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Abstract 

Moa Eksell (2016). Utvecklingsnivåer och språkliga kvalitéer- en jämförande studie av 

Performanalysen och Processbarhetsteorin (Levels of development and linguistic qualities: a 

comparative study of the Perform analysis and processability theory). Independent Project, 

Swedish, Independent Project, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, 

Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

 

In this study, I examine assessment in school and especially assessment of the levels of 

development and linguistic qualities in student writing. I describe the two main models in the 

assessment of student texts written by pupils with Swedish as a second language, perform 

analysis and processability theory. The purpose of this study is to see what kind of basis for 

assessing the two models give teachers and I give examples of how the two models can be 

applied in practice. This is based on my interpretation of the descriptions of the analysis 

models and my discussion of a few examples of student texts demonstrates the linguistic 

qualities and levels of development in relation to the models. I show what information 

teachers receive for their assessment, as well as the grammatical structures and qualities the 

models focus on identifying. In relation to examples of student texts, I also show how these 

two models can be applied in practice. This results in a comparative discussion of the models 

and how they can complement each other in the assessment of a student text. 

 

Key words: assessment, linguistic qualities, the levels of development, student texts, second 

language 
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1. Inledning 

Styrdokumenten belyser bedömningens betydelse för en utvecklande undervisning. I LGR 11, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 klargörs att 

undervisningen i svenska som andraspråk ska stimulera andraspråkselevers lust att lära sig att 

läsa och skriva på svenska. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tilltro till 

sin språkförmåga. I Skolverkets information om kartläggning om nyanlända (2016) betonas 

vikten av en kartläggning av elevers språkliga situationer, som en grund för lärarens fortsatta 

planering. Utifrån informationen från kartläggningen kan lärare klargöra varje enskild elevs 

utvecklingsområden vilket enligt Skolverket (2016) är avgörande för elevens fortsatta 

skolgång. För att kunna göra en bedömning behöver lärare, enligt Skolverket (2011) få 

kunskap om elevers lärprocess och kunskapsutveckling för att kunna utföra bedömningarna 

systematiskt. Anna Flyman Mattsson och Gisela Håkansson (2010, s. 10) menar att en 

förutsättning för att en pedagog ska kunna genomföra en språkbedömning och sedan följa 

språkutvecklingen, är att pedagogen har god kunskap om utvecklingsstadier. 

 

Det var först på 1990-talet som svenska som andraspråk blev ett eget ämne. Enligt Kenneth 

Hyltenstam och Tommaso M. (2012, s. 77-79) riskerar ämnets låga status att påverka 

elevernas andraspråksutveckling på grund av att ett stort antal av lärarna saknar relevant 

utbildning men även att skolorna behöver utforma en verksamhet som är utvecklande kring 

den språkliga mångfalden. Eva-Kristina Salameh (2012, s. 56) skriver om betydelsen för 

lärare att skaffa kunskap om andraspråksutveckling. Kunskap om andraspråksutveckling gör 

det möjligt för lärare att göra rätt bedömningar av elevernas utvecklingsnivå och därefter 

kunna planera sin undervisning så bra som möjligt. Flyman Mattsson och Håkansson (2010, s. 

13) skriver om utvecklingsnivåer och menar att det är något samtliga personer som utvecklar 

ett andraspråk går igenom oavsett språklig bakgrund. Författarna redogör för de två främsta 

modellerna för bedömning av andraspråksutveckling vars huvudsakliga syften är att kartlägga 

elevers utvecklingsnivå och det är de och de är de två modellerna som är i fokus i denna 

uppsats. Förespråkarna tolkar och beskriver modellerna och jag kommer, utifrån dessa 

redogörelser visa hur de båda modellerna går att tillämpa på elevtexter.  

 

Rätt bedömning av elevers utvecklingsnivå är en förutsättning för lärare i planeringen av sin 

undervisning, vilket i sin tur är en förutsättning för elevernas fortsatta utveckling 

(Salameh2012, s. 56). Genom teorier och modeller kan lärare få stöd och underlag för sin 
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bedömning och denna studie kommer redogöra för de två främsta modellerna i bedömning av 

andraspråksutveckling. Det är dels Performanalysen vars fokus är att ge en helhetsbild av 

språkliga kvalitéer i en elevtext och dels Processabarhetsteorin som främst används för att 

kartlägga elevers grammatiska strukturer genom utvecklingsnivåer (Flyman Mattsson och 

Håkansson, 2010, s. 12).  Studien kommer med utgångspunkt i exempel på elevtexter att 

belysa hur bedömning av andraspråksutveckling med hjälp av Processbarhetsteorins 

utvecklingsnivåer samt Performanalysens språkliga kvalitéer kan gå till. Det blir även 

nödvändigt att fokusera på de grammatiska strukturer en elev utvecklar i tillägnandet av 

svenska som andraspråk samt de utvecklingsstadier eleven går igenom i sin språkutveckling. 

Enligt Salameh (2012, s. 43) kommer grammatiska strukturer i olika skeenden som till 

exempel ordföljdsmönster i senare utvecklingsstadier och grammatiska strukturer som till 

exempel pluraländelser i tidiga utvecklingsstadier.  

 

Studien har hög relevans för lärarprofessionen då den belyser de två främsta modellerna för 

bedömning av elevtexter skrivna av elever med svenska som andraspråk. Det är nödvändigt 

att jämföra dessa två modeller för att se vilket underlag för bedömning respektive modell ger 

lärare samt hur de kompletterar varandra. Huvuddelen av denna studie kommer att handla om 

jämförelsen av modellerna. Modellerna jämförs i förhållande till varandra utifrån vilken typ 

av underlag de båda ger lärare i bedömning av elevtexter. Med exempel på hur de kan 

praktiseras på elevtexter, syftar studien till att bidra med kunskap om hur modellerna går att 

tillämpa i praktiken. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är därför att redogöra för de två modeller som främst används i bedömning av 

elevtexter skrivna av elever med svenska som andraspråk. Det är Processbarhetsteorin och 

Performanalys, som utifrån grammatiska strukturer och kvalitéer i elevtexter beskriver de 

språkliga utvecklingsnivåerna för elever med svenska som andraspråk. Analysmodellerna 

uppmärksammar de grammatiska strukturerna i elevtexter för att visa var eleverna befinner 

sig i sin språkliga utveckling och skiljer sig därför från kursplanens mål där kriterierna utgår 

från en viss årskurs. Det här arbetet innebär även en jämförande aspekt av modellerna 

angående vilket underlag för bedömning de ger lärare samt hur de kompletterar varandra. 
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1.2 Frågeställning 

Genom mina frågeställningar vill jag tydliggöra vilket underlag lärare får för sin bedömning 

av elevtexter skrivna av elever med svenska som andraspråk och jämföra hur modellerna 

kompletterar varandra. Frågeställningen är därför: 

 

 Vilka grammatiska kvalitéer och strukturer belyser respektive modell och hur 

synliggörs utvecklingsnivån utifrån dessa? 

 Vilket underlag ger modellerna lärare i bedömning av elevtexter när det gäller 

utvecklingsnivåer samt språkliga kvalitéer? 

 Hur kan en bedömning av en elevtext i enlighet med de två modellerna se ut i 

praktiken? 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning och därefter syfte och frågeställningar. Det kommer sedan 

en litteraturgenomgång där jag kort redogör för ämnet svenska som andraspråk samt negativa 

attityder kring ämnet och varför studien därför är aktuell. Sedan följs en litteraturgenomgång 

med bedömning av kvalité och utvecklingsnivåer i språkutvecklingen hos andraspråkselever 

och till sist ett avsnitt om Skolverket och läroplanens riktlinjer angående bedömning av 

elevtexter från andraspråkselever. Sedan följer en metoddel där jag redogör för hur jag gått 

tillväga i upplägget av min studie samt hur jag har behandlat den litteratur jag valt att 

undersöka. Metoddelen följs av en resultatredovisning där jag redogör för de valda 

analysmodellerna samt hur elevernas utvecklingsnivåer synliggörs genom modellerna. Jag 

kommer även att förtydliga hur modellerna går att tillämpa i praktiken med urval ur granskade 

elevtexter samt en kort sammanställning av exempel på vad för bedömningsunderlag de båda 

modellerna visade i elevtexterna. Arbetet rundas av med en jämförande diskussion om de 

båda modellerna och hur de kompletterar varandra. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning av hela studien. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Teoretisk bakgrund om ämnet svenska som andraspråk 

Enligt Birgitta Garme (2002, s. 74) bygger den ordinarie svenskundervisningen på 

utvecklingen av det befintliga modersmålet. Då arbetskraftsinvandringen kom på 1960-talet 

blev behovet av att lära ut svenska större och undervisningen för de som skulle lära sig 

svenska kunde då liknas med den undervisning som de elever som lärde sig andra språk 

(franska och engelska) fick. Författaren förklarar att de flesta lärare som undervisade i 

svenska som andraspråk inte hade någon utbildning för just det ämnet och barnen sattes in i 

“vanliga” skolklasser och fick lära sig så gott de kunde. Det var först 1973 som lärarna var 

tvungna att läsa en kurs om svenska som främmande språk som det då hette. Det var 1995 

som svenska som andraspråk blev ett fristående ämne. Tidigare var det mer ett stödämne för 

den traditionella svenskundervisningen, ett stödämne som eleverna kunde ha som ett 

instrument för att sedan slussas ut i den vanliga undervisningen (Hyltenstam och Milani, 

2012, s. 77). 

 

2.2 Studiens betydelse för att motverka negativa attityder kring ämnet svenska som 

andraspråk  

Enligt Skolverket (2011) har samtliga lärare ansvar för att arbeta med språk och 

kunskapsutveckling. Samtidigt skriver Hyltenstam och Milani (2012, s. 79) att en stor andel 

av lärarna som undervisar i svenska som andraspråk saknar relevant utbildning för att driva en 

utvecklande undervisning. Författarna menar att det leder till negativa attityder kring ämnet, 

främst hos elever och föräldrar eftersom de anser att ämnet behandlas nonchalant vilket enligt 

författarna bidrar till ämnets låga status. Författarna förklarar att på grund av ämnets urval av 

elevgrupper upplever de även att ämnet tillämpas för elever med begränsade studieförmågor, 

vilket grundas på uppfattningen att elevernas språkförmåga inte är tillräcklig för den vanliga 

svenskundervisningen. Detta, menar författarna skulle kunna gå att förebygga om fokus 

istället läggs på de positiva resultat som ämnet medför då ämnet både pedagogiskt sett och för 

elevernas skolgång främjar elevernas utveckling. 

 

Enligt Hyltenstam och Milani (2012, s. 81) medför de negativa attityderna kring svenska som 

andraspråk även en risk för att man bortser från behovet av specialanpassad undervisning för 

andraspråkseleverna. Författarna skriver att inom den lingvistiska och pedagogiska 
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forskningen är behovet av anpassad undervisning starkt förankrad för att främja elevers 

utveckling. De menar även att det är nödvändigt att skolan finner lösningar för att möjliggöra 

utvecklande verksamhet kring den språkliga mångfalden. Negativiteten kring ämnet riskerar 

annars att leda till att man ignorerar elevers olikheter och behov. Det skulle innebära att om 

alla elever behandlas lika blir det i själva verket inte jämlikt (Hyltstenstam och Milani (red) 

2012, s.81).  

 

Även Inger Gröning (2001, s. 59-60) skriver om anpassning av undervisningen och refererar 

till en lägesbedömning Skolverket gjort där situationen för elever med utländsk bakgrund 

granskas. Undersökningen fokuserade på huruvida alla elever hade lika goda möjligheter till 

utveckling och lärande. I granskningen, menar Gröning (2001, s. 59-60), framkommer att 

elever med svenska som andraspråk når sämre resultat i skolan än elever med svenska som 

modersmål. Författaren menar att bristerna går att förklara med svagheter i skolans sätt att 

anpassa undervisningen till den språkliga mångfalden snarare än problem hos en viss 

elevgrupp.  

 

Birgitta Garme (2002, s.77) redogör för problematiken kring anpassad undervisning för 

andraspråkselever. Författaren skriver att inom svenskämnet vet lärarna ungefär vilka 

förväntningar de kan ha på eleverna. Lärare som undervisar i svenska som andraspråk kan 

aldrig ha dessa förväntningar eftersom det kan leda till missbedömningar av elevers språkliga 

förmåga. Elever med svenska som andraspråk kan nämligen ha ett bra uttal och flyt i språket 

även om de inte behärskar skrivspråket, vilket författaren menar kan dölja svagheter som till 

exempel bristande ordförråd eller begreppsbildning. Här finns en stor risk att dessa elever inte 

får rätt hjälp. Risken är att man antar att elever har andra svårigheter när det egentligen 

handlar om att elever har bristande kunskaper i språket. 

 

Enligt Flyman Mattsson och Håkansson (2010, s. 10) har ett flertal forskare bekräftat 

betydelsen av att pedagoger lägger rätt nivå på undervisningen, vilket innebär den nivå 

eleverna befinner sig på. Detta menar Garme (2002, s. 82) att man som pedagog kan göra 

genom att analysera elevtexter. Det blir då möjligt att kartlägga varje enskild elevs behov av 

träning i grammatik och därefter anpassa undervisningen i grammatik till behoven. Enligt 

Garme (2002, s. 81) är det nödvändigt att eleverna redan i tidig ålder får undervisning i 

grammatik eftersom eleverna då får kunskaper om hur språket är uppbyggt, och det gäller 

samtliga elever, inte enbart elever med svenska som andraspråk. Flyman Mattson och 
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Håkansson (2010, s.13) skriver att i inlärningen av svenska som andraspråk går samtliga 

elever, oavsett bakgrund igenom samma grammatiska utvecklingsnivåer.  

 

Monica Axelsson, Carin Rosander och Mariana Sellgren (2006, s.57) förklarar att då 

pedagoger ska göra bedömningar av andraspråkselever inom svenskämnet går det inte att 

använda samma bedömningsinstrument på enspråkiga svensktalande elever. Författarna 

menar att det är på grund av att de flerspråkiga eleverna mött andraspråket vid en annan ålder 

och därefter hört och talat svenska olika länge. För att en bedömning av elevers språkliga nivå 

ska vara möjlig, krävs att resultatet från det bedömda materialet jämförs med tidigare resultat 

från andra flerspråkiga elever. Språklig ålder är ett begrepp som används när lärare bedömer 

andraspråkselever vilket innebär specifikt hur länge en elev varit exponerad för svenskan 

(Salameh, 2012 s. 57). Det blir lite extra komplicerat att göra bedömningar av till exempel en 

elevtext i förhållande till läroplanen då målen är utformade efter årskurserna. 

 

2.3 Bedömning av kvalitéer / utvecklingsnivåer i elevtexter 

Garme (2002, s. 12) skriver att likvärdighet i bedömning inte har något med betygsystemet att 

göra men menar att det ändå påverkar utformningen av prov och tester. Utgångspunkten i 

bedömningen av en elevskriven text grundar sig i hur väl elevens arbete uppfyller målen i 

kursplanen. Utformningen av prov utifrån kriterierna i kursplanen förutsätter att uppgifterna 

provas ut och att kvalitén på bedömningen testas. 

 

Garme (2002, s.13) menar att när det gäller att göra en bedömning av skrivförmågan för 

elever med svenska som andraspråk är det nödvändigt att utforma proven så det tar hänsyn till 

elevens förutsättningar. Då läraren ska bedöma texterna är det centralt att synliggöra 

sambandet mellan komplexiteten i tanken och korrektheten i uttrycket. Författaren betonar att 

det är omöjligt att bedöma prestationer utifrån ett betygssystem, men att diskutera kvalitet i 

skrivande ökar säkerheten i bedömningen och ökar chansen till en likvärdig bedömning. I 

bedömningen av en elevtext är det därför nödvändigt att använda bedömningsmodeller som 

synliggör en helhetsbild av en prestation och tar hänsyn till elevens förutsättningar snarare än 

förväntningar utifrån ett betygsystem. De nivåer som hör till läroplanen är kopplade till 

årskurser vilket gör det problematiskt då elever kan ha språkliga erfarenheter från olika långa 

tidsperioder. 
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2.4 Performananalys och Processbarhetsteorion 

Enligt Flyman Mattsson och Håkansson (2010, s.13) visar forskning att andraspråkselever går 

igenom särskilda utvecklingsstadier i sin språkutveckling oberoende av sina tidigare språkliga 

erfarenheter. Processbarhetsteorin och Performanalys är två analysmodeller som används av 

pedagoger för att mäta elevers utvecklingsnivåer. Det är även dessa modeller som, enligt 

författarna används främst i bedömning av språkutveckling hos andraspråkselever. Tua 

Abrahamsson och Pirko Bergman (2014, s.35) förklarar att utvecklingsnivåernas 

huvudsakliga syfte är att fungera som ett underlag för tilldelning av resurs, stödundervisning 

och för att ställas i relation till betygskriterier. Författarna menar att nivåerna inte är mål i sig, 

men är användbara som underlag för planering av undervisning. 

 

Enligt Abrahamsson och Bergman (2014, s.35) är Performanalysen en modell som tagits fram 

för att beskriva den lingvistiska utvecklingen i andraspråksinlärning. Modellen utgår från 

andraspråkselevens interimspråk, det vill säga det språket som elever själv utformar i 

processen mellan det då elever börjar tillägna sig ett nytt språk, till det att eleverna lärt sig det. 

Syftet med Performanalysen är att ge en omfattande bild av en inlärares språkliga kompetens.  

 

Salameh (2012, s. 42) förespråkar Processbarhetsteorin och beskriver att den tillämpas på den 

grammatiska utvecklingen och då modellen inte är språkspecifik, kan den tillämpas för att se 

resultat på två mycket olika språk. Författaren menar att fokus i Processbarhetsteorin ligger på 

utvecklingen av grammatiska strukturer, vilket innebär ett fokus på var eleven befinner sig i 

språkutvecklingen snarare än hur stabila de grammatiska strukturerna är.  

 

Flyman, Mattsson och Håkansson (2010, s. 13) beskriver historien bakom de båda 

modellerna, Processbarhetsteorin och Performanalysen. Författarna menar att modellerna först 

utgick från en felanalys och att det var först senare man började närma sig misstagen som ett 

försök att se inlärarens kreativa förmåga att skapa ett språk. Istället för att se felen som 

misstag som behövde övas bort började forskare istället använda sig av dem för att se dem 

som uttryck för språkutvecklingen vid ett visst stadie. Författarna beskriver att felen istället 

ansågs vara en naturlig del i språkutvecklingen och att man utifrån dem, kunde dra slutsatser 

om språket som i sin tur kunde avslås alternativt fastställas (Flyman, Mattsson och 

Håkansson. 2012, s. 13). 
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2.5 Grammatiska förutsättningar för andraspråkselever  

Enligt Gröning (2001, s. 61) talar många elever modersmålet hemma och i vardagen och 

utvecklar därför inte svenskan på allvar först när de börjar i skolan. Författaren menar att det 

kunskapsrelaterade språket skiljer sig från det vardagliga, men menar att elever under de 

första åren klarar sig någorlunda på vardagsspråket. Det är först när kraven på språket och 

språkanvändningen ökar som även svårigheterna att tillämpa språkkunskaperna ökar. För 

elever som inte behärskar det kunskapsrelaterade språket kan det innebära att de får stora 

svårigheter att tillägna sig kunskap inom de olika ämnena. 

 

En förklaring till det beskriver Garme (2002, s. 79) och redogör för begreppen bas och 

utbyggnad inom grammatikundervisningen. Författaren förklarar att basen är den 

kunskapsgrund som läraren kan utgå från att ett barn som börjar skolan har och som skolan 

sedan bygger vidare på. Detta förtydligas av Axelsson, Rosander och Sellgren (2006, s. 107), 

som beskriver att basen är den språkliga grund ett barn har vid 5 - 6 års ålder. Utbyggnad är 

de delar i språket som barnet sedan tillägnar sig under skolåren.  

 

Problematiken blir då, enligt Monica Axelsson och Ulrika Magnusson (2012, s. 249) att 

elever med svenska som förstaspråk har andra förutsättningar att utveckla språket än elever 

med svenska som andraspråk. Elever med svenska som förstaspråk behärskar den språkliga 

basen redan då de börjar skolan. Då den språkliga utbyggnaden sker i under skolåren i relation 

till skola och skrivspråk innebär det att elever med svenska som andraspråk riskerar att 

behöva lära sig både basen och utbyggnaden samtidigt. 

 

2.6 Vad säger styrdokumenten? Syfte med ämnet svenska som andraspråk och 

bedömning för utveckling 

I LGR11 är ett syfte med svenska som andraspråk att främja elevers kunskapsutveckling i och 

om svenska språket. Undervisningen ska ge elever förutsättningar att utveckla sitt tal och 

skrivspråk i svenska för att de ska få förtroende för sin språkförmåga och kunna uttrycka sig 

på det svenska språket. Enligt LGR 11 innebär det att undervisningen ska möjliggöra 

utveckling av språket för att kunna använda det i olika syften så som att tänka, lära och 

kommunicera. Ett annat syfte med svenska som andraspråk är enligt LGR 11 att stimulera 

elevers vilja att utveckla det svenska språket genom att läsa och skriva samt formulera sig för 

att uttrycka känslor och åsikter. 
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Skolverket (2011) (publikation om kunskapsbedömning i skolan) redogör för hur lärare kan 

använda bedömningen av en elevprestation som en grund för anpassning och utveckling av 

sin undervisning. En lärare kan jämföra resultatet av en bedömning av en elevprestation i en 

specifik situation med ett resultat av liknande situation för att utvärdera hur undervisningen 

motsvarat det eleven ska utveckla. Enligt Skolverket (2011) kan elevers prestationer antingen 

betraktas som ett slutresultat av en produkt eller som en del i en process, vilket innebär en 

kartläggning av var eleven befinner sig i sin utveckling. En bedömning är enligt Skolverket 

(2011) i nära relation till undervisningen då det är bedömningen som är grunden för 

utformningen av undervisningen.  Lärare kan, genom medveten och metodisk användning av 

bedömning som är väl integrerad i undervisningen, ge en elev goda förutsättningar för lärande 

och utveckling.  
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3. Metod 

Enligt Flyman Mattsson och Håkansson (2010, s.79) underlättar det att som pedagog möta en 

elevs nivå i en skrivuppgift istället för i tal eftersom det i en konversation är omöjligt att hålla 

sig till en viss nivå och studien avgränsas därför till att fokusera på bedömning av texter 

skrivna av elever med svenska som andraspråk. Garme (2002, s.13) skriver att det är omöjligt 

att göra en likvärdig bedömning av elevtexter utifrån ett betygsystem. Författaren menar 

istället att med hjälp av att resonera kring kvalitéer i en elevtext går det att närma sig en så 

säker och likvärdig bedömning som möjligt. Utgångspunkten för studien blev därför framför 

allt att redogöra för två analysmodeller som resonerar kring de olika utvecklingsnivåerna i 

språkutveckling. 

 

Enligt Axelsson, Rosander och Sellgren (2006, s.107) är grammatiken grunden i språket som 

eleven sedan utvecklar. Det är därför nödvändigt att granska grammatiska strukturer i 

elevtexterna som synliggör elevens språkutveckling. Garme (2002, s.82) förklarar att genom 

analysera elevernas språk går det att kartlägga varje enskild elevs behov av träning i 

grammatik och därefter anpassa undervisningen i grammatik till behoven. 

Processbarhetsteorin och Performanalysen är väl kända och etablerade modeller. De två 

modellerna används främst i bedömning av elevtexter skrivna av elever med svenska som 

andraspråk. Jag valde dessa författare som källor till modellerna för att de ger en tydlig och 

god bild av vad dessa modeller innebär. 

 

I redogörelsen för de två modellerna kommer jag förhålla mig till dem genom att utgå från 

tolkningar av utvalda förespråkare av de båda modellerna. Jag kommer utgå från en tolkning 

av processbarhetsteorin gjord av Salameh (2012) samt Lena Sjöqvist (2007), i kombination 

med Axelsson, Rosander och Sellgrens (2006) förklaringar av Performanalysen. Samtliga är 

förespråkare för analysmodellen som de beskriver. Det är dessa två modeller, 

Processbarhetsteorin samt Performanalysen, som enligt Flyman Mattsson och Håkansson 

(2010, s.12) främst används för att bedöma språkutvecklingen hos andraspråkselever i 

svenska som andraspråk. Med utgångspunkt från de båda analysmetoderna kommer jag att 

visa på exempel ur elevtexter för att klargöra hur de båda modellerna kan gå att tillämpa i 

praktiken. Detta kommer att ske utifrån min tolkning av redogörelserna av analysmodellerna 

och några exempel ur elevtexterna kommer att få demonstrera de olika kvalitéerna och 

nivåerna. 
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Urval av elevtexter 

De exempel jag använder utgör materialet jag fått från den tillfrågade skolan. Skolan är en 

kommunal skola med elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan ligger centralt i en 

medelstor stad. Jag har inte kunnat påverka urvalet av elevtexterna och samtliga elevtexter är 

skrivna av elever i årskurs tre. Elevtexterna jag fått är utvalda och anonymiserade av 

elevernas lärare, så jag har ingen tidigare kännedom om eleverna och deras språkliga nivå. Då 

jag inte har någon tidigare kännedom om eleverna och deras kunskapsnivå innebär det att jag 

inte kan urskilja någon direkt utveckling i förhållande till elevens tidigare arbeten. Jag 

begränsas därför till att enbart visa exempel på hur modellerna kan tillämpas i praktiken för 

att urskilja kvalitéer och strukturer i elevtexter. Det underlättar dock för mig att göra en 

oberoende bedömning av elevtexterna då jag enbart kan utgå från vad eleven visar i den 

specifika texten. 

 

Urval av litteratur till litteraturgenomgången 

I min litteratursökning har jag använt databasen Libris och sökt information i material från 

skolverket. Från databasen Libris använde jag sökorden: bedömning och flerspråkighet. Jag 

har använt mig av litteratur och material från 2000-talet och framåt för att fokusera på det 

aktuella och spegla hur modellerna används idag.  Vidare urval gjordes genom att jag enbart 

använt mig av litteratur med nyckelorden ”bedömning”, ”flerspråkighet” och ”flerspråkighet” 

i kombination med ”bedömning”. Dessa ord använde jag sedan då jag sökte material på 

Skolverkets hemsida.  Istället för att utgå från de personer som utvecklat de båda modellerna 

använder jag förespråkare för modellerna för att för att fokusera på det aktuella. Även om 

förespråkarna av de båda modellerna ger en god och tydlig bild av vad modellerna innebär 

kan det ha påverkat bilden av modellerna då även de gjort tolkningar. Att utgå från litteratur 

från 2000-talet och framåt samt aktuella beskrivningar kan däremot bidra till att resultatet 

blivit mer aktuellt. 
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4. Resultat  

4.1 Performanalys 

Axelsson, Rosander och Sellgren (2006, s.132 - 135) beskriver Performanalysen likt en 

analysmodell som fungerar som grund för en helhetsbedömning av de språkliga delarna av en 

text. Det utvecklar Sjöqvist (2007, s.74) och redogör för Performanalys som en analysmodell 

som används när pedagoger bedömer ett andraspråk i utveckling. Bedömningen av en text 

utifrån modellen utgår från fem aspekter. Analysmodellen var till en början en utgångspunkt 

för bedömning av andraspråkelevers skrivna texter men har på senare tid utvecklats och kan 

även användas i bedömning av förskolebarns muntliga språkutveckling (Axelsson, Rosander 

och Sellgren. 2006, s.132 - 135). Författarna betonar att i användning av Performanalysen bör 

lärare ta hänsyn till det eleven klarar av att förmedla. 

 

Det första man utgår från i en Performanalys är den kommunikativa kvalitén i elevtexten. 

Sjöqvist (2007, s. 75) förklarar det som att man i denna analys granskar hur väl texten 

“pratar” med mottagaren. Axelsson, Rosander och Sellgren (2006, s. 132 - 135) menar att 

frågor om texten är förståelig och om texten är anpassad till mottagaren är utgångspunkter i 

bedömningen av denna kategori. 

 

Den andra infallsvinkeln på en text är den innehållsliga kvalitén. Denna aspekt utgår enligt 

Axelsson, Rosander och Sellgren (2006, s. 132 - 135) från textens begriplighet och struktur. 

Sjöqvist (2007, s. 75) förklarar att man bedömer vilken genre eleven skriver och hur eleven 

förhåller sig till sammanhang och struktur. Axelsson, Rosander och Sellgren (2006, s. 132 - 

135) beskriver även att elevtextens svårighetsgrad bedöms och hur kontextreducerat 

innehållet i texten är. 

 

Tredje aspekten i Performanalysen är den språkliga kvalitén Axelsson, Rosander och Sellgren 

(2006, s. 132 - 135) menar att här kollar man på språket i texten. Sjöqvist (2007, s. 76) delar 

in denna del i sex mindre delar för att få en fördjupad bild av den språkliga kvalitén. 

Författaren menar att de mindre delar denna aspekt fördjupar sig i är ordförrådet, 

nominalfraser, verbfraser, adverbialfraser, meningsbyggnad och ordföljd samt 

referentbindning. 
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Sjöqvist (2007, s. 76) förklarar delarna av den språkliga kvalitén närmare och tydliggör att då 

lärare kollar på elevens ordförråd i en elevtext innebär det att man kollar på huruvida eleven 

använder ett allmänt talspråk eller ämnesrelaterade ord. Sjöqvist (2007, s. 77) förklarar vidare 

att vid bedömning av nominalfraser granskar läraren på vilken nivå en elev klarar att använda 

genus. Läraren granskar även om eleven kan växla mellan bestämningar som t ex “alla män 

eller männen”. Den tredje delen, verbfraser, visar i vilken grad eleven klarar tempus och 

verbformer som finita och infinita verb. Fjärde delen, adverbialfraser, visar hur eleven 

informerar läsaren om tid och rum samt förklarar orsaker och villkor. Författaren menar att 

det är denna del som hjälper till att visa den kronologiska ordningen i en text. Den femte 

delen i aspekten språkkvalité granskar elevtextens meningsbyggnad och ordföljd. Sjöqvist 

(2007, s.77) menar att en satserna i en text måste hänga ihop för att texten ska vara läsbar. 

Denna del granskar huruvida eleven använder satser eller om hen enbart använder 

huvudsatser eller bisatser.  Sista delen av granskning av den språkliga kvalitén 

är referentbindning. Författaren förklarar delen som den där eleven refererar till personer eller 

händelser som nämns i texten. 

 

Den fjärde aspekten i Performanalysen är granskning av kommunikationsstrategier. Enligt 

Axelsson, Rosander och Sellgren (2006, s.132 - 135) gör läraren bedömningen vilka 

kommunikationsstrategier som går att urskilja i elevtexten. Sjöqvist (2007, s.78) menar att det 

handlar om hur eleven löser en uppgift om språket inte räcker till. 

 

Den femte delen som utgörs av analysmodellen är underlaget för utvecklingssamtal. 

Axelsson, Rosander och Sellgren (2006, s.132 - 135) menar att det handlar om att de vilka 

värden som finns i texten. Utifrån det går det sedan att närma sig vad som blir nästa steg i 

språkutvecklingen. Sjöqvist (2007, s.79-80) påpekar att det vid första anblick av an elevtext 

kan se ut som eleven inte utvecklas men tillämpas denna analysmodell vid fler tillfällen 

underlättar det i bedömning av en elevs utvecklingsnivå. 

 

4.2 Processbarhetsteorin 

Salameh (2012, s.61) är en förespråkare av processbarhetsteorin. Författaren anser att denna 

analysmodell är mycket användbar i bedömning av elever med svenska som andraspråk. Till 

skillnad från Preformanalysen som utformades för elevers skriftliga produktion var 

processbarhetsteorin först utformad för bedömning av talat språk. Processbarhetsteorin 

innefattar fem nivåer som är utgångspunkt för bedömning av en elevtext. Utifrån de olika 
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nivåerna går det att se hur långt eleven kommit i uppbyggnaden av grammatiska strukturer. I 

bedömning med utgångspunkt från Processbarhetsteorin ligger, enligt Salameh (2012, s.61) 

inte fokus på fasta grammatiska strukturer i elevtexter. Istället menar författaren att fokus 

ligger på hur eleven börjar närma sig de olika grammatiska strukturerna i nivåerna. Enligt 

Salameh (2012, s.63) kan Processbarhetsteorin förutse i vilken ordning en elev utvecklar 

grammatiska strukturer och ordföljdsmönster. Tillsammans med studiehandledning menar 

författaren att de olika nivåerna är ett mycket bra underlag för läraren i bedömningen av vilka 

nya grammatiska strukturer som är aktuella. Det underlättar för planering av det fortsatta 

arbetet. Författaren menar även att en lärare kan testa hur väl en elev behärskar en viss nivå. 

Det gör läraren genom att se hur många gånger en viss struktur upprepar sig på respektive 

nivå. 

 

För att processbarhetsteorin ska bli komplett behöver nivåerna kompletteras med granskning 

av något Salameh (2012, s.61) kallar minimala par. Minimala par används då en elev 

använder pluraländelser. Att en elev använder sig av pluraländelser behöver inte betyda att en 

elev förstår plural. För att bedöma eleven rätt här behöver läraren även höra eleven använda 

sig av singular för att fastställa utvecklingsnivån hos eleven. Granskning av minimala par 

behövs på samtliga nivåer utom på nivå ett och fyra. 

 

Salameh (2012, s.62) redogör för nivåerna på följande vis: 

 På nivå ett använder sig eleven av enbart inlärda fraser. Salameh (2012) liknar det vid 

att lära sig som en turist till exempel lär sig fraser som, hej, hej då! 

 På nivå två börjar eleven använda sig av grammatiska böjningar på ord. Eleven 

använder här pluraländelser och verbändelser. 

 På nivå tre växlas grammatisk information mellan orden, till exempel sammansatta 

tempus och perfekt, läser, har läst. Eleven måste visa att hen behärskar att byta form 

på hjälpverb för att nå rätt huvudverb. Salameh (2012) menar att på denna nivå börjar 

även ordföljdsmönster att uppträda. Författaren förklarar att elever med svenska som 

andraspråk på denna nivå börjar sätta ett subjekt i början av en sats till exempel ”sen 

han cyklar”. Eleven använder fortfarande rak ordföljd men närmar sig i utvecklingen 

omvänd ordföljd. 

 På nivå fyra uppvisar eleven att hen börjar använda omvänd ordföljd, detta då något 

annat än subjektet kommer först i satsen. På denna nivå börjar även ordföljdsmönster 
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där eleven placerar negationen inte efter verbet i huvudsatsen till exempel ”jag 

springer inte”. 

 På femte och sista nivån börjar eleven använda sig av bisatser. Denna nivå behandlar 

enbart den språkliga bearbetningen där fokus är på ordföljd i huvudsats och bisats 

(Salameh. 2012). 

 

Salameh (2012, s.63) menar att det alltså räcker med att en elev uppvisar exempel på en nivå 

för att det ska kunna tolkas som att eleven har förutsättningar att använda strukturer på nivån. 

Fördelen med processbarhetsteorin teorin är, enligt Salameh (2012, s.61) att den möjliggör att 

bedöma utvecklingen av grammatiken hos en elev även om den inte är riktigt säker. Genom 

att bedöma vilken grammatisk nivå eleven befinner sig på, har läraren möjlighet att bedöma 

om hen utvecklas grammatiskt eller står stilla i utvecklingen. Fokus ligger på att bedöma 

elevens förutsättningar att förstå och använda en viss grammatisk struktur och bedömningen 

sker utifrån ett utvecklingsperspektiv. 

 

4.3 Processbarhetsteorin och Performanalysen, underlag för bedömning 

Processbarhetsteorins syfte är, enligt Salameh (2012, s.63) att se elevens utveckling i 

grammatiska strukturer och med hjälp av nivåer kan en pedagog förutse vad nästa steg i 

utvecklingen blir. Performanalysen ger en helhetsbild av de språkliga delarna i en text vilket 

underlättar i bedömningen av en elevs utvecklingsnivå (Sjöqvist, 2007, s.74-75). Då de båda 

modellerna belyser andraspråkelevers grammatiska utvecklingsnivåer kan pedagoger använda 

sig av dessa modeller i bedömning av samtliga elever eftersom alla elever, enligt Flyman 

Mattson och Håkansson (2010, s. 13) går igenom samma grammatiska utvecklingsnivåer. 

 

Skolverket (2011) förtydligar att lärare kan finna nödvändig information i bedömning av 

elevtexter genom att göra två bedömningar vid olika tillfällen. Lärare kan då se huruvida 

utveckling skett och utvärdera om undervisningen gett eleven möjlighet till utveckling. Enligt 

Sjöqvist (2007, s.74) kan pedagoger klargöra språkutvecklingen en elev genomgått genom att 

tillämpa Performanalysen vid ett flertal tillfällen. Bedömning genom Performanalysen 

undersöker språkets alla delar vilket innebär att det går att tydliggöra utvecklingen på en 

fokuserad nivå. En av fördelarna med processteorin är, enligt Salameh (2012, s. 61-63) att 

modellen möjliggör för pedagoger att bedöma en elevs språkutveckling även om eleven inte 

visar på fasta strukturer. Författaren menar att en pedagog, med utgångspunkt från 

processbarhetsteorin, vet vilka grammatiska strukturer som står näst på tur i utvecklingen 
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vilket underlättar planeringen för en aktuell utvecklande undervisning. Detta innebär även att 

modellerna ger lärare underlag att utvärdera sin egen undervisning. 

 

4.4 Analysmodellerna med exempel från elevtexterna 

I det här avsnittet kommer jag att ge exempel på tre elevtexter och hur man kan tillämpa de 

båda analysmodellerna på dem. Elevtexterna är avskriva ordagrant med exakt stavning, 

mellanrum och versaler respektive gemena bokstäver. Efter varje elevtext kommer jag att 

redovisa vilken typ av bedömning man kan göra av texten utifrån de två modellerna. Jag 

kommer att börja med att ge exempel på bedömning utifrån Performanalysen på varje elevtext 

och därefter hur det går att tillämpa Processbarhetsteorin, samt slutligen ge en kort 

beskrivning av vad som gick att urskilja som grund för bedömning från respektive modell.  

 

Elevtext 1. 

“ Det var en gång en kille som heter Sam, han har en stor bror som heter Leon, en gång hade 

Leon dansuppvisning, alla familen skulle gå till dansuppvisning, men Sam vill inte gå han 

tiker att det är tråkit, men mamma sa: då får du va här med spöke då sa Sam: jag kommer 

venta på mig då Lenon skrattade hahaha, när dom komm framm då Leon har gott till hans 

kommpisar och Sam hade tråkit men sen när Leon dansade då var det bra men Sam tyckte det 

var dåligt då blev Leon arg sen dom har gott hem. Snep snap snup då var sagan slut“ 

 

Performanalysen - elevtext 1 

Kommunikativa kvalitén - Eleven pratar med läsaren genom texten genom att förtydliga vad 

som händer och vad de ska göra. Eleven inlededer texten med “Det var en gång (...)” och 

avslutar med “Snep snap snap snup då var sagan slut” ger tydliga anvisningar om när sagan 

börjar och när den är slut. Eleven har skrivit texten i berättande form och texten går att förstå 

utan att ha förkunskaper om vilka personer eleven skriver om vilket gör att vilken läsare som 

helst kan förstå texten. 

 

Innehållsliga kvalitén: 

Texten har en tydlig uppbyggnad och innehållet har ett sammanhang. Eleven skriver kring 

händelser runt en dansföreställning utifrån Sams perspektiv och håller sig till det temat 

genomgående i texten. Eleven visar att hen kan hålla sig till samma berättarstruktur genom 

hela texten vilken underlättar för läsaren att förstå sammanhanget. Eleven använder inte punkt 
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eller versaler vilket gör att det blir problematiskt i läsningen och strukturen. Eleven förhåller 

sig till den innehållsliga kontexten och skriver enbart det som för handlingen i texten framåt. 

 

Språkliga kvalitén: 

Ordförråd - Eleven skriver med talspråk vilket är tydligt genomgående i texten. Eleven 

skriver “alla familien skulle gå till dansuppvisning” och “(...) va här med spöke (...)”, i dessa 

exempel utesluter eleven formord som alla i familjen och va här med ett spöke. Då eleven 

skriver “(...) gå till dansuppvisning (...)”, “(...) tiker att det är tråkit (...)” använder eleven ord 

som till, att och är vilket visar att eleven behärskar användning av formord och innehållsord. 

Eleven visar dock inga stabila strukturer i användningen av formord och innehållsord. 

 

Nominalfraser, genus, växlingar, - “ det var en gång en kille som heter Sam, han har en 

(...)” här uppvisar eleven sin användning av genus vilket hen genomgående i texten gör på ett 

korrekt sätt. 

 

Verbfraser och tempus - Eleven använder infinita verb, exempelvis “Har gått till (...)” eller 

“(...) har gott hem (...)”. Eleven skriver “det var en gång en kille som heter (...)” och använder 

här två olika tempusformer, preteritum och present i samma mening. Vidare använder eleven 

preteritum genom hela texten exempelvis “Lenon skrattade” förutom i första meningen. Då 

personerna i berättelsen talar pratar de i presens, vilket förefaller korrekt i den beskrivna 

konversationen. Eleven visar att hen kan växla mellan olika tempusformer beroende på vilken 

händelse som beskrivs. 

 

Adverbialfraser- “en gång hade Leon dansuppvisning, alla familen skulle gå till 

dansuppvisning” och “Sam tyckte det var dåit då blev Leon arg” här visar eleven på 

situationer och beskriver omständigheterna kring dem. Eleven skriver till exempel “Sam hade 

tråkigt men sen när Leon dansade då var det bra” och visar stabila strukturer i användningen 

av adverbialfraser. 

 

Kronologisk ordning - Eleven använder en röd tråd genom hela texten, börjar med det var en 

gång, beskriver handlingen i kronologisk ordning och avslutar tydligt berättelsen. Detta gör 

eleven tydligt, utan att i denna text visa brister, vilket visar att eleven behärskar att skriva 

texten i kronologisk ordning. 
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Meningsbyggnad och ordföljd- Texten är läsbar och som läsare går det att tyda vad eleven 

vill berätta. Eleven använder varken punkt eller versaler vilket försvårar läsningen av texten. 

Meningsuppbyggnaden i texten skrivs likt uppbyggnaden av talspråket som till exempel “ 

Leon skraddade”. Här beskriver eleven att Leon skattade på grund av en händelse och för att 

ordföljden skulle blivit korrekt skulle skrattade och Leon bytt plats. Eleven skriver “när dom 

kom fram då Leon har gott till hans kompisar”. Denna meningsbyggnad saknar även den 

korrekthet i ordföljden. Eleven avslutar dock texten med att skriva “(...)då blev Leon arg” 

vilket är korrekt ordföljd i meningen. Eleven använder huvudsakligen omvänd ordföljd i 

berättelsen och visar att hen behärskar det. 

 

Referentbindning- Eleven skriver om två personer i sin text, Sam och Leon. Hen skriver 

även vilka dessa personer är vilket gör att då enbart namnen nämns vet läsaren vem som är 

vem. Vid ett tillfälle skriver eleven “ (...) men mamma sa (...) “ här går det att anta att 

“mamma” är brödernas mamma men det är inget som går att fastställa utifrån texten. Eleven 

refererar även till dansuppvisningen återkommande i texten men nämner inte vad för 

dansuppvisning det är, enbart att det är Leons dansuppvisning. 

 

Kommunikationsstrategi: 

Eleven beskriver händelser runt en dansuppvisning. För att förmedla händelseförloppet 

beskriver eleven tankar och känslor hos personerna i berättelsen. Eleven kompletterar med 

konversationer och utöver det skriver eleven “(...)då Leon skratade hahaha(...)”, för 

att förtydliga skrattet. 

 

Elevtext 1 Processbarhetsteorin 

Eleven skriver “men Sam vill inte gå”, “(...) och Sam hade tråkit” och “ (...) men Sam tyckte 

det va dålit” och visar att hen börjar använda dig av omvänd ordföljd då något annat än 

subjektet kommer först i satsen. Eleven visar genomgående i texten grammatiska strukturer 

som tydligt visar att eleven behärskar nivå fyra i processbarhetsteorin. Eleven börjar dock visa 

på användning av bisatser då eleven skriver “alla i familen skulle gå till dansuppvisning, men 

Sam vill inte gå” och “(...) Sam hade tråkit men sen när Leon dansade då var det bra(...)”. 

Enligt (Salameh 2012) räcker det med att en elev visar ett exempel från en nivå för att det ska 

kunna tolkas som eleven befinner sig på nivån. Utifrån det går det alltså att anta att denna elev 

befinner sig på nivå fem i processbarhetsteorin. 
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Ett exempel på hur väl en elev behärskar en viss grammatisk struktur kan i texten 

exemplifieras med hur väl eleven behärskar tempus. Den grammatiska strukturen uppnås 

enligt Salameh (2012, s.62) på nivå tre i processbarhetsteorin. Eleven skriver “en gång hade 

Leon dansuppvisning”, “han har en bror som heter (...)”, “när dom kom fram (...)”, “då blev 

Leon (...)” och “sen när Leon dansade (...)” Det visar ett flertal exempel ur texten då eleven 

använder korrekt sammansatta tempus. 

 

Jämförelse- vad de olika modellerna visade 

Performanalysen indikerar att eleven behärskar att skriva en text med röd tråd, struktur och ett 

tydligt sammanhang. Elevens språkliga kvalité gällande ordförråd och innehållsord kan 

utvecklas samtidigt som tempus och genus är så gott som korrekt genomgående i texten. 

Processbarhetsteorin visar att eleven använder stadiga grammatiska strukturer som till 

exempel ordföljdsmönster och huvudsatser. Modellen visar att eleven är på nivå fem, men 

utesluter information om huruvida eleven behärskar de grammatiska strukturerna på de lägre 

nivåerna. Texten visar inte samtliga strukturer då texten är kort vilket gör det svårt att hämta 

information om hur eleven behärskar strukturerna på de lägre nivåerna. 

 

Elevtext 2 

”Det var en gång pojke. Han hete Adam han bode i Stakholm han gickiskolan. Hans Fröken 

hete Lena var snel mot Adam men Adams kommpis. Brokade med Isak när Adam försökte 

sopa broket men Adam blev sagen själv Adam fick näs-blod. Fröken kom sa Adam Isak såg 

meg Fröken ringde Isaks fedra damkama tillskolan Adam och hans kompis fik gå hem. Nsta 

dag vrdet lödag damvar hemas Adam spelade fotbill sen vile Adam spelde fotboll sen vile 

Adam spel basketboll. Adam van mor Arvid Adams mamm bak be kakor” 

 

Performanalysen - elevtext 2 

I användning av Performanalysen bör lärare ta hänsyn till det eleven klarar av att förmedla 

(Axelsson, Rosander och Sellgren 2006, 135). I denna elevtext är det redan vid första anblick 

tydligt att eleven skriver ett flertal ord precis som de låter och en del meningar som “nsta dag 

vrdet lödag”, “Fröken ringde Isaks fedra dam kammtillskolan” eller “Adams mamm bak be 

kakor”, går enbart att tolka som till exemepel nästa dag var det lördag, Isaks föräldrar de kom 

till skolan och Adams mamma bakade kakor. 

 

 



20 
 

Kommunikativa kvalitén: 

Eleven inleder läsaren i texten genom att skriva vem berättelsen handlar om, var han bor och 

att han går i skolan. Sedan följer ett antal händelser som var för sig går att förstå som till 

exempel att Adam försökte stoppa ett bråk men blev slagen själv så han började blöda 

näsblod. Texten är delvis sammanhängande och det går att anta en röd tråd även om den inte 

är självklar för läsaren. 

 

Innehållsliga kvalitén: 

Eleven beskriver en berättelse utifrån ett händelseförlopp. I slutet hoppar eleven från situation 

till situation då eleven beskriver lördagen, vilket gör att sista delen saknar en tydlig struktur. 

Även om eleven delvis förhåller dig till ett sammanhang, bryter eleven med inslag om 

förtydligande detaljer som till exempel “hans fröken hete Lena var snel mot Adam men 

Adams kompis. Brokade med Isak”. Här svänger eleven mellan detaljer som ska förtydliga 

sammanhangen men som delvis sker på bekostnad av strukturen. 

 

Språkliga kvalitén: 

ordförråd - Här granskas elevens ordförråd. Många ord som t ex “sopa broket” och “nsta dag 

vrdet (...)” visar att eleven inte har en “ordbild” av hur ordet stavas, men eleven använder 

ändå ord som exakt beskriver det eleven syftar till som till exempel “näs-blod”, genom hela 

berättelsen, vilket ändå kan tolkas som att eleven har ett bra ordförråd om grund. 

 

Nominalfraser, genus, växlingar, - “Det var en gång en pojke. Han hete Adam han 

bode(...)” här uppvisar eleven kunskaper om genussböjningar genom att växla mellan ord som 

t ex pojke och honom. 

 

Verbfraser, tempus - Eleven använder tydligt tempus- imperfekt genomgående i hela texten. 

Exempel som “ fröken ringde (...)” och “Adams mamma bak be kakor” visar att eleven 

förmågan att hantera grammatiska strukturer som tempus och verbfraser. 

 

Adverbialfraser- Meningen “Fröken ringde Isaks fedra dam kamm tillskolan” visar på att 

eleven har förmågan att använda sig av adverbialfraser. 
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Kronologisk ordning - Eleven beskriver delvis berättelsen i kronologisk ordning men gör 

avstickare med påståenden t ex “hans fröken hete Lena vad snel mor Adam”. Här beskriver 

eleven hans fröken även om det inte direkt för handlingen framåt. 

 

Meningsbyggnad och ordföljd- Eleven skriver i imperfekt genomgående i texten och bygger 

meningarna efter det. Eleven använder sig nästan bara av huvudsatser förutom vid ett tillfälle 

“  men Adams kompis brokade med Isak ” då eleven visar på att hen börjar använda bisatser. 

Eleven skriver med rak ordföljd och skriver orden i den ordningen som är korrekt. Eleven var 

att hen inte är medveten om hur en del ord ser ut då eleven t ex skriver “fedra” istället för 

föräldrar. Genomgående i texten använder sig eleven av versaler vid namn och efter varje 

punkt samt mellanrum mellan de flesta orden. Eleven visar dock att detta inte är en struktur 

eleven är säker på då hen inte alltid använder mellanrum och sätter punkt i meningen på 

ställen där det korrekt sett inte ska vara punkt. Det gör att meningarna inte alltid är tydliga att 

urskilja. 

 

Referentbindning - Eleven introducerar texten med att beskriva Adam. Adam är 

återkommande i texten och det är honom berättelsen handlar om. I texten nämns även fröken 

Lena och eleven beskriver även henne i berättelsen och eleven återkommer till henne tre 

gånger i berättelsen. Eleven nämner även Isak samt en till kompis men de två får ingen 

presentation och det är oklart vilka personer det är samt vilken relation de har till Adam. 

 

Kommunikationsstrategi: 

Eleven skriver genomgående ett händelseförlopp där enbart karaktärer och situationer 

beskrivs. Vid ett tillfälle skriver eleven “Föken kom sa Adam Isak såg meg” för att beskriva 

tillfället i händelseförloppet då Adam ropar på sin fröken. 

 

Processbarhetsteorin - elevtext 2 

Eleven använder rak ordföljd genomgående i texten vilket indikerar på att eleven befinner sig 

på nivå tre i processbarhetsteorin. Salameh (2012, s. 62) menar att en elev som befinner sig på 

nivå tre, visar att hen börjar använda ordföljdsmönster. Elevtexten använder genomgående i 

texten rak ordföljd till exempel “fröken ringde (...)”, “Adam van (...)” och “han hete Adam”. 

Eleven använder hjälpverb som till exempel “ försökte sopa (...)” och “(...) blev sagen själv ”. 

Det visar att eleven behärskar att byta form på hjälpverbet för att nå rätt huvudverb vilket är 

en grammatisk struktur på nivå 3. Eleven visar inte på någon grammatisk struktur på nivå 
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fyra, men visar i början av texten då hen skriver “ hans fröken hette Lena var snel mor Adam 

men Adams kompis (...)” tecken på att eleven börjar använda bisatser vilket är ett kriterium 

för nivå fem. Utifrån Salameh (2012, s. 61) går det då att tolka att eleven befinner sig på nivå 

fem eftersom eleven visar på användning av strukturer på den nivån. 

 

Ett exempel på hur väl en elev behärskar en viss grammatisk struktur kan i texten 

exemplifieras med hur väl eleven behärskar verbändelser. Den grammatiska strukturen uppnås 

enligt Salameh (2012, s. 62) på nivå två i processbarhetsteorin. Eleven berättar texten i 

tempusformen imperfekt och skriver “han bode(...)”, “(...)han gick i skolan” “Adams 

kommpis brokade(...)”, “Isak såg mig” samt “(...)spelade fotboll(...)”. Det är ett flertal 

exempel ur texten då hen använder verbändelser i korrekt tempusform. 

 

Jämförelse - vad de olika modellerna visade 

Performanalysen ger information om att eleven visar starka kvalitéer då det gäller samband 

och strukturer i texten. Eleven håller sig till samma tempusform genomgående i texten och 

beskriver ett händelseförlopp i kronologisk ordning. Vidare förklarar eleven detaljer för 

läsaren som kan tolkas som sidospår även om de förstärker detaljer i texten. Eleven använder 

genus och tempus på ett korrekt sätt genomgående vilket visar elevens språkliga kvalitéer. 

Performanalysen visar eleven flera goda språkliga kvalitéer i sin text.  Processbarhetsteorin 

visar tydligt att eleven uppfyller många kriterier på nivå tre så som ordföljdsmönster och 

hjälpverb. Vidare har eleven inte visat på några grammatiska strukturer på nivå fyra men visar 

vid ett tillfälle i texten att hen snuddar vid nivå fem då eleven använder en bisats. Med 

utgångspunkt från Performanalysen går det att anta att eleven utvecklat språkliga kvalitéer då 

det gäller utförandet av sin text. Även om eleven visar goda kvalitéer använder sig eleven 

varken av punkt, mellanrum eller versaler. Detta saknas i texten vilket stundtals försvårar 

läsningen. 

 

Elevtext 3 

“Det var en gång En Pojk som vill vara en Fotbollspylare. Han kräfade en man han sa Till han 

gerar du sPela Fotboll Jo jag är en tränare va kan du trana mig. kanske varfer vill du trana 

dig? Jag vill vara Fotbollspylare. Oky kom till din skogen som är bakom [skolans namn]. 

Skolan imorgon oky hay då. nä Pojken gick hem då so pojken till hans mamma han so 

mamma idag kräfade jag en man han var en tranane han sko trana mig imorgon pojken gick 

och sov klockan 8:00 vokna pojken han gick skogen” 
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Performanalys - Elevtext 3 

Kommunikativa kvalitén: 

Eleven annonserar för läsaren att det är en berättelse genom att inleda texten med ”det var en 

gång (...)”. Sedan beskriver eleven en konversation mellan en pojke och en man. Det 

framkommer inte tydligt vem som säger vad, det är till en början utelämnat till läsaren att 

avgöra. I slutet skriver eleven “idg kräfade en man han var en tranane (...)”, här går att anta att 

det var mannen som skulle träna pojken vilket förtydligar för läsaren vem som sa vad i början 

av texten. 

 

Innehållsliga kvalitén: 

Eleven beskriver en dialog mellan en man och en pojke som vill bli fotbollsspelare. Eleven 

använder varken punkt eller versaler vilket försvårar begripligheten av texten. Det resulterar 

även i att texten saknar en tydlig struktur även om texten går att läsa och händelsen kommer 

fram. Berättelsen har dock ett tydligt sammanhang där texten genomgående handlar om mötet 

mellan pojken och tränaren. 

 

Språkliga kvalitén: 

Ordförråd - Eleven använder ett allmänt talspråk genomgående i texten. Då eleven beskriver 

en dialog mellan två personer bidrar språket till en djupare inlevelse i texten. 

 

Nominalfraser, genus, växlingar, - Eleven skriver “han kräfade en man han sa till han gerar 

du spela fotboll (...)” vilket visar att eleven använder genus men inte behärskar bestämningar 

som till exempel han, honom och skriver istället “han”. På ett ställe i texten skriver eleven “då 

so pojken till hans mamma (...)” vilket visar på att eleven börjar använda växlingar mellan 

subjektet. 

 

Verbfraser, tempus - Elevtexten är i huvudsak skriven i tempusformen perfekt vilket eleven 

använder genomgående i texten med undantag då pojken och mannen i texten för en dialog. 

Eleven skriver “när pojken gick hem”, “ gerar du spela (...)”, “kan du trana mig” och “han ska 

trana mig”, vilket indikerar på att eleven behärskar de olika tempusformerna och kan växla 

mellan dem beroende på vilket tempus som ska uttryckas. Eleven visar i och med dessa 

meningar att hen använder dessa verbfraser på ett korrekt sätt. 
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Adverbialfraser - Då eleven skriver “klockan 8:00 vokna pojken” beskriver eleven 

omständigheter i form av tidangivelse på en situation. Eleven skriver även “oky kom till din 

skogen som är bakom [skolans namn]” vilket är en platsangivelse vilket även det beskriver 

omständigheterna kring en situation. Exemplen visar att eleven använder adverbialfraser. 

 

Kronologisk ordning - Händelserna i berättelsen är skrivna i kronologisk ordning, från att 

pojken i texten möter mannen, till att pojken vaknar dagen efter. Det framkommer dock inte 

tydligt när händelserna växlar mellan varandra. 

 

Meningsbyggnad och ordföljd- Eleven behärskar omvänd ordföljd vilket hen visar i texten 

till exempel ”när pojken gick hem sa pojken till hans mamma” och “klockan 8:00 vokna 

pojken”. Då eleven, vid endast några få tillfällen, använder punkt blir det svårt att tyda 

meningsuppbyggnaden. Eleven skriver “Det var en gång en pojke som vill vara en 

fotbollspylare” och “kom till din skogen som är bakom [skolans namn]” vilket visar att eleven 

använder bisatser i texten. Eleven använder enbart punkt och frågetecken vid ett fåtal tillfällen 

vilket stundtals gör det svårt att tyda meningarna. 

 

Referentbindning - Eleven återkommer genomgående i texten till “pojken” och “mannen”. 

Då eleven beskriver en dialog mellan dessa och inte förklarar vem som säger vad, uppstår 

svårigheter i att tyda vem eleven refererar till. 

 

Kommunikationsstrategi: 

Eleven beskriver en händelse och för att förtydliga vad som sker använder sig eleven av att 

beskriva en dialog, för att få fram detaljer i händelseförloppet. Då eleven skriver “klockan 

8:00 vokna pojken ” använder hen även siffror för att beskriva klockslaget då pojken i 

berättelsen vaknade. 

 

Processbarhetsteorin - Elevtext 3 

Eleven använder sig av grammatiska strukturer från de flesta nivåer. Eleven visar strukturer 

från nivå fem då hen börjar använda sig av bisatser till exempel “Det var en gång en pojke 

som vill vara en fotbollspylare” och “oky kom till skoogen som är bakom [skolans namn]”. 

Eleven visar att hen behärskar grammatiska strukturer på nivå fyra, “när pojken gick hem sa 

pojken till hans mamma” och “klockan 8:00 vokna pojken” är exempel på en stadig 

meningsuppbyggnad av omvänd ordföljd. Eleven visar att hen behärskar de grammatiska 
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strukturer på nivå fem och att hen närmar sig utveckling av de strukturer som nivå fem 

innebär. Eleven visar alltså tendens till de grammatiska strukturerna på nivå fem vilket 

innebär att det är på den utvecklingsnivån eleven befinner sig på om tolkning sker utifrån 

Salamehs (2012) beskrivning av processteorin. 

 

Ett exempel på hur väl en elev behärskar en viss grammatisk struktur kan i texten 

exemplifieras med hur väl eleven behärskar omvänd ordföljd. Den grammatiska strukturen 

uppnås enligt Salameh (2012, s. 62) på nivå fyra i processbarhetsteorin. Eleven skriver “(...) 

när pojken gick hem (...)” och “klockan 8:00 vokna pojken”, vilket är exempel på korrekta 

meningsuppbyggnader med omvänd ordföljd. Det är grammatiska strukturer på nivå fyra men 

eleven använder huvudsakligen rak ordföljd i sin text. 

 

Jämförelse - vad de olika modellerna visade 

Elevtexten är väldigt kort men ger mycket information om utvecklingsområden samt 

information om de grammatiska strukturer eleven behärskar. Performanalysen belyser elevens 

språkliga delar i texten vilket visar på brister på att tyda meningar då eleven, enbart vid fåtal 

tillfällen använder sig av punkt. Eleven beskriver ett möte mellan två personer vilket gör att 

själva händelseförloppet i berättelsen är en dialog om vad som ska ske nästkommande dag. 

Den kronologiska ordningen är nödvändig för förståelsen av texten vilket delar av 

Performanalysen redogjorde för. Processbarhetsteorin visade att eleven kommit långt upp i 

nivåerna av grammatiska strukturer och behärskade strukturer på nivå fem i form av bisatser. 

Dock saknas information om huruvida eleven behärskar de grammatiska strukturerna på de 

andra nivåerna vilket kan visa på utvecklingsbehov av dessa. 
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5. Diskussion 

5.1 Modellernas relevans för lärarprofessionen 

Ett flertal författare har visat på bedömningens betydelse för lärarens planering av sin 

undervisning. Bedömningen kan fungera som ett underlag för en pedagog i arbetet att 

individanpassa undervisningen, men även som en möjlighet att utvärdera sin egen 

undervisning för att se hur väl målen uppnåtts. Genom att analysera elevers språk kan 

pedagoger, enligt Garme (2002, s.82) bedöma varje enskild elevs behov vilken underlättar för 

pedagogen att anpassa sin undervisning, eftersom att Gröning (2001, s.59-61) visar på brister i 

skolors sätt att anpassa undervisningen vilket leder till försämrat resultat i skolan för elever 

med svenska som andraspråk. 

 

Förespråkare för bedömningsmodeller förtydligar och tolkar modellerna i sina verk, som i sin 

tur tolkas av pedagoger i bedömningsarbeten. Tillämpas modellerna utan förkunskaper om 

hur de kan användas i praktiken samt vilket underlag för bedömning modellerna kan generera, 

kan det innebära missar i bedömningen som kan utesluta viktig information om elevernas 

språkutveckling. Det i sin tur kan leda till brister i att anpassa undervisningen.  Det är därför 

nödvändigt att reflektera över det underlag en modell ger pedagoger som använder 

bedömningsmodeller i arbetet.  

 

Enligt LGR 11 ska undervisningen i svenska som andraspråk stimulera elevers vilja att 

utveckla det svenska språket, men samtidigt visar Hyltenstam och Milani (2012, s. 79) att 

svenska som andraspråk idag har låg status på grund av de negativa attityderna kring ämnet. 

Författarna menar dock att dessa attityder går att förebygga genom att fokusera på de positiva 

resultat ämnet medför vilket i sin tur främjar elevernas utveckling. Sjöqvist (2007, s. 74) 

förklarar att en pedagog kan tydliggöra språkutvecklingen eleverna genomgått genom att 

tillämpa Performanalysen vid ett flertal tillfällen. På liknande sätt går det, enligt Salameh 

(2012, s. 61) även att tillämpa Processbarhetsteorin för att bedöma utvecklingen av 

grammatiken hos en elev. Genom Processbarhetsteorin går det enligt författaren att belysa 

utveckling även om en elev inte är säker. Det kan i min mening innebära att tillämpning av 

modellerna underlättar för pedagoger att belysa elevers utveckling, vilket i sin tur skulle bidra 

till att de negativa attityderna tonas ned. Modellerna bidrar till en förståelse för 

språkutveckling som en process. En elev som uppvisar språkliga kvalitéer på en nivå i mitten 
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av till exempel Processbarhetsteorin behöver inte anses vara svag i det svenska språket utan 

snarare på väg att bemästra nästa nivå.  

 

5.2 Likheter mellan modellerna 

Performanalysen respektive Processbarhetsteorin är båda två modeller som bedömer 

elevtexter utifrån olika nivåer och kvalitéer. De båda går att tillämpa på elevtexter utan någon 

tidigare kunskap för att göra en allmän bedömning av en elevtexts kvalitéer. Då samtliga 

andraspråkselever, enligt Flyman Mattson och Håkansson (2010, s. 13) går igenom samma 

utvecklingsstadier kan båda modellerna tillämpas på samtliga andraspråkstexter. Varken 

Processbarhetsteorin och Performanalysen kan kopplas till någon av nivåerna i de svenska 

betygssystemet. Till skillnad från kursplanen där målen utgår från en viss årskurs utgår 

modellerna från de grammatiska strukturer och kvalitéer som tydliggörs i den aktuella 

elevtexten. De båda modellerna kräver därför ett resonemang kring kvalitéer och 

utvecklingsnivåer för att klargöra ett bedömningsunderlag. Enligt Garme (2002, s. 13) ökar ett 

resonemang kring kvalitéer, säkerheten i bedömningen. Det kan innebära att underlaget för 

bedömning som modellerna genererar ger ett säkert underlag för lärare, vilket i sin tur skulle 

innebära en säkrare bedömning av hur undervisningen bör anpassas till varje enskild elevs 

behov. 

 

5.3 Skillnader mellan modellerna 

Performanalysens huvudsakliga syfte är att ge en helhetsbild av en elevs språkliga utveckling 

genom att belysa olika kvalitéer.  De kvalitéer som specificeras i Performanalysen lämnar 

tolkning och resonemangsutrymme till pedagogen då det är omfattande kvalitéer som ska 

bedömas. Det förutsätter ett resonemang kring varje kvalité för att få med så mycket 

information från en elevtext som möjligt. Detta kan innebära att en Performanalys tar tid att 

genomföra samtidigt som den blir omfattande och ger en god helhetsbild. 

 

Processbarhetsteorin har tydliga nivåer som klargör huruvida en elev behärskar de 

grammatiska strukturerna på respektive nivå. De grammatiska strukturerna är förutbestämda 

samt kompletteras med minimala tal för att säkerställa att eleven faktiskt använder sig av de 

grammatiska strukturerna. Eftersom det räcker att en elev enbart vid ett tillfälle visar att hen 

behärskar en viss struktur för att behärska en viss nivå går det att snabbt urskilja vilken nivå 

en elev befinner sig på i Processbarhetsteorin. Genom att tillämpa Processbarhetsteorin vid ett 

flertal tillfällen och synliggöra de olika grammatiska strukturer en elev visar i sin text, går det 
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att urskilja hur stabila dessa strukturer är. Salameh (2012, s. 65) skriver att en pedagog kan 

testa hur väl en elev behärskar en nivå genom att se hur många gånger en struktur upprepar 

sig. 

 

Processbarhetsteorin går snabbare än Performanalysen att genomföra och enbart genom att se 

hur ofta en elev visar på grammatiska strukturer på en viss nivå går det att urskilja hur stabil 

nivån är. Genom Performanalysen granskas utveckling av samtliga kvalitéer vilket ger ett mer 

omfattande underlag för bedömning än vad de olika nivåerna från Processbarhetsteorin gör då 

varje nivå enbart fokuserar på ett fåtal grammatiska strukturer. 

 

5.4 Modellerna kan komplettera varandra i bedömningsarbetet 

Bedömning utifrån Performanalysen genererar information om vilka grammatiska och 

språkliga kvalitéer en elevtext innehåller. Resultatet av bedömningen ger omfattande 

information om elevtextens språkliga kvalitéer och grammatiska strukturer. 

Processbarhetsteorin kan då tillämpas som komplement för att snabbt sammanställa 

information om vilken utvecklingsnivå en elev befinner sig på för att sedan ge information om 

vad som blir nästa steg i utvecklingen.   

 

Processbarhetsteorin har förutbestämda nivåer där varje nivå innehåller grammatiska 

strukturer och fokuserar enbart på grammatiska strukturer. Det innebär att modellen begränsas 

till att enbart bedöma en elevs användning av grammatiska strukturer, vilket innebär att 

information som t ex ordval, sammanhang och struktur förbises. För att få elevtexten i ett 

större sammanhang och belysa fler kvalitéer och utvecklingsmöjligheter kan då 

Performanalysen användas som ett komplement. 

 

Även om eleven inte behärskar samtliga nivåer i Processbarhetsteorin, men ändå visar på en 

nivå kan det kanske dölja brister i de andra nivåerna. Eleven kan vara på nivå fem på grund av 

att hen använder huvudsatser och bisatser men kan ha brister i att behärska ordföljdsmönster. 

Det är ingenting som förklaras av någon författare i mitt urval vilket kan vara nödvändigt att 

ta hänsyn till i tillämpandet av Processabarhetsteorin för att undvika förlust av viktig 

information. 
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6. Sammanfattning 

I denna studie undersöker jag vad utvald litteratur säger om bedömning av elevtexter skrivna 

av elever med svenska som andraspråk. Jag utgår från bedömningens stora betydelse för 

lärarprofessionen och diskuterar hur bedömning av utvecklingsnivåer och språkliga kvalitéer 

kan gå till.  I studien redogör jag för de två främsta modellerna som brukar användas i 

bedömningsarbetet av elevtexter skrivna av elever med svenska som andraspråk, 

Performanalysen och Processbarhetsteorin. Syftet är att se vilket underlag för bedömning 

modellerna ger lärare samt ge exempel på hur de båda modellerna går att tillämpa i praktiken. 

Detta sker utifrån min tolkning av redogörelserna av analysmodellerna och några exempel på 

elevtexter demonstrerar de olika kvalitéerna och nivåerna. Jag visar vilket underlag lärare får 

för sin bedömning, samt vilka grammatiska strukturer och kvalitéer modellerna belyser men 

även hur dessa två modeller går att tillämpa i praktiken.  Detta resulterar i en jämförande 

diskussion rörande modellerna samt hur de kan komplettera varandra i bedömningsarbetet av 

en elevtext. 
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