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Tack! 

Ett stort tack riktar jag till min handledare Kamilla György Ullholm samt mina informanter i Järfälla 

och Södertälje. Er insats har varit ovärderlig för den här uppsatsens tillblivelse.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



3 

 

Kan man synliggöra skriftlig  

grammatisk kompetens?  
 

En explorativ studie av godkända texter i  

Nationellt prov Sfi C 

Bodil Renlund 

Sammanfattning 

Studien syftar till att förtydliga och konkretisera den skriftliga kommunikativa, grammatiska 

kompetens man kan förvänta sig och kräva av deltagare, som gått studieväg 2, för att bli 

godkända. Den här studien, ett explorativt arbete, synar skriftlig förmåga på studieväg 2 kurs 

C, eftersom det är en nivå för språklig basfärdighet, som inte alltid är så lätt att uppnå. Jag är 

intresserad av vad eleverna åstadkommer i texter, som är bedömda och betygssatta, som E 

eller D, av andra inom Sfi- verksamheter i Stockholmsregionen.  

Genom att studera godkända elevtexter från Nationella Provet kurs C, får jag syn på exempel 

av den språkliga förmåga som kan förväntas av eleverna på den kursen. Texterna bör kunna 

ge ledtrådar till att konkretisera den språknivå eleverna befinner sig på och förtydliga 

kunskapskravens formulering. Vilka språkliga kännetecken finns i elevtexterna? Hur kan 

skriftlig kommunikativ kompetens synliggöras?     

Trettio texter med en uppgift att berätta om en personlig händelse, ingår i studien. Resultatet 

visar att sex språkliga kännetecken, där av en mängd fraser, förekommer i de flesta av 

texterna och kompletterar, de skriftliga kunskapskrav Skolverket formulerat för kurs C.   

 

Fler och olika analyser av den språkanvändning eleverna har i godkända texter, från 

Nationella provet Sfi C, ger ett mer konkretiserat underlag för lärare och inlärare att sträva 

mot. Ett underlag som behövs för att kortutbildade andraspråksinlärare ska förstå de 

kunskapskrav de måste nå upp till för att klara av Sfi kurs C. 

Nyckelord 

Andraspråksinlärning, SFI, vuxna kortutbildade, skriftlig grammatisk kompetens, 
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Inledning  

Hur kan kursmålen för kurs C konkretiseras så att elever förstår vad de ska kunna? För lärare i svenska 

för invandrare och svenska som andraspråk ingår det att tydliggöra vad målen för kursen betyder, vilka 

förmågor eleven ska ha för att bli godkänd. Det är flera färdigheter i språket som andraspråksinlärare 

ska utvecklas i, hör- och läsförståelse, muntlig interaktion och produktion samt skriftlig färdighet. För 

skriftlig färdighet på kurs C i Sfi skriver Skolverket såhär: ”Eleven kan skriva enkla texter, med viss 

anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv.” (s.10 lärarinformation Nationellt slutprov 1, 2012) Hur konkretiseras den meningen, så att 

elever kan förstå vad de behöver kunna? 

Lärare i utbildning i svenska för invandrare (Sfi- svenska för invandrare före 1/7 2012) ägnar mycket 

tid åt bedömning av elevers färdigheter efter Nationella prov och att samtala med elever om deras 

språkutveckling och förmåga. Jag har vid många tillfällen, på studiedagar och bedömningsdagar, 

diskuterat underlag för bedömning med kollegor. Det är intressant att upptäcka att aktiva lärare för 

kurserna inom Sfi, (efter 1 juli 2012 – Utbildning i svenska för invandrare) mycket ofta har en tydlig 

uppfattning om nivån och elevers språkliga förmågor för kursen. Bedömningen av språkfärdigheter 

hålls ofta aktiv och levande för utövande lärare. Efter bedömning ska eleven få besked och det går 

oftast lätt om eleven fått godkänt och avslutar kursen. För elever som inte blir godkända måste deras 

språkförmåga och färdighet i svenska verbaliseras och konkretiseras så att eleven förstår vad som 

saknas och kan inrikta sig på att förbättra det. Här kommer den första frågan in: Hur kan 

språkförmågan i kursmålen tydliggöras så att elever förstår vad de ska kunna?    

Kan jag gå från andra hållet, började jag tänka? Kan jag ”se”, konkretisera, vilket språk elever på Sfi 

kurs C i studieväg 2 använder i sina texter, som är godkända från Nationella provet? Vilken forskning 

finns det till hjälp och hur kan den forskningen knytas ihop med verkligheten i klassrummet? Hur kan 

den krassa verkligheten med små steg för vuxna andraspråksinlärare belysas och förtydligas på ett 

konstruktivt sätt så att inlärningen och undervisningen sker på ett så effektivt sätt som möjligt? Jag är 

intresserad av vad eleverna åstadkommer i texter som är bedömda och betygssatta. Genom att studera 

godkända elevtexter får jag fler exempel på den språkliga förmåga som kan förväntas av eleverna på 

den kursen. Texterna bör konkretisera den språknivå eleverna befinner sig i och förtydliga 

kunskapskravens formulering.   

C-kursen finns både för studieväg 2 och 3, jag beskriver det utförligare under bakgrund. Elever på 

studieväg 3 har en studievana och passerar oftast kurs C tämligen enkelt. För elever på studieväg 2 

med kort skolbakgrund kan kunskapskraven för kurs C ta lång tid att uppnå, 12- 24 månader på B- och 

C-kurserna är inte ovanligt. Det är viktigt för såväl lärare som elever att ha grepp om det språkliga 

innehåll kursen har, för att studierna ska lyckas.  

Ett utvecklingsarbete syftar till att knyta samman teori och praktik, få fram ny kunskap och nytt 

vetande samt bidra till förändring skriver Patel och Davidsson (2011). Studien – forskningen – vill 

starta eller påskynda en process som både leder till ny kunskap och utveckling. Det pedagogiska 

utvecklingsarbetet avser att både generera generell kunskap och förbättra ett speciellt område inom 

undervisning. Den här studien med inriktningen pedagogisk utveckling behandlar området hur 

kunskapskraven för en kurs kan förtydligas så att både lärare och andraspråksinlärare lättare kan förstå 

vilken språklig kompetens man strävar efter i kursen.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur godkända elevers textproduktion på Sfi kurs C, 

studieväg 2, kan se ut, och i den analysera delar av det språkliga innehållet, dess struktur och 

grammatiska kännetecken, för att synliggöra och förtydliga kursmålen.  

Jag inriktar mig i den här studien på skriftlig förmåga på studieväg 2 kurs C, eftersom det är en nivå 

för språklig basfärdighet, som inte alltid är så lätt att uppnå. Jag vill med den här studien förtydliga 

och konkretisera den språkliga skrivförmåga man kan förvänta sig och kräva av deltagare, som gått 

studieväg 2 och fått betygen E och D i texter på NP Sfi C. Att få olika analyser av den 

språkanvändning eleverna har i godkända texter, från Nationella provet Sfi C, ger ett mer konkretiserat 

underlag för lärare och inlärare att använda i undervisningen.  

 

Frågeställningarna som arbetet utgår från är följande: 

1. Hur ser delar av den kommunikativa, grammatiska kompetensen ut i några 

godkända texter med betyg E och D från Nationella provet Sfi kurs C, skrivna av 

elever på Sfi studieväg 2?  

2. Vilka grammatiska och kommunikativa kännetecken blir synliga i de godkända 

texterna? 

3. Hur kan språkförmågan i kursmålen tydliggöras och kompletteras så att elever 

förstår vad de ska kunna?    

 

Studien ska också knyta samman teori och praktik, så att den forskningsbaserade kunskapen om 

kommunikativ kompetens och språklig färdighet på denna nivå kan användas av lärare och elever i 

andraspråkprocessen.   

Bakgrund  

Här presenteras Sfi med en historisk återblick samt hur Sfi ser ut idag. I slutet av avsnittet tar jag upp 

hur tyst kunskap kan belysa en del av lärarnas kunskap och förmåga att bedöma texter och ingå i den 

förtrogenhet erfarna lärare skaffar sig genom åren.   

Sfi- Utbildning i svenska för invandrare 

Historisk tillbakablick på Sfi  

Kurser i svenska riktade till invandrare fanns tillgängliga inom folkbildningens studiecirklar och på 

folkhögskolor samt, från 1970-talet, via den statliga utbildningsverksamheten i AMU – 

arbetsmarknadsutbildningar som år 2000 ombildades till Lernia AB. Den kommunala 

vuxenutbildningen började utvecklas i slutet av 1960-talet och kom så småningom att ansvara för en 

stor del av Sfi-undervisningen, eftersom ansvaret för denna är kommunal.  

 

Sfi startade som en försöksverksamhet 1965 och genomfördes från början på studieförbund (Larson, 

2010). Sfi omnämns i skollagen 1985:1100 och har haft nationella regler sen 1986. Från samma år 

reglerades alfabetisering för dem som inte hade gått i skola i sitt hemland. Kurser i Skriv – och 
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läsutveckling fanns till en början i den kommunala vuxenutbildningens verksamhet, men överfördes 

2003 till förordningen om Sfi.  

 

Cirka 25 % av invandrargruppen har mycket kort skolbakgrund, endast högst 6 år i skolan framgår av 

en utvärderingsrapport om Sfi från Statskontoret. (Rapport 2009:2). Mellan 1985 och 2003 fanns alla 

invandrare i samma kurs, ingen hänsyn togs till deltagarnas tidigare skolbakgrund. Intentionen från 

Utbildningsdepartementet är att alla som deltar i Sfi ska bli klara på 4 år men enligt Skolverkets 

statistik (Prop. 2000/2001:72) är det mindre än 50 % som klarar de planerade målen inom den tiden. 

Orsaken till det kan vara ålder, analfabetism, mycket kort skolbakgrund, psykiska trauman, dyslexi, 

arbete, graviditet och barnledighet, sjukdom eller brist på motivation att behöva svenska och behöva 

delta i det svenska samhället (ibid.)   

Sfi i nutid 

Sedan 2002, har språkkursen svenska för invandrare – Sfi, flera studievägar, 1, 2 och 3 och i dem 

kurserna, 1A, 1B, 2B, 2C, 3C och 3D (SKOLFS 2002:19). Första juli 2012 kom en ny förordning, 

SKOLFS 2012:13  

 

Varje kurs har sina kursmål och betygskriterier och nationella prov (NP) finns för Sfi - kurserna B, C 

och D. Deltagarnas skolbakgrund avgör vilken studieväg som passar för dem att börja på. Deltagare 

som är analfabeter, med ingen eller mycket kort skolbakgrund 1-4 år börjar studieväg 1A (om de inte 

kan läsa eller inte har latinskt alfabet) och fortsätter sen med 1B. De som gått 5-8 år i skola börjar 

vanligtvis på studieväg 2 med kurserna 2B och 2C. Högre utbildade invandrare med minst 9 års 

skolbakgrund samt högre utbildningar går studieväg 3 med kurserna 3C samt 3D.  

 

Parallellt med Sfi finns en kurs i läs- och skrivutveckling. Efter Sfi finns det grundläggande nivå, 

(SVA G) samt tre gymnasiekurser, (SVA 1, 2 och 3) inom vuxenutbildningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Modell av Järfälla Sfi – kurser vid start, nybörjargrupp eller placering efter språknivå (Önneby 2009) 

 
Bild 1 visar en modell av hur Järfälla Lärcentrum organiserar mottagning, till Sfi, av nya elever till 

undervisningen med kontinuerliga starter. Invandrare i kommunen kan registrera sig för Sfi flera 

gånger varje vecka och gör ett kort test som visar de kunskaper var och en har i svenska. Nybörjare 

kallas till start var sjätte vecka, utom invandrare som ska gå spår 1, där individen börjar genast. 

Nybörjare inleder studierna i språkundervisningen med en nybörjarkurs och efter det placeras var och 

en på studieväg 2 kurs B eller studieväg 3 kurs C. De som kan en del svenska placeras in i befintliga 

grupper, så snart det finns plats.  
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Efter kurs B, C och D finns nationella prov, som med en ny förordning 1 juli 2012 (SKOLFS 

2012:13), har en sjugradig betygsskala F-A. F är icke godkänd och A är högsta betyg. Sfi - kurs C har 

en språkförmåga på en enkel grundläggande nivå. För många andraspråksinlärare, på studieväg 3, är 

Sfi - kurs C bara ett steg på vägen mot mer självständig och så småningom mer avancerad 

språkbehärskning, enligt GERS språkskala (se bilaga 2).  

 

För deltagare på studieväg 2 kan kunskapskraven för kurs C ta mycket lång tid att uppnå. Med den här 

studien vill jag undersöka den skriftliga förmåga Sfi C-elever på studieväg 2 har, för att börja 

konkretisera de språkliga krav man kan förvänta sig på godkänd Sfi C-nivå.    

 

Att bedöma elevers produktion och förmåga på Sfi C är en ganska ny uppgift för Sfi-lärare. Nationella 

prov för Sfi-kurs C kom för några år sen (2009) och gav lärarna en tydligare vägledning i 

bedömningen av kursmålen för Sfi C. Att tolka Skolverkets kursmål underlättas av exempeltexter och 

bedömningar i den lärarinformation som finns till varje nationellt prov från Skolverket. Denna 

information har sekretess i flera år och provet kan användas flera gånger. Det gör att exempeltexterna i 

Lärarinformationen endast ger lärarna bra underlag för bedömning. Eleverna på Sfi måste få 

konkretisering av kunskapskraven via lärarna. Det är ofta en omfattande uppgift för lärare och 

verksamheter att beskriva kursmålen så att elever kan förstå dem.   

 

Att få olika analyser av den språkanvändning eleverna har i godkända texter, från Nationella provet Sfi 

C, ger ett mer konkretiserat underlag för lärare och inlärare. För att bedöma enkla texter på Sfi kursen 

C behöver kunskapen om enkla texter fördjupas.  

Viktiga begrepp för studien  

Andraspråksinlärning och interimspråk: Niclas Abrahamsson (2009) problematiserar 

ingående om begreppet andraspråksinlärning, som kortfattat kan sägas ske då människor lär sig ett nytt 

språk i det land där språket, målspråket, talas. Inlärningen kan såväl ske informellt som formellt och i 

den språkutveckling som sker talar forskarna om andraspråksinlärarnas interimspråk. I interimspråket 

förekommer bland annat språkliga förenklingar, transfer (överföring) från förstaspråket och olika 

former av övergeneraliseringar i olika delar av språkprocessen.    

Kommunikativ kompetens: Celce – Murcia (2001) ger begreppet kommunikativ kompetens en 

detaljerad innebörd då hon ringar in olika språkliga områden, som tillsammans med strategisk 

kompetens i alla de språkliga delarna, visar vad andraspråksinlärare behöver behärska. De olika 

språkliga delarna, som samspelar med varandra, är i Skolverkets (2012) översättning omformade till 

tre: sociokulturell kompetens (kunskap om hur man anpassar språket till exempel efter ålder, kön, 

status, makt och social bakgrund), textkompetens (kunskap om hur texter struktureras och 

kommuniceras i olika texttyper och hur detta produceras) och lingvistisk kompetens (kunskap om hur 

det man vill säga uttrycks med lämpliga ord i meningar, satser och fraser). 

Tyst kunskap: Rolf (1991) ringar in tyst kompetens, bland annat, som det glapp som finns mellan 

individen och språket. Det finns också en verklighet som inte låter sig uttryckas så precist att det kan 

förstås på samma sätt av alla och envar. I många professioner finns det kunskap som inte går att 

formulera tydligt. Allt i den verkliga situationen låter sig inte fångas in i en entydig formulering. 

Inflöde, intag och närmaste utvecklingszon,:  

Kraschen (2002) har studerat andraspråksinlärning och allmänt formulerat hur undervisning av 

andraspråksinlärning kan gå till. Han använder begreppen inflöde (input) och intag (intake). Kraschen 

(ibid.) menar att skolans uppgifter, inflödet, behöver vara meningsfulla och kommunikativa på en, för 

eleverna, begriplig nivå för att eleverna ska ta in nya delar av språket. Vygotskij (1934) menar att vare 
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sig språket eller tänkandet utvecklas utan kommunikation. Han har formulerat teorin om den närmaste 

utvecklingszonen. Han beskriver barns utveckling av språk, begrepp och tänkande under uppväxtåren. 

Den närmaste, proximala, utvecklingszonen beskriver han som den stimulans inlärare behöver för att 

utveckla språk, begrepp och tänkande steg för steg.      

Skolans styrdokument  
Utdrag ur kunskapskraven från Skolverkets kursplan, 2012:  

 

Utbildning i svenska för invandrare: Sammanställning av kunskapskrav kurs C (A2/A2+).  

Skriftlig färdighet 

Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i 

vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

Kunskapskrav för betyget E 

Eleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt 

faktaorienterade och andra formella texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak 

fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. 

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande. 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

(Skolverket SKOLFS 2012:13)  

Forskningsbakgrund 

För att synliggöra det språkliga innehållet och den kommunikativa kompetens, som ligger till grund 

för bedömningen av de texter som analyseras, utgår studien från teorier om kommunikativ kompetens, 

bedömning och forskning kring andraspråksutveckling. Den tar upp en studie om tyst kunskap, 

eftersom en del av lärares bedömning sker med hjälp av intuitiv kunskap. Dessutom tar studien upp 

något om den proximala zonen och det interimspråk andraspråksinlärare använder under sin 

språkutveckling. Studien syftar till att synliggöra och konkretisera det språk kortutbildade 

andraspråksinlärare använder.  

Kommunikativ kompetens 

Celce-Murcia (2001) visar hur begreppet kommunikativ kompetens utvecklats från Chomskys 

lingvistiska kompetens 1957 till Hymes som 1967 och 1972 lade till begreppet sociolingvistisk 

kompetens via Canale och Swain (1980) och Canale (1983) kom fram till Celce-Murcia m fl. (1995) 

som fångar in språklighetens kompetenser i flera områden, såsom lingvistisk kompetens, strategisk 

kompetens, sociolingvistisk kompetens, handlingskompetens samt textkompetens. Celce-Murcia 

(2001) utvecklar hur de olika kompetenserna relaterar till varandra och samordnas i en kommunikativ 

helhet.  
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Bild 2. Modell av kommunikativ kompetens. Celce - Murcia (2001) 

Hon placerar textkompetens i en kub i mitten och bygger ut en kompetens i en triangel vid varje sida 

av kuben. Hela modellen omringas av den strategiska kompetensen, som används i alla de andra.  

Den översta triangeln med den sociokulturella kompetensen refererar till hur andraspråksinlärare kan 

anpassa sitt sätt att uttrycka sig i det sociala och kulturella sammanhanget, menar Celce-Murcia (ibid.). 

Det kan vara mycket värre att göra ett socialt eller kulturellt misstag, för en andraspråksinlärare än ett 

språkligt. Det är dessutom vanligare att lärare har större språklig medvetenhet och kunskap än de har 

om sociokulturellt acceptabelt beteende eller sociokulturella förväntningar. Man behöver lära sig hur 

man uttrycker sig till människor i olika åldrar, olika kön och med olika status, hur man visar artighet 

och hur man formulerar sig i olika sammanhang.  

Textkompetensen, i mitten, innefattar hur språket struktureras och formas i ord, meningar och 

yttranden sammanhållna med en röd tråd för att tydligöra det man vill säga eller uttrycka i skrift. 

Inläraren behöver lära sig hur en text binds samman i olika texttyper och hur olika saker relaterar till 

varandra, hur kronologi ger texten en riktning och hur olika delar av texten/berättelsen håller ihop på 

ett ändamålsenligt sätt.  

Lingvistisk kompetens, i den vänstra sidans triangel, berör ljudenheter – fonem för vokaler och 

konsonanter, stavelser med betoningar och uttal med prosodi, intonation och rytm. I den här 

kompetensen utvecklar inläraren också kunskap om ord och dess betydelser samt kunskap om 

ordklasser och andra språkliga grunder. Ord, ändelser och böjningar hör också hit tillsammans med 

kunskap om syntax och meningsbyggnad.  

Celce-Murcia (ibid.) menar att fasta fraser, idiomatiska uttryck och andra sammanhållna uttryck bör 

balansera de lingvistiska detaljerna och har placerat den i den högra sidans triangel. ”Formulaic 

competence” är begreppet hos Celce-Murcia, som anser att den tidigare är försummad men nu är 

uttalad och innefattar bland annat rutinsvar som, javisst, eller hur, kollokationer som baka bröd, ställa 

frågor och andra kombinationer av ord som vanligtvis används tillsammans. Idiom som att något gått 
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upp i rök =är försvunnet eller att nu får vi dra åt svångremmen =nu måste vi spara på utgifterna hör 

också hit. Till sist nämner hon att även kunskapen om lexikala fraser hör hit. Det kan vara fraser som: 

med vänlig hälsning, Jag undrar om…. Vi ses i morgon. Vi hör av oss senare.  

Den fjärde triangeln vid kubens bottensida, innehåller interaktion och hur en person kan hantera samtal 

och turtagning samt utbyta information, uttrycka förhoppningar och framtidsplaner, formulera åsikter, 

känslor, problem med mera. Denna kompetens om hur en person samspelar med andra via språket är 

viktig och kan skilja sig från språk till språk, från ett kulturellt sammanhang till ett annat. Får man 

avbryta någon, hur ber man om något eller klagar? Celce-Murcia (ibid.) nämner också att den 

interaktionella kompetensen kan vara ordlös med mimik, gester, nickningar, hummanden och så 

vidare, samt att det inte är självklart att man vet hur nära man står någon vid samtal. Den sista 

kompetensen, den strategiska placerar Celce-Murcia som en cirkel runt hela modellen. Med den 

strategiska kompetensen använder inläraren tänkandet, logiken och organisation av lärandet för bästa 

språkutveckling. Metakognition hjälper till att fundera över lärandet och hur det bäst ska gå till med 

förberedelser, planering, reflektion över det man lärt sig, vad som är lätt och svårt t. ex..                       

Skolverket (2012) refererar till Celce-Murcias beskrivning av kommunikativ kompetens, samt 

Bachman och Palmers forskning om bedömning, i lärarinformation till nationellt prov (2012). 

Bedömning av kommunikativ kompetens 

Bachman och Palmer (2010) behandlar utförligt teorier och förhållningssätt kring tester och prov för 

att på så sätt få underlag till värdering av kunskaper och förmågor för betygssättning. De resonerar 

kring möjligheterna att samla information för bedömning av kommunikativ kompetens och betonar att 

de som utformar test bör ha en stark medvetenhet om att testet verkligen samlar information om det 

man vill mäta. De skiljer på tester som räknar poäng och tester som bygger på bedömning (De kallar 

det för counting resp. judging). Hur ska ett test för till exempel läsförståelse utformas? Hur mäter man 

bäst förmågan att lyssna och förstå hos en inlärare? Vilka delar i en text ska vägas in i bedömningen – 

handstil, stavning, begriplighet och eller innehåll? Bachman och Palmer (ibid.) menar att prov bör 

utformas så att bedömningen av testinnehållet överensstämmer med hur språket används utanför själva 

bedömningssituationen, hur man använder språket i det vanliga livet.  

Förutom provets uppgifter ska både kriterier för tolkning av svaren utformas, vara entydiga och de 

kriterier, som används, för hur den samlade informationen ska värderas vara tydliga, så att bedömares 

subjektiva påverkan minimeras. Det finns en risk att olika bedömare använder olika måttstockar för 

bedömningen eller att måttstockar används på ett annat sätt vid ett annat provtillfälle.  

Bachman och Palmer (ibid.) förordar en analytisk profil av inlärarens styrkor och svagheter, snarare än 

ett holistiskt – globalt betyg ur ett språkutvecklingsperspektiv. För att bedöma språklig förmåga 

uppmanar författarna att den språkliga produktionen hos inlärare bedöms efter flera kriterier. Detta kan 

också användas för att bedöma en del av den språkliga produktionen till exempel den skriftliga 

förmågan. De delar upp den språkliga kompetensen i I organisatorisk kunskap samt II pragmatisk 

kunskap.  

Den organisatoriska kunskapen, I, innehåller dels kunskap om grammatik, om ord, om 

meningsbyggnad, om fonologi och morfem för att forma ändamålsenliga texter med sammanhang och 

budskap till läsare. Den pragmatiska kunskapen, II, innefattar att språket blir funktionellt, logiskt, 

sociolingvistiskt, idébärande och kan produceras i lämplig genre med relevanta uttryck och 

innehållsmässiga delar.   



12 

 

Weigle (2007) skriver om relationen mellan tre kritiska faktorer för bedömning av ett språk: de 

kognitiva färdigheterna hos den som skriver testet, det sammanhang i vilket testet ingår samt 

poängsättningsprocessen. Ett poängsystem för bedömning av skriftlig färdighet är viktig för 

provsammanhanget eftersom det kommer att beskriva den nivå som förväntas av andraspråksinläraren 

vid provtillfället. Poängsatta test kan användas för specifika delar av språket såsom viss grammatik, 

ordförståelse, stavning och så vidare. Från sådana test är det svårt att avgöra hur god skrivförmåga den 

testade har. För att bedöma en helhet av skriftlig färdighet skriver Weigle (ibid.) att de som skriver 

testet bör få en uppgift som liknar kommunikation ifrån det verkliga livet. I sådana test måste 

bedömningen fokusera på både språkliga (kognitiv) och sociala dimensioner av kommunikation. Syftet 

med den skriftliga texten blir i en verklighetsanknuten, autentisk, skrivuppgift mer kommunikativ än 

att visa upp fullkomlig språklig korrekthet. Weigle refererar sedan till den engelska språkskalan 

Common European Framework o Reference - CEFR – som i Sverige förkortas GERS.  

Den gemensamma europeiska referensramen för språk – GERS 

Sfi- kurserna är anpassade och står i relation till den gemensamma europeiska referensramen för språk; 

lärande, undervisning och bedömning - GERS. Kurs A motsvarar nivå A1-/A1, kurs B motsvarar nivå 

A1/A2, kurs C motsvarar nivå A2/A2+ och kurs D motsvarar B1/B1+, se bilaga 1. 

Referensramen (Skolverket 2013-02-11) ger möjlighet att skapa en grund som kan användas när vi 

talar om språk och språklig förmåga. Den formulerar objektiva kriterier för att beskriva språkfärdighet 

och visa på de steg andraspråksinlärare tar när de lär sig ett språk? Hur talar vi med eller skriver till 

varandra på ett funktionellt, kommunikativt sätt? Hur sätter myndigheter, verksamheter, lärare upp mål 

och bedömer de framsteg som sker på vägen till att behärska ett språk självständigt? 

”Referensramen är ett hjälpmedel för användare att beskriva kunskaper och färdigheter som man 

måste tillägna sig för att framgångsrikt kunna kommunicera på ett visst språk. Med hjälp av olika 

skalor kan man bedöma vad en inlärare kan göra och hur väl en inlärare presterar.” 

(Skolverket, GERS, 2013-02-11)  

I bedömningsmallen för färdigheten skriva i GERS, står det för Nivå A2.2 att eleven ska kunna 

beskriva en händelse, en tidigare aktivitet och personliga erfarenheter enkelt och kort. I den allmänna 

formuleringen av nivån står det under A2.2 att inläraren har ett grundläggande alldagligt ordförråd och 

använder de vanligaste sätten att binda ihop satser samt använder några idiomatiska uttryck.   

 

Skolverket (2012) beskriver i sina bedömningsanvisningar till NP 2012 olika inriktningar för att 

bedöma elevtexterna. Det börjar med en global – helhetsbedömning – av texten, där eleven ska ha löst 

uppgiften och svarat på skrivuppgiftens instruktion. Texten förväntas ha en enkel nivå, men vara 

förståelig, sammanhängande och tillräckligt lång. Det kan förekomma några oklarheter och delvis 

inkorrekt språk, men det får inte vara så mycket att texten blir för svår att begripa. I textanalysen går 

Skolverket (ibid.) in på hur texten är organiserad och hur textbindning sker i meningar, satser och 

fraser. Man ger exempel på tema – rema, Jag är gift och min man heter Ali och vanliga sambandsord, 

(och, men, som, därför att) som bör användas på denna nivå. Bedömarna ska också titta på den 

språkliga säkerheten, att författaren använt viss språklig variation och att grundläggande interpunktion 

och stavning används och att felaktigheter inte stör begripligheten, se bilaga 2.  Detta sätt att se på 

texter har Skolverket (ibid.) sen använt på insamlade texter från testprovningstillfällen, och utförligt 

motiverat bedömning och betygssättning efter kursens kunskapskrav.       

Tyst kompetens 

Människor tillägnar sig kunskaper som inte alltid formuleras och begreppet tyst kunskap används i 

många yrkessammanhang. Lärare har mycket kunskap som inte är formulerad, en hel del handlar om 
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bedömning och gradering av kvalitéer och färdigheter. Rolf (1991) behandlar den tyske filosofen 

Polanyis teorier om tyst kunskap och inleder med att belysa språkets otillräcklighet i fyra olika 

avseenden.  

För det första finns det ett glapp mellan den komplexa verkligheten och det kunnande vi har. Allt i den 

verkliga situationen låter sig inte fångas in i en entydig formulering. För det andra finns det också en 

klyfta mellan språket och individen och tvärtom. Den enskilda människan förmår inte alltid ringa in 

sin upplevelse, erfarenhet eller kunskap i ett språk som fullt ut beskriver vad man vill säga. Och på 

samma sätt kan inte heller språket alltid ge individen en förståelse av det som man vill komma åt. Rolf 

(ibid.) tar som tredje punkt upp det nyskapande språk som börjar användas då nya områden utvecklas. 

Nya ord bildas och får sin betydelse inringad och spridd allteftersom det nya området utvidgas från att 

några få använder det nya till att det sprids i större skala. Rolf (ibid.) tar som fjärde punkt upp att det 

behövs en icke språklig kunskap för att behärska hur språket kan beskriva verkligheten.  

Rolf visar på att Polanyis menar att verkligheten kan formuleras, om än inte allt samtidigt, medan 

Wittgenstein anser att det finns osägbara delar, att det finns en gräns och bortom den fungerar inte 

språkliga beskrivningar.    

Den tysta kunskapen ringas lättast in genom att iaktta ett praktiskt arbete – hur kocken avslutar såsen 

genom att krydda, smaka av, lägga till lite extra av något, smaka av och till sist bli nöjd, eller hur den 

som kan cykla hellre springer bredvid och förklarar än bara instruerar med ord vid köksbordet.  

Det språkliga innehåll lärare ska värdera genom kursmålens och kunskapskravens formuleringar låter 

sig inte fullt ut preciseras i entydiga beskrivningar. Arbete blir något lättare med erfarenhet och 

mycket lättare i sambedömning med andra kollegor. Det är dock en sak att läsa myndighetens texter 

och prata med kollegor och en helt annan sak att tydliggöra mål och kunskapskrav för elever, allrahelst 

för kortutbildade elever med låg nivå i svenska. Det behövs redskap och hjälpmedel för detta.     

Interimspråk, inlärningsgångar  

Niclas Abrahamsson (2009) beskriver interimspråk som en del av den process av inlärningsgångar 

andraspråksinlärare går igenom under sin andraspråksutveckling. I interimspråket syns den språkliga 

utvecklingen bland annat genom inslag av förenklingar, (I morgon lördag skola nej. Jag gift) och viss 

övergeneralisering, där andraspråksinlärare som fått grepp om en regel använder den i för många fall, 

(I flera projekter byggs vattenverker ). Det förekommer ibland också överföring, transfer, från 

modersmålet eller engelska (om man lärt sig det). (Jag vill komma till skolan i morgon.) Vill är i det 

här fallet en översättning av engelskans will. Dessutom finns det ofta en påhittighet för att uttrycka det 

man vill säga. (Mina barn pulkade i går. Min man gjorde ett suprais kalas för mig.)  

I forskning om andraspråksinlärning undersöker man hur inlärningsgången ser ut och jämför den ofta 

med barns förstaspråksinlärning. Abrahamsson (ibid.) ger en översikt av andraspråksforskningen 

genom åren och tar bland annat upp processbarhetsteorin (PT) som visar att inlärningsgången går från 

ord, till ordböjningar och sen till enkla fraser för att sen klara av mer komplicerade strukturer med 

olika satser, kongruensböjning, negation och till sist komplex meningsbyggnad med huvudsats och 

bisats med rätt kongruensböjningar av ord. Ofta har språkprocessen hos inlärare en U-kurva, vilket 

visar att inläraren kan ha lärt sig något som en fras för att senare förstå den grammatiska strukturen. 

Processandet av grammatiken kan göra att den korrekta frasen omformas till inkorrekt under en period 

för att senare bli korrekt uttryckt igen. Allt detta är en del av interimspråket som är under utveckling 

mot målspråket.          
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Den proximala utvecklingszonen, den närmaste utvecklingszonen 

Lev Vygotskij (1934) skriver att det krävs kommunikation för att människors tänkande och språk ska 

utvecklas. Med begreppet den närmaste, proximala, utvecklingszonen formulerade han en teori om hur 

språk, begrepp och tänkande utvecklas hos människor. Han menar att människan behöver utmanande 

stimulans och stöd av omgivningen för att tillägna sig nya kunskaper. Vygotskij (ibid.) studerade barns 

utveckling och har haft stor betydelse för skolans pedagogiska utveckling.      

Kraschen (2002) har studerat andraspråksinlärning och formulerat begreppet i+1, som betyder att 

inläraren behöver begripligt inflöde (input), på en nivå som är något över inlärarens egen nivå. Enligt 

Kraschen (ibid.) kan inläraren förstå något mer än sin egen nivå med hjälp av det sammanhang som 

finns tillgängligt. I en samtalssituation finns bland annat kroppsspråket till hjälp. Författaren använder 

också begreppet intag (intake), där han menar att endast anpassat inflöde kan tas emot av inläraren till 

ett begripligt intag. Han menar att undervisningen behöver anpassas efter andraspråksinlärarens nivå 

och utformas på ett kommunikativt och meningsfullt sätt.  

Arbete med kommunikativ kompetens i skolan 

Bedömning av kommunikativ kompetens och tyst kunskap vid bedömning 

Bedömning av språklig förmåga sker naturligtvis regelbundet i Sfi- verksamheter.    

Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet utformar varje år nationella prov för Sfi på 

uppdrag av Skolverket. Till proven utges bland annat en Lärarinformation och ett häfte med 

bedömningsanvisningar. Nationella prov för Sfi är obligatoriskt men inte ett examensprov. Förutom 

resultat och underlag från nationella provet ska lärare väga in annan dokumentation om inlärares 

språkutveckling och språkliga förmågor. Allt sammanvägt ger tillsammans med kunskapskraven ett 

betyg för kursen.  

 

Skolverket (2012) har i sin lärarinformation till NP en omfattande beskrivning av hur kommunikativ 

kompetens ligger till grund för såväl synen på språkförmågan som för provkonstruktionen.  

 
”En viktig utgångspunkt är att den enskilde språkinlärarens språkutveckling möjliggörs inom ramen 

för sociala aktiviteter och i samspel med andra människor där den sociala interaktionen fungerar som 

ett viktigt stöd för individens lärande.” 

(Skolverket, 2012, s.13) 

Det är genom samspel och kommunikation som språket kan användas för att förstå andra och 

formulera sig själv. För att hitta modeller för provkonstruktion utgår provkonstruktörerna hos 

Skolverket från bland andra, Bachman och Palmer, Celce – Murcia samt Europarådets referensram för 

språk, GERS (Skolverket 2013-02-11)       

 

Språkutveckling och språkliga förmågor för varje individ tas upp i individuell respons vid olika 

tillfällen under kursens gång. Lärare och andraspråksinlärare behöver konkretisera språkliga tillgångar 

och brister för att föra språkutvecklingen framåt. Vid dessa tillfällen är det användbart att ha så tydligt 

underlag som möjligt för att belysa elevens förtjänster och brister för att komma fram till hur inläraren 

ska komma vidare i sin språkutveckling.  

 

Lärare ägnar relativt mycket tid åt bedömningsarbete på olika sätt. Nationella kunskapskrav ska tolkas, 

konkretiseras och förstås av både lärare och elever. Om flera lärare kan delta i bedömningsarbetet 

tillsammans underlättar det en samsyn för verksamheten och större objektivitet kan uppnås. En del av 

bedömningsunderlaget kan dock vara svårt att formulera och formalisera för lärare. Bedömning sker 

med viss intuition och magkänsla och ingår som en del av erfarna lärares tysta kunskap.     
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Lumley (2002) har i en studie med fyra kunniga språkbedömare försökt ringa in det som sker i 

bedömningsprocessen. Bedömarna fick prata högt under bedömningen av 24 texter, så att deras 

resonemang och reflektioner kunde spelas in i muntliga protokoll (”verbal protocols”). Bedömarna 

hade till uppgift att få textens specifika kännetecken, sitt eget intryck och kriteriernas formulering 

sammanvägda till poäng. Alla 24 texterna lästes flera gånger av bedömarna. De läste först igenom en 

text för att få ett helhetsintryck, efter det läste de texten med bedömningskriterierna bredvid texten. 

Slutligen läste de vissa delar om igen för att fastslå sin bedömning.  

Lumley (ibid.) fann att bedömarna, förutom resonemang om kriterierna och dess tolkningar, använder 

en intuitiv känsla för att hjälpa dem till beslut. Det finns kvaliteter i elevtexterna som inte täcks i 

kriteriernas formulering. Det tvingar bedömarna att hitta strategier för att klara av svåra och 

problematiska sidor av bedömningsprocessen. Studien visade att bedömarna försökte hålla sig nära de 

kriterier som de använde, men också att de var starkt påverkade av det första komplexa, intuitiva 

intrycket av en svårbedömd text.      

Kommunikativ kompetens i undervisningen  
Krashen (2002) skriver om vikten av meningsfulla och kommunikativa övningar i undervisningen och 

påpekar att elevernas uppgifter behöver anpassas så att inflödet blir lagom stort för inlärarna. Han 

erkänner också att det är en utmanande situation för lärarna att utforma undervisningen så att det 

språkliga inflöde och därmed det möjliga intaget blir anpassat efter elevernas nivå. Författaren inser att 

varje elev har sin egen +1- zon och sitt eget språkliga behov. Trots det menar Kraschen (ibid.) att 

vuxna på låg och mellannivå, lättare får ett lämpligt inflöde i en andraspråksundervisning, som syftar 

till att vara naturlig, intresseväckande och begriplig. Det är svårt för vuxna att hitta språkutvecklande 

miljöer i vardagen till skillnad från barn, som lättare hamnar i språkutvecklande sammanhang via lek 

eller i dialog med en vuxen.    

    

Empirisk forskning om kommunikativ kompetens med fokus på undervisning i skrivförmåga, hittar 

jag inte lätt. Det finns mycket skrivet om genre och systematisk, funktionell – lingvistisk inriktning 

och en del skrivet om undervisning i muntlig kommunikativ förmåga, men inte om hur skriftlig 

kommunikativ kompetens bearbetas. Celce – Murcia, med flera, är aktiva skribent i tidskriften TESOL 

(Teachers of English to Speakers of Other Languages, inc) och följer upp sin forskning med olika 

akademiska artiklar. Hinkel (2006) menar att lärare behöver kombinera flera perspektiv och kunskaper 

om skrivande för att undervisa andraspråksinlärare effektivt. Dels behöver lärare undervisa i hur en 

text kan begripas via förförståelse, sammanhang, bakgrundskunskap och vilket innehåll läsaren kan 

förvänta sig; är det en faktatext, en berättelse, ger den en åsikt eller är det en inbjudan osv. Dels 

behöver man visa hur texten avkodas, undervisa i ordkunskap och hur olika sätt att bygga meningar 

ger texten innehåll och en röd tråd. Hon benämner detta som olika perspektiv och olika förmågor – 

Top Down and Bottom Up Skills. Andraspråksinlärare behöver båda förmågorna, båda perspektiven, 

för att bli kunniga skribenter.  

 

Hinkel (ibid.) beskriver att integrerad och innehållsbaserad läs - och skrivinlärning – 

ämnesintegrering, skulle jag kalla det på svenska – dominerat de senaste årtiondena i flera 

engelskspråkiga länder. Hon visar på att grammatikundervisning fått träda tillbaka men att flera studier 

lyfter fram vikten av att inte tappa bort inlärningen av stavning, bokstavs – och ordkunskap samt 

meningsbyggnad. Hinkel (ibid.) hänvisar till bland andra, Celce – Murcia (2001), som pekar på att en 

avsaknad av undervisning om grammatik och ordkunskap blir till en nackdel för andraspråksinlärare. I 

skolan måste andraspråksinlärare få kunskap om stavning, att känna igen ord och meningsbyggnad för 

att så småningom kunna skriva mer sammansatta uppgifter, (perspektivet från Bottom Up mot 

perspektivet Top Down).  

 

Texterna, menar Hinkel (2006), kan utvecklas från personliga berättelser, brev till vänner eller 

dagböcker till mer avancerade skoluppgifter, som ofta är genrebaserade i förklarande text, faktatext, 

undersökande text eller dylikt. Inlärare kan, också i perspektivet Top down, undervisas och 

uppmärksammas på olika texters innehåll och utförande och på så sätt bli medvetna om hur textens 

register utformas i till exempel e-postmeddelanden, nyheter eller faktatexter. Hinkel (ibid.) visar på 
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hur integrerad skrivundervisning kan se ut i andraspråkssammanhang med att beskriva hur eleverna i 

en läsövning uppmärksammas på speciell grammatik samt vilka ord och fraser som används i 

autentiska texter. Det arbetet kan senare leda till större kunskap om olika register för texter, texttyper 

och kunskap om genre.     

Metod 

Metodarbetet för den här studien är explorativ och utforskar kortutbildade elevers skriftliga produktion 

från godkända texter i Nationella provet för Sfi kurs C. Analysen är deduktivt kvalitativ med en 

växelverkan mellan en sociokulturell teoretisk inramning för kommunikativ kompetens och de 

språkliga, grammatiska kännetecken, som kan iakttas i godkända texter, med betyget E eller D.  

Den här studien utgår från godkända elevtexters språkproduktion och utifrån dem upptäcka mönster av 

språkliga kännetecken, till skillnad från andra studier, som ofta har en språklig korrekthet som grund 

för att se på det språk som produceras av elever i inlärningsprocessen. Studien har en explorativ – 

utforskande - inriktning, då den vill synliggöra kortutbildade elevers skriftliga förmåga på Sfi kurs C, 

studieväg 2. Patel och Davidsson (ibid.) skriver att en explorativ studie vill inhämta så mycket 

kunskap som möjligt för att belysa ett problemområde från så många sätt som möjligt. Explorativa 

studier kan också ha inslag av kreativitet, många idéer och ge uppslag till vidare studier.  

Patel och Davidsson (2011) beskriver relationen mellan teori och empiri som olika sätt att förhålla sig 

till det som undersöks. I en deduktiv inriktning har forskaren en teori som paraply över de slutsatser, 

som dras i studien. Detta arbete utgår från forskning om kommunikativ kompetens av Celce - Murcia 

(2001) och Backman och Palmer (2010). Det finns också en del kvantitativa inslag i studien. Studien 

är också explorativ eftersom den prövar ett nytt sätt att koppla teori om kommunikativ kompetens med 

textproduktion i skolans vardag.  

Metoden har en generaliserbarhet genom att den kan användas av andra Sfi -verksamheter då de 

analyserar texter från NP eller andra elevtexter vid formativ bedömning. Resultatet kan komma till 

nytta för både lärare och elever. Validiteten visar om studien upptäcker och undersöker företeelser i 

forskningsprocessen och närmar sig begreppet reliabilitet (tillförlitlighet) i en kvalitativ studie, enligt 

Patel och Davidsson (2011). Studiens validitet och reliabilitet visas genom kopplingen mellan de 

språkliga kännetecken som synliggörs och den kommunikativa kompetens som såväl Celce – Murcia 

(2001) och Skolverket (2012) beskriver.  

Genom Celce - Murcias (2001) forskning, som ringar in den språkliga kommunikativa kompetensen i 

flera områden, synliggör metoden explorativt andraspråksinlärares språkliga förmåga i skrift. De olika 

områden i den modell av kommunikativ kompetens som Celce - Murcia (ibid.) tar fram är inte alla lika 

framträdande i skriftlig produktion. Skolverket (2012)  lyfter i sitt häfte till varje NP fram de språkliga 

områden testmakarna använder sig av vid bedömning av provets exempeltexter. För Sfi kurs C ger 

Skolverket (ibid.), förutom helhetsbedömning av om texten är ändamålsenlig, funktionell, begriplig 

och tillräckligt omfångsrik, exempel på språkliga kännetecken som ger texten dess form. 

Kännetecknen är hur textbindning sker genom tematik, (Jag har en cykel. Den är röd.) vanliga 

sambandsord (och, men, sedan, som, därför att) och med referensbindning (Jag fick cykeln på min 

födelsedag. Då blev jag förvånad och glad.) i meningar, fraser och satser. Texten behöver inte vara 

helt korrekt men de oklarheter som finns ska inte störa helhetsintrycket och förståelsen för läsaren.  
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Urval 

Denna studie inriktar sig på texter skrivna av elever på studieväg 2 kurs C, 2C. Det innebär att 

eleverna, har en kort skolbakgrund på högst sex år. Texterna är godkända av lärare i olika Sfi-

verksamheter i Stockholmsregionen och har betyget E eller D. 

Jag har valt att inrikta mig på texter bedömda i flera verksamheter för att bedömningen ska vara 

allmängiltig för Sfi kurs C där betyget E eller D är satt. Själva bedömingsprocessen och resultatet av 

den går jag inte in på. Den här studien inriktar sig på att konkretisera den språkliga förmåga man kan 

förvänta sig av den grundläggande språknivå som Sfi kurs C har enligt Skolverkets förordning, 

SKOLFS 2012:13 som också relaterar till den gemensamma europeiska referensramen, GERS. 

Kriterierna för urvalet av texter är att de ska ha fått betyget E eller D och att de har författats av elever 

på studieväg 2. Varken verksamheter, lärare eller elever kan identifieras i studien.  

Genomförande 

Texter är insamlade från flera skolor med Sfi i Stockholmsregionen. Jag kontaktade flera skolor i 

Stockholmsområdet och fick olika svar från dem. En del kunde inte lämna ut texter, en del hade för få 

som skriver NP 2C nu. Bäst napp fick jag hos verksamheter där jag känner någon i administrationen 

sedan tidigare. En Sfi-rektor skulle veckan efter min förfrågan träffa sitt nätverk av rektorer och kunde 

på så sätt hjälpa mig få spridning i textinsamlingen. Jag behövde hjälp från verksamheternas 

administratörer eftersom jag absolut inte fick komma in i deras arkiv. Jag bad om cirka 10 texter från 

varje skola, för att få ett brett, generaliserbart underlag, där jag endast behövde inrikta mig på det 

språkliga innehållet utan att tänka på bedömningen. Till slut fick jag in 33 texter, varav jag tog bort tre 

från analysen.   

På min egen skola, Lärcentrum i Järfälla, hittade jag via administrationen och betygskataloger sju (7) 

elever från NP, kurs C studieväg 2 med nya betygssystemet, betyg E eller D från hösten 2012 och två 

(2) elever med rätt kriterier från prov i februari 2013. Verksamheterna brukar ha prov var 4-6 vecka så 

tiden rann snabbt iväg. Det visade att underlaget av godkända elever inte är stort trots att det är fyra 

parallella klasser på kurs C, studieväg 2, bland cirka 600 Sfi -elever totalt i Järfälla.  

Sex veckor efter första förfrågan hade jag ännu inte fått texter från andra verksamheter i 

Stockholmsregionen. Efter två månader har jag själv tillsammans med Sfi-rektorns nätverk samlat in 

33 relevanta texter. Av dessa väljer jag till slut ut 30 texter, som alla har personligt berättande som 

texttyp och instruktion. De tre som väljs bort har en uppgift med en annan texttyp. 

Etiska aspekter 

Patel och Davidsson (2011) tar upp fyra forskningsetiska aspekter och börjar med informationskravet 

att forskaren ska informera de berörda parterna om studiens syfte. Verksamheterna som texterna 

kommer från har samtyckt till och godkänt insamlingen som skett med hjälp av två informanter, 

förutom mig själv. Eleverna, som skrivit texterna har inte tillfrågats, eftersom texterna görs i ett NP 

och arkiveras av skolan. Därefter tar Patel och Davidsson (ibid.) upp kravet om samtycke samt kravet 

om konfidentialitet. Texterna, som samlades in till undersökningen, kopierades och blandades med 

varandra, så att det inte gick att härleda varifrån de kom. Inget ändrades i texterna men namn, årtal och 

andra identifierbara uppgifter ströks över. Texterna har anonymiserats och varken eleverna, lärarna 

eller verksamheterna kan identifieras. Texterna kodades inför första analysen på ett sätt och till analys 
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nummer två på ett annat sätt. Skrivuppgifterna i studien ligger under den sekretess som finns för NP 

fram till 30 juni 2019 och benämns enbart i genren personliga berättelser. Till sist tar författarna upp 

kravet om att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål. Alla texter förvaras 

efter studien enligt gängse sekretess. 

Bearbetning av material 

Jag började med att studera fyra texter från två verksamheter för att explorativt undersöka hur språket 

ser ut. Vad kunde jag se för språkliga grammatiska kännetecken, som återkom? Hur kunde detta 

innehåll struktureras och formuleras för att bli allmängiltigt för språknivån?  

Vid en första genomgång av fyra texter, som anonymiserats och kodats med bokstav och nummerserie 

L1, L2, M1, M2, från två verksamheter uppkom frågan hur analysen av texter skulle registreras. Hur 

detaljerat skulle det vara? Skulle det vara relevant med korrekthet kontra inkorrekthet? Var det 

nödvändigt att visa vilka fel, som finns, trots bedömning med godkända betyg E och D? Jag gjorde 

kolumner med huvudsats, spetsställd sats, bisats – bisatsinledare, hjälpverb – fler verb, 

samordningsord, där varje kolumn fick beteckningen korrekt respektive inkorrekt, inalles 10 

kolumner. Dessutom noterade jag stavning, interpunktion och andra grundläggande skrivregler. Jag 

gjorde ett streck för varje enhet jag noterade. Det blev ett tydligt mönster att det var värt att notera 

huvudsatser, både raka och spetsställda, bisatser, samordningsord och verb, men granskningen blev 

lätt förvirrad av alla kolumner (hade jag räknat alla huvudsatser, hur var det med verben? och så 

vidare). Det var också besvärligt att ta hänsyn till om språket var korrekt eller inkorrekt. Skulle jag 

titta på detaljer – punkt, stor bokstav, stavning, eller större enheter med ordföljd i satser eller 

textbindning?  Vad skulle vara relevanta kännetecken? Vad skulle leda studien framåt, ge relevans?  

Efter att, än en gång, ha läst Skolverkets bedömningsanvisningar och resonemang om inlämnade 

texter, bestämde jag mig för att inte notera fel, språkligt inkorrekthet, utan acceptera att texterna är 

bedömda som begripliga och relevanta för kunskapskraven. Jag kom fram till att färgkoda de fem 

språkliga kännetecken som jag sett förekomma i den första analysen av de fyra texterna. Jag avgränsar 

mig till dessa kännetecken och avstår från mer detaljerad granskning av till exempel stavning, 

ändelser, eller kongruens mellan ord i satser.       

Färgkodning  

Jag arbetade vidare med de fem kännetecken jag kommit fram till i den första analysen. De är  

1. Huvudsatser  

2. Satser med spetsställning, där tid, plats, eller något annat finns i fundamentet  

3. Bisatser och vilka bisatsinledare eleverna använder 

4. Samordningsord 

5. Verb, om eleven använder hjälpverb och fler verb i texten. Senare lägger jag till förekomsten 

av reflexiva verb och partikelverb eftersom de tillkommer i vissa texter. 

Färgerna, från överstrykningspennor, jag använde var:  

1 orange för huvudsats,  

2 gul för spetsställningen i sats,  

3 rosa för bisats och bisatsinledare,  
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4 grön för samordningsord  

5 turkos för hjälpverb och fler verb.  

6 Dessutom noterade jag; fraser – det Celce -Murcia kallar ”formulaic” och ringade in 

dem med en röd penna, varav några var negationer och en var fråga.     

Färgkodningen blev ett genombrott och underlättade nedteckningen av språkliga och grammatiska 

kännetecken i texterna.  

Jag sorterade texterna efter provets år, NP 2009, NP 2010, NP 2011vt, NP 2011ht, NP 2012 och 

räknade efter hur många texter jag hade av varje sort. Varje text fick en siffra från 1-33, (jag hade ännu 

inte tagit bort de tre, som var av en annan texttyp) och noterade det på en mind map, NP 2012 fick 

kodningen: 1-8 samt 20-33 = 22st, NP 2011ht: 9-11 = 3st, NP 2011vt: 12-14 = 3st, NP 2010: 15-16 = 

2st och till sist de jag tog bort - NP 2009: 17-19 = 3st. Sorteringen, sammanräkningen och kodningen 

gav mig den överblick som behövdes för att se att 30 av texterna var i genren personligt berättande och 

tre i genren formellt brev. Granskningen avgränsades till de 30 texterna, som innehöll personliga 

berättelser och har numreringen 1-16 samt 20-33 (nr 17-19 är borttagna ur undersökningen).   

Mind map, färgkodning och sammanställning för varje text.  

Varje text studerades, och färgkodades samt fick ett eget papper med samma nummer, där jag 

sammanställde textens kännetecken, se bild 3. samtidigt som jag noterade på min mind map att de sex 

kännetecknen, beskrivna ovan, fortsatte vara värdefulla och hållbara i databearbetningen. På pappret 

till varje text gjorde jag samma färgkod med förklaring och sammanställde där textens spetsställningar 

och antal, bisatsinledare och antal, sambandsord och antal, verb, vilka fraser jag såg samt totalt antal 

huvudsatser. Arbetsgången var då för var och en av de 30 texterna: textläsning, understrykning med 

respektive färg för de språkliga kännetecknen, notering på textens eget papper med antal huvudsatser, 

vilken typ av spetsställning som förekom, bisatsinledare som användes, vilka sambandsord som fanns, 

de speciella verben enligt ovan samt de fraser jag såg.  

 

Allteftersom texterna färgkodades och sammanställdes la jag till noteringar på min mind map. 

Noteringar om nya kännetecken som dök upp i texterna, vilka var negation samt förekomsten av 

reflexiva verb och partikelverb, lades till. Jag fullföljde inte den totala sammanställningen på mind 

mapen, när jag såg att mönstret var hållbart och upprepade sig. Jag fick således 30 färgsatta numrerade 

texter med motsvarande separata sammanställningar med samma nummer som texten och en mind 

map. Detta underlag har varit lätt att återkomma till för att se hur jag tänkt eller noterat. 

 

När alla texter var färgkodade räknade jag samman alla texternas huvudsatser, bisatser och 

sambandsord i en frekvenstabell - eller matris samt listade ner de bisatsinledare, hjälpverb – fler verb 

och fraser som förekommit. En sammanställning finns i resultatdelen och en lista med alla noterade 

fraser i bilaga 4. 
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Bild 3a och b. Färgkodning text 15 och sammanställning 15. Större storlek i bilaga 3. 

Analysmetoder 

Från helhet till delar 

Den metod som används är från helhet till delar och tillbaka till en ny sammansatt helhet igen. 

Texterna i den här studien är bedömda och betygssatta till E och D av andra i några olika Sfi-

verksamheter i Stockholmsregionen. Jag utgår från texterna utan att fundera över den bedömning som 

är gjord. I helhetsanalysen av en text får jag ett intryck av genre, begriplighet och språk. För att kunna 

se kännetecken i texterna bestämde jag att färgkoda huvudsatser, spetställda satser, bisatser med 

bisatsinledare, samordningsord mellan satser, speciella verb, några negationer och fraser. Efter några 

textanalyser ändrade jag kännetecknet: omvänd ordföljd i huvudsats till spetsställd sats, eftersom 

variationen i texterna var större än jag först såg.  

Jag använder Viberg m fl. (1986/2010) för att definiera dessa kännetecken i stora drag. Eftersom 

Skolverket (2012) skriver att det för godkänd nivå E inte krävs korrekta, men sammanhängande och 

begripliga texter, har jag försökt att bortse från det inkorrekta och i stället möta det skribenten försöker 

formulera. Därmed kan jag inte vara fullständigt exakt i färgkodningen, utan utgår ifrån det jag 

uppfattar som ett av kännetecknen. Till exempel finns i vissa texter mycket bristfällig interpunktion. 

Där får jag som läsare hitta lämpliga avslut på meningar eller satser. Färgkodningen och varje texts 

sammanställning har gjort det mycket lätt att gå tillbaka och fundera över analysen flera gånger.  

Viberg (1986/2010) skriver att en mening, i skrift, börjar med stor bokstav och slutar med punkt, 

frågetecken eller utropstecken (Jag kom till skolan.).  

En mening kan innehålla flera satser och ha en mer komplex struktur. Då använder författaren 

sambandsord och, eller huvudsats och bisats (Jag drack te och åt gröt innan jag kom till skolan.). I en 

spetsställd sats börjar meningen med något annat än ett subjekt och ordföljden påverkas (Igår kom 

jag till skolan klockan åtta. Skolan ligger i Jakobsberg.)  

Bisats måste hänga ihop med en huvudsats för att vara korrekt. Bisatser inleds med vissa ord som 

Viberg (ibid.) kallar bisatsinledare. De kan till exempel vara: när, innan, om (Jag kommer inte i 

morgon, om jag blir sämre.).  
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För samordning mellan satser kan författare till exempel använda och, men, eller (Jag åker till skolan 

och sen till stan och fikar med min kompis.)  

Hjälpverb är verb som behöver ett huvudverb för att bilda en korrekt mening (Jag kan läsa. Jag 

måste äta lite. Vi brukar lyssna på musik varje dag.). Reflexiva verb är en kombination av verb och 

reflexivt pronomen (Jag gifte mig förra året.). Partikelverb är verb som kombineras med en partikel 

(Jag tycker om glass. Jag klädde på mig fina kläder.). 

Fraser, beskriver Celce - Murcia (2001) bland annat som de fasta, ofta förproducerade stycken vi 

använder mycket av då vi interagerar med varandra. Det kan vara bekräftelse med precis! eller 

instoppade då och liksom, eller hur? i talspråket. Skolverket (2012) skriver att ett förråd av fasta fraser 

kan bidra till bättre flyt i texter, särskilt i tidiga stadier av språkutvecklingen. Både Celce -Murcia 

(2001) och Skolverket (2012) nämner fraser och fraskompetens främst i muntlig kommunikation. Jag 

uppfattar att fraser i skriftlig kommunikation kommer att närma sig genre och genrekunskap. Jag har 

inte gått närmare in på genrekunskap i denna studie, utan noterar vanliga fraser och fasta uttryck, som 

jag ser i studiens texter.  

Kännetecknen analyseras och en matris sammanställs 

När jag kom fram till att färgkoda blev analysen av texterna tydlig och lätt. Huvudsatser - orange, 

spetsställningar - gula, bisatsinledare och bisatser - rosa, och så vidare. Naturligtvis blir en text som 

överanvänder för att utan att kombinera med huvudsats mycket speciell men färgkodades ändå med 

som bisats. ”För att jag gillade ….. Vi är träffa den dag. För att vi …”. Texten får ett flöde av satser 

där interpunktionen mellan dem, såväl huvudsats som bisats är otydlig, men innehållet är ändå 

begripligt. Och en text med riktigt usel interpunktion kan bli tydligare att läsa genom färgkodningen, 

eftersom den stöttar strukturen i texten.  

Färgkodning och den mind map över det jag noterat, för att se om mönstret av kännetecken höll, gav 

en tydlig överblick. Jag tittade närmare på varje kategori av kännetecknen och fördjupade analysen. 

Hur ser huvudsatserna ut? Hur korta och hur långa satser finns det? Hur många huvudsatser, 

spetsställningar, bisatser mm finns det? Jag formade en matris med kännetecknen i en kolumn till 

vänster och en kolumn för varje textnummer och till sist en kolumn för summering. I den matrisen, det 

rutsystemet, skrev jag in, som en sorts frekvenstabell, det antal huvudsatser varje text hade, hur många 

och vilken typ av spetsställning som förekommit i texterna, antal bisatser med bisatsinledare 

specificerat, samordningsord, antal och vilka ord, verbtyperna, negation och frågor. Jag räknade 

samman antalet, av varje kategori, som varje text innehåller och får en summering över antal 

huvudsatser, spetsställningar, bisatser, samt vilka bisatsinledare som använts i alla texter. De 

hjälpverb, reflexiva verb och partikelverb som använts skrev jag en lista på. Likaså listade jag ner de 

fraser och negationer jag noterat. Från matrisens summeringar av varje kategori kännetecken skrev jag 

en sammanställning i Tabell 1 uppdelat i 1:1 - 1:4 av de 30 texternas synliga kännetecken, tabell 2 i 

delarna 2:1, 2:2 och 2:3 visar de utvalda verben från de 30 texterna och till sist en summering över de 

fraser som noterats. De redovisas nedan under resultatdelen.   
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Resultat, grammatiska och 

språkliga kännetecken 

Huvudsatser 

Sammanställningen visar att alla texter innehåller huvudsatser. Huvudsatserna är olika många och 

olika långa, från 9 till 26 huvudsatser i en text. Det varierar mellan 2-16 ord i en huvudsats. Jag har 

räknat varje sats för sig, så om den sammansatta meningen har ett sambandsord räknas varje huvudsats 

för sig. Huvudsatser samordnas och, eller blandas med bisatser i de flesta texter och texterna har olika 

komplex struktur. Mängden huvudsatser eller antal ord i huvudsatserna visar inte textens struktur eller 

begriplighet i sig. Text nr 22 har 20 huvudsatser och en bisats, som alla avdelas med punkt. Ingen 

samordning av satser förekommer i den texten. Texterna nr 14 och 28 har brister i interpunktion, vilket 

gör dem mer svårlästa än de andra. Text nr 15, som kopierats in i studien, är ett bra exempel på en 

begriplig text. Den har 22 huvudsatser, som varierar mellan tre och tretton ord i längd, och innehåller 

ett samordningsord, och.       

 

Kännetecken antal  

 

vanligast exempel ”utstickare”  

1:1 Huvudsatser 

HS 

min - max per text, 

9-    26 huvudsatser 

2 -   16 ord i HS 

i alla 30 texter 

15-16 HS i en text Vi åt, gästerna kom…  

Sedan firade 

tillsammans jag och 

mina föräldrar och 

mina bröder i hemma. 

15: Jag heter x. Jag 

född x i x. Jag kom 

till Sverige x. Först 

bodde jag i x nära x. 

Sedan… Nu jag bor i 

x. Jag glad, det är stor 

stad mycket folk. Jag    

nr 22: 20 HS, 1 BS, 

inga samordnande ord  

nr 14, 28: röriga och 

interpunktionen 

brister 

nr 29: 5 bisatser utan 

HS  

Tabell 1:1. Huvudsatser 

Spetsställda satser 

Många skribenter vill använda sig av spetsställning i ordföljden. Det förekommer i 23 av texterna och 

det finns inkorrekt ordföljd bland dessa. Den vanligaste spetsställningen i den här studien, är att 

författarna börjar meningen med ett tidsuttryck: Först bodde jag i., Sedan flyttade jag.., Nu jag…, 

vilka alla är exempel från text nr 15. I elva av texterna börjar meningen med plats:  Där bodde jag.., I 

brev ligger… Jag fick ändra kännetecknet ”Huvudsats omvänd ordföljd” till ”Spetsställd sats” 

eftersom sju av texterna inledde meningar med bisatser. Sju texter saknar spetsställning. 
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Kännetecken antal  

 

vanligast exempel ”utstickare”  

1:2 Spetsställd sats 1-7 spetsställda HS i 

23 texter 

tid: 23 texter 

plats: 11 texter 

bisats: 7 texter 

objekt: 4 texter 

adverb: 1 text   

För xx år sen…. 

På ventar (vintern).. 

När jag… 

Min brilop (bröllop) 

Plötsligt rengde 

(ringde)… 

7 texter saknar 

spetsställning 

Tabell 1:2. Spetsställd sats 

Bisatser och bisatsinledare 

Många elever använder bisatser även om det inte alltid är på ett korrekt sätt. Strukturen med olika 

ordföljd i huvudsats och bisats i svenskan tar tid att förstå och lära sig. Ändå kan innehållet vara 

begripligt. Alla textförfattare i den här studien använder bisatser i olika hög grad. Några texter har upp 

till sex bisatser. En skribent nr 29, har nio huvudsatser och fem bisatser med otydlig interpunktion och 

några verb saknas i satserna. Alla bisatser i den texten börjar med: För att och saknar en tydlig 

kombination med huvudsats. I min matris över alla texternas kännetecken noterade jag vilka 

bisatsinledare eleverna använt och hur många gånger. När, inleder bisatser i 16 av texterna och 

förekommer 24 gånger. Därefter kommer för att, som finns i 14 texter 22 gånger. Jag 

uppmärksammade att för att ofta användes i stället för det lämpligare ordvalet därför att, så antalet för 

att är inget att lägga vikt vid. Relativbisatsen som användes i 12 av texterna, totalt 15 gånger, bland 

annat en gång i text nr 15, som visas i uppsatsen: …liten stad mindre folk som bor i xx. Författaren av 

text nr 15 använder Därför att med felaktig interpunktion, men med ett bra innehåll: Sedan flyttade jag 

till XXX. Därför att jag har släktingar (där saknas). I tabellen nedan kommer bisatsinledaren därför att 

på fjärde plats, följt av eftersom, i tio respektive fyra texter. De fem sista bisatsinledarna i tabellen 

användes enstaka gånger av några få av skribenterna i studiens dataunderlag.   

  

Kännetecken antal  

 

vanligast exempel ”utstickare”  

1:3 Bisatser, 

bisatsinledare:  

1-6 bisatser i 30 texter  när:16 texter, 24st 

för att:14 texter, 22 st  

som:12 texter, 15st  

därför att:10texter, 9st 

eftersom: 4 texter, 4st 

om: 2 texter, 3st 

innan: 1 text, 1st 

utan: 2 texter, 2 st 

där: 1 text, 2st  

vad: 1 text, 1st 

vilken: 1 text 1 st 

.., när jag reste… 

.., för att jag inte såg... 

.., som hetter xx…  

.., därför att after x år  

.., eftersom jag hade .. 

.., om man har ett.. 

Innan jag kom till … 

.., utan (att) jag vet.  

.., där man så (såg)… 

.., vad ska vi göra..  

..och vilken var min... 

nr 22: en bisats 

nr 29: 5 st bisatser, för 

att, utan huvudsatser i 

meningsbyggnaden. 

flera för att borde 

vara därför att 

Tabell 1:3. Bisatser, bisatsinledare 
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Samordningsord 

De flesta texterna, 26 stycken, använder samordning mellan satser. Och är det dominerande 

samordningsordet och används i alla 26 texterna totalt 82 gånger. Men används i tre texter, fyra 

gånger. Dessutom använder tre skribenter, så respektive eller enstaka gånger. De fyra texter som 

saknar samordning mellan satser har bisatser i sin struktur. Text nr 15 använder och en gång i sin text: 

Jag trivs i x och finnes flera lediga jobb.  

Kännetecken antal  

 

vanligast exempel ”utstickare”  

1:4 

Samordningsord 

 

26 texter har 

samordning mellan 

satser 

och: 26 texter, 82st 

men: 3 texter, 4 st 

så: 2 texter 2 st 

eller: 1 text, 1 st 

.. lokal och 

bjudade… 

.. skiner men det 

är.. 

.. mycket så jag … 

..på gatan eller 

ruliga.. 

4 texter saknar 

samordnande 

konjunktion men 

har bisatser. 

 

Tabell 1:4. Samordningsord  

Verb, hjälpverb  

Användning av hjälpverb finns i 19 av texterna i den här studien. Jag har räknat bort texter där är 

förekommer som hjälpverb och noterat där tagit används utan har. Det finns flera felaktigheter i 

skribenternas hantering av hjälpverb, men de försöker och texterna är möjliga att förstå. I tabellen 

nedan har jag listat ner verben i bokstavsordning och noterat om verbet förekommit flera gånger. De 

flesta verben har använts enstaka gånger i texterna. I text nr 15 skriver författaren: Jag skulle vilja..., 

Man kan få.., Man vill bättre leve. 

 

 Hjälpverb, antal om 

fler än 1 st 

Fler verb, antal om 

fler än 1 st 

 ”sticker ut” 

2:1 Verb: 

hjälpverb, fler 

verb 

brukar ge 

brukar inte heller ge 

började bodde  

kan få 

kan känner  

kan liver (leva) 

kan köpa 

kan inte pratade 

kan åka 

kunde se 

måste dansa  

måste göra skriva 

ska berätta  

ska laga 

ska resa  

skulle kom  

har väntade  

har varit, 3 st 

har fått, 2 st 

.varit (har saknas) 2st 

…tagit (har saknas) 

ha tjäna (har tjänat) 

hade fick  

hade skrivit  

hade inte tagit 

hade inte träffa  

hade väntade 

tänkte att flytta 

 Flera texter har 

felaktigt verbet är 

som hjälpverb. 
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skulle vilja 

vill berätta, 4 st  

ville komma  

vill går 

vill leve  

Tabell 2:1 Hjälpverb, fler verb 

Verb, reflexiva och partikelverb 

I de fyra första texterna jag analyserade förekom ett reflexivt verb och så småningom noterade jag 

också de partikelverb som dök upp. De finns i bokstavsordning i tabellen nedan. Nio texter innehåller 

reflexiva verb, endast ett av dem saknar reflexivt pronomen. Partikelverb finns i åtta texter. Text nr 15 

har inga reflexiva verb eller partikelverb att visa som exempel.    

2:2 Verb: reflexivt bjöd mig  

gifte mig  

gifta sig, 2 st 

klara mig 

kände mig, 2 st 

kände … (mig saknas) 

älskar dig 

  

2:3 Verb: 

partikelverb 

klä på  

klädde på  

komma fram  

kommer ihåg  

kom tillbaker 

se…ut 

tyckte om, 2 st 

tycker mycket om 

tycker inte om 

  

Tabell 2:2 - 2:3. Reflexiva verb och partikelverb  

Fraser 

Det är inte lätt att ha en entydig och enhetlig syn på vad begreppet ”fraser” (formulaic) innehåller, men 

jag har skrivit ner dem jag noterat på en lista i bilaga 4. Jag har skrivit listan i bokstavsordning utan att 

fastna i en solklar definition av vad som egentligen hör eller inte hör till begreppet.  

Negationer,  

Negation betraktar jag som en fras och det förekommer i tio av texterna. Text nr 15 använder flera 

negationer: Jag trivs inte.., ..inget jobb… Negationerna i de tio texterna är:  

..behöver inte.. …brukar inte heller… Det räcker inte… ..inget jobb.. Jag trivs inte…  …kan inte..  

om man inte fick.. ..tycker inte om..  ..utan jag vet.. utan problem.. 

Andra fraser jag noterat är både korta och längre. I text 15 använder skribenten både Jag trivs.. och 

Jag trivs inte… samt Jag skulle vilja… Bland korta fraser har jag noterat: mår bra… en gång till... 

kände varandra.. tycker om.., tycker mycket om… till exempel. Av andra fraser finns det rent skriftliga 

exempel som: Med hälsninger, M.V.H (i fem texter) , Jag börjar från början… Vanligaste fraserna är 
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olika skrivningar av partikelverbet tycker om (vid fem tillfällen), någon typ av hälsning (Vid tio 

tillfällen), olika skrivningar av uttrycket: för xx år sen..., (vid sex tillfällen), skulle vilja (fyra stycken), 

berätta om (fyra stycken). Det förekommer roligt formulerade fraser i några av texterna: Kolla holl 

(borde vara Hålla koll enligt sammanhanget) och Det var underbra! vilket visar en språklig lyhördhet. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Urvalet med trettio texter, skrivna av kortutbildade elever på Sfi kurs C i Nationella prov, kommer 

från olika Sfi- skolor i Storstockholmsregionen och ger studien ett brett underlag. Texterna är 

bedömda av flera olika lärare och betygsnivåerna är begränsade till E och D i urvalet. Skrivuppgiften 

kommer från fyra olika Nationella Prov mellan 2009 och 2012 och texterna är alla av typen personlig 

berättelse. Att avgränsa texterna till studieväg 2 i Sfi kurs C var viktigt, eftersom underlaget då bygger 

på kortutbildades skriftliga förmåga. Beslutet hänger samman med viljan att hitta en grundnivå för 

godkända texter utan alltför mycket skillnader i ordval, struktur eller omfattning. Det gav ett avgränsat 

underlag och därmed ett tydligare resultat för studien. Att eleverna går i studieväg 2 har ingen 

betydelse för betygen E och D. Kunskapskraven för kurs C är samma oavsett skolbakgrund (bilaga 1). 

Elever med kort skolbakgrund kan behöva lång tid på kurs C för att nå målen och det är svårt att förstå 

kursmålen och kunskapskraven utan konkretiseringar. Den här studien ger ett generaliserbart resultat 

och konkretiserar en del av den språkliga kompetens som krävs för kurs C.  

Metoden med färgkodning, analys och sammanställning av kännetecken har fungerat bra för studiens 

syfte. Vid arbetsgången med färgkodning började kommunikativ kompetens och språkliga 

kännetecken synas i texterna. De fem grammatiska kännetecken, som framkom redan vid första 

genomgången av fyra texter, stärktes allteftersom och kompletterades med fler speciella verb, fraser 

och negationer. Den utforskande, explorativa ingången till textanalysen, krävde ett öppet 

förhållningssätt till texternas språklighet. Att inte helt veta vad jag skulle komma att se var både 

spännande och krävande. Spännande eftersom jag, enligt kunskapskraven, borde hitta vissa drag i 

texterna och krävande eftersom jag som lärare lätt kunde börja tänka på språkliga detaljer eller tänka 

på vad skribenten vill säga. Beslutet att inte fokusera på korrekt respektive inkorrekt språk gjorde 

arbetet mer lätthanterligt och mer fruktbart. De grammatiska kännetecken som noterades med sina 

färger gav texten ett mycket visuellt intryck. Ett slags raster las på texten och skribenternas språkliga 

förmåga framträdde i färger.  

Färgkodningen synliggör ett skikt i textens uppbyggnad på ett tydligt och konkret sätt. Det finns olika 

skikt i texter och andra textgenomgångar kan kräva andra arbetssätt och annat fokus för att synliggöra 

textens förtjänster och brister. Att använda färger för kommunikativa, grammatiska kännetecken i 

texterna blir en konkretiserande brygga mellan språkliga, lingvistiska, grammatiska strukturer och 

textens utformning. Om en text, till exempel nr 22, har mycket orange med många huvudsatser utan 

vare sig gröna samordningsord, gula spetsställningar eller rosa bisatser sticker den ut som enklare och 

”fattigare” än andra texter i studien. Den var dock begriplig och godkänd. Om en text, nr 29 till 

exempel, har mycket rosa, med många bisatser syns det genast och det är lätt att notera om eller hur 

bisatserna kombinerats med orange huvudsats (som egentligen krävs för korrekt meningsbyggnad). 

Eleven kan få en tydlig instruktion om denna grammatik och fortsätta bearbeta den för att förstå och så 
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småningom behärska strukturen med huvud - och bisats. Via färgkodningen syns den variation i 

meningsbyggnad och i ordval som hänger samman med de kännetecken jag noterat. Till exempel syns 

variationen av tidsuttryck, vid spetsställning eller olika typer av spetsställning i sammanställningen jag 

gjorde. Användning av de gröna samordningsorden, bisatser, och senare i sammanställningen de olika 

typerna av bisatsinledare framkom också. Listan med fraser ger en inblick i den kommunikativa 

kompetensen på den här grundläggande språknivån.  

Det finns stora möjligheter att fortsätta använda färgkodningen, som ett analysverktyg, för att se 

textstruktur, syntax och variation i texter. Den är enkel för vem som helst att använda för att 

synliggöra och konkretisera en texts kvalitéer. Analysen skulle säkerligen kunna fördjupas och bli mer 

detaljerad, men jag tror det är bra att hitta olika sätt att analysera elevtexter. Det är inte bra att få alltför 

detaljerad och plottrig information på en gång. Man skulle säkert också kunna utgå från mer 

gengretypiska drag eller performansanalysens nominalfraser för en analys med hjälp av färgkodning. 

Det är bara att pröva och se om verktyget hjälper eller stjälper.     

Resultatdiskussion 

Den här studien bidrar till andraspråksforskningen genom att lyfta fram den skriftliga kommunikativa 

kompetensen och konkretisera sex kännetecken i 30 godkända texter från Nationella Provet i Sfi kurs 

C. Texterna är skrivna av kortutbildade elever och visar det relativt enkla språk eleverna använder då 

de skriver om en personlig erfarenhet. De kännetecken studien visar på tydliggör den språkliga 

förmåga eleverna förväntas ha för att nå godkänt på kursen. Kursmålen konkretiseras genom studiens 

resultat och lärare och elever får en tydligare, kompletterande bild av vad som krävs för att få godkänt 

i de skriftliga kursmålen. Studien ringar in teorier för kommunikativ kompetens, teorier hur den kan 

bedömas samt konkretiserar delar av lärares tysta kunskap angående bedömning och betygsnivåer. 

Arbetet tar också upp teorier för den språkutveckling andraspråksinlärare har och fångar in delar av det 

interimspråk som förekommer under inlärningen.        

Syns kommunikativ kompetens?  

Den kommunikativa kompetensen, som Celce - Murcia (2001) formulerar syns i hennes modell och i 

de olika delar hon tar upp. Textens struktur, dess innehåll och röda tråd och hur olika saker relaterar 

till varandra på ett lämpligt sätt finns med. Lingvistisk kunskap och hanterandet av fraser är två andra 

delar hon nämner. Resultatet av denna studie visar att delar av kommunikativ kompetens, såsom olika 

satser, satsbindning, syntax, ordval och fraser, kan synliggöras även på en enkel, grundläggande nivå 

som Sfi har i kurs C för betygen E och D. Några av studiens kännetecken ingår i Skolverkets (2012) 

text om vilka kunskapskrav lärare ska titta efter i bedömning av texter i NP (bilaga 1). Det finns fler 

kriterier, som Skolverket tar upp, som inte ingår i den här studien. Resultatet visar inte ett 

allenarådande innehåll för språklig kompetens utan visar konkreta exempel på synliggjorda 

kännetecken, i sex kategorier. Kännetecknen konkretiserar grammatiska strukturer för grundläggande 

kunskapskrav (E och D) för kurs C, allrahelst om de färgkodas.    

Ja, den syns! Textens struktur med sina meningar, satser och fraser synliggörs med de färger och den 

färgkodning jag använt. Resultatet visar att det går att synliggöra flera av områdena i Celce-Murcias 

(ibid.) modell. De tre områdena ”lingvistisk kompetens, textkompetens och fraskompetens” hänger 

ihop med textens helhetsbedömning av begriplighet, struktur, ordval och formuleringar. Sociokulturell 

kompetens framkommer egentligen bara i och med att texterna är skrivna för ett test och ska läsas av 

lärarna. All den kommunikativa kompetens Celce-Murcia (ibid.) ringar in är inte möjlig att bearbeta i 

den här studien, så varken interaktionell kompetens eller strategisk kompetens tas upp.  
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I kunskapskraven (bilaga 1) skriver Skolverket (2012) att elevens texter ska var sammanhängande och 

begripliga, med i stort sett fungerande struktur och med viss variation i ordförråd och 

meningsbyggnad. Den bedömning, gjord av andra Sfi-lärare, som ligger till grund för texterna i den 

här studien ger relevans för att texterna är sammanhängande och begripliga. Meningsbyggnad och viss 

variation i texten blir konkret och synlig med de olika kännetecknen: huvudsats, spetställd sats och 

bisats i och med färgkodningen.  

Den europeiska referensramen för språk, GERS, (Skolverket 2013 – 02 -11) skriver (för nivå A2.2 

som motsvarar Sfi kurs C) att eleven ska kunna beskriva en händelse och personlig erfarenhet enkelt 

och kort med ett grundläggande ordförråd med de vanligaste sätten att binda ihop satser och dessutom 

använda några idiomatiska uttryck. Textanalysen i den här studien visar hur elever skriftligt använder 

vanliga satser och de vanligaste sätten att binda ihop dem, på ett tydligt färgsatt sätt. Färgen grön för 

samordningsord användes i 26 av texterna. Några idiomatiska uttryck blir också synliga och finns i 

listan över de fraser som förekommit. 

Interimspråket visar elevens språkutveckling 

Jag tänker ofta på hur svårt det är att uttrycka det man vill uttrycka på ett nytt språk och beundrar alla 

de personer som dagligen brottas med detta i sin andraspråksinlärning. I det kommunikativa mötet där 

en skribent formulerar sig och där en läsare ska förstå finns i flera av texterna svårigheter eftersom 

skribenterna delvis har ett inkorrekt språk. Då texterna redan är bedömda, betygssatta och klara har jag 

enbart kunnat ägna mig åt att synliggöra språkliga kännetecken och, i viss mån, ringa in kommunikativ 

kompetens. Resultatet ger en breddad kunskap om den språkliga progression och nivå kortutbildade 

elever i Sfi kurs C har. I glappet mellan det man vill uttrycka och det man förmår formulera finns 

individens närmaste utvecklingszon, som Vygotskij (1934) och Krashen (2002) bearbetar i sin 

forskning. Interimspråket, som Abrahamsson (2009) nämner att inlärare använder finns också synligt 

vid en närmare granskning av ord och uttryck i texterna. De inkorrekta delarna i texten hör till elevens 

närmaste utvecklingszon och det eleven behöver utmanas i att bearbeta och förstå för att utveckla sitt 

språk. Eleven behöver få syn på de språkliga bristerna i formuleringen för att säkrare och mer korrekt 

kunna uttrycka det han eller hon vill. Där kommer lärarens arbete och undervisningen in.    

Slutsatser 

För bedömning 

Hur språkliga färdigheter och kvalitéer värderas, kan liknas vid en våg som behöver kalibreras för att 

väga rätt. Om vågen inte är rätt inställd kan den inte ge ett pålitligt reslutat. Om vågen inte heller väger 

med rätt skala, på rätt nivå blir inte heller mätningen korrekt. Lärares vågar kalibreras genom 

regelbunden läsning av bedömningsanvisningar, genom att diskutera bedömning av texter i 

förhållande till anvisningarna samt då de aktivt bedömer och betygssätter texter. Det finns en risk att 

olika bedömare använder olika måttstockar för bedömningen eller att måttstockar används på ett sätt 

ena gången och annat sätt vid ett annat provtillfälle, skriver Bachman och Palmer (2010). 

Bachman och Palmer (ibid.) och Weigle (2007) förordar en analytisk profil framför en holistisk – 

global bedömning, av inlärarens styrkor och svagheter, för att underlätta inlärares språkutveckling. 

Den här studien ger ett analysverktyg som kan konkretisera elevens skriftliga profil. Lumley (2002) 
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har, i en studie av hur bedömare resonerar kring texter och bedömningen av dem, ringat in att 

bedömare vid problematiska texter delvis litar på en oformulerad intuitiv känsla för texten. 

Förhoppningsvis kan färgkodning i fortsättningen vara ett redskap för att synliggöra texters struktur, 

variation och kvalité på ett mer formulerat och konkretiserande sätt.  

Hur grått är grått kan man fråga sig och ingen kan egentligen hitta ett svar förrän man kan jämföra sin 

grå färg mot en skala som gradvis ljusnar från svart till vitt. Med siffror till skalans färgtoner kan ens 

grå färg få en siffra, en poäng. Om de kännetecken studien tar upp får vara en del av en skala för betyg 

E och D på Sfi kurs C, skulle de kunna ge poäng och ge underlag för summativ, betygssättande beslut. 

Kriterier för kunskapskrav och bedömning är inte lätta att formulera. Att sen konkretisera dem är nästa 

svårighet. Texter är inte grå och har naturligtvis olika kvalitéer och bedömningskriterierna är fler än de 

studien tittar på. Men också en grå färgton kan ha olika kvalitéer av till exempel matthet eller glans, 

liten eller stor yta eller synas mot en vit, svart eller färgad bakgrund. Kriterier för att färgbestämma en 

färgton handlar inte heller bara om en aspekt. Det handlar om fler aspekter som ska vägas in. Den här 

studien visar ett sätt att konkretisera en enkel språknivå och skulle kunna ge underlag för en typ av 

skala.  

Lärares kompetens och medverkan vid bedömning måste hållas aktiv och levande på många sätt. 

Lärare skulle kunna, vid bedömning, färgkoda problematiska texter för att få syn på den språkliga 

kompetens texten har. Vid analys av en sådan text kan färgkodningen ge ledtrådar till textens 

förtjänster och konkretisera dess brister. Vid diskussioner med kollegor kan fler personer lättare få syn 

på dessa plus och minus för texten och samarbetet kan på ett smidigt och snabbt sätt ge underlag för 

summativ bedömning och beslut. Tyst kompetens kommer då att synliggöras eftersom några av de 

delar lärare tittar på i texterna kommer att synas och konkretiseras.   

För betygen E och D på Sfi C finns det med denna studie ett konkretiserat underlag av viss språklig 

kompetens. Det är inte ett allomfattande analysredskap, som löser alla problem. Men den kan vara ett 

steg på vägen mot en mer konkretiserad skala. Variationen av de sex kännetecknen i studien är stor till 

och med för betyg E och D. Kanske urvalet skulle ha begränsats till enbart E-betyget. Då hade å andra 

sidan antalet texter minskat och underlaget begränsats. För att få en tydligare skala behövs många fler 

och varierade studier av olika slag. En grundskala för de tre Sfi- kurserna B, C och D skulle vara en 

början.  

I undervisningen 

I undervisningen skulle den här studiens sätt att visa språklig kompetens och språkliga kännetecken 

kunna synliggöra språket för andraspråksinlärare. Tillsammans skulle lärare och elever kunna 

färgkoda en text med någon av de olika språkliga kännetecken som framkommit för Sfi kurs C, på 

studieväg två. Möjligheterna till att synliggöra grammatiska konstruktioner är oändliga. Lika oändliga 

som legobitarna, som kan byggas samman på mängder av sätt. Avsikten är att på den enkla basnivå 

som studieväg 2 kurs C är, konkretisera olika enkla meningar och visa hur de kan sättas samman till en 

sammansatt mening med fler huvudsatser. Från studien kan lärare välja att arbeta med sambandsordet 

och på grönt papper, till exempel, och elever kan pröva hur ordet kan göra en mening sammansatt av 

fler satser. Man kan visa rosa bisatsord och ge inläraren en tydlig signal till att konstruera en bisats 

med rätt ordföljd. En rosa bisats måste kombineras med en orange huvudsats för att bli språkligt 

korrekt Studien visar också de vanligaste bisatsinledarna, när, för att, därför att och som och kan låta 

eleverna bearbeta en i taget. Resultatet i studien ger ett underlag för lärare att sovra och avgränsa 

antalet bisatsinledare till de här fyra, för att inlärare inte ska få för många att hantera på den här 

språknivån. 
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Läraren kan färgkoda elevtexter, någon gång ibland, och sen sitta tillsammans med eleven och titta på 

de språkliga kännetecken som finns eller inte finns och de eventuella brister kännetecknen har. I denna 

formativa process kan eleven få konkret information om delar av textens struktur, dess fördelar och 

dess brister. På så sätt konkretiseras kursmålen och kunskapskraven för elever. Eleven kan via 

färgerna konkret ”se” om texten endast har korta orange huvudsatser till exempel. Från det kan eleven 

förstå att han eller hon måste träna på att foga samman huvudsatser med ett grönt och.   

I arbetet med elevernas skriftliga förmåga att formulera sig och det de egentligen vill säga syns deras 

närmaste utvecklingszon (Vygotskij 1934, Krashens 2002, Abrahamsson 2009). Lärare i 

andraspråksundervisning har ett stort ansvar i det språkliga innehåll som han eller hon tar upp.  

Vidare forskning 

Det finns många ingångar för vidare forskning efter denna studie. Studien ger en viss vägledning i 

några grammatiska strukturer som verkar ligga i det eleverna i kurs C:s har som närmaste 

utvecklingszon. En engagerad lärare, eller flera lärare i en verksamhet, skulle kunna göra sin egen 

studie och se om resultatet i deras grupper blir liknande.     

Det skulle också vara intressant att synliggöra språket på Sfi kurs B och D, studieväg två för att se 

progressionen mellan kurserna från verkliga, autentiska, texter. Alfabetiseringsundervisningens 

skrivdel skulle kunna synliggöras och innehållet i läs- och skrivinlärningen skulle kunna 

nivåbestämmas och knytas an till Sfi-kursernas språkutveckling. En studie skulle kunna undersöka 

betyg F för skrivuppgiften på ett NP kurs C och ringa in de kännetecken eller språkliga hinder, som 

stör texten för mycket. 

Jag har länge längtat efter en breddning av språkliga exempel från de inlärningsgångar som 

andraspråksforskningen talar om idag. Den här studien ger ett visst sådant underlag för Sfi studieväg 2 

kurs C. Resultatet visar sex språkliga kännetecken, med konkretiserat innehåll, från trettio texter, med 

betyget betyg E och D på NP Sfi Kurs C. Kunskapen skulle kunna fördjupas genom att fortsätta 

analysen och notera vilka verb och vilka tempus eleverna använder, hur textbindningen ser ut eller hur 

de använder ändelser och har kongruens mellan ord i satserna.       

Ett pedagogiskt utvecklingsarbete med inriktning på undervisning av kortutbildade elever i Sfi kurs C 

skulle kunna utformas. Studien ger en breddad kunskap om skriftliga delar i kursmålen och ger ett 

underlag för den grundläggande språknivå eleverna behöver bearbeta och kunna använda. Studien 

skulle också kunna inspirera till aktionsforskning just för den här målgruppen andraspråksinlärare.  
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Bilaga 2. Bild 2. GERS referensram A1.-A2.2  
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Bilaga 3. Bild 3a Text 15, färgkodning 
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Bilaga 3. Bild 3b, text 15 sammanställning 
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Bilaga 4. 

Fraser (formulaic) i texterna 1-16, 20-33, som de står i texterna 

…alla familj (borde vara: hela familjen), ..alla mina fämiljer och vänner.. 

..berätta om en… ska berätta om, …vill berätta om…2st 

…en gång till..  

Det var första gånger…första gång…Det var första gång.. 

Det är fint. Det är mycket bra. Det var underbra! 

för xx år sen…. 5st,  …xx år sen  

..hoppas jag kan …i hemma…. (frekvent fel med prepositionen förekommer) …i mitt hemland… 

Jag börjar från början…    Jag tycker att…… jämfört med…  jattglad, jättelänge,  Jag älskar dig.  

…har trivs i Sverige… jag är trivs.. jag trivs 

Kolla holl…(Hålla koll ska det vara)   ..kommer ihåg… 

..kände varandra… med varandra, ..med varandrar..  

Man kan bestäma själv. ....mannen i mitt liv. 

M. V. H.    5st  Med hälsninger, hälsningar 3st, hällsingar.. ..min bästa vän..   …mår bra.. 

När jag kom….. 

och han är hjälpsam. ..och så vidare…  

…skulle vi gärna… skulle vilja 3st,  Solen skiner, men det är kalt, som består av….. 

..ska laga mat.. ..skön natur…...…så (såg) allt som passera.. 

Tack.   ...tjäna pengar..…tycker mycket om…2st,  tycker om…, tyckte om.. tyckte mycket om..  

..tå lunt..(ta det lugnt) 

…vara med om… 

Äntligen skulle jag 
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