontexten) till det innersta (fonologi och grafologi). Kuyumcu (2010) 

presenterar följande bedömningsmall för en genrebaserad analys: 

 

KONTEXT Gör en översiktlig bedömning av dessa kontextkriterier.  

Syfte: Hur lämplig är genren för skrivsyftet?  

Genresteg: Finns de nödvändiga stegen med och hur väl är de utvecklade? (Markera och 

benämn varje steg i texten).  

Fält: Hur väl förstår och förklarar eleven fältet i en faktatext? Hur väl skapar eleven den röda 

tråden, scenen och huvudpersonerna i en berättelse? Hur väl argumenterar eleven för sin 

ståndpunkt i en argumenterande text?  

Relation: Hur väl förhåller sig skribenten till objektivitet i en faktatext? Hur väl engagerar 

skribenten läsaren i en berättelse? Hur väl övertygar eleven i argumentering?  

Kommunikationssätt: Hur skriftspråkslikt är språket med hänsyn till skolår/uppgift? Är texten 

mer lik det talade språket?  

 

DISKURS Markera diskurskriterierna i texten för att ge en klar bild av elevens 

diskurskompetens.  

Faser: En välorganiserad text går genom en logisk sekvens av olika faser. Faserna finns i varje 

genresteg och kan bestå av ett stycke eller från en till några meningar. Identifiera och markera 

faserna i texten. Hur väl organiserad är sekvensen av faserna i texten?  

Ord: Skribenten gör ordval för att bygga upp textens fält. Detta består av innehållsord och 

relationerna mellan dessa från mening till mening. Markera de innehållsord som skribenten 

använder. Vad har skribenten för lexikala resurser? Hur väl används ordförrådet för att skapa 

fältet?  

Attityd: Attityd är de ordval som skribenten gör för att uttrycka sitt förhållningssätt. Detta 

omfattar känslor (affekt), bedömningar av människor, värderingar av saker och skeenden samt 

ord som förstärker eller förminskar (gradering) eller modifierar.  

Konnektivbindning: Konjunktioner, subjunktioner och konjunktionella adverb är de logiska 

relationerna (sambandsord) som används mellan och inom meningarna för att binda ihop satser 

och meningar. Markera de konjunktioner (bindeord) som skribenten använder. Logiska 

relationer kan också vara implicita. Finns det en tydlig logisk relation mellan meningarna?  

Referensbindning: Referensbindning används för att hålla reda på personer och saker genom 

hela texten. Detta omfattar pronomen, artiklar, demonstrativa pronomen (denna, detta) och 

jämförande ord (varje, alla, samma, andra). Markera orden för referensbindning i texten. 

Framgår det tydligt vem, vilka eller vad som syftas på i varje mening?  

 

GRAMMATIK Gör en översiktlig bedömning av textens grammatik och grafiska kriterier.  

Används grammatiska konventioner av skriftlig svenska korrekt? Finns det en lämplig variation 

av grammatiska resurser, relevanta för skolåret, eller är det för enkelt? 
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GRAFISKA DRAG  

Stavning: Hur korrekt stavade är frekventa ord och ord som är mindre frekventa?  

Interpunktion: Hur lämpligt och korrekt används interpunktion?  

Presentation: Används styckeindelning? Hur pass läslig är handstilen? Är layout tydlig? 

Används illustrationerna på ett lämpligt sätt? 
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5 Metod 
 

För att uppfylla uppsatsens syfte har vi valt en kvalitativ undersökningsmetod för att analysera 

hur de tre bedömningsmetoderna processbarhetsanalys, performansanalys och genrebaserad 

metod synliggör texters språkliga och innehållsmässiga kvaliteter.  

 

Dessa bedömningsmetoder har valts eftersom det finns en skillnad mellan dem i fråga om vad 

man lägger fokus på i bedömningen. Vårt val av metoder baserar vi för processbarhetsanalysen 

på att den görs utifrån ett andraspråksperspektiv och visar hur inlärningsordningen sker etappvis 

i olika nivåer vid andraspråksinlärning. Metoden används för att mäta skriftlig språkproduktion 

samt visar hur olika grammatiska inlärningsprocesser systematiskt går över i andra.  

Performansanalysen har vi valt för att den görs utifrån ett andraspråksperspektiv och syftar på 

bedömning av den skriftliga produktionen. Man bedömer hur långt eleven kommit inom sitt 

interimspråk vilket gör den till ett användbart verktyg för att synliggöra språkutvecklingen. Den 

genrebaserade analysen har vi valt för att den används både för första- och andraspråkselever. 

Enligt kursplanen för grundskolan (Skolverket 2011: a) ska eleverna förvärva genrekompetens 

och skriva olika typer av texter och ytterligare när det gäller andraspråkselever, är målet att 

utveckla deras ämneskunskaper och samtidigt främja språkutvecklingen. Då är just den 

genrebaserade metoden direkt anpassad för andraspråkselevers behov. 

 

Denna empiriska bedömning med förankring i aktuell teoribildning utgör ett underlag för 

jämförande analys av de tre utvalda metoderna. Efter synliggörandet av likheter och skillnader 

är avsikten att dra slutsatser angående modellernas användbarhet och lämplighet för att 

undersöka texternas språkliga och innehållsliga kvaliteter.  

 

5.1 Material 
 

Undersökningen baseras på texter skrivna av andraspråkselever som varit i Sverige och studerat 

svenska som andraspråk under ungefär lika lång tid samt är i inom samma ålderskategori. Vi 

har valt att avgränsa materialet till ett fåtal texter för att kunna fördjupa oss i analyserna och har 

därför valt två stycken.  

 

Den ena texten är en berättelse, skriven av en andraspråkselev för ett nationellt prov i svenska 

som andraspråk i årskurs 3. Eleven är en thailändsk flicka, som är elva år gammal och kom till 

Sverige för ca tre år sedan. Uppgiften var att eleverna skulle skriva en berättelse med temat 

”äventyr”. De kunde antingen skriva om ett äventyr som de hade varit med om eller ett påhittat 

äventyr hämtat från fantasin. Följande frågor fick eleverna på tavlan: Hur börjar det? Vad 

händer? Hur slutar det? De fick också som instruktion att de kunde påbörja sin berättelse med 

Det var en gång eller En gång om de ville. 

 

Den andra texten är en recension av en bok skriven av en somalisk flicka som är 13 år och har 

varit i Sverige i två år. Flickan går i en b-grupp, det vill säga hon läser svenska på 

introduktionsnivå och läser mot målen i årskurs 6 i svenska som andraspråk. Skrivuppgiften var 

att skriva en bokrecension av en bok som eleverna valt själva. 

 

Den jämförande analysens resultat ska enbart kopplas till det undersökta materialet och ska inte 

generaliseras på grund av att materialet är lite begränsat.  
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5.2 Metodkritik 
 

En problematik med vårt val av berättelsetexten är att den är en styrd uppgift inför ett nationellt 

prov och att använda styrda uppgifter i en provsituation kan påverka hur eleven väljer att 

framställa sin text.  Eleven kan uppleva uppgiften för svår eller ointressant, bli hämmad och 

inte komma till sin rätt. Om eleven fått skriva fritt finns möjligheten att eleven kanske visat 

andra kvalitéer i sin text. Ytterligare en problematik med vårt textval är att de endast är två till 

antalet. Att endast göra analyser på två texter ger ett något begränsat resultat. Med fler texter 

hade det exempelvis varit möjligt att urskilja om en metod är att föredra beroende på vad läraren 

vill bedöma. 

 

5.3 Etiska principer 
 

Vi har fått tillgång till elevtexterna genom att kontakta lärare som undervisar i svenska som 

andraspråk på två olika grundskolor i Sverige. Vi presenterade vår studie och dess syfte för 

lärarna och efter att ha säkerställt elevernas anonymitet fick vi tillgång till två olika elevtexter. 

Det går inte på något vis att härleda vilka eleverna är eller på vilka skolor de går. Den självklara 

utgångspunkten inom forskningsetiska regler är det så kallade individskyddet (Vetenskapsrådet 

2002). Detta innebär att individen aldrig får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Genom att informera lärarna om de etiska reglerna vi ämnar 

följa garanterar vi dem att ursprunget för materialet förblir anonymt. 
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6 Analys och genomförande 
 

6.1 Text 1 

6.1.1 Text 1, bedömd med processbarhetsanalys  

Syntax 

Eleven håller sig till enkel syntax som hon tycks behärska vilket inläraren visar genom att 

använda mest huvudsatser i sin berättelse. Det finns bara tre bisatser: en relativbisats som ska 

åka till thailand och två frågebisatser om vi ser en såsk och om dåm har nån att äta.  Inläraren 

placerar negationen korrekt (efter verbet) i huvudsatser, t.ex. sen firstår dåm inte och oTilia och 

hennes mamma firstår inte heller. Däremot kan man inte se om eleven klarar av fullständigt 

negationsplacering och befinner sig på processbarhetsnivå 5 eftersom det i texten inte finns en 

enda negation i bisatserna. Eleven varierar huvudsatsens fundament genom att initialplacera 

tidsadverbial, t.ex. först vill hon åka till Bonka, efter det ska hon åka till Thailian, sen ska dåm 

gå in i flygplan, tre veka senare åker dåm till Thailand. Man ser att inläraren använder omvänd 

ordföljd enligt inversionsregeln. Detta tyder på att hon befinner sig på processbarhetsnivå 4 när 

det gäller syntax. 

 

Morfologi 

Texten innehåller många enkla nominalfraser, bestående av bara ett pronomen, t.ex. hon, dåm, 

du, jag, vi eller substantivfraser, utbyggda med framförställda attribut i form av obestämda 

artiklar, t.ex. en gån, en felika, en såsk, en glas, pronomen, t.ex. ingen såsk, hennes mamma 

eller räkneord, t.ex. tre veka, fyra vekor. Det finns bara ett pronomen, utbyggt med ett efterställt 

attribut nån att äta (det ska vara någonting att äta) och ett substantiv som är utbyggt med ett 

efterställt attribut i form av en relativ bisats en felika som ska åka till thailand. Genus, 

bestämdhet och kongruens är i stort korrekt utom i uttrycken gå in i flygplan (det ska vara en 

bestämd form flygplanet), oThilias mammas (det ska vara oThilias mamma) och tre veka (det 

ska vara en pluralform veckor). Det kan vara stavfel i det andra och det tredje exemplet eftersom 

eleven använder samma former rätt på andra ställen i texten, t.ex. oTilias mamma förklarade 

och fyra vekor. Man kan konstatera att inläraren klarar av en klassisk svårighet i svenskan och 

använder obestämd form av substantivet efter possesivattribut, t.ex. hennes mamma och oTilias 

mamma. Däremot kan man inte se om eleven klarar av fullständigt attributiv och predikativ 

kongruens eftersom det inte finns adjektiv i texten, utom i meningen mamma jag är hungrig, 

där adjektivet står i sin grundform.  

 

Othilia och hennes mamma åker till Bonka 
Det var en gån en felika som ska åka till thailand och hon heter OThilia. oThilia elskar att åka 
till Thailiand. först vill hon åka till Bonka efter det Ska hon åka till Thailian sen ska dåm gå in 
i flygplan sen seter hon sej och setter på sejbeltet. Så åker dåm till Bonka senare är dåm 
frame i Bonka och sen sa oThilia mamma jag är hungrig. oThilias mammas sa vi kan gå tita 
runt om vi ser en såsk okej sa oThilia oThilia sa mamma jag ser ingen såsk Du ser den snart 
där sa oThilia. kom vi frågar om dåm har nån att äta. Så frågar vi sen fistår dåm inte och 
oTilia och hennes mamma fistår inte heler och oTilia och oTilias mamma förklarade och sen 
fik dåm en glas tre veka senare åker dåm Till Thailand till fyra vekor. 
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Texten är berättande och avseende tidsfokus är förfluten tid “DÅ” och eleven börjar sin 

berättelse med rätt tempusval preteritum Det var en gån, men sedan övergår hon till presens 

och på detta sätt blandar ihop DÅ- och NU-tidssystem. Även i den första meningen fungerar 

inte tempusharmonin: Det var en gån en felika som ska åka till thailand och hon heter Othilia 

(det ska vara futurum preteriti skulle åka och preteritum hette). Preteritum används sedan bara 

i två meningar i slutet av berättelsen: förklarade och fik (det ska vara fick). Enligt Ekerot (2011: 

133-134) måste det direkta talets tempus i svenskan anpassas till berättelsen vid indirekt 

anföring: ”Anpassningen till berättelsens då-tempus ersätts av motsvarande tempus i 

preteritumsystemet”, t.ex. presens ersätts av preteritum, perfektum av pluskvamperfektum och 

futurum av futurum preteriti. Inlärarens olämpliga tempusval kan bero på att hon är osäker vid 

tempusanvändning samt vid användning av olika verbformer.  

 

I verbfraserna använder eleven presensformer (istället för preteritum), futurumformer (istället 

för futurum preteriti) samt enstaka preteritumformer på ett korrekt sätt. Hon använder också 

modala hjälpverb i presensform på ett korrekt sätt, t.ex. först vill hon åka till Bonka, vi kan gå 

tita runt, fast de egentligen ska stå i preteritumform: ville hon åka, vi kunde gå titta runt. Hon 

använder två partikelverb gå in och titta runt. 

 

Adverbfraserna, som uttrycker tid och sätt, håller sig på en enkel nivå, t.ex. först, sen, så. Eleven 

överanvänder de konnektiva adverben sen och så. Prepositionsfraserna är enkla, t.ex. till 

Thailand, efter det, i flygplan. Eleven överanvänder prepositionen till. I ett fall används inte 

prepositionen till målspråksenligt: senare åker dåm Till Thailand till fyra vekor. 

 

Med hänsyn till allt ovannämnda kan man dra slutsatsen att eleven befinner sig mellan 

processbarhetsnivå 2 och processbarhetsnivå 3 när det gäller morfologi. 

 

6.1.2 Text 1, bedömd med performansanalys 

 

Kommunikativ kvalitet 

Eleven har löst uppgiften och nått syftet med texten. Det blev en berättelse om resan till Bonka 

(är det inte Bangkok?). Texten handlar i princip om letandet efter en kiosk på flygplatsen i 

Bonka för att köpa någonting att äta, vilket kan vara ett äventyr för ett barn.  

 

Texten är i stort sett anpassad till mottagaren, som i detta fall är läraren, och till den berättande 

genren. Eleven övergår i mitten av sin berättelse till det direkta talet, vilket kan upplevas som 

något förvirrande för mottagaren, eftersom det saknas interpunktion, t.ex. sen sa oThilia 

mamma jag är hungrig, oThilias mammas sa vi kan gå titta runt om vi ser, o.s.v. Dessutom är 

det oklart i meningen oThilia sa mamma jag ser ingen såsk om det var Othilia eller hennes 

mamma som pratade. Man kan gissa från den efterföljande meningen Du ser den snart där sa 

oThilia att det var hennes mamma.  I meningen Så frågar vi sen fistår dåm inte är det oklart till 

vem eleven refererar till. Det ska vara pronomenet de om man vill referera till Othilia och 

hennes mamma.  

 

Texten är i stort begriplig. Det är enkelt att följa vad som händer i berättelsen. Emellertid är det 

kanske lite svårt att förstå var själva Bonka ligger. Är det ett ställe som heter Bonka Bar och 

ligger i provinsen Saburi i Thailand eller Thailands huvudstad Bangkok? Det kan vara påhittat. 

Men varför skriver eleven i detta fall att de först åkte till Bonka och sedan till Thailand? Kanske 

känner hon inte till att Bangkok är Thailands huvudstad eller att Bonka också ligger i Thailand 

eller kallar hon för Bonka ett annat ställe som inte ligger i Thailand. Felstavningen av ordet 
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kiosk såsk (som tydligen beror på en fonologisk transfer från inlärarens modersmål) skapar 

också viss förvirring men kan förstås i sammanhanget. 

 

Innehållslig kvalitet 

Berättelsen har en ganska tydlig innehållslig struktur med början, olika händelser och slut. Den 

kognitiva svårighetsgraden är enkel eftersom eleven berättar om en påhittad händelse, det vill 

säga hon själv kan välja vad hon ska berätta eller inte. Eleven håller sig på en konkret 

återgivande nivå. Värderingarna är enkla och begränsade, t.ex. oThilia elskar att åka till 

Thailiand. 

 

Innehållet är i väldigt låg grad utvecklat. Det förekommer inga slutsatser eller egna 

associationer. Eleven binder samman sin berättelse med konjunktionen och samt med de 

konnektiva adverben sen eller så, vilka hon överanvänder. Enligt Abrahamsson och Bergman 

(2005) är detta sätt att berätta vanligt bland barn vid sex- och sjuårsåldern. 

 

Språklig kvalitet 

Ordförrådet  

Ordförrådet rör sig inom basen, är begränsat och håller sig på en vardaglig, konkret nivå. Eleven 

håller sig till det hon är säker på. Orden är i de flesta fall korrekt använda, och det förekommer 

relativt få stavfel. Eleven uppvisar vissa svårigheter med att använda lång och kort vokal då 

hon skriver en glas istället för en glass, jmf t.ex. felika, tita, seter, frame, heler, fik vekor (istället 

för flicka, titta, sätter, framme, heller, fick veckor). Som vi nämnde tidigare, överanvänder 

eleven för att binda samman sin berättelse konjunktionen och samt de konnektiva adverben så 

och sen, vilka dessutom är karakteristiska för talspråket. Hon använder även andra talspråkliga 

former, t.ex. dåm (felstavning), sej, sen, nån att äta (istället för de, sig, sedan, någonting att 

äta). Dessutom används pronomenet nån fel, det låter som någon att äta. 

 

Fraser 

De allra flesta av nominalfraserna är ganska enkla, bestående av bara ett pronomen, t.ex. hon, 

dåm, du, jag, vi, eller substantivfraser med framförställda attribut, t.ex. en gång, en felika, 

Othilia, mamma, o.s.v. Substantiven är utbyggda med framförställda attribut i form av 

obestämda artiklar, t.ex. en felika, en såsk eller pronomen, t.ex. ingen såsk, hennes mamma, 

eller substantiv i genitiv, t.ex. oThilias mamma, eller räkneord, t.ex. tre veka (det ska vara tre 

veckor), fyra vekor (det ska vara fyra veckor). Det finns bara ett pronomen som är utbyggt med 

ett efterställt attribut i form av infinitiv nån att äta (det ska vara någonting att äta) och ett 

substantiv som är utbyggt med ett efterställt attribut i form av en relativ bisats en felika som ska 

åka till thailand. Genus, bestämdhet och kongruens är i stort korrekt utom i uttrycken gå in i 

flygplan (det ska vara en bestämd form flygplanet), oThilias mammas (det ska vara oThilias 

mamma) och tre veka (det ska vara en pluralform veckor). Det kan vara bara stavfel i det andra 

och det tredje exemplet eftersom eleven använder rätt pluralformer på andra ställen i texten, 

t.ex. oTilias mamma förklarade och fyra vekor. Man kan konstatera att inläraren klarar av en 

klassisk svårighet i svenskan och använder obestämd form av substantivet efter 

possesivattribut, t.ex. hennes mamma och oTilias mamma. Däremot kan man inte se om eleven 

klarar av fullständigt attributiv och predikativ kongruens eftersom det inte finns adjektiv i 

texten, utom i meningen mamma jag är hungrig. 

 

Texten är berättande, avsett tidsfokus är förfluten tid “DÅ” och eleven börjar sin berättelse med 

rätt tempusval preteritum Det var en gån, men sedan övergår hon till presens och på detta sätt 

blandar ihop DÅ- och NU-tidssystem. Inte heller i den första meningen fungerar 

tempusharmonin: Det var en gån en felika som ska åka till thailand och hon heter Othilia (det 
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ska vara futurum preteriti skulle åka och preteritum hette). Preteritum används sedan bara i två 

meningar i slutet av berättelsen: förklarade och fik (det ska vara fick). 

 

I verbfraserna använder eleven presensformer (istället för preteritum), futurumformer (istället 

för futurum preteriti) samt enstaka preteritumformer på ett korrekt sätt med något undantag. 

Hon använder också modala hjälpverb i presensform på ett korrekt sätt, t.ex. först vill hon åka 

till Bonka, vi kan gå tita runt, fast de egentligen ska stå i preteritumform: ville hon åka, att de 

kunde gå titta runt. Hon använder två partikelverb gå in och titta runt. 

 

Adverbfraserna, som uttrycker tid och sätt, håller sig på en enkel nivå, t.ex. först, sen, så. Eleven 

överanvänder de konnektiva adverben sen och så. Prepositionsfraserna är enkla, t.ex. till 

Thailand, efter det, i flygplan. Eleven överanvänder prepositionen till. I ett fall används inte 

prepositionen till målspråksenligt: senare åker dåm Till Thailand till fyra vekor. 

 

Meningsbyggnad/syntax 

Meningsbyggnaden är ganska enkel. Inläraren använder mest huvudsatser i sin berättelse. Det 

finns tre bisatser: en relativbisats, inledd av konjunktionen som, i första meningen och två 

frågebisatser, inledda av konjunktionen om. Meningsbyggnaden, inklusive ordföljden, är 

korrekt, även vid spetsställning, t.ex. senare är dåm frame i Bonka. 

 

Textbindning 

För att hålla samman sin berättelse använder eleven tidsadverbial först, efter det, senare, tre 

veka senare, den samordnade konjunktionen och samt de konnektiva adverben så och sen. 

Överanvändningen av och, så och sen ger ett upprepande intryck. Referenser till personer, 

företeelser och plats fungerar i stort, bortsett från pronomenet vi i meningen så frågar vi sen 

fistår dåm inte. Hon återknyter till dessa genom att använda pronomen hon, det, dåm, den, t.ex 

Othilia – hon, Othilia och hennes mamma – dåm, såsk (kiosk) - den (samt jag, du, vi i det direkta 

talet) och adverbet där. Emellertid skapar övergången till det direkta talet i mitten av berättelsen 

en viss förvirring. 

 

Språklig komplexitet  

Den språkliga komplexiteten är enkel. Texten har ett mycket enkelt innehåll uttryckt på ett 

enkelt men i stort sett grammatiskt korrekt språk. 

 

Skrivregler 

Eleven använder varken styckeindelning eller interpunktion. Hon skriver nästan hela sin 

berättelse med gemener utom Thailand (fast det står thailand i början), Bonka, OThilia (även 

oThilia), Till Thailand, Ska hon åka (i mitten av meningen). I början av meningen används 

versaler bara fyra gånger. Det förekommer också många stavfel, t.ex. felika, elskar, seter, dåm, 

såsk, o.s.v. Även om begripligheten inte störs på grund av stavfelen, påverkas läsningen. 

 

 

Kommunikationsstrategier 

Eleven är ingen risktagare, snarare riskundvikare. Hon undviker att ge sig in i mer komplexa 

beskrivningar och resonemang och håller sig till det enkla och säkra. Eleven övergår till det 

direkta talet i mitten av texten eftersom hon inte ännu behärskar preteritumsystemet samt 

tidsharmonin och därför inte kan skriva berättelsen från den tredje personen samt använda det 

indirekta talet. Hennes kommunikationsstrategi fungerar ganska bra i den aktuella berättelsen. 

Texten blev lätt att första och i stort sett grammatiskt korrekt. 
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Underlag för samtal 

Berättelsen är uttryckt på ett i stort sett grammatiskt korrekt språk, fast innehållet har en ganska 

låg utvecklingsgrad. Eleven klarar av ordföljden, även vid spetsställning, t.ex. efter 

konnektorerna sen och så, och placerar negationen rätt. Hon behärskar i stort genus, bestämdhet 

och adjektivkongruens använder modala hjälpverb och några partikelverb. Genom att välja en 

kommunikationsstrategi med användning av det direkta talet i sin berättelse, lyckas hon göra 

texten i stort begriplig och grammatiskt korrekt, trots att hon inte riktigt behärskar 

preteritumsystemet och tidsharmonin. 

 

Eleven behöver ges möjligheter att svara på frågor som kan hjälpa henne att utveckla innehållet 

av sin text och kanske även att berätta om något riktigt äventyr under resan. Hon behöver få 

möta texter med varierat ordförråd och ges möjligheter att själv få använda språket i olika 

sammanhang. Hon ska uppmanas att använda mer adjektiv i sina beskrivningar. Eleven försöker 

sig på preteritumformer och använder de enstaka formerna rätt, det vill säga hon behöver skriva 

flera olika berättelser i DÅ-tid samt försöka använda det indirekta talet. Sedan ska man prata 

om överanvändning av talspråkliga former och skillnaden mellan korta och långa vokaler. Här 

behövs det förstås mer övningar. 

 

Nivåplacering 

Med hänsyn till denna performansanalys anser vi att eleven befinner sig på nybörjarnivå när 

det gäller ordförråd och morfologi. När det gäller syntax, har hon kommit lite längre och 

befinner sig mellan nybörjar- och mellannivå. 

 

6.1.3 Text 1, bedömd med genrebaserad analys 

 

Kontext 

Syfte 

Denna text är tagen ur ett nationellt prov, där barnen ombads skriva en berättelse med temat 

”äventyr” (antigen skriva om ett äventyr som de hade varit med om eller ett påhittat äventyr 

hämtat från fantasin). Genren är av det berättande slaget, vilket också passar till skrivuppgiften. 

Enligt Rothery och Martin kan berättelser vara av fyra typer: observation, återgivande, 

exemplum och narrativ. Den undersökta texten är en sorts blandning av den återgivande och 

den berättande genren. Den liknar snarare historier utifrån bildserier, vilka skildrar vardagliga 

situationer men saknar den narrativa genrens större krav på en mer utvecklad komplikation som 

hör ihop med ett äventyr. 

 

Genresteg 

Det finns en orientering: huvudpersonerna är Othilia och hennes mamma, som reser till något 

ställe i Thailand och mellanlandar i flygplatsen i Bonka. Emellertid kan vi märka att 

orienteringen här liknar en återberättelse av händelseförloppet, vilket är typiskt för den 

återgivande genren. Sedan ser vi en komplikation: när de är framme i Bonka blir Othilia hungrig 

och de börjar leta efter en kiosk på flygplatsen för att köpa någonting att äta, men när de hittar 

kiosken och försöker beställa maten, förstår inte personalen vad de säger. Slutligen kommer en 

lösning: de förklarar lite bättre vad de vill köpa och får en glass. Det finns ingen evaluering 

men istället kommer fortsättningen på händelseförloppet: tre veckor senare åker de till Thailand 

för fyra veckor, vilket är typiskt för den återgivande genren. Berättelsen har en passande titel.  

 

Denna berättelse innehåller tre deltagare: Othilia, hennes mamma och kioskens personal. 

Skribenten använder många aktionsprocesser (tio gånger), sägesprocesser (åtta gånger), 
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mentala processer (åtta gånger) och få relationella processer (tre gånger), vilket är ganska 

typiskt för denna genre. Emellertid märker man att de flesta aktionsprocesserna finns i 

orienteringen (t.ex. verbet åka upprepas fyra gånger) samt de flesta säges- och mentala 

processerna i komplikationen med händelseförloppet (t.ex. verbet säga upprepas fem gånger 

och verbet se – två gånger). Detta gör att berättelsen liknar mer ett återgivande av 

händelseförloppet än den narrativa texten, som karakteriseras av användandet av många 

aktionsprocesser i komplikationen samt många relationella och mentala processer i 

orienteringen och evalueringen, vilken saknas här. Emellertid har eleven lyckats skapa en röd 

tråd i berättelsen och man kan utan problem följa med i handlingen. 

 

Relation 

Eleven skriver sin berättelse i påståendesatser, vilket är typiskt för den återgivande genren. 

Genom återberättelsen håller eleven läsaren på avstånd utan att ställa högre krav på läsaren att 

engagera sig och reagera. Berättelsen slutar utan någon evaluering, själva komplikationen och 

lösningen är väldigt korta: Othilia blir hungrig och slutligen får hon en glass. Allt detta tyder 

på att eleven ännu inte behärskar den narrativa genren och att berättelsen därför snarare verkar 

vara av återgivande karaktär. För att den ska bli en riktig äventyrsberättelse behövs det lite mer 

utvecklade genresteg. 

 

Kommunikationssätt 

Språket ligger mycket nära talspråket. Övergången till det direkta talet i mitten av berättelsen 

skapar en viss förvirring eftersom det saknas talstreck. Mottagaren kan därmed uppleva texten 

som något hackig. Här måste man dock ta hänsyn till att eleven bara är elva år gammal och kom 

till Sverige för ca tre år sedan. Tydligen har hon ännu inte hunnit tillägna sig den lite mer 

avancerade skriftliga svenskan och dess ordförråd. 

 

Diskurs 

Faser 

Eleven presenterar de olika faserna på ett ganska tydligt sätt med början, komplikationen med 

händelseförloppet och lösningen. Emellertid har eleven inte lyckats introducera 

huvudpersonerna i den inledande delen. Othilias mamma kommer först in i bilden i 

komplikationen sen sa oThilia mamma jag är hungrig fast eleven redan i orienteringen skriver 

... sen ska dåm gå in i flygplan ... så åker dåm till Bonka senare är dåm frame i Bonka ... utan 

att förklara vilka de verkligen är (man kan egentligen gissa det från själva titeln). 

 

Ord 

Ordförrådet rör sig inom basen, det är begränsat och håller sig till på en vardaglig, konkret nivå. 

Eleven håller sig till det hon är säker på. Man hade önskat lite mer variation i ordval. Orden är 

i de flesta fall korrekt använda, utom ganska många stavfel och överanvändningar. Exempelvis 

upprepar eleven verbet säga sju gånger verbet åka sex gånger, verbet se tre gånger, verbet sätta 

två gånger i samma mening sen seter hon sig och setter på sejbeltet. För att binda samman sin 

berättelse överanvänder eleven konjunktionen och samt de konnektiva adverben så och sen, 

vilka är dessutom karakteristiska för talspråket. Hon använder även andra talspråkliga former, 

t.ex. dåm (felstavning), sa, sej, sen, nån att äta (istället för de, sade, sig, sedan, någonting att 

äta). Dessutom används pronomenet nån fel, det är som någon att äta. 

 

Attityd 

Texten saknar nästan helt ord med hjälp av vilka eleven uttrycker sina känslor, bedömningar av 

människor, värderingar av saker och skeenden. Detta gör att berättelsen inte blir så 
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underhållande att läsa. Man finner bara ett värderingsuttryck oThilia elskar att åka till 

Thailiand. 

 

Konnektivbindning 

Eleven håller samman sin berättelse genom att använda tidsadverbialen först, efter det, senare, 

tre veka senare, den samordnade konjunktionen och samt de konnektiva adverben så och sen. 

De underordnande konjunktionerna (subjunktionerna) är som i en relativbisats och om i två 

frågebisatser. Det finns en logisk relation mellan meningarna, men överanvändningen av och, 

så och sen ger ett upprepade intryck. Enligt Abrahamsson och Bergman (2005) är detta sätt att 

berätta vanligt bland barn vid sex- och sjuårsåldern.  

 

Referensbindning 

Referenser till personer, företeelser och plats fungerar i stort. Eleven återknyter till dessa genom 

att använda pronomen hon, det, dåm, den, t.ex Othilia – hon, Othilia och hennes mamma – dåm, 

såsk (kiosk) - den (samt jag, du, vi i det direkta talet) och adverbet där. I meningen Så frågar 

vi sen fistår dåm inte är det oklart till vem eleven refererar. Det ska vara pronomenet de i stället 

för vi om man vill referera till Othilia och hennes mamma. 

 

Grammatik 

Eleven verkar behärska kongruensen och svenska språkets ordföljd. De enkla nominalfraserna 

används rätt utom uttrycken nån att äta och tre veka. Man kan konstatera att inläraren klarar av 

en klassisk svårighet i svenskan och använder obestämd form av substantivet efter 

possesivattribut, t.ex. hennes mamma och oTilias mamma. Däremot kan man inte se om eleven 

klarar av fullständigt attributiv och predikativ kongruens eftersom det finns bara en adjektiv i 

texten i meningen mamma jag är hungrig. Meningsbyggnaden är ganska enkel. Inläraren 

använder mest huvudsatser i sin berättelse. Det finns bara tre bisatser: en relativbisats, inledd 

av konjunktionen som, i första meningen och två frågebisatser, inledda av konjunktionen om. 

Meningsbyggnaden, inklusive ordföljden, är korrekt, även vid spetsställning, t.ex. senare är 

dåm frame i Bonka.  

 

Adverbfraserna, som uttrycker tid och sätt, håller sig på en enkel nivå, t.ex. först, sen, så. Eleven 

överanvänder de konnektiva adverben sen och så. Prepositionsfraserna är enkla, t.ex. till 

Thailand, efter det, i flygplan. Eleven överanvänder prepositionen till. I ett fall används inte 

prepositionen till målspråksenligt: senare åker dåm Till Thailand till fyra vekor. 

 

Eleven verkar inte behärska tidsharmonin, vilket är nödvändigt för det skriftliga svenska 

språket. Texten är berättande, avsett tidsfokus är förfluten tid “DÅ” och eleven börjar sin 

berättelse med rätt tempusval preteritum Det var en gån, men sedan övergår hon till presens 

och på detta sätt blandar ihop DÅ- och NU-tidssystem. Inte heller i den första meningen 

fungerar tempusharmonin: Det var en gån en felika som ska åka till thailand och hon heter 

Othilia (mer målspråkslik användning skulle vara futurum preteriti skulle åka och preteritum 

hette). Preteritum används sedan bara i två meningar i slutet av berättelsen: förklarade och fik 

(det ska vara fick). 

 

I verbfraserna använder eleven presensformer (istället för preteritum), futurumformer (istället 

för futurum preteriti) samt enstaka preteritumformer på ett korrekt sätt. Hon använder också 

modala hjälpverb i presensform på ett korrekt sätt, t.ex. först vill hon åka till Bonka, vi kan gå 

tita runt, fast de egentligen ska stå i preteritumform: ville hon åka, vi kunde gå titta runt. Hon 

använder två partikelverb gå in och titta runt. 
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Orsaken till att eleven övergår till det direkta talet i mitten av texten är att hon inte ännu 

behärskar preteritumsystemet samt tidsharmonin och därför inte kan använda det indirekta talet.  

 

Grafiska drag 

Stavning 

Det förekommer ganska många stavfel i texten. De flesta beror på att eleven har svårigheter att 

skilja mellan de långa och korta vokalerna/konsonanterna i uttalet, t.ex. felika, glas, tita, seter, 

frame, fik, vekor (istället för flicka, glass, titta, sätter, framme, veckor). Felstavningen av ordet 

kiosk ”såsk” beror visseligen på en fonologisk transfer från inlärarens modersmål. 

Felstavningen av pronomen de ”dåm”, sig ”sej”, någonting ”nån”, verbformen sade ”sa” och 

adverbet sedan ”sen” beror på inverkan av de talspråkliga formerna.  Dessutom skriver hon 

egennamnen med gemener samt sätter versaler i mitten av ordet eller meningen, t.ex. thailand, 

oThilia, Till Thailand och Ska hon åka (i mitten av meningen).  

 

Interpunktion 

Eleven verkar inte alls behärska interpunktionens regler. I början av meningen används mest 

gemener (versaler förekommer bara fyra gånger). Dessutom missar hon att sätta ut punkt på 

flera ställen. 

 

Presentation  

Berättelsen saknar styckeindelning. 
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6.2 Text 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Text 2, bedömd med processbarhetsanalys 

Syntax 

Eleven använder meningar med bestående av både huvudsats och bisats, t.ex. Det handlar om 

en Pojka som heter Måns och Emma, Han tror att hon inte gillar honom, vilket indikerar på att 

eleven kommit en bra bit på väg i meningsuppbyggnaden. Det finns fem bisatser: två relativa 

bisatser, inledda av konjunktionerna som och när samt tre kompletiva bisatser, inledda av 

konjunktionen att. Eleven varierar huvudsatsens fundament genom att initialplacera 

tidsadverbial, t.ex. En dag när Måns är ledsen kommer Emma till honon, Då pratar Emma, 

därför har Emma inte pratat med honon. Man ser att inläraren använder omvänd ordföljd enligt 

inversionsregeln. Inläraren placerar negationen korrekt (efter verbet) i huvudsatserna, t.ex. men 

vågar inte säga till henne, och bisatser, t.ex. Han tror att hon inte gillar honon, vilket annars 

är en svårighet som många andraspråksinlärare får arbeta med länge för att behärska. Detta 

tyder på att inläraren befinner sig på processbarhetsnivå 5 när det gäller syntax.  

 

Morfologi  

Ordklasserna processas med lämpliga böjningar, kongruensen fungerar i nominalfraserna Han 

är kär…, Måns blir glad …, verb står i presens Det handlar om…, Han tycker att…. Inläraren 

klarar av attributiv och predikativ kongruens hon är jättesöt…, vilket visar på att grammatiken 

är på god väg att utvecklas och att eleven uppfattat att exempelvis verb har andra egenskaper 

än substantiv.  

Boken Titel 

Kyssa typ 

Författare 

Mårten Melin 

år. 2011 

Andra böcker 

Sjukt kär 

Lite mer än en kram 

 

Handling 

 

Det handlar om en Pojka som heter Måns och Emma.  

Han är kär i Emma men vågar inte säga till henne.  

Han tror att hon inte gillar honon. 

Han tycker att hon är Jätte söt och han vill kyssas. 

En dag när Måns är ledsen kommer Emma till honon 

Då pratar Emma att henne kompis Nanna.  

är kär i Måns därför har Emma inte Pratat med honon.  

Hon säger jag är kär i dig också.  

Måns blir glad och dem kyssas.  

 

Jag tycker att boken är bra det handlar om kärlek 

den är lätt att läsa.  

Boken är för barn och ungdomar.  

Jag ger den betyg fyra poäng.  
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Eleven visar att den till stor del behärskar böjning av både substantiv, pronomen, adjektiv och 

verb korrekt vilket innebär att eleven befinner sig på en PT-nivå 4 av lexikal morfologi då den 

kan processa ordklasser med lämpliga böjningar Det handlar om…, Han tycker att hon är…, 

En dag när Måns är ledsen … , säga till henne. Eleven sätter korrekt bestämd ändelse på 

substantiv Boken är för barn och ungdomar. Det förekommer visserligen felaktigheter och visar 

därmed att nivån inte är stabiliserad ännu Det handlar om en pojka…, en överanvändning som 

är vanlig i språk som har olika ändelser för samma funktion såsom flicka, pojke.  

 

Eleven visar att den behärskar presens och perfekt … därför har Emma inte pratat med honom. 

Eleven visar även att den kan särskilja verbgrupper med rätt ändelser handlar, heter, vågar, 

tycker.  

 

6.2.2 Text 2, bedömd med performansanalys 

Kommunikativ kvalitet  

Eleven har följt instruktionerna och skrivit en recension av en läst bok. De viktigaste delarna 

för en recension finns med såsom titel, författare, när boken är skriven, andra böcker av 

författaren, kort sammanfattning av handlingen och slutligen eget omdöme av boken. Texten är 

sammanhållande och det går lätt att följa från början till slut. I den löpande texten kunde det 

flyta på något mer och delas in i stycken, som det är nu byter eleven rad för varje ny mening.  

 

Läsaren kan förstå allt utan svårigheter trots att det finns något mindre formfel i texten. Texten 

är väl anpassad till mottagaren.  

 

Innehållsliga kvaliteter 

Innehållet är tydligt och strukturerat med styckeindelning, rubrik, handling och avslut. Eleven 

har förstått instruktionerna om hur en bokrecension utformas, vilket gör att det inte finns någon 

tveksamhet vilken genre texten tillhör.  

 

Den kognitiva svårighetsgraden är okomplicerad, men samtidigt mångfacetterad på så vis att 

det å ena sidan är ett enkelt återberättande om vad boken handlar om, å andra sidan krävs det 

kunskap att sålla ut vad som är viktigt att återberätta. Utifrån den nivå eleven befinner sig på är 

den på god väg att hitta balansen i återberättandet då allt det väsentliga för en recension finns 

med.  

 

Språklig kvalitet  

Ordförrådet  

Eleven har kommit så pass långt i ordkunskaperna att ordbanken räcker till att föra en helt 

förståelig textproduktion. Ordförrådet är förhållandevis enkelt med enkla satser, främst basord 

används. Texten är i inte speciellt målande utan innehåller mestadels basord. Fler adjektiv hade 

gjort texten mer beskrivande. Huvudsatserna är dominerande, men den har positiva förtjänster 

genom att eleven använder enkla bisatsinledare som, när och att för att utveckla meningarna: 

Han tycker att hon är Jätte söt.  

 

Det finns många pronomen och de används i huvudsak korrekt: Han säger jag är kär i dig 

också. Är egentligen bara en gång som det inte lyckas: Måns blir glad och dem kyssas. Hur 

de/dem används är dock en svårighet som inte enbart finns hos andraspråksinlärare. Även 

många med svenska som modersmål har uppenbara problem med att skilja på de och dem och 

i tron att det talspråkliga dom alltid kan översättas till dem gör de flesta mer fel än rätt, ”Dom” 

måste springa fortare – Dem måste springa fortare.  
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Eleven har fått till de flesta verbformerna och håller i princip genomgående samma tempus: 

presens. Inläraren får dock inte till ordet kyssas och vet inte hur det ska böjas för att passa in 

som svenskan vill ha det, kyssa behöver här sitta ihop med ett pronomen; kyssa henne, kyssa 

varandra.  

 

Det finns inte många övergeneraliseringar, men pojka skulle kunna vara en övergeneralisering 

av flicka, där även pojke har fått ett a på slutet i stället för ett e. Att inläraren använder ordet 

pratar som ersättning för berätta: Då pratar Emma att hennes kompis… kan antingen vara en 

brist i ordförrådet, eller känslan för i vilket sammanhang pratar/berättar används mest korrekt.  

 

Fraser 

Texten inleder med många enkla nominalfraser där rena fakta radas upp i meningar bestående 

av en till två ord, Boken Titel, Andra böcker, Författare. De flesta av nominalfraserna i texten 

är ganska enkla, bestående av bara ett pronomen, t.ex. det, han, hon, jag, dem, henne, honom, 

substantivfraser, t.ex. en Pojka, en dag, en kram, andra böcker, henne kompis, fyra poäng, eller 

adjektivfraser, t.ex. ledsen, glad, sjukt kär, jätte söt, kär i Emma. Substantiven är utbyggda med 

framförställda attribut i form av obestämda artiklar, t.ex. en Pojka, en dag, pronomen, t.ex. 

andra böcker, henne kompis, eller räkneord, t.ex. fyra poäng. Det finns två substantiv som är 

utbyggda med ett efterställt attribut, en av dem i form av en relativ bisats en Pojka som heter 

Måns och den andra i form av tidsbisats En dag när Måns är ledsen. Adjektiven är utbyggda 

med framförställda attribut i form av adverb, t.ex. sjukt kär, jätte söt, och efterställda attribut i 

form av nominalfraser, t.ex. kär i Emma, kär i dig, och infinitiv lätt att läsa. Genus, bestämdhet 

och kongruens är korrekt. Inläraren klarar av attributiv och predikativ kongruens, t.ex. hennes 

kompis, Måns är ledsen.  

 

I verbfraserna använder inläraren mest presensformer. De är korrekta. Verbfraserna är utbyggda 

med direkta och indirekta objekt, t.ex. gillar honom, handlar om en Pojka. En gång förekommer 

ett modalt verb han vill kyssas. 

 

Adverbfraserna är enkla, t.ex. då, också, därför, liksom prepositionsfraserna, t.ex. till henne, 

till honom. med honom, för barn och ungdomar. Det förekommer bara ett adverb som är 

utbyggd med framförställt attribut i form av ett annat adverb lite mer. 

 

Meningsbyggnad/syntax 

Meningsbyggnaden är ganska enkel. Eleven har förstått hur man binder samman huvudsats med 

bisats med hjälp av konjunktion och får på så sätt mer liv i texten. Det finns fem bisatser: två 

relativa bisatser, inledda av konjunktionerna som och när samt tre kompletiva bisatser, inledda 

av konjunktionen att. Texten visar på att eleven behärskar god säkerhet i språket, placerar 

exempelvis ”inte” före det finita verbet i satsen, vilket annars ofta är en svårighet, t.ex. Han 

tror att hon inte gillar honom. 

 

Textbindning 

Eleven använder i huvudsak pronomen som tematiskt bindningsord till föregående mening för 

att hålla samman sin berättelse vilket fungerar väl: 

 

Det handlar om en Pojka som heter Måns och Emma.  

Han är kär i Emma men vågar inte säga till henne.  

 

Då pratar Emma att henne kompis Nanna…  

Hon säger jag är kär i dig också.  
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Den innehållsliga texten har ett tydligt samband och hålls samman av ett och samma tema, att 

det är en pojke som är kär i en flicka, och med olika ord, t.ex. kär, jätte söt, kyssas, som ingår i 

samma ledfamilj i referensbindning. För att binda samman huvudsats och bisats hålls den 

logiska bindningen samman med hjälp av konjunktioner.  

 

Språklig komplexitet 

Textens förtjänster är att den är lätt att följa och lätt att förstå. Texten är mer korrekt än komplex 

och eleven använder sig hellre av ord den är säker på än utvecklar texten på okänd mark. Det 

mesta i ordföljden är helt korrekt, vilket gör att de mindre språkfelen som exempelvis 

recensionens avslutande mening Jag ger den betyg fyra poäng inte märks så mycket. 

 

Skrivregler 

Det är färre stavfel än vad som skulle göra att texten uppfattades som störande att läsa och med 

några få undantag, är kär i Måns…, den är lätt att läsa. Eleven hanterar överlag användningen 

av versal i början på en ny mening och versal vid namn på personer väl. Samma förhållande 

gäller gemener inne i meningarna. Gemener behärskas väl förutom ett par undantag då …en 

Pojka… och …Jättesöt…har fått versal. Det finns en styckeindelning och då byts det till ny rad 

med blankrad emellan, men även i styckena byts det till ny rad vid varje ny mening: 

 

Det handlar om en Pojka som heter Måns och Emma.  

Han är kär i Emma men vågar inte säga till henne.  

Han tror att hon inte gillar honon. 

Han tycker att hon är Jätte söt och han vill kyssas. 

En dag när Måns är ledsen kommer Emma till honon. 

 

Ytterligare en kommentar till styckesindelningen är att hela texten är uppdelat i tre stycken och 

de sammanfaller väl vid starten av nytt ämne det vill säga, faktabakgrund till boken har första 

stycket, handling har andra stycket och det egna utlåtandet tredje och sista stycket. Varje 

mening avslutas korrekt med en punkt utom vid två tillfällen, en gång vardera i andra och tredje 

stycket.   

 

Kommunikationsstrategier 

Eleven är ingen större risktagare utan använder ord och meningar som den känner sig trygg och 

säker med, vilket ger upphov till en relativt hög språklig korrekthet och relativt enkla meningar 

Han tror att hon inte gillar honom, Han tycker att hon är jätte söt och han vill kyssas. Det är 

en rak och okomplicerad kommunikationsstrategi där eleven inte riskerar att missförstås. 

 

Underlag för samtal 

Eleven är på god väg i sin språkutveckling och nästa steg blir att våga utmana sig själv och 

språket mer och våga prova att utveckla meningarna ytterligare. En strategi kan vara att 

uppmuntra eleven att använda fler konjunktioner mellan huvudsats och bisats som eftersom, 

därför att, fastän. Konjunktioner som visar prov på eftertanke såsom Han tror att hon inte gillar 

honom eftersom …. Jag tycker boken är bra därför att det handlar om kärlek.  

 

Nivåplacering 

Eleven har utfört en recension enligt instruktionerna, alla nödvändiga moment för en recension 

finns med. Språket är tydligt och konkret, lätt att förstå. Det är fortfarande verb och substantiv 

som dominerar meningarna, det är få adjektiv. Inläraren hanterar huvudsats och bisats med god 

förmåga och med hänvisning till ovan gjorda analys befinner sig eleven på mellannivån. 
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6.2.3 Text 2, bedömd med genrebaserad analys 

Kontext 

Syfte 

Syftet med texten är att beskriva, sammanfatta och kommentera en bok som eleven har läst och 

då är en recension en lämplig genre för uppgiften. I en recension gör läsaren en kort 

sammanfattning av boken, berättar vilka huvudpersoner som förekommer samt lämnar ett 

omdöme. En recension är en lämplig genre för uppgiften. Recension tillhör den evaluerande 

familjen och det gemensamma för dessa texter är att de ger utryck för ett ställningstagande. 

   

Genresteg 

Eleven har delat in texten i tre steg som alla är viktiga och väl fungerande för just denna. Det 

första är fakta om bokens författare, titel, utgivningsår samt exempel på andra böcker av samma 

författare. Detta ett lämpligt förstasteg på en recension eftersom mottagaren har nytta av en viss 

mängd bakgrundsinformation som exempelvis titeln för att i ett inledande skede kunna få en 

uppfattning om vad boken handlar om. Det andra steget är en sammanfattning där eleven i korta 

drag berättar huvudpersonen och andra personer som är viktiga för bokens handling. I det tredje 

och sista steget ger eleven ett eget kortare omdöme samt sitt betyg av boken.  

 

Även om allt det nödvändiga finns med i alla tre stegen skulle både steg två och tre kunna 

utvecklas mer, framförallt steg tre där eleven har möjlighet att berätta om det exempelvis finns 

underliggande syfte eller tema som författaren vill få fram. Finns det sensmoral eller 

liknelser/metaforer som hade intresserat mottagaren. 

 

Fält 

Eleven har förstått hur en recension ska utformas och har delat in fälten i texten så mottagaren 

lätt kan överblicka vad som är fakta, vad som är sammanfattande handling samt vad som är 

elevens egna omdöme. Sammanfattningen är tydlig och lätt att följa. Den har en röd tråd och 

även om det finns vissa grammatiska fel är det inte störande för läsningen. Eleven börjar med 

att berätta vem som är huvudpersonen och går därefter vidare med problematiken i boken, det 

vill säga att pojken är kär i en flicka, men vågar inte säga det till henne. Det finns en mitt och 

en upprinnelse som går över i ett avslut. I det sista fältet tar eleven tydlig ståndpunkt till sin 

åsikt om boken och avslutar med att ge den ett betyg.  

  

Relation 

Recensionen är tydlig, det vill säga det går inte att missförstå textens budskap, men för att locka 

fler läsare hade texten vunnit på att vara mer livfull. Det vill säga, eleven hade vunnit på fler 

beskrivande adjektiv, särskilt i den tredje och sista delen där eleven får lov att skriva om sina 

egna tankar och sin egen relation till boken. Hur bra var den, var den nervkittlande, spännande 

eller kanske rent av pinsam att läsa? Kunde läsaren känna vad huvudpersonen kände, är det 

något som många själva varit med om eller var den seg, långsam och verklighetsfrämmande?  

 

Eleven skriver att boken är bra, men hur och på vilket sätt var den bra? Vad var det som gjorde 

att eleven tyckte att den var värd fyra poäng i betyg?  

 

Kommunikationssätt 

Skriftspråket är tydligt och lätt att förstå, men det är enkelt och består av ganska korta meningar. 

Hade eleven haft svenska som modersmål skulle man som lärare vilja ha det mer utvecklat för 

en elev som arbetat mot målen i sjätte klass. Med hänsyn till att eleven istället har somaliska 

som modersmål och endast varit i Sverige i två år har den kommit en bra bit på väg. 

Kommunikationen mellan eleven och mottagaren fungerar härmed väl. 
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Diskurs 

Faser 

En väl organiserad text går igenom olika faser och kan bestå av ett stycke eller några meningar. 

Eleven har här delat in texten i tre huvudfaser, faktadel, handling och eget omdöme. Faktadelen 

är systematiskt uppradad med ny rad för varje mening: 

Boken Titel 

Kyssa typ 

Författare 

Mårten Melin 

Denna del kunde även varit uppradad enligt följande:  

Boken Titel: Kyssa typ 

Författare: Mårten Melin 

Elevens val påverkar dock inte påtagligt fasens kvalité. 

 

Även den andra fasen är uppdelad enligt samma system, ny rad för varje ny mening. Handlingen 

är dock i kronologisk ordning då huvudpersonen introduceras först, därefter andra karaktärer 

för att vidare berätta händelser och avslut. I den tredje och sista huvudfasen återger eleven eget 

omdöme om boken även om den av mottagaren kan upplevas som stackatoberättad, det vill 

säga att varje ny mening presenteras på ny rad gör läsningen hackig utan naturligt flyt.  

 

Ord 

Ordförrådet är begränsat och håller sig inom basen av vanliga vardagsord. Eleven använder 

inga avancerade ordformationer utan håller sig till det hon är säker på.  Mer beskrivelserika 

ordval hade varit önskvärd och är något att sträva för att stimulera språkutvecklingen. Orden är 

i de flesta fall korrekt använda och det är inte uppenbart många stavfel även om de förekommer. 

Exempelvis skriver eleven Pojka vilket skulle kunna vara ett resultat av att hon tror att det har 

samma ändelse som flicka, det vill säga att få båda orden att avsluta med a. Eleven skriver 

upprepande ordet honom med n i slutet honon. Fel ordval används i Då pratar Emma…, här 

passar berättar in bättre Då berättar Emma …. . I andra fasen första raden presenteras enbart 

huvudpersonen som en pojke som heter Måns, men även medkaraktären Emma presenteras med 

namn men saknar i första nominalfasen som en flicka Det handlar om en Pojka som heter Måns 

och Emma. Korrekt mening skulle varit Det handlar om en pojke och en flicka som heter Måns 

och Emma. 

 

Attityd 

Eleven skriver texten med klar överrepresentation av substantiv och verb med konjunktioner 

för att binda samman huvudsats med bistas. Det finns adjektiv som beskriver handlingen i den 

lästa boken Han tycker att hon är Jätte söt…, men bara två verb som ger mervärde till 

beskrivningen i det egna omdömet, vilket är det område som skulle berikats mest av fler 

bedömningar, värderingar av saker och skeenden. För att mottagaren ska kunna göra ett aktivt 

val om boken är värd att läsa eller inte hade det varit värdefullt med ett mer beskrivande 

omdöme.  

 

Konnektivbindning 

Eleven använder konjuktioner Han tycker hon är Jätte söt och han vill kyssas, i texten för att 

binda samman huvudsatser. På ett par ställen sätter eleven ihop två huvudsatser där det istället 

antingen skulle varit punkt emellan eller en konnektivbindning för att få flyt i texten. Det finns 

även underordnade konjunktioner Det handlar om en Pojka som heter… och Då pratar Emma 
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att henne …. Det finns en logisk relation mellan meningarna och tidsrummet följs när eleven 

sammanfattar handlingen.  

 

Referensbindning 

Det finns flera referensbindningar som eleven använder sig av. Särskild markant är att eleven 

använder ett pronomen eller bestämning för att hänvisa till föregående mening Det handlar om 

en Pojka som heter Måns och Emma. Han är kär i Emma men vågar inte säga till henne och 

Jag tycker att boken är bra det handlar om kärlek. den är lätt att läsa. Här visar eleven även 

att den behärskar att gå vidare i handlingen genom att först berätta att Jag tycker om boken…, 

för att i nästa mening fortsätta med Den är lätt… och här syfta tillbaka på boken. Detta för 

handlingen framåt på ett aktivt sätt.  

 

Grammatik 

Eleven visar att den behärskar kongruensböjning i de ord den valt och håller sig till samma 

tempus, presens, hela recensionen igenom Han är kär…, hon är Jätte söt… Inläraren klarar 

också både attributiv och predikativ kongruens. De enkla nominalfraserna är korrekta även om 

det kan vara stavfel som gör att inläraren inte uppfyller kraven helt Det handlar om en Pojka 

… . Ibland har det även fallit bort ett ord som är nödvändigt för korrekt syftning Han är kär i 

Emma men vågar inte säga till henne … . Här saknas ett det som syftar tillbaka på ”Han är kär 

i henne”.  

 

Eleven hanterar negation före det finita verbet i bisats på ett korrekt sätt Han tror att hon inte 

gillar honon, vilket indikerar att eleven kommit en god väg i språkutvecklingen. 

Meningsbyggnaden har överlag bra korrekthet och det är enbart vid enstaka tillfällen som att 

genitivformen saknas på Då pratar Emma att henne kompis… eller att liten och stor bokstav 

behöver ses över, som de verkligen är något att anmärka på.  

 

Grafiska drag 

Stavning 

Ja, det förekommer stavfel i texten, men de är väldigt få. Exempelvis skriver eleven Pojka med 

a i slutet, genitivformen saknas på henne och återkommande stavar eleven honom som honon 

istället. Överlag kan vi dock konstatera att eleven har god kontroll över stavning.  

 

Interpunktion 

Den enda formen av interpunktion som eleven använder är punkt efter avslutad mening och 

detta används mestadels med korrekthet. På två ställen saknas det punkt och på minst ett ställe 

hade det varit att föredra antingen sätta ihop två meningar eller formulera om dem så att de hade 

fungerat bättre var för sig Då pratar Emma att henne kompis Nanna. är kär i Måns därför har 

Emma inte Pratat med honon. De satser som innehåller samordnade konjunktioner är det 

önskvärd med ett kommatecken för bättre läsflyt, t.ex. Han är kär i Emma men vågar… . 

 

Presentation 

Eleven presenterar sin text på ett mottagarvänligt sätt med styckeindelning, bra läslig och lagom 

stor handstil. Layouten är tydlig och mottagaren vägleds smidigt från det ena stycket till det 

andra.   
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7 Analys och slutsats 
 

Den jämförande analysen av de tre bedömningsmetoderna visar att processbarhetsanalysen, 

performansanalysen och den genrebaserade analysen uppvisar såväl likheter som skillnader i 

bedömningen av andraspråkstexten. Tillsammans ger de tre metoderna en mångsidig bild av 

texternas språkliga och innehållsliga kvaliteter. Var och en för sig uppvisar de alla tre på sina 

styrkor men även såväl på brister av olika karaktär. 

 

Processbarhetsmetoden hjälper framförallt att bedöma inlärarens morfologiska och syntaktiska 

nivå. Den tydliga indelningen av svenskans fem nivåer (Håkansson, 2014) gör att de två 

analyserade texterna är relativt okomplicerade att placera in var eleverna befinner sig på 

utbildningsstegen och genom analysen av text 1 och 2 får vi veta en hel del om inlärarnas 

formella språkliga kompetens. Resultatet av båda analystexterna visar att eleverna är på väg 

uppåt i nivåerna och en del av momenten på högre nivå fungerar, men inte alla moment. Detta 

gör att båda eleverna i nuläget sammanfattningsvis har fler steg kvar att arbeta mot. Text 1 visar 

att eleven hanterar negation efter verbet i huvudsats som finns i den högsta svårighetsnivå, nivå 

5, men bristen på negation i bisats gör att det inte går att fastställa att nivån sitter permanent 

och därför är elevens syntaxnivå 4. I elevtext 2 hanteras negation både i huvudsats och bisats, 

vilket tyder på att inläraren befinner sig på processbarhetsnivå 5 i syntax. 

 

Nivåplacering (se tabell 2) saknas i den genrebaserade analysen, men är däremot den viktigaste 

delen i processbarhetsanalysen. Processbarhetsmetodens mål och syfte är att genom analys 

placera in elevens text i rätt nivå (se tabell 1) för att kunna fastställa var på utbildningsstegen 

eleven befinner sig. Eftersom grammatiska konstruktioner enligt processbarhetsmetoden sker i 

en viss bestämd ordning går det med stor noggrannhet säga vilken nivå som ligger näst på tur. 

Det ska dock noteras att performansanalysens färdighetsnivåer är betydligt mer utförligt 

utformade än processbarhetsmetodens nivåer och ger bedömaren avsevärt fler underordnade 

rubriker som stöd i analysarbetet. 

 

Enligt Salameh (2012) innefattar full behärskning av skriftspråket att inläraren har såväl formell 

språklig kompetens som textuell kompetens. Enligt resultatet av vår undersökning får vi som 

tidigare nämnts veta en hel del om elevernas formella språkliga kompetens, men trots att 

processbarhetsteorins har en tydlighet i nivåplacering visar den sig likaledes ha en del brister 

och täcker inte allt som behövs för att reda ut den formella språkliga kompetensen. Av vår 

analys kan vi inte se hur den mäter textens kommunikativa och innehållsmässiga kvalitéer, eller 

om eleven har ett bristfälligt ordförråd. Den mäter heller inte hur eleven använder bisatsinledare 

eller använder konnektiv- och referensbindningar. Genom att analysera texterna med 

performansanalysen får vi veta hur långt eleverna kommit i både utvecklingen av den formellt 

språkliga- och textuella kompetensen.  

 

I den genrebaserade analysen finns det självfallet ett mer explicit genreperspektiv, vilket bryts 

i den så kallade stegen. I Fält analyseras textstrukturen på en övergripande nivå, d.v.s. stegens 

innehåll på ett mer detaljerat sätt, vad de innehåller och hur de hänger ihop med varandra. 

Genom att noggrant undersöka hur texterna är organiserade finner vi att det gemensamma för 

dem båda är att komplikations- och lösningsstegen är väldigt korta.  I text 1 visar även analysen 

att evalueringssteget saknas och de flesta aktionsprocesserna används i orienteringen samt de 

flesta säges- och mentala processerna i händelseförloppet. Allt detta gör att text 1 snarare liknar 

en ren återgivande av händelseförloppet än en äventyrsberättelse. I text 2 visar resultatet på att 

eleven behärskar genrens stegindelning vilket visar sig i en tydligare struktur i variabeln Fält. 
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Däremot saknas tydligare sinnesprocesser i den experientiella metafunktionen och som 

mottagare önskas även den interpersonella funktionen som uttrycker ord för värderingar.  Den 

genrebaserade analysen ger en god bild av textens innehåll, men gör inga ställningstagande 

såsom processbarhetsmetoden om vart textförfattaren befinner sig i relation till 

utvecklingsnivån i svenska som andraspråk. Däremot fungerar den väl att sätta i relation till 

Skolverkets kursmål i Svenska andraspråk då den ger en mycket tydlig bild av elevens förmåga 

att använda rätt text till rätt kontext. I performansanalysen går man bara svagt in på genrer i den 

punkt där frågan ställs om texten är anpassad till mottagaren och genre. Då konstaterar man 

bara att texten i stort är anpassad till mottagaren och till den berättande genren utan att gå vidare 

in på olika steg. 

 

I performansanalysen ställer man frågan om texten är begriplig för läsaren. Tack vare 

begriplighetskriteriet fick man analysera och gissa betydelsen av ordet Bonka i text 1. Ur ett 

interpersonellt perspektiv ser man i text 1 att eleven håller läsaren på avstånd utan att ställa 

högre krav på läsaren att engagera sig och reagera. I text 2 gör den tydliga kontexten att 

mottagaren inte ifrågasätter genren eller har svårigheter att förstå helheten trots att det finns 

form- och stavfel. Performansanalysens frågeställning om textens begriplighet ger mottagaren 

möjlighet att fundera över om budskapet går att förstå trots förekommande brister vilket är en 

frågeställning som inte förekommer i varken processbarhetsanalysen eller den genrebaserade 

analysen. I den genrebaserade analysen ställs frågan hur väl eleven engagerar läsaren i sin 

berättelse (Relation). Denna fråga förekommer inte i sin tur varken i processbarhetsanalysen 

eller i performansanalysen. I processbarhetsanalysen finns det inte någon nivå som analyseras 

utifrån hur mottagaren upplever texten.  

 

Kommunikationssätt inom den genrebaserade analysen lyfter särskilt fram språkets roll i den 

givna situationen och här fungerar kontinuitet muntligt-skriftligt som en utgångspunkt för 

bedömning. Detta har inte direkt motsvarighet i performansanalysen. 

 

Ordförrådet behandlas ganska lika i de både processbarhetsanalysen och performansanalysen. 

Emellertid utgör performansanalysen ett verktyg för en mer detaljerad analys av ordförrådet (se 

tabell 2). Det är svårt att göra bedömning om ordförrådet utifrån den genrebaserade analysens 

fråga Vilka ord används, vilka lexikala resurser har eleven? Processbarhetsanalysen har ingen  

motsvarande bedömningsmodell som performansanalysen. Den är inte heller så väl utbyggt i 

lager och variabler som den genrebaserade analysen, vilket gör den mer begränsad att fungera 

som den enda bedömningsmetoden.  

 

Den genrebaserade analysen, till skillnad från performansanalysen, ser på hur skriftspråkslikt 

språket är med hänsyn till skolåret och uppgiften. Det tar inte performansanalysen hänsyn till. 

I den genrebaserade analysen av vårt exempel text 1, tas det hänsyn till att eleven bara är elva 

år gammal och att hon kom till Sverige för fyra år sedan, därför ligger språket mycket nära 

talspråket och det används inga särskilt skriftliga ord eller uttryck. Uppenbarligen har hon ännu 

inte hunnit tillägna sig ett lite mer avancerade svenskt skriftspråk och dess ordförråd. Inte heller 

den processbaserade metoden analyserar utifrån hur kommunikationssättet fungerar utifrån 

skolår/uppgift, vilket gör den genrebaserade ensam om detta kriterium.   

 

Den genrebaserade analysen har också en mycket viktig punkt som kallas Attityd. Denna punkt 

saknas helt i både process- och performansanalysen. Attityd är de ordval som skribenten gör 

för att uttrycka sitt förhållningssätt. I våra exempel finns det bara en värdering i text 1 Othilia 

älskar att åka till Thailand. I text 2 ser vi fler Jag tycker boken är bra…, Jag ger den betyg 
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fyra, men är även något som mer eller mindre krävs för genren. Utan en värdering i form av 

skribentens förhållningsätt skulle den inte uppnå målet för genren recension.  

 

Med performansanalysen jämförs textens komplexitet och korrekthet i förhållande till 

uppgiftens syfte. I performansanalysen ställs frågan På vilka kognitiva nivåer rör sig texten?  

Dessa viktiga faktorer behandlas inte i den genrebaserade analysen. I den processbaserade 

analysen utvärderas hur stor del av grammatiken i en sats som inläraren kan bearbeta åt gången, 

men det finns ingen faktor som mäter hur detta görs i förhållande till uppgiftens syfte.  

 

Konnektiv- och referensbindning analyseras med större tydlighet, det vill säga med mer 

utvecklade underfrågor, i de båda bedömningsmetoderna performansanalysen och den 

genrebaserade analysen. I processbarhetsmetoden finns det med i analysen av underliggande 

procedur, men benämns mer generellt som grammatisk information inom mellan fraser och 

satser, utan underrubriker. Morfologi och syntax analyseras med störst tydlighet i 

performansanalysen. Man analyserar mycket noggrant kongruensen, ordföljden, hur utbyggda 

nominal- och verbfraserna är, behärskandet av tempusval och tempusböjning, 

bisatsanvändning, satsförkortning m.m. (se tabell 2). I den genrebaserade analysen behandlas 

grammatiken mycket allmänt med följande frågor: Används grammatiska konventioner av 

skriftlig svenska korrekt? Finns det en lämplig variation av grammatiska resurser, relevanta 

för skolåret, eller är det för enkelt? I processbarhetsmetoden är morfologi och syntax två av de 

tre kategorierna (den tredje kategorin är underliggande procedurer) som analysen görs utifrån 

(se tabell 1), vilket gör dessa mycket betydande för metodens funktion. Genom att se hur 

morfologin och syntaxen växer fram och utvecklas från nivå till nivå mäts och bedöms 

inlärarens grammatiska nivå.  

 

Skrivregler (stavning och interpunktion) behandlas i både performansanalysen och den 

genrebaserade analysen, där ingår skrivregler/grafiska drag som en av många fler punkter, men 

de bearbetas på olika sätt och i olika omfång. I processbarhetsteorin utgår analysen som tidigare 

nämnt i bedömningsmaterialets morfologi och syntax. Performansanalysens viktiga punkter 

som Kommunikationsstrategier och Underlag för utvecklingssamtal saknas helt i både 

processbarhetsbarhetsanalysen och den genrebaserade analysen. 
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8 Avslutande diskussion  
 

Lindberg (2014) diskuterar problematiken att om lärarna inte kan ge rätt stöd åt eleverna 

tenderar undervisningen att bli meningslös. Här har vi tre metoder som alla är väl beprövade 

och fungerar utmärkt för sina ändamål, men de måste alla ändå väljas med eftertanke. 

Sammanfattningsvis kan man se att processbarhetsanalysens styrka är att bedöma vilken 

grammatisk språkutvecklingsnivå eleven befinner sig, performansanalysen har ett starkt fokus 

på ordförråd och grammatik samt på komplexitet och korrekthet medan den genrebaserade 

analysen snarare fokuserar på textens syfte, struktur och genrerelaterade språkliga drag. 

 

Är målet att få veta var i sin grammatiska utveckling andraspråkseleven befinner sig är 

processbarhetsteorins morfologiska och syntaktiska nivåer ett värdefullt verktyg i analysen av 

de producerade texterna. Teorin är väldigt tydlig och exakt och lämnar få utrymmen för 

personliga värderingar vilket gör den till en lättanvänd bedömningsmetod och resultatet kan 

anses tillförlitligt. Den tar dock ingen hänsyn till vilka strukturer som används, hur texten når 

mottagaren, eller hur väl textproduktionen följer den tänkta genren. Detta innebär i sin tur att 

en textproduktion kan uppnå högsta nivåplaceringen men ändå innehålla många brister. 

Metodens svårighet ligger i att det är så få strukturer som behandlas på varje nivå att det är svårt 

att få en större helhetsbild av texten. Texten kan exempelvis uppnå mycket hög nivå för att 

meningarna är korrekt stavade och korrekt formulerade, men den säger inget om upprepningar 

eller meningarnas komplexitet. Den värderar inte en elev som vågar utmana sig själv med ord 

och fraser som kanske ännu inte fullt ut hanteras korrekt. Är en utebliven struktur ett bevis på 

att kunskapen inte finns eller är den bara inte med i just den texten? Även om inläraren har nått 

högsta nivå innebär det inte automatiskt att hela språket behärskas. Med hänvisning till 

Hammarbergs (2014) undersökning bekräftar det påståendet att processbarhetsteorin kan vinna 

mycket på att sättas i relation till andra metoder inom språkinlärningsteorin.  

 

Med performansanalysen jämförs textens komplexitet och korrekthet i förhållande till 

uppgiftens syfte. Genom att analysera texten med performansanalysen får man veta hur långt 

inläraren kommit i sin utveckling av både den formella språkliga kompetensen och den textuella 

kompetensen.  Performansanalysen ger god vägledning hur läraren kan hjälpa inläraren vidare 

i sin språkutveckling, vad den kan förbättra och arbeta vidare med även på en mer avancerad 

nivå. Performansanalysens svårighet ligger i att det är upp till läraren att bedöma vad som är 

viktigt att bedöma när analysens alla delar ska vägas mot varandra.  På nybörjarnivå står det 

exempelvis att ordförrådet består av basord och på mellannivå att ordförrådet rör sig mellan bas 

och utbyggnad, men det är helt upp till läraren att avgöra vad som är basord och vad som är 

utbyggda ord. Performansanalysens fokus ligger på att synliggöra elevens språkutveckling. Den 

täcker även in många mål i kursplanen för svenska som andraspråk vilket gör att den trots vissa 

brister är en mycket användbar metod. 

 

Med den genrebaserade analysen blir utgångspunkten hur eleven klarar att skriva i en specifik 

genre. Fokus i analysen blir här var eleven befinner sig på sin väg mot en skolrelaterad 

språkanvändning nära kopplad till skolämne och genre. I den genrebaserade analysen ser 

läraren vad eleven kan och planerar nästa steg utifrån de normer som finns i skolans textvärldar 

och som eleven behöver för att nå skolframgång. Den genrebaserade teorins utmaning ligger i 

att den som tidigare nämnts bygger på ett relativt avancerat system: den systemisk-funktionella 

lingvistiken. Den som använder sig av den genrebaserade metoden måste således själv vara väl 

insatt i de olika grammatiska metaforerna för att kunna göra rätt analys. Att kunna placera en 

text i rätt kontext menar dock Hedeboe och Polias (2008) är en nödvändig kunskap och är starkt 
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kopplad till vilken kultur man befinner sig i. Dagens moderna samhälle är komplext och att 

kunna placera en text i rätt sammanhang är nödvändigt för att fungera som en fullvärdig 

medborgare. När är det exempelvis passande med ett mer formellt språk och när fungerar ett 

mer avslappnat? Inläraren behöver kunna behärska alla delar för att känna sig bekväm i olika 

situationer som kan uppstå i det vardagliga livet.  

 

Undersökningen visar att ingen av de tre metoderna lämpar sig bättre än den andra för 

bedömning av andraspråkstexter. Processbarhetsanalysen fokuserar på de underliggande 

procedurer som styr den grammatiska utvecklingen och ger en bild av var i sin språkutveckling 

eleven befinner sig, men tar inte hänsyn till innehållsliga kvaliteter. Performansanalysen och 

den genrebaserade analysen ger en mer nyanserad bild av textens språkliga och innehållsliga 

kvaliteter samt täcker in fler mål från kursplanen. Performansanalysen överensstämmer med 

kursplanens mål angående texters grammatiska korrekthet och språkliga variation. Den 

genrebaserade analysen överensstämmer med kursplanens mål angående texters innehållsliga 

uppbyggnad och anpassning till genre. De tre bedömningsmetoderna trots sina olika syften och 

skillnader i teoretiska utgångspunkter kan kombineras då de bidrar med olika typer av 

information kring elevernas språk- och kunskapsutveckling och därför kan komplettera 

varandra. Nackdelen med processbarhetsanalysen kan dock vara att det ges ingen vägledning 

för vidare utveckling då eleven nått den högsta nivån och det tas heller ingen hänsyn till vilka 

strukturer som används så länge de är korrekta. Nackdelen med den genrebaserade analysen 

kan dock vara att den bygger på den systemisk-funktionella lingvistiken som är ganska 

avancerad.  

 

Eleverna ska som tidigare nämnt genom undervisningen ges möjligheter att utveckla sina 

kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp (Skolverket 

2011a) och genom ändamålsenliga bedömningsformer (Skolverket 2011b) ska lärarna välja den 

metoden på bäst främjar ändamålet. I denna uppsats har vi nu undersökt tre olika 

bedömningsmetoder som visat sig på olika vis vara ett stöd för läraren vid bedömning av texter 

skrivna av andraspråkselever. Resultatet visar att beroende på vad läraren vill arbeta på att 

utveckla hos eleverna så är de tre olika bedömningsmodellerna vi analyserat till god hjälp och 

väl värda att använda.  

 

Avslutningsvis har detta varit ett mycket intressant arbete och idéer till nya forskningsfält har 

uppkommit allteftersom. Det skulle exempelvis vara väldigt intressant att undersöka hur vanligt 

förekommande det är att lärare använder sig av olika bedömningsmetoder i praktiken, eller hur 

resultatet skulle bli om olika lärare med hjälp av en utvald metod bedömde samma text.  
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