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Sammandrag  

Performansanalysen är en metod att synliggöra andraspråkselevers utveckling inom 

språkliga strukturer och metoden lämpar sig för både skriftligt och talat språk. Det är 

inte alltid nödvändigt att genomföra en fullständig performansanalys utan ibland kan det 

räcka med att fördjupa sig inom ett eller några områden. 

Lix står för läsbarhetsindex och är ett instrument för att mäta en texts svårighetsgrad och 

graderas i fem olika nivåer. Lix mäter de ytliga strukturerna i en text till skillnad från 

performansanalysen som går mer på djupet. I lix har jag valt att mäta texternas läsbarhet 

och resultaten visar på en lite annorlunda utveckling jämfört performansanalysen vilket 

kan vara intressant att se. I performansanalysen har jag valt att fördjupa mig i 

nominalfraser och konnektorer som speglar textbindningen. Materialet är hämtat från 2 

elever som har skrivit 4 texter vardera och löper under en 2-års period. Analysen börjar 

med att nivå-bestämma texterna utifrån de olika nivåerna i performansanalysen. 

Resultaten visar tydligt elevernas språkutveckling inom de områden i 

performansanalysen jag valt att fördjupa mig i.  

 

 

Nyckelord 

Performansanalys, nominalfraser, konnektorer, konnektivbindning och läsbarhetsindex. 

 

Title in English: Analysis of Language Development 

Using connectors and noun phrases to implement parts of a performance analysis of 

second language texts.  

 

Tackord 

Tack till min handledare Gisela Håkansson och till Gudrun Svensson för alla goda råd 

och välmenande ord. 
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1 Inledning  

Hur ska en lärare kunna bedöma på vilken nivå en andraspråkselev befinner sig på utan 

att ställa för stora krav på elevens språkutveckling, som Lgr11 talar om (Skolverket, 

2011)?  Andraspråkselever har krav på sig från läroplanen att bland annat lära sig skriva 

och binda ihop texter och kraven ökar för varje betygsnivå. I läroplanen står följande 

kunskapskrav för betyget E i årskurs 9: ”Eleven kan skriva olika slags texter med viss 

språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till 

texttyp, språkliga normer och strukturer” (Skolverket, 2011).  En bedömningsmodell 

som används för att bedöma andraspråkselevers språkliga utveckling är 

Performansanalysen. Performansanalysen är en metod att synliggöra en elevs 

språkutveckling i grammatiska strukturer och används inom svenska som andraspråk. 

Genom performansanalysen värderas och bedöms avvikelser i elevens språk på ett 

konstruktivt sätt (Källström, 2012). Performansanalysen ser andraspråksinlärningen som 

en dynamisk process där eleven aktivt prövar sina hypoteser i språkliga strukturer. Fel 

som eleven gör visar på en inlärningsprocess (Bergman, Sjöqvist, Bulow & Ljung, 

1992).  I Tankarna springer före menar Abrahamsson & Bergman att det inte alltid 

behövs göras en heltäckande analys utan det kan räcka med att fokusera på några få 

områden (Abrahamsson & Bergman, 2005:46, ff.). Oavsett om det görs en heltäckande 

analys eller inte, är performansanalysen en metod att använda i undervisning och 

bedömning. Performansanalysen innehåller bland annat analys av nominalfraser, 

verbfraser, prepositionsfraser och konnektorer (Abrahamsson & Bergman, 2005). Min 

analys syftar just till att synliggöra 2 elevers utveckling inom vissa språkliga strukturer 

genom att använda delar av performansanalysen. De strukturer jag har fokuserat på är 

nominalfraser och konnektorer. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med analysen är att visa genom att använda delar av performansanalysen vilken 

nivå elevens grammatiska strukturer befinner sig på och hur elevens textbindning ser ut. 

Jag har även analyserat texterna i lix för att se vilken svårighetsgrad texterna befinner 

sig på. Jag har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 Hur ser elevens grammatiska strukturer ut inom nominalfraser och konnektorer i 

respektive text och hur har detta utvecklats under fyra terminer? 

 Vilket läsbarhetsindex har respektive text och hur har det utvecklats under fyra 

terminer? 

Jag har valt att fokusera på nominalfraser och konnektorer i de grammatiska 

strukturerna. Dessa delar av en performansanalys ger en tydlig bild av en elevs 

språkutveckling och är viktiga för elevens fortsatta textproduktion. 

 

2 Bakgrund 

Här kommer jag att först skriva lite kort om tidigare forskning om performansanalys 

som långtidsstudie. Sedan kommer jag att presentera vad performansanalysen innebär 

följt av en tabellsammanställning. Vidare förklaras konnektorer och konnektivbindning 

och kapitlet avslutas med en kort presentation av lix. 

  

2.1 Tidigare forskning 
 
Bergman och Abrahamsson menar att analyser av språket är viktigt under alla stadier i 

språkutvecklingen och rekommenderar analyser på både muntligt och skriftligt språk. 

Bergman och Abrahamsson menar att äldre elever kan vara mer utvecklade inom 

skriftspråket än inom den muntliga delen ( Bergman & Abrahamsson, 2004). Olika 

delar av språket utvecklas olika fort och därför är det viktigt att regelbundet genomföra 

performansanalyser. Genom regelbundna analyser kan språkutvecklingen följas och en 
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bra grund finns för fortsatt planering av verksamheten och elevens vidare 

språkutveckling (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005). 

 

Gerardo Berríos har gjort en undersökning på andraspråkselever under tolv veckor. 

Dessa elever befinner sig vid tillfället i den första nivån i performansanalysen och är 

således nybörjare. Syftet med undersökningen var att se hur långt deltagarna når under 

denna period. Resultatet visar inga övergångar till någon högre nivå inom 

performansanalysen. Eleverna visar små framsteg inom nybörjarnivån. Vissa aspekter i 

performansanalysen utvecklas hos eleverna men framstegen är för små för att kunna nå 

upp till en högre nivå (Berríos, 2008). 

 

Våren 2003 genomfördes en studie på andraspråkselever där syftet var att synliggöra 

deras språkutveckling, med hjälp av performansanalysen (Axelsson, Rosander & 

Sellgren, 2005). Studien syftade också till att visa hur pedagoger använder 

performansanalysen i sin verksamhet. Resultaten visar att alla pedagoger som ingick i 

studien anser att det är viktigt att analysera och dokumentera språkutveckling. Dessa 

pedagoger anser att performansanalysen är ett väl fungerande redskap för att följa 

språkutveckling under en längre tid. I utvärderingen Stärkta trådar finns utvecklingen 

hos två barn att läsa om, där de har följt barnen under 1 år respektive 3 år. Resultaten av 

analyserna visar att performansanalysen är ett bra verktyg för att synliggöra 

grammatiska strukturer under tid (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005). 

 

2.1.1 Performansanalys  

Den första bedömningsmallen presenterades i ”Två flugor i en smäll – att lära (på) sitt 

andraspråk” (Bergman m.fl. 1992). Den modellen kom till då pedagoger saknade bra 

bedömningsmatriser som inte fokuserade på elevens brister och vad eleven gjorde fel. 

Tidigare försök att beskriva andraspråksutveckling lade just fokus på brister och fel i 

elevens utveckling. Performansanalysen uppmärksammar istället de kunskaper eleven 

faktiskt har förvärvat och ser det som en möjlighet till en fortsatt utveckling av språket. 

Performansanalysen kan användas på både skrivna texter och transkriberat talspråk och 

ger en heltäckande bild av var eleven befinner sig i sin språkutveckling. Med hjälp av 

den informationen blir det enklare att gå vidare med nya utmaningar för elevens 
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språkutveckling och kan mycket väl användas i pedagogiska samtal med elev och/eller 

föräldrar, vid till exempel utvecklingssamtal (Löthagen, Lundenmark & Modigh, 

2008:51, ff.). . Performansanalysen kan användas som ett instrument för både diagnos 

och prognos i elevens språkutveckling. Diagnos används för att se var eleven befinner 

sig i sin utveckling och prognosen kan användas för planering av framtida utveckling 

och undervisningsinnehåll (Bergman & Abrahamsson, 2004:606, ff.). 

 

Nedan följer en kort sammanfattning av de olika nivåerna i performansanalysen. 

Performansanalysen utgörs av 3 färdighetsnivåer som Skolverket har fastställt:  

Nybörjarnivå, Mellannivå och Avancerad nivå (Bergman & Sjöqvist, 2000).  

Nybörjarnivån 

På den här nivån är språket enkelt och kontextbundet, vilket innebär att språket inte 

räcker till för att tala om abstrakta saker eller händelser. På denna nivå återfinns mycket 

upprepningar, överanvändning och nybildningar. Nominalfraserna är enkla och består 

mest av ett substantiv men enstaka attribut kan förekomma. Vanliga substantiv fungerar 

med plural, bestämdhet och genus. 

Mellannivån 

På mellannivån ökar ordförrådet och eleven kan uttrycka sig på ett mer aktivt sätt. 

Korrekthet och komplexitet är i hög grad beroende av varandra på den här nivån och om 

svårigheten ökas för fort rubbas även korrektheten i språket. Nominalfraser byggs ut 

med både framförställda och efterställda attribut. Enklare fraser böjs på rätt sätt. 

Svårighetsgraden kan medföra viss osäkerhet vid bl.a. genus och plural. 

Avancerad nivå 

På den avancerade nivån kan eleven nu använda språket på en abstrakt nivå. Ordförrådet 

har ökat och orden är valda med mer precision än på mellannivån. Nominalfraserna 

byggs ut med både framförställda och efterställda attribut, flera bestämningar, utan att 

störa flytet och korrektheten i språket. Eleven klarar att välja enkla eller utbyggda 

nominalfraser utifrån en stilistisk nivå (Bergman & Abrahamsson, 2004:608, ff.). 

På nästa sida kommer en tabell över nivåerna i performansanalysen och förkortningar 

som förekommer är: NP som betyder nominalfras och VP som betyder verbfras.  
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Tabell 1. Sammanställning av nivåerna i den språkliga delen av bedömningen (Bergman & 

Abrahamsson, 2004:611, ff.).   

Nybörjarnivå Mellannivå Avancerad nivå 

NP: Lexikon: basord 

Enkla NP 

Genus, bestämdhet, plural 

växer fram 

Få prepositioner 

 

Få pronomen, ofta överanvända 

Få adjektiv 

Adjektiven börjar 

kongruensböjas 

 

 

Basord + utbyggnadsord 

Utbyggda NP 

Inkonsekvens i genusval 

Ibland fel ändelser 

Säkerhet och variation i 

användning av prepositioner 

Få pronomen, vanligen korrekt 

använda 

Fler adjektiv 

Enstaka adjektivändelser blir fel 

Mer utbyggnadsord 

Även komplexa nominalfraser 

korrekt böjda 

 

Större variation och säkerhet vid 

prepositionsanvändning 

 

Säkerhet vid växling mellan 

substantiv och pronomen 

Fler adjektiv, vilket möjliggör en 

mer levande beskrivning 

 

 

 

 VP: Lexikon: vanliga verb, 

basord 

Enstaka vanliga partikel-verb 

Enkla tempus 

Även mindre vanliga verb, 

utbyggnad 

Fler partikelverb     

Enkla och sammansatta tempus 

                        

Säkerhet vid verbanvändningen 

Ökad säkerhet vid användning av 

partikelverb 

Säkerhet i tempus-användningen 

Adverbial: Mest tid, sätt, rum Fler adverbialtyper Större variation 

Syntax: Enkel 

meningsbyggnad 

Mest SVO 

Osäkerhet vid spets-ställning 

Komplicerad meningsbyggnad 

Flera bisatser 

Spetsställda bisatser och sats-

förkortningar 

Meningsbyggnaden mer varierad 

vilket ger möjlighet att uttrycka 

sig med skenbar enkelhet 

Diskurs: Textbindningen 

enkel 

Ex. och, men, sen, när 

Textbindningen börjar fungera Smidig textbindning 
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I de olika nivåerna kan fokus ligga på vissa komponenter för att göra en smidig och 

ändå ganska heltäckande analys. En komponent är nominalfraser vilket är fraser med 

substantiv eller pronomen som huvudord och dessa kan ha framförställda och/eller 

efterställda attribut. Nominalfraserna kan även sammanföras med adjektivfraserna och 

används med fördel för att se orden i ett större sammanhang. På det här sättet undviks 

upprepningar av samma ord i flera olika grammatiska funktioner (Abrahamsson & 

Bergman, 2005:45, ff.). I början av utvecklingen består nominalfraserna nästan enbart 

av enkla substantiv. Pronomen och böjningsändelser finns inte med utan kommer senare 

i utvecklingen. När ordförrådet börjar öka kan man se att attributen dyker upp. På en 

avancerad nivå finns både framförställda och efterställda attribut på ett korrekt skrivet 

sätt. (Abrahamsson & Bergman, 2005:38,ff). 

 

Sambandsord är viktiga för att binda ihop satser och meningar och kallas konnektorer. I 

början används de vanligaste orden och, men. Ordet sen används till en början bara som 

att binda ihop två satser, precis som i talspråkliga sammanhang men senare i 

utvecklingen används ordet mer för att visa på en tidsföljd. När textbindningen 

utvecklas används en mer varierad användning av konnektorer och på avancerad nivå 

blir texten lätt att läsa och satsbindningen är smidig och varierad. (Abrahamsson & 

Bergman, 2005:40, ff.). 

 

Konnektorerna är viktiga för utvecklingen av genre-skrivandet, då de används för olika 

syften i en text. Detta menar även Eija Kuyumcu (Kuyumcu, 2004) då hon talar om 

vikten av ett språkutvecklande arbetssätt inom genrer i skolan. Eija menar att elever 

måste få lära sig behärska de olika delarna inom betydelse och form för att kunna 

sammanfoga delarna till större enheter (Kuyumcu, 2004:580 ff.). För andraspråkselever 

som behöver ”diskurskompetensen” (Kuyumcu, 2004:580 ff.) är detta ännu viktigare för 

att kunna lära sig skriva en sammanhängande text. Sedan anger en tidsföljd i berättande 

texter, och lägger bara till ny information utan att visa på någon tidsrörelse vilket är 

typiskt för beskrivande texter. Texter som innehåller men, å andra sidan handlar mer 

om argumentation. Ord som eftersom pekar mer på texter av det utredande slaget 

(Hellspong & Ledin, 1997:20, ff.). 
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2.1.2  Konnektorer och konnektivbindning   

Konnektorer och konnektiver är språkliga markörer i en texts koherens (sammanhang) 

och dessa markörer är en form av textbindning som kallas konnektivbindning. 

Undersökningar har visat att andraspråkstexter tenderar att ha begränsade 

textbindningsval och högre generaliseringar av konnektorer (Jansson, 2000). Att 

använda olika konnektorer mellan satser för att sedan binda ihop en text är därför viktigt 

för andraspråkselever att lära sig, vilket också finns med i skolans läroplan (Skolverket, 

2011). Följande citat är ett kunskapskrav för betyget E i svenska som andraspråk i 

årskurs 9: ”Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel 

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

strukturer” (Skolverket, 2011). Textbindningen går från, betyget E, enkel till utvecklad 

för betyget C och avslutas med välutvecklad för betyget A (Skolverket, 2011). 

Konnektorerna kan stå mellan två satser eller också kan de inleda en sats. Konnektorer 

består ofta av konjunktioner eller subjunktioner och skillnaden mellan dessa är att 

subjunktioner fungerar som bisatsinledare. Konjunktioner binder ihop satser av samma 

slag medan subjunktioner binder ihop två olika satser, t.ex. ”Mamma brer en smörgås 

och pappa kokar kaffe”. Konjunktionen ”och” binder ihop två huvudsatser. ”Mamma 

brer en smörgås eftersom hon är hungrig” har en subjunktion som konnektor och 

”eftersom” binder ihop två olika satser, huvudsats och bisats (Abrahamsson & 

Bergman, 2005). 

Konnektivernas funktion är att binda ihop en text som helhet och ge ett sammanhang. 

Jämför till exempel: Lisa arbetar och hon är sjuk och Lisa arbetar trots att hon är sjuk. 

I första meningen är och en konnektor som binder ihop två huvudsatser. I andra 

meningen finns konnektiven trots att som visserligen binder ihop två satser också visar 

på ett sammanhang mellan satserna. Samtidigt ger det en bild av hur jobbigt det kan 

kännas för Lisa, att jobba medan man är sjuk.  Konnektiver kan bestå av konnektorer 

men de kan även bestå av olika adverb som anger orsak eller slutsats i texten (Hellspong 

& Ledin, 1997). Inom konnektivbindning finns, enligt Hellspong & Ledin (1997) fyra 

huvudgrupper: 

- Additiva konnektiver anger tillägg i en text, t.ex. ”och, dessutom, eller, där”. 

- Temporala konnektiver talar om ett tidsförhållande i texten, t.ex. ”när, då”. 
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- Adversativa konnektiver visar på någon form av motsats i texten, t.ex. ”men, 

dock, trots att, ändå”. 

- Kausala konnektiver anger orsak av något slag i en text, t.ex. ”eftersom, därför, 

så att, för att”. 

Additiva konnektiver visar att det som sägs hänger ihop med något som tidigare sagts 

och där spelar de temporala också in för att visa ett tidsförhållande, vilket styr textens 

förlopp. Adversativa och kausala konnektiver är starkare än de andra två grupperna då 

de ofta ger ett starkare sammanhang och visar på bl.a. konsekvenser, problem och 

motsättningar (Hellspong & Ledin, 1997:88 ff.). De här fyra grupperna av 

konnektivbindning kan även användas för olika framställningsformer i en text, alltså 

olika genrer. Hellspong & Ledin (1997) talar också om olika länkningar mellan satser: 

Additiv länkning ger ny information och används mycket i beskrivande texter. 

Temporala länkningar är av en mer berättande karaktär i en text. Adversativa länkningar 

hör samman med argumenterande texttyper. Kausala länkningar hittas mycket i texter 

av det utredande slaget. Dessa olika framställningar av länkningar är oftast inte speciellt 

åtskilda utan de vävs samman i en text. Värdet med att dela upp dessa länkningar är att 

det blir lättare att se hur en text är uppbyggd (Hellspong & Ledin, 1997). 

2.1.3 LIX 

LIX står för ”läsbarhetsindex” och kom till som en metod för att mäta texters 

svårighetsgrad. Lix är ett välkänt index i Sverige och togs fram av pedagogikforskaren 

Carl-Hugo Björnsson (NE, 2016). Formeln i Lix grundar sig på andelen långa ord och 

antalet ord/mening. Lix tar ingen hänsyn till textens disposition eller innehåll utan mäter 

bara de ytliga egenskaperna i texten. Lix är inget som ingår i performansanalysen. Jag 

har valt att analysera texterna i Lix för att se frekvensen på ord som eleven använder. 

Lix formeln ser ut följande:  

            Antal meningar (M):  

            Antal ord (O):  

            Antal ord med fler än 6 tecken (L): 

            Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M):  

            Andel långa ord (Lo = L / O * 100):  

            Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 
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Lix har en skala som går upp till 60 som är det högsta och svåraste en text kan ligga på. 

Ett läsbarhetsindex kan hjälpa till att välja texter i t.ex. skolans olika nivåer men kan 

även användas som hjälp för en journalist att skriva sin text på ett begripligt språk. 

Skalan är indelad i fem olika kategorier och de ser ut som följande:  

< 30 Mycket lättläst, barnböcker 

30 - 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

40 - 50 Medelsvår, normal tidningstext 

50 - 60 Svår, normalt värde för officiella texter 

> 60 Mycket svår, byråkratsvenska 

(NE, 2016). 

 

3 Metod och material 

Analysen är en kvalitativ studie (Denscombe, 2009:367, ff.). som löper över 2 år.  

Materialet består av 8 texter som är skrivna av 2 elever, 4 texter/elev. För enkelhetens 

skull har jag döpt eleverna till bokstäverna T och M. Första och sista texten av varje 

elev, text 1 och text 4, återfinns i slutet som bilagor. Materialet har jag fått genom en 

studiekamrat som har elever på flera olika nivåer. Jag har ingen språklig 

bakgrundsinformation för dessa elever, vilket gör att jag inte lägger in några tidigare 

värderingar i analysen. Texterna är hämtade från 4 olika kurser inom andraspråk där 

eleverna är vuxenstuderande.  

1. Gruv – Grundläggande vuxenutbildning 

2. Sva 1 – Svenska som andraspråk kurs 1 

3. Sva 2 – Svenska som andraspråk kurs 2 

4. Sva 3 – Svenska som andraspråk kurs 3 

Från min studiekamrat fick jag flera texter at välja på och ett skäl till att jag valde just 

dessa texter att analysera var att eleverna höll sig ungefär inom samma genre. Elev T 

skriver argumenterande texter och elev M håller sig inom berättande texter. Texterna 

valdes också ut för att få se hur utvecklingen har framskridit genom kurserna, dels 

utvecklingen av grammatiska strukturer och dels för texters konnektivbindning. 
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Metoden för att se den grammatiska utvecklingen har varit att använda 

performansanalysen där man kan se strukturer på olika nivåer 

I de grammatiska strukturerna har jag valt att fokusera på nominalfraser, prepositioner 

och konnektorer.  När jag har analyserat nominalfraserna har jag även inkluderat 

adjektivfraserna för att se attributens utbyggnad. Att sammanföra adjektivfraserna med 

nominalfraserna gör att orden ses i ett större sammanhang och dessutom slipper man 

lista samma ord på flera ställen (Abrahamsson & Bergman, 2005:45, ff.).  I de 

framförställda attributen har jag även tagit med bestämd artikel då det kräver lite mer 

förförståelse av eleven än enbart obestämd artikel. Prepositionerna har jag tittat på som 

enskilda företeelser och inte som hela fraser. Detta för att se hur eleven kan använda 

prepositioner och om variationen blir större med tiden. Konnektorer listas också i en 

performansanalys. Jag ville se vilka konnektorer som används då dessa utgör en grund 

för konnektivbindning i en text och som gör att texten får ett bra flyt. Jag har både tittat 

på enskilda konnektorer och konnektorer som konnektiver, för att se hur textbindningen 

utvecklas (Hellspong & Ledin, 1997).  

 

I performansanalysen har jag lagt fokus på nominalfraser, prepositioner och konnektorer 

men jag har även tittat på andra lexikala strukturer som adjektiv, verb och partikelverb. 

Fel som t.ex. stavfel och ordföljdsfel har jag inte tagit någon notis alls om på grund av 

att jag vill se den grammatiska nivån i sin helhet. Att bortse från stavfel är något som 

Abrahamsson & Bergman (2005:49) rekommenderar eftersom det är undersökningen av 

djupare strukturer som är viktigare än stavningen. När jag nämner vilken nivå eleven 

befinner sig i gör jag det enbart utifrån de moment jag har analyserat. Dessa 

nivåbestämningar ska inte tas för absoluta sanningar utan då behövs en komplett 

performansanalys genomföras på texterna. En sammanfattning av de grammatiska 

strukturerna återfinns efter varje textanalys.  

Texterna har även analyserats i Lix för att få fram ett läsbarhetsindex. Faktorer som 

meningslängd och ordlängd visar enligt lix på grammatisk komplexitet och eventuella 

svårigheter med ordförrådet (NE, 2016). 
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4. Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets råd om god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2016) har 

jag anonymiserat eleverna och deras texter genom att ta bort namn och fotografier. Allt 

som kan härledas till eleverna är konfidentiellt och kommer inte att ses eller användas 

av någon annan än mig. Eleverna har blivit informerade om detta och har dessutom fått 

skriva på ett samtyckesförstånd, se bilaga, där de godkänner att deras texter används i 

denna analys. Eleverna har även fått information om att de när som helst kan återkalla 

samtycket och avbryta analysen av sina texter.  

För anonymitetens skull har jag döpt eleverna till M och T. Texterna har döpts till 

elevens bokstav och nummer efter vilken kurs texten är hämtad ifrån: 

 

T1 = elev T och text skriven på Gruv       M1 = elev M och text skriven på Gruv 

T2 = elev T och text skriven på Sva 1  M2 = elev M och text skriven på Sva 1 

T3 = elev T och text skriven på Sva 2  M3 = elev M och text skriven på Sva 2 

T4 = elev T och text skriven på Sva 3  M4 = elev M och text skriven på Sva 3 

 

 

 5 Resultat 

Här kommer jag att presentera analyserna av de olika texterna, en elev i taget. Först 

kommer en kortfattad information om textens genre och innehåll. Sedan kommer en 

sammanställning av nominalfraser, prepositioner, genus/numerus/species och 

konnektorer/konnektivbindning. Efter varje sammanställning följer en sammanfattning 

och nivåbedömning. Sist kommer en tabell över alla texters nivåer: 1= nybörjarnivå, 2 = 

mellannivå och 3 = avancerad nivå. I de fall där eleven visar tydliga tecken på att vara 

på väg in i nästa nivå har jag numrerat det som till exempel 1,5. I avsnitt 5.2 kommer 

texterna redovisas kort hur en lix-analys finner texternas läsbarhet tillsammans med en 

tabell. 
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 5.1 Performansanalys och konnektorer 

 

Elev T:s språkutveckling 

Text T1 

Text T1 är en argumenterande text i form av insändare. Texten är relativt kort och är ett 

svar på en tidigare insändare om Facebook. 

 

Nominalfraser 

Nominalfraserna i T1 är enkla och huvudordet består till mesta del av konkreta 

substantiv men det finns även några abstrakta substantiv med, t.ex. dag, fördel, nackdel. 

Försök att bygga ut NF finns vilket man kan se i meningen: ”… jättepositiva saker”, 

trots lite talspråksuttryck. De framförställda attributen består mest av possessiva 

pronomen som mina, deras och sina men några få adjektiv förekommer, t.ex. positiva, 

bra och gamla. De efterställda attributen är inte så många och de består av relativsatser, 

till exempel släktingar som finns utomlands. 

 

Prepositioner 

Prepositionerna är få och utgörs huvudsakligen av på, med och framför men visar på en 

säkerhet av de prepositioner T använder i sin text T1. 

 

Genus, numerus och species 

Genus, numerus och species fungerar för T även om viss inkonsekvens finns, t.ex. alla 

folk där T antagligen menar allt folk och sina arbeta vilket ska vara sina arbeten. 

 

Konnektorer och konnektivbindning 

Konnektorerna består av de vanligaste och fokus läggs vid och, som. Övriga 

konnektorer, om, att, eller, används inte lika ofta men används på ett korrekt sätt. 

Konnektivbindningen utgörs av konnektorerna som ovan. Dessa utgör en additiv roll i 

texten vilket kan vara en ganska svag bindning mellan satser. T.ex. och visar på att ny 

information läggs till i texten och som visar på ny information som hör ihop med 

föregående information i texten. Den additiva textbindningen fungerar, orden  som och 

och upprepas ganska mycket men det är inget som stör textens helhet. Om förekommer 
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några gånger också, vilket visar på en förståelse hos eleven på orsaksförhållande, så 

kallad kausal textbindning, t.ex. ”…om hon använder Facebook som spel…”. 

Valet av konnektorer och konnektiver passar bra till texten som är skriven inom genrén: 

argumenterande, där ny information läggs till genom argument. 

 

Sammanfattning 

I text T1 befinner sig T på nybörjarnivån vad gäller NF, adjektiv, prepositioner och 

konnektorerna. Däremot visar T en högre nivå på att kunna använda genus, numerus 

och species och dessa moment hör hemma i mellannivån. På nybörjarnivå kan man se 

att adjektiven är de mest frekventa, bra, dumma, gamla, trött. Pronomen håller sig till 

possessiva och några, alla. Prepositionerna är enkla och anger mest tid/rum, på, med, 

framför men används korrekt. De additiva konnektorerna och, som upprepas ganska 

mycket och det finns ingen större variation mellan andra konnektorer. På mellannivån 

kan man se att T behärskar genus, numerus och species. Några försök att bygga ut 

nominalfraserna finns där de efterställda attributen utgörs av relativsatser. Sammantaget 

befinner sig T på en nybörjarnivå men visar tecken på mellannivå. 

 

Text T2 

Text T2 är en argumenterande text i form av en insändare. Texten handlar om 

besprutning av frukt. 

 

Nominalfraser 

Nominalfrasernas huvudord består i T2 till största del av konkreta substantiv men även 

en del abstrakta återfinns. Nominalfraserna byggs ut, mest genom pronomen i de 

framförställda attributen, deras fruktprodukter, sin pappa. Några adjektiv används 

också i de framförställda attributen, t.ex. elak och omänsklig. T använder sig av både 

framförställda och efterställda attribut och på några ställen hittar man både och i samma 

nominalfras: 26 olika bekämpningsmedel som dem använder i frukt. De efterställda 

attributen består mest av relativsatser men även något adverb förekommer, där hemma. 

 

Prepositioner 

T varierar mellan de vanligaste och fokus ligger på: på, i, med, till och dessa används 

med större säkerhet. 
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Genus, numerus och species 

Genus, numerus och species fungerar i stort sett helt korrekt. En viss osäkerhet kan ses 

över ordet folk. T skriver rika folk då det ska vara rikt folk eftersom det heter ett folk. T 

har anammat böjningsmönster för adjektiv i plural och använder det även på ord som 

betecknar många. 

 

Konnektorer och konnektivbindning 

Många av konnektorerna består av som, och. Detta kan göra att texten i T2 uppfattas 

som ett uppradande av fakta då dessa ord är additiva, alltså bara lägger till ny 

information. T använder sig av några andra konnektorer som inte används lika frekvent 

men de bidrar till ett bättre flyt i texten, t.ex. ”Dole vill bespruta frukt för att …”. Här 

fungerar textbindningen på en kausal nivå, vilket innebär ett orsaksförhållande mellan 

satserna. 

 

Sammanfattning 

I den andra texten, T2, använder T grammatiska strukturer som ligger ganska 

genomgående på mellannivån. T har utbyggda nominalfraser med både framförställda 

och efterställda attribut, till exempel så många barn som dör av cancer i världen. 

Genus, numerus och species fungerar.  T använder några adjektiv och en viss osäkerhet 

finns vid rika folk, vilket är ett ganska logiskt fel. T har anammat pluralböjningen i 

adjektiven. Fler verb används och även flera partikelverb finns, ha koll på, tänker (bara) 

på och vakna till. De vanligaste additiva konnektorerna och, som upprepas ofta, men det 

finns även kausala som till exempel om, för att. T visar tecken på att textbindningen 

börjar fungera vilket också är ett steg i mellannivån.  

 

Text T3 

Text T3 är en argumenterande text som handlar om ökande brottslighet. 

 

Nominalfraser 

I T3 består huvudorden av pronomen, konkreta och abstrakta substantiv, tillexempel: 

någon, jag, man, statsminister, brottsligheten. De framförställda attributen är ganska 

enkelt utbyggda och innehåller mest pronomen men också en del adjektiv så som 

hårdare, dåliga. De efterställda attributen är färre men mer utvecklade och består mest 
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av relativsatser, folk som begår brott. Även om viss osäkerhet förekommer vid 

utbyggda nominalfraser visar T på stor säkerhet på de efterställda attributen. 

 

Prepositioner 

T använder flera olika prepositioner på ett varierat sätt, till exempel med, på, i, till men 

även några andra förekommer, under, hos. 

 

Genus, numerus och species 

Viss osäkerhet syns vid ordet straff, t.ex. en bra straff, hårdare straffar. Det kan visa på 

att T har anammat grammatiska böjningsmönster och överanvänder dem. Det kan också 

vara så att T har blandat ihop lagens ett straff med fotbollens en straff. 

 

Konnektorer och konnektivbindning 

Konnektorerna är många och varierade, vilket bidrar till en bra text- och 

konnektivbindning. Konnektivbindningen består av bland annat adversativa konnektiver 

som anger medgivande, t.ex. tjuvarna kommer stjäla ändå.  

Temporala konnektiver finns också, t.ex. När folk hör.. och det visar på ett 

tidsförhållande i satsen. Textbindningen ger ett bra flyt genom texten och konnektiverna 

passar bra till en text som styrs av fakta och argumentation. 

 

Sammanfattning 

I text T3 befinner sig T grammatiskt i mellannivån men visar även på en del strukturer 

som återfinns i den avancerade nivån. Exempel på att eleven befinner sig på 

mellannivån är att pronomen används, till exempel varje dag, vårt samhälle. Flera verb 

förekommer och eleven använder även partikelverb, sysslar med, gå ut, lära (sig) av. 

Eleven bygger ut nominalfraserna med både framförställda och efterställda attribut, till 

exempel på brottslighet som ökar hela tiden i Sverige. Genus, numerus och species 

fungerar. Konnektorerna är flera och varierade, och, för att, vilket, genom att. En 

struktur som återfinns inom den avancerade nivån är att eleven använder fler adjektiv, 

till exempel mer aggressiva, en pålitlig sida. 
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Text T4 

Text T4 är en argumenterande text som handlar om språk och makt. 

 

Nominalfraser 

I den fjärde texten, T4, är huvudorden i nominalfraserna mycket varierat mellan 

abstrakta och konkreta substantiv, språket, våld – prästerna, advokater. Pronomen man 

förekommer ganska frekvent i slutet av texten där T skriver mer fritt och 

kontextobundet, vilket kan tyda på en mer avslappnad hållning till språket. De flesta 

attributen är framförställda men en del efterställda förekommer i form av relativsatser 

till exempel: med människor som är okunniga. De flesta framförställda attributen 

innehåller enstaka ord men några mer utbyggda kan också ses, jämför t.ex. hela världen 

och poltitiska akademiska/vetenskapligt språk. Attributen innehåller en del adjektiv 

som till exempel: ett enklare språk och politiska maktspråk. 

 

Prepositioner 

Prepositionerna varieras mellan de vanligaste, i, med, på. Några andra förekommer vid 

enstaka tillfällen. 

 

Genus, numerus och species 

Genus, numerus och species fungerar nästan fullt ut men viss osäkerhet syns vid rätt 

språkkoden. T visar ändå förståelse för mönstret och kan använda det på ett konsekvent 

sätt, t.ex. språkmakten. 

 

Konnektorer och konnektivbindning 

T har stor bredd på konnektorerna. Textbindningen flyter bra och visar på konnektorer 

från alla huvudgrupper med konnektiver: additiv: och, där, temporal: när, då, kausal: 

för att, även om och adversativ: men. Detta kan tyda på att T börjar utveckla en stilistisk 

känsla för samband och hur textbindningen kan göra texten smidigare. 

 

Sammanfattning 

I text T4 finns grammatiska strukturer som visar att T är på god väg in i den avancerade 

nivå, men huvudsakligen håller det mesta sig ännu inom mellannivån. Tecken på den 
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avancerade nivån är att flera adjektiv används, till exempel: okunniga, religiösa, 

komplicerat. Genus, numerus och species fungerar i stort sett helt korrekt, till exempel: 

många sådana brev, många politiker, komplicerat språk, sin befolkning. 

Textbindningen sker ofta med hjälp av relativt pronomen som eller pronominella adverb 

som till exempel där. T använder sig av många olika konnektorer i sin textbindning 

vilket ger ett bättre flyt i texten och för den framåt, till exempel bland annat, så, genom 

att, utan, istället för. 

 

 

Elev M:s språkutveckling 

Text M1 

Text M1 är en berättande text i form av en bokrecension. 

 

Nominalfraser 

I den första texten av M, M1, består huvudorden i fraserna mest av konkreta substantiv, 

pronomen eller egennamn. Lite mer abstrakta huvudord återfinns i slutet av texten när 

M uttrycker egna tankar, relation, känslor, tanke. Det finns både framförställda och 

efterställda attribut, svart lådan och en flicka som heter Myggan. Där både framförställt- 

och efterställt attribut förekommer i samma fras används de oftast korrekt men viss 

osäkerhet anas vid nere vatten lite djupare i skogen. Några adjektiv förekommer i de 

framförställda attributen: hennes underbar ler, en liten stund. 

 

Prepositioner 

M varierar mellan ganska många och de används oftast med säkerhet men lite osäkerhet 

vid t.ex. i Arons rum, där det borde vara in i Arons rum. 

 

Genus, numerus och species 

Genus, numerus och species fungerar nästan helt, men viss osäkerhet finns, t.ex. svart 

lådan och två skurkarna. 

 

Konnektorer och konnektivbindning 

M använder sig av de vanligaste konnektorerna. Komplexiteten ökar när eleven 

uttrycker egna tankar och åsikter och M lyckas bra med att använda konnektorer som 
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t.ex. vad, hur. Dessa konnektorer är additiva i en textbindning, vilket innebär att de 

lägger till ny information. Även om språket inte riktigt räcker till så lyckas M bra med 

dessa konnektivbindningar och får fram sitt budskap genom dem. 

 

Sammanfattning 

I den första texten, M1, befinner sig M grammatiskt på mellannivån De utbyggda 

nominalfraserna håller sig på en mellannivå då M har både framförställda och 

efterställda attribut. Även verbanvändningen ligger på samma nivå där M använder sig 

av ganska många verb och de mest frekventa är kan, är, heter, var, vill. Några 

partikelverb förekommer och även en ombildning, muttrar på, vilket tyder på att M 

prövar sina strukturer inom partikelverb. M använder sig av flera olika adjektiv som är i 

stort sett korrekta, dyrbara, vita liten surt, och detta visar på att M tagit ett steg mot den 

avancerade nivån. M prövar även strukturer inom substantiv och verb vilket man kan se 

genom en nybildning: den bjudende där M har använt sig av verbet bjuda och försökt 

göra om det till ett substantiv. 

 

Text M2 

Text M2 är en beskrivande faktatext som handlar om tigrar. 

 

Nominalfraser 

 I text M2 består nominalfrasernas huvudord nästan uteslutande av konkreta substantiv 

och egennamn, handen, djur, magen, Amurtiger, Bengalisktiger. M bygger ut de 

efterställda attributen huvudsakligen i forma av reaktivsatser, hane som bo i natur, De 

framförställda attributen är ganska enkla som består av många pronomen eller bestämd 

artikel, våra, hans, den där, den. Några få adjektiv förekommer i de framförställda 

attributen, till exempel mörkorange färg, farlig situation, en stor problem. 

 

Prepositioner 

De vanligaste prepositionerna förekommer där på och i används frekvent. M förstår att 

använda prepositionsuttryck som upp till. 
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Genus, numerus och species 

Numerus fungerar men M visar lite inkonsekvens när det gäller genus och species, t.ex. 

den där djur och En stor problem. 

 

Konnektorer och konnektivbindning 

M använder sig av ganska många konnektorer, där fokus ligger på som, och. Dessa 

används för additiv konnektivbindning vilket är lämpligt i en faktatext där man lägger 

till ny information. 

 

Sammanfattning 

I den andra texten från denna elev, M2, är språket enkelt och innehåller mycket 

upprepningar, då M:s språk inte riktigt verka räcka till för textens komplexitet. Texten 

är lång och innehåller mycket fakta. M visar på både en nybörjarnivå och en mellannivå 

i sina grammatiska strukturer. Nybörjarnivå ser man på att genus och species används 

med stor osäkerhet medan numerus fungerar bättre. Nybildning som t.ex. Rödbok, 

duare, i fem dång förekommer. Mellannivån ser man på M:s utbyggda nominalfraser 

med både framförställda och efterställda attribut, t.ex. många unga tiger som söker efter 

sitt revir. Adjektiven varierar mellan nivåerna. M har flera adjektiv som inte böjs alltid 

rätt men eleven visar på kreativa konstruktioner inom dessa strukturer, Amurtiger är 

storast tiger av alla andra individer. Verben är ganska många men de mest frekventa är 

är, kan, bo, finns och har. Partikelverben är få, ser ut, spring upp till, räcker till, gå in. 

 

Text M3 

Text M3 är en beskrivande faktatext som handlar om hundar. 

 

Nominalfraser 

Huvudorden i text M3 består huvudsakligen av konkreta substantiv eller pronomen, jag, 

grönsaker, hundar ,oss. De framförställda attributen innehåller mycket pronomen men 

en del adjektiv av varierande slag förekommer, stor, säker, tidig, vetenskapligt. Däremot 

börjar de efterställda attributen bli fler, förfäderna av inhemska hundar, ursprunget av 

hundar, Etolog Konrad Lorenz. Ett exempel på nominalfras med både framförställt- och 

efterställt attribut är: hög genetisk mångfald av hundar. 
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Prepositioner 

M varierar sig mellan de vanligaste prepositionerna, från, i, på, med. 

 

Genus, numerus och species 

Genus, numerus och species fungerar i stort sett, viss inkonsekvens förekommer vid 

genus i utbyggda nominalfraser i stort egen hus. Annars klarar M att använda numerus 

och species. 

 

Konnektorer och konnektivbindning 

Fokus ligger på konnektorerna och, att, som, vilka fungerar som additiv 

konnektivbindning i en text. Sista delen av texten är faktatext och där kan man tydligt se 

de additiva konnektorerna. Första delen av texten innehåller en mer varierad 

konnektivbindning där additiva och kausala konnektiver förekommer, och, eftersom, 

därför. 

 

Sammanfattning 

I text M3 visar de grammatiska strukturerna att M befinner sig på mellannivå men visar 

även tecken på den avancerade nivån. På mellannivån hittar man utbyggda 

nominalfraser, främst med framförställda attribut, många olika fruktträd, vetenskapligt 

yttrande. De efterställda attributen återfinns främst i textens fakta-del, till exempel 

ursprunget av hundar, vargar som uppehåll av närhet till människor. Adjektiven är få, 

svartsjuka, tidig, stor. Det är få partikelverb och det tyder på en nybörjarnivå inom 

området, lagt fram. Textbindningen börjar fungera då konnektiverna är mer varierade, 

speciellt i den fria textdelen, vilket visar på en mellannivå. Flera verb finns där de mest 

frekventa är har, var, tror. Verbens tempusskiftningar används med säkerhet och det är 

tecken på en avancerad nivå. 

 

Text M4 

Text M4 är en beskrivande text som handlar om ett fritidsintresse. 

 

Nominalfraser 

Huvudorden i text M4 består till största del av pronomen och konkreta substantiv men 

en del abstrakta förekommer, jag, man, vi, servetter, modellera, sysselsättningar. 
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I de framförställda attributen kan man hitta en del adjektiv, konstgjorda blommor, lite 

fantasi, en stor del. De efterställda attributen är inte lika många men är korrekt böjda till 

största delen, människor som har fritidsintressen, hjälp av pappersblommor. 

 

Prepositioner 

M varierar sig mellan de vanligaste prepositionerna: i, med, på och med säkerhet. 

 

Genus, numerus och species 

Genus, numerus och species fungerar i stort sett men viss inkonsekvens förekommer vid 

några ord i plural, egna hand och olika teknik. 

 

Konnektorer och konnektivbindning 

Eleven varierar sig mellan de vanligaste konnektorerna, att, när, eller, för att, och, men, 

om. Eleven lyckas få ett fint flyt i texten då eleven växlar mellan konnektorerna på ett 

bra sätt. Eleven får med additiva, temporala, adversativa och kausala konnektiver på 

detta sätt och det visar på en stilistisk medvetenhet för textbindning. 

 

Sammanfattning 

Sista texten, M4, visar på att en stilistisk medvetenhet börjar växa fram, vilket ligger 

inom den avancerade nivån. M håller sig till ett personrelaterat ämne och då verkar M 

nå en mer avancerad nivå. Tittar man på de rent grammatiska strukturerna, ser man att 

M ligger närmare mellannivån: t.ex. nominalfraserna är inte mycket utbyggda, speciellt 

inte de framförställda attributen, någon sak, lite fantasi, sina hantverk. De efterställda 

attributen består mest av relativsatser, barn som är sjuk. Verben är många och 

varierande, satsa, kombinera, uppskattar, även om de mest frekventa är kan, är.  

Nivån på M:s text är inom mellannivån men på god väg in i den avancerade nivån. 

Tecken på den avancerade nivån är M:s användning av partikelverb och adjektiv. 

Partikelverben är flera och används med säkerhet, satsa på, släppa ut, mäta ut. 

Adjektiven är adekvat använda och de är varierande, vilket ger texten en mer levande 

beskrivning, stolt, konstgjorda, vackert, spännande. 
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5.1.1 Tabell 2 

I tabellen nedan återfinns en sammanställning över elevernas nivåer i de olika texterna. 

Graderingen är: 1 för nybörjarnivå, 2 för mellannivå och 3 för avancerad nivå. I de fall 

eleven uppvisar tydliga drag på att vara på väg in i nästa nivå har jag graderat 0,5 extra. 

Nedan ses elev T med blå stapel och elev M med orange stapel.  

 

Tabell 2. Sammanställning över alla texters nivåer i performansanalysen. 

 

 

Text 1 hos elev T graderas till 1 medan elev M graderas till 2. Text 2 hos elev T 

graderas till 2 medan elev M backar till 1,5. Text 3 hos elev T graderas till 2 precis som 

elev M. Text 4, sista texten, hos elev T graderas till 2,5 och detsamma gäller för elev M. 

Av dessa siffror kan man se hur elev T stannar av i språkutvecklingen och elev M 

backar i språkutvecklingen inom de analyserade strukturerna. Från text 1 till text 4 kan 

man tydligt se att båda eleverna har utvecklats inom språkets grammatiska strukturer. 

 

 

5.2 LIX 

Nedan följer en tabellsammanställning över texternas läsbarhetsindex som är 

analyserade i LIX (lix, 2016). Lix har en indexskala upp till 60 men då ingen av 
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eleverna har kommit upp till sådan nivå har jag istället gjort om tabellen till 45. Efter 

tabellen följer en kort sammanfattning över texternas index, antal ord och vilken 

klassificeringsgrupp texterna hamnar inom. 

 

5.2.1 Tabell 3 

 

I tabellen är elev T den blåa linjen och elev M är den orange linjen. Elev T börjar i text 

1 med en gradering på 33 för att sedan utvecklas till 39 i text 4. Elev M börjar i text 1 

med en gradering på 25 för att sedan utvecklas till 30 i text 4. 

Tabell 3. Sammanställning över texternas läsbarhetsindex (LIX, 2016). 

 

 

 

Text T1: Texten består av 223 ord. Läsbarhetsindex ligger på 33, vilket innebär att 

texten klassificeras som ”lättläst”.  

Text T2: Texten består av 427 ord. Läsbarhetsindex är 29 vilket innebär att texten 

klassificeras som ”mycket lättläst”. 

Text T3: Texten består av 623 ord. Läsbarhetsindex är 35 vilket innebär att texten 

klassificeras som ”lättläst”. 
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Text T4: Texten består av 616 ord. Läsbarhetsindex är 39 vilket innebär att texten 

klassificeras som ”lättläst”. 

Text M1: Texten består av 460 ord. Läsbarhetsindex är 25 vilket innebär att texten 

klassificeras som ”mycket lättläst”. 

Text M2: Texten består av 808 ord. Läsbarhetsindex är 28 vilket innebär att texten 

klassificeras som ”mycket lättläst”. 

Text M3: Texten består av 341 ord. Läsbarhetsindex är 33 vilket innebär att texten 

klassificeras som ”lättläst”. 

Text M4: Texten består av 465 ord. Läsbarhetsindex är 30 vilket innebär att texten 

klassificeras som ”lättläst”. 

 

Hos elev M valde jag att analysera text 3 i 2 delar, där första analysen gjordes på textens 

första del där eleven skriver fritt och uttrycker personliga tankar. Andra delen bestod av 

resten av texten som är ganska komplicerad och innehåller mycket fakta. Det visade sig 

att första delen fick ett lix-värde på 24 medan den andra textdelen fick ett lix-värde på 

41. 

 

 

 

6 Diskussion av resultat 

Syftet med denna analys var att med delar av performansanalysen visa elevernas 

grammatiska utveckling under 2 år. Nedan kommer jag att diskutera resultaten från 

performansanalysen och resultaten från lix då dessa skiljer sig åt en del. 

 

6.1 Performansanalys, konnektorer och LIX 

Elev T har haft en ganska rak utveckling i sina grammatiska strukturer. Text 1 börjar på 

en nybörjarnivå för att i text 2 hamna på en mellannivå. Text 3 visar också på en 

mellannivå med drag i avancerad nivå. Text 4 är även den på en mellannivå men visar 

tydliga tecken på att vara på god väg in i den avancerade nivån. Texterna är alla av det 

argumenterande slaget och då är det lättare att jämföra texternas utveckling. Men denna 
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utveckling får inte tas för en absolut sanning i andra texter. För att veta om samma 

utveckling gäller i t.ex. skönlitterära texter behöver nya analyser göras över olika 

genretexter.  

Från text 1 till text 4 har eleven utvecklats inom de flesta strukturer som analyserats. 

Nominalfrasernas huvudord har gått från mestadels pronomen och substantiv till en stor 

variation av konkreta, abstrakta substantiv och pronomen, t.ex. du, hon, det – 

människor, sättet, befolkning. Genus, numerus och species fungerar nästan fullt ut men 

viss inkonsekvens kvarstår hos eleven, rätt språkmakten. Men denna inkonsekvens kan 

också visa på att eleven delvis har förstått böjningsmönstret och anammar det på nya 

och främmande ord. Detta stämmer bra in på interimspråksteorin som Bergman & 

Abrahamsson tar upp och som handlar just om hur andraspråkselever aktivt prövar 

strukturerna i det nya språket (Bergman & Abrahamsson, 2004). Prepositionerna är 

ungefär de samma i text 1 och text 4. En skillnad kan ses i text 3 där eleven använder 

flera olika prepositioner, i, under, med, genom, till, på, hos, från ,av. Eleven har 

utvecklats inom adjektiv och visar på en avancerad nivå, då eleven kan använda många 

adjektiv på ett adekvat sätt; enklare, komplicerat, bättre, religiösa, viktigt, kunniga. 

Den stora skillnaden i utvecklingen hos eleven är konnektorerna. I text 1 används de 

vanligaste konnektorerna, om, som, att, så, eller, för att. Dessa konnektorer utgör den 

additiva (tillägg) och kausala (orsak) bindningen i en text (Hellspong & Ledin, 1997). 

Exempel på detta är nackdelar och inte fördelar, om hon använder Facebook.  I text 4 

hittar man en stor variation på konnektorer som används på ett varierat sätt och gör 

textbindningen smidig som är inom den avancerade nivån i performansanalysen 

(Bergman & Abrahamsson, 2004). Konnektorerna som textbindningsmarkörer återfinns 

från alla fyra huvudgrupper som Hellspong & Ledin (1997) anser vara viktigt för att 

synliggöra logiska samband mellan olika led i en text. Exempel från dessa 

huvudgrupper som eleven använder sig av är: (adversativ) men, även om, (additiv) och, 

bland annat, (kausal) för att, om och (temporal) då, när. Dessutom använder sig eleven 

av pronominellt adverb där och relativt pronomen som, vilket återfinns inom den 

avancerade nivån om man läser nivåbeskrivningarna av Bergman, Sjöqvist, Bulow och 

Ljung (1992). 

Lix-analysen visar en lite annorlunda utveckling. Inom performansanalysen har eleven 

gått från nybörjarnivå – mellannivå – mellannivå med inslag av avancerad nivå – 
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mellannivå med tydliga tecken i den avancerade nivån. Enligt lix har elevens utveckling 

sjunkit från text 1 till text 2, där text 1 ligger på 33 i index och text 2 har ett index på 29. 

Trots att text 2 innehåller nästan dubbelt så många ord som text 1 har indexet sjunkit. 

Men formeln bygger på att ord- och meningslängd är två faktorer som väger in 

grammatisk komplexitet (NE, 2016). Lix tar ingen hänsyn till de djupare strukturer och 

komplexitet i meningsbyggnad och ordböjning som performansanalysen gör (Bergman 

m.fl., 1992). Trots denna differens mellan text 1 och text 2 kan man se en utveckling 

hos elevens texter från ett index på 33 i text 1 till ett index på 39 i text 4. Ett index på 39 

klassificeras i lix som lättläst men gränsar också till nästa nivå där 40 innebär 

medelsvår, normal tidningstext. 

 

Elev M börjar med att befinna sig på mellannivån i text 1. I text 2 kan man se en 

tillbakagång till nybörjarnivån, med drag i mellannivån. Text 3 visar på en mellannivå 

med drag av avancerad nivå och text 4 håller sig i mellannivån med tydliga tecken på att 

vara på väg in i den avancerade nivån. Elev M:s texter är alla av beskrivande/berättande 

slaget vilket gör det lättare att se utvecklingen inom just denna genre. Jag vill poängtera 

att dessa analysresultat inte kan tas för absolut sanning inom olika genretexter, utan då 

behövs fler analyser på olika texter. 

Nominalfrasernas huvudord och attribut har utvecklats genom att eleven använder mer 

abstrakta substantiv, hjälp, verk, fantasi och fler attribut. De framförställda attributen 

har gått från att mest bestå av pronomen och artikel till att även innehålla pronomen 

varierat med adjektiv och adverb, till exempel: sina ögon, den bjudende – konstgjorda 

blommor, deras rörelse, olika slags material. De efterställda attributen används med 

större säkerhet och består mest av relativsatser, barn som är sjuk. Prepositionerna är 

ungefär de samma genom alla texterna, med, på, i, till, över, från. Genus, numerus och 

species fungerar bättre i text 4 än text 1 men lite osäkerhet finns kvar vid ord i plural, 

egna hand, olika teknik. 

Utvecklingen inom konnektor och textbindning genom de olika texterna är inte större 

till antalet utan utvecklingen har skett genom vilka ord eleven väljer för sin 

textbindning. I text 1 kan man se de vanligaste konnektorerna om, som, och, så, eller. I 

text 4 används vad som, för att, dessutom, men, när vilka visar på ett tydligare samband 
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mellan textleden. Till exempel Dessutom leder fritidsintressen ofta till ökat 

självförtroende, där textbindningen utgörs av en additiv sambandsmarkör och ger ett 

tydligare samband än om eleven hade använt och. Eleven använder sig även av de andra 

konnektiva grupperna: (kausal) för att, (adversativ) men och (temporal) när. 

Den största utvecklingen i elevens grammatiska strukturer har skett med partikelverb 

och adjektiv, vilka visar på den avancerade nivån. Eleven använder fler partikelverb i 

text 4 och de används oftast med säkerhet, visar ut (upp), lugna ner, mäta ut, satsa på. 

Adjektiven är fler och ger texten en mer levande beskrivning, enklaste, vanliga, fint, 

sjuk, meningsfull.  

Analysen i lix visar även här på en lite annorlunda utveckling än performansanalysen. 

Performansanalysen på elevens texter visar: text 1 = mellannivå – text 2 = nybörjarnivå 

med tecken på mellannivå, text 3 = mellannivå med tecken på avancerad nivå och text 4 

= mellannivå med tydliga tecken på väg in i avancerad nivå. Lix visar inte på samma 

tillbakagång mellan text 1 och text 2, utan istället visar lix en tillbakagång mellan text 3 

och text 4. Detta gjorde mig nyfiken på varför det skiljer sig åt. Detta beror troligtvis på 

att lix mäter bl.a. antal långa ord (NE, 2016) som en faktor för grammatisk komplexitet. 

Performansanalysen mäter djupare strukturer än så och ger en bättre och mer detaljerad 

översiktsbild över inlärarspråket (Mattsson & Håkansson, 2010). 

Varför skiljer sig nivåerna åt mellan text 1 och text 2 då? Troligtvis beror det på att text 

2 är en lång faktatext där elevens kognitiva mognad är högre än språkets komplexitet. 

Text 3 är också en faktatext men även om eleven trasslar in sig lite i svåra ord, 

molekylärgenetisk, divergerar, så verkar det som eleven börjar få grepp om hur man 

skriver en faktatext. Precis som Mattson & Håkansson tar upp handlar 

performansanalysen om språkutveckling i förhållande till den kognitiva 

svårighetsgraden (Mattson & Håkansson, 2010). När svårighetsgraden blir för komplex 

rubbas lätt elevens språk, vilket troligtvis har hänt i text 2 för eleven. Just på mellannivå 

är komplexitet och korrekthet i hög grad beroende av varandra (Bergman & 

Abrahamsson, 2004). 
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6.1.1 Metodkritik 

Performansanalysen har ofta fått negativ kritik, vilken har blivit tillbakavisad med olika 

argument. Metoden har kritiserats för att vara tidsödande och att lärare inte hinner med 

att göra den (Bergman & Abrahamsson, 2004:623). Denna kritik har blivit tillbakavisad 

med motargument om att metoden är bra för den visar vad eleven kan och fokuserar inte 

på elevens brister i sin språkutveckling. Andra motargument är att performansanalysen 

är tidskrävande i början men med tiden utvecklar läraren en ”röntgenblick” och kan 

genomföra analysen snabbare (Bergman & Abrahamsson, 2004:623). Genom att 

fokusera på några strukturer i taget i performansanalysen tränas denna röntgenblick upp 

fortare samtidigt som språkutvecklingen synliggörs.  

Performansanalysen har även kritiserats för att mellannivån anses vara för bred och 

rymmer för mycket skillnader i språkbehärskningen (Berman & Abrahamsson, 2004).  

Lix består av en formel som grundar sig på andelen långa ord och antal ord/mening. 

Dessa faktorer tar ingen hänsyn till texternas disposition, innehåll eller till elevens 

interimspråk. Lix ger bara en fingervisning om hur svårläst en text är. 

 

7 Slutsatser 

Sammanfattningsvis har båda eleverna utvecklats till en högre nivå och med 

performansanalysen har jag kunnat göra en nivåbedömning av elevernas texter. Min 

slutsats är att performansanalysen är ett bra hjälpmedel för att se hur en elevs 

grammatiska strukturer ser ut och vilken nivå dessa befinner sig på. Med det underlag 

som performansanalysen bidrar med finns en väldigt bra grund för att planera elevens 

fortsatta språkutveckling. Performansanalysen kan användas för att hjälpa elever att 

utveckla sitt skrivande inom olika genrer då konnektorer och konnektivbindning utgör 

en stor grund för skrivande inom genrer. Oavsett om en fullständig performansanalys 

genomförs eller bara delar av den, kan performansanalysen vara ett hjälpmedel för 

lärare i svenska som andraspråk att synliggöra elevers språkutveckling. 

Efter att ha analyserat texterna i Lix och sett resultaten anser jag att Lix bör användas 

till att mäta det rent ytliga i en text, så som t.ex. antal ord, antal meningar och 
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ordfrekvens. Detta sätt att mäta en texts läsbarhet kan vara bra om inte de djupare 

grammatiska strukturer behövs synliggöras. 

 

 

Vidare forskning inom området skulle kunna vara att se hur språkutvecklingen sker 

inom olika genrer. Är utvecklingen snabbare inom någon genre jämfört med en annan 

genre? Det vore intressant att se resultat på det i en långtidsstudie som följt elever från 

deras första textproduktion till dess att de är färdiga i ämnet svenska som andraspråk. 

Att få fram ett bättre mätinstrument än lix vore intressant då det lättare skulle kunna 

göras en jämförelse mellan performansanalys och läsbarhet. Även med lix skulle det 

kunna göras en jämförelse under en längre tid för att se om resultaten blir detsamma. 

Varför inte försöka skapa en läsbarhetsformel som bygger på performansanalysen? Det 

skulle spara tid för lärare och samtidigt ge en bra bild av elevers språkutveckling. 
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Bilaga 1 Samtycke till textanalys 

 

Jag är blivande lärare inom svenska som andraspråk. Just läser jag svenska som 

andraspråk 61-90 hp på högskolan i Växjö.  

Som slutarbete ska jag skriva en c-uppsats som handlar om utvecklingen inom 

grammatiska strukturer i svenska som andraspråk. 

Jag är mycket tacksam om jag får använda texter som du har skrivit. 

Din identitet kommer inte att synas något i arbetet med uppsatsen, du kommer vara helt 

anonym under hela tiden. 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att jag använder dina texter. 

Allt material som kan härledas till dig kommer att förstöras när arbetet är färdigt och 

ingen annan än jag kommer att ta del av information som kan avslöja din identitet. 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Fast 

□ Jag samtycker till att mina texter används som underlag för textanalysen 

 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 Text T1 

 

(Som svar på en insändare om att facebook hålller på att ta över världen.) 

Du överdriver Renée Olsson. Håller Facebook på att ta över världen? 

Hon överdriver med Facebook om hon använder Facebook som spel då är det klart att 

hon blir beroende av spel på Facebook och blir trött på det. Varför tycker hon att 

Facebook inte är bra nu? Varför tar folk upp bara de som är nackdelar och inte fördelar. 

Hon tror att alla folk ska lämna sina arbeta och sitta framför daton och surfa på 

Facebook så dumma är inte folk. De kan ha tråkigt någon dag och sitter för länge på 

Facebook det betyder inte varje dag så om hon har problem själv så försök lösa det själv 

och klaga inte på Facebook. Om folk använder det rätt då är Facebook jätte positiva 

saker och är en fördel tillexempel som att hålla ihop gamla vänner eller släkt och hålla 

kontakt med de jag har själv använda Facebook för att hålla kontakt med mina 

släktingar som finns utomlands och se deras bilder osv.   

Jag har hittat mina vänner som jag inte har sett på 20 år . Det finns alltid någonting en 

fördel och nackdel. Då får man själv välja vad man vill! Det finns jätte bra sidor man 

kan vara med men man kan få bra information eller tips. 
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Bilaga 3 Text T4 

 

Språk och makt  

 
Hur lyckas politikerna egentligen att komma så långt som dem har kommit idag? Har 

språket varit tillräckligt bra att det har kunnat övertala hela världen? 

Många politiker använder komplicerat språk som makt jämfört med människor som är 

okunniga genom att de använder ett enklare språk. Politikerna i Sverige använder 

språk som makt genom att stifta lagar och på det sättet har dem makt över oss. Så 

brukar politikerna använda språket för att övertala oss för att visa att de är mer 

kunniga. Jag tycker att politikerna i Sverige använder språket istället för våld jämfört 

med dagens Egypten där de använder våld istället för språk tillexempel dem dödar sin 

befolkning, men i riksdagen övertalar de varandra med språk makt istället för bråk och 

våld. Det bero på att Sverige har bättre språk makt än vad andra har nu. 

Jag har även märkt att polisen och myndigheterna använder ett svårt och komplicerat 

språk för att vinna makt. Alltså deras makt är språk och advokater använder språket 

även som makt. Anledningen till poltitiska akademiska/ vetenskapligt språk används är 

att det är lämpligt och exakta i sammanhang. Varje politikisk grupp har ett internt 

språk för att hålla sig ihop för att bli starkare. Bra exempel på sådana saker att 

regeringar och politiska maktspråk används för att mystifiera, förvirra och dölja 

mörklägga.  

http://biphome.spray.se/monetar/m2/sprak.htm 

 På medeltiden var språkmakten lite annorlunda än vad det är nu. Då var det mest 

kyrkan som påverkade litteraturen genom att bara prästerna som kunde skriva och 

läsa för att övertala befolkningen på den tiden, befolkningen kunde inte läsa och 

skriva. Meningen med det var att människor dras till kyrkor för att lära sig mer om 

http://biphome.spray.se/monetar/m2/sprak.htm
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religionen och bibeln, där spelar språket en stor roll om att hålla makten. Det enda 

som författaren fick skriva på den tiden var om religiösa saker för att hålla människor 

närmare kyrkan. 

Exempel på hur Obama lyckades bli president var genom att han använde språk som 

makt på smart sätt. Tillexempel han övertalade de flesta människor i USA att använda 

sig genom att ladda upp klipp på Youtube. Klippen var på honom då han pratade om 

hur problemen i USA och världen borde lösas. Han hade bra språk som han använde sig 

av för att övertala människor. Man kan säga att det språket som han använde är 

makten och det gjorde att folk gick och röstade på honom.  

Jag har en gång fått ett brev av polisen där det står på ett komplicerat språk som 

gjorde att man inte förstod någonting, man tror att det är helt annat språk och där blev 

jag utsatt av maktspråk att det var svårt att förstå innehållet. Efter man har läst många 

sådana brev då förstå man att i språket har faktiskt makt. Även om man försöker att 

översätta det så är det faktiskt inte lätt och då förstår man att meningen med 

maktspråk är att det inte ska vara lätt för oss utan svårt för att visa oss att de är mer 

kunniga och med språket har de makt över oss. Strö salt i såren, där tänkte jag om att 

språket är viktigt och kan man inte språket så har man ingen makt och man brukar 

hålla med de som är språk kunniga. Ofast är de som använder ett komplicerat språk är 

bland annat riksdagen när dem stiftar lagar i lagboken. 

http://www.algonet.se/~fransren/sprhist/sprkfrm.htm 

 Jag tycker att om man behärskar språkkorden på en viss förbindelse får man ett 

maktövertag. Oftast dem som har maktövertag i en förbindelse får faktiskt makten att 

bestämma vad som är rätt språkkoden. Jag tycker även att man borde kunna lära sig 

lite komplicerat språk för att kunna kommunicera och förstå politikerna för att minska 

deras makt, blir mer tydligt.  

  

 

 

 

http://www.algonet.se/~fransren/sprhist/sprkfrm.htm
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Bilaga 4 Text M1 

 

Berättelsen om boken 

,, En hemsk plan ,, av Pia Hagmar 

Det är berättelse om en pojke som heter Aron. Aron har lillebror han heter Leo, en 

kompis han heter Henke och en flicka som heter Myggan. Aron tycker om Myggan det 

är hans dröm att vara nära hane. Han flög över sina känslor när bara han se Myggan. 

En gång hon kommer hos Aron, hon var gärna välkomna in till hans rum. Hon vill kolla 

på hans marsvin som han har hemma. Han tänk på att det är står chans att vara nära 

henne och se hennes underbar ler, det är inte så ofta man kan ser. Då plötslig sprang 

hans lillebror i Arons rum en liten stund Henke var med. Aron blev så ärg på båda till 

han blir röd i ansikte. Chans försvann.  När Henke såg Myggan blev han ärg, han gillar 

inte henne och muttrar på, som man kan inte förstår med surt ansikte. Myggan står 

förvirad och vill gå hem hos sin morfar, plötslig Leo bjuda henne att tälta med dem vid 

sjön. Hon acceptera den bjudende och sprang hemåt att hämta två tårtor i kartong, 

som man kan äter vid sjön under kvällen. Arons papa skjutsar dem vid sjön. Dem tälta 

inte så nere vatten lite djupare i skogen men i alla fal man kan ser sjön därifrån. När 

dem vill grilla kött upptäcker dem att finns ingenting som man kan sätta eld på. Så det 

finns ingen annan val att bara äta gammalmorfar tårta. Under natten dem såg två 

skurkarna som gick förbi barnen. En av de skurkarna hålla i händerna svart lådan andra 

spådda. Dem gräver ner den svarta lådan och planera kom tillbaka efter en vecka när 

allt blir lugnare. Barnen var förvånad vad de såg. Senare de gräver upp den lådan, dem 

tror inte på sina ögon. Den lådan var fullt med dyrbara smycken. Detta barn tog den 

låda för att lämna till Police. Från den dagen börja deras problem. Alla fyra de träffas 

med farliga och dåliga momenter i sitt liv. Detta barn måste hitta på en lösning till 

problem, annars det ska kosta dem liv. Jag tror författare vill sejer att man måste tror 

på varandra, känner bättre varandra, älskar livet. Livet kan bli kort. Det finns ingenting 

omöjligt som man kan inte göra om att hålla sig efter varandra. Om människor i vårt 

samhälle hjälper till varandra livet blir bättre.            Jag tycker om den boken. Jag kan 

rekommendera att läsa den här boken. Handlingen i boken tvinga man tänka på 

relation, känslor. Man kan lära sig hur det är att bli bra människa och hur man måste 

inte bli. Man glömt vad betyder renhjärtad, vita tanke och massa säker som många av 

oss har glömt, eller kvar inte längre.                        
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Bilaga 5 Text M4 

 

                                                       Mitt hantverk. 
 

          Jag har valt det här ämnet på grund av att jag gillar att ha fritidsintressen. När 

jag skapar någon sak lugnar det ner mig. Vad som attraherar mig är det att varje 

sak ser annorlunda ut.  Jag tycker om olika slags arbeten. De enklaste är att 

skulptera av modellera eller att skapa någonting med hjälp av pappersblommor. För 

att göra något verk behöver man konstgjorda blommor eller konstväxt och lite 

fantasi. Det finns olika slags material som man kan använda för att skapa 

någonting till exempel siden, leder och till och med vanliga servetter.  Det är alltid 

fint när man kan kombinera olika teknik . 

Jag tycker om människor som har fritidsintressen och jag tycker att de är en av 

meningsfulla sysselsättningar som vi behöver för att få glädje i livet. När man har 

sysselsättningar känner man att livet är värt att satsa på. Dessutom leder 

fritidsintressen ofta till ökat självförtroende. Ibland blir man stolt över sina hantverk 

särskilt när familj medlemmar eller vänner uppskattar de. Fritidsintressen reflekterar 

vad jag är för människa och vad jag är intresserad av.   

            Svenskarna tycker om också att göra saker med egna hand. Det  finns 

många webbsidor och på Youtube som kan förklara steg efter steg hur kan man 

lära sig. Det är  ett stort steg i utveckling av sin själv i något nytt. Man måste släpa 

ut egen fantasi . Det kan använd som dekoration till något eller som en brosch . 

Man behöver bara fantisera. Det är spännande att observera  det av olika teknik. 

Man  kan förbereda själv juldekoration. 

   Enkelt och vackert --------------- GOD JUL . 

Man behöver bara kartong , tidning, lim och sax. Man kan köpa färdiga kartong 

bokstäver. 
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Mäta sen ut på bokstaven och limma de med tidningsblad. 

Det är enkel sak som kan man göra med sina hand. 

På egen trädgård kan man göra annorlunda men det är inte mindre roligt.  Man 

behöver bara en motor såg. Innan förbereder man måste  träd och rita några streck 

för att se kontur för framtidsfigur.  Man visar ut sina täcken eller improvisera. Det 

kan bli en skulptur eller nåt nytt. 

Man måste följa efter sin ide och visionen för att se hur ska det se ut. 

Många olika sak finns för barnfamilj. Det kan hjälpa för föräldrar  att behålla bra 

kontakt med sina barn . Det kan bli bättre kommunikation mellan barn och föräldrar. 

En stor del för  barn som är sjuk det kan hjälpa de att förbättra i deras rörelse. 

        Jag gillar det  på grund av att det är min fritidsintressen. Jag vill lära mig mer 

om olika teknik. Det finns olika slags material som man kan använda för att skapa 

någonting till exempel siden,eller göra nåt med vanliga servetter. Det är  alltid fint 

när man kan kombinera olika teknik allihopa. Det är som jag vill lära mig till.   

  


