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Sammandrag  

Manfred Pienemann har utvecklat den så kallade processbarhetsteorin vars syfte är att kart-

lägga bland annat andraspråkstalares språkliga nivå ur en grammatisk synvinkel. Den här 

uppsatsen undersöker om det finns något samband mellan elevers språkliga nivå baserat på 

Manfred Pienemanns processbarhetsteori och betyg. Materialet består av 15 elevuppsatser 

från nationella provet i svenska som andraspråk år 2015. Resultatet visar att skribenterna 

generellt har nått en hög eller mycket hög nivå, när det gäller att processa grammatiska 

strukturer. Några av skribenterna som fått det lägsta godkända betyget (E) är emellertid lite 

osäkrare än de övriga. Men en god behärskning av grammatiken är inte en garanti för ett 

högt betyg. Och omvänt, även texter som inte är helt perfekta grammatiskt sett kan få höga 

betyg. Det betyder att den grammatiska kompetensen inte ensamt är avgörande för betyget, 

vilket kan tyda på någorlunda enhetlig syn på betygsättning bland dagens aktiva lärare men 

det är självfallet svårt att uttala sig om baserat på endast min undersökning.  

 

Nyckelord: processbarhetsteori, svenska som andraspråk, elevuppsats, språklig nivå, and-

raspråksinlärare 
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1 Inledning 

Enligt läroplanen för Svenska som andraspråk ska ämnet, ur ett helhetsperspektiv, bidra till 

att elever får möjlighet att utveckla förmågor som bland annat handlar om att kommunicera 

via det skrivna ordet och därmed anpassa skriftspråket till ämne, syfte, situation och mot-

tagare (Läroplan för Svenska som andraspråk Gy 2011). Elever som läser Svenska som 

andraspråk ska även få möjlighet att utveckla förmåga att använda sig av ett rikt ordförråd 

som är relevant för diverse sammanhang och kontexter. Vad gäller svenska språket ska 

eleverna få möjlighet att utveckla kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt och 

dess språkliga normer, med andra ord hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur 

dessa samspelar med varandra, dvs. grammatiska kunskaper.  

Detta innebär att kraven som ställs på eleverna är höga. Dessa höga krav leder i sin tur 

till att skolans undervisning i Svenska som andraspråk måste hålla god kvalité. Undervis-

ningskraven blir därmed också höga, vilket i sin tur betyder att det krävs duktiga och kom-

petenta lärare, lärare som besitter god förmåga att undervisa och lära ut och som har goda 

kunskaper inom ämnet. Dessa lärare bör också vara någorlunda enhetliga i sitt tänkande 

kring betyg och betygssättning.  

Betyg och betygssättning är två ytterst viktiga komponenter inom skolvärlden. Min er-

farenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen som lärarutbildningen erbjuder säger 

mig att betygshetsen har ökat under senare tid.   

Det nya betygssystemet kan vara en bidragande faktor till att kraven på elever, lärare 

och undervisning har höjts. Därför är det både relevant och intressant att undersöka lärares 

betygssättning av elevtexter i jämförelse med elevtexternas språkliga nivå enligt den så 

kallade processbarhetsteorin, en teori som söker kartlägga bland annat andraspråkstalares 

språkliga nivå ur ett grammatiskt perspektiv.  

1.1 Syfte  

Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan elevers språk-

liga nivå, baserat på Manfred Pienemanns processbarhetsteori, och betyg. För att uppnå 

syftet har uppsatsen följande frågeställningar: 

 Ur ett språkperspektiv – befinner sig elever som fått ett specifikt betyg även på en 

specifik språklig nivå enligt processbarhetsteorin?  

 Ur ett ett betygsperspektiv – verkar elevers språkliga nivå ha någon betydelse vid 

lärares betygssättning av uppsatserna?  
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1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Kapitel 2 redogör för processbarhetsteorin. Kapi-

tel 3 är en forskningsöversikt som behandlar studier av bedömning av elevtext samt av 

andraspråkselevers skrivande. I kapitel 4 redogör jag för metod och material och i kapitel 5 

för mitt resultat. Detta följs slutligen upp med det sjätte och sista kapitlet där jag kommen-

terar resultatet och drar slutsatser. I ett avslutande stycke resonerar jag om vad uppsatsen 

har bidragit med gällande kunskapen om lärares betygssättning kopplat till processbar-

hetsteorin och den här uppsatsens möjligheter att följas upp. 

2 Pienemanns processbarhetsteori 

Processbarhetsteorin är utarbetad av professor Manfred Pienemann vid Newcastle Univer-

sity. Teorin kartlägger utvecklingen av ett andraspråk och beskriver de språkliga strukturer 

som sker när man lär sig ett nytt språk. Teorin innebär att andraspråksinlärare bearbetar 

fem olika grammatiska stadier vid inlärning av ett nytt språk (Abrahamsson 2009:124).  

Teorins grundtanke är att andraspråksutveckling har koppling till den grammatiska pro-

cessning och de procedurer som är orsaken till spontan talproduktionen och de naturliga 

kognitiva begränsningar som kan finnas hos andraspråksinlärare i samband med process-

ning av spontan talproduktion. Tack vare att talproduktionsprocedurer gradvis automatise-

ras utvecklas språk. Språkutvecklingen leder i sin tur till en utökning av den grammatiska 

processningskapaciteten (Abrahamsson 2009:124). Språkutvecklingsprocessen sker över-

lappande vilket betyder att såväl korrekta som inkorrekta former av tidigare strukturer kan 

förekomma lite här och var (Flyman Mattsson & Håkansson 2011:15). Processbarhetsteo-

rin kännetecknas av att vara implikationell vilket betyder att inget stadium går att hoppa 

över eftersom de olika stadierna bygger på och är beroende av varandra. Vad gäller pro-

cessbarhetsteorins olika språkliga nivåer behöver inläraren inte behärska en viss nivå fullt 

ut för att man ska anse att hon eller han tagit steget. Enligt teorin räcker det att ett visst 

grammatiskt fenomen över huvud taget förekommer. Detta kallas för uppträdandekriteriet 

(Håkansson 2013:152). 

De fem utvecklingsprocedurerna består av tillgång till ord, kategoriprocedur, frasproce-

dur, satsprocedur respektive bisatsprocedur. Teorins utvecklingsnivåer innefattar 

ord/lexikon (nivå 1), lexikal morfologi (nivå 2), grammatisk information inom fraser (nivå 
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3), grammatisk information mellan fraser inom satsen (nivå 4) samt grammatisk informat-

ion mellan satser; skillnad mellan huvud- och bisats (nivå 5).  

Det första stadiet, det så kallade nybörjarstadiet, innebär att inläraren har anammat en-

staka ord som inläraren har produktiv tillgång till (Abrahamsson 2009:125). Niclas Abra-

hamsson nämner i denna kontext att det sällan förekommer att andraspråksinlärare är redo 

att konversera på andraspråket på nybörjarstadiet. Inlärarens fokus ligger istället på att ur-

skilja enskilda ord (Abrahamsson 2009:126).  

I det andra stadiet uppträder yttranden från inläraren som består av flera ord. Typiskt för 

denna nivå är att inläraren applicerar en kanonisk ordföljd, dvs. inleder alla meningar med 

subjektet. Böjning av enskilda ord börjar också processas, vilket kan yttra sig i såväl kor-

rekt som inkorrekt ordböjning (Abrahamsson 2009:125).  

Under den tredje processningsnivån kan inläraren överföra grammatisk information 

mellan enstaka ord inom fraser. Exempel på grammatisk informationsöverföring är attribu-

tiv adjektivkongruens vad gäller numerus, species och genus inom nominalfrasen. I en 

nominalfras som fina hästar exempelvis har adjektivet plural form och kongruerar då med 

det pluralböjda substantivet. Ur ett syntaktiskt perspektiv representeras kategorin av att (i 

första hand) adverb kan spetsställas, dock utan inversion mellan subjekt och finit verb, som 

till exempel i Igår jag läste en bok. (Abrahamsson 2009:126).  

Processning av grammatisk information mellan fraser inom en och samma sats uppnås 

på den fjärde nivån. På den här nivån anammas predikativ adjektivkongruens, som exem-

pelvis i hästarna är fina (Abrahamsson 2009:126). Inläraren lär sig även adverb- och frå-

geordsframflyttning till fundamentet, vilket leder till inversion. Exempel på detta är Igår 

läste jag en bok (Abrahamsson 2009:127).  

På den femte och sista nivån kan inläraren behärska grammatisk information över sats-

gränser och skilja mellan huvud- och bisatser. Ur ett syntaktiskt perspektiv kan inläraren 

placera negationer före det finita verbet i bisatser, som i Jag vet att han inte kommer och 

den obligatoriska icke-inversionen i frågebisatser, som i Jag undrar när han kommer (Ab-

rahamsson 2009:127). 

När det kommer till både utveckling och behärskning av nivåerna är det viktigt att göra 

skillnad mellan de två begreppen. När man talar om att utveckla och att behärska något i 

samband med processbarhetsteorin betyder det två olika saker. Man behöver som inlärare 

inte behärska en nivå till hundra procent utan endast visa att man håller på att utveckla det  



 

   

 

8 

(Håkansson 2013:157). Processbarhetsteorin har sitt fokus på förekomsten av en viss 

grammatisk struktur beroende på nivå och inte full behärskning (Håkansson 2013:164).  

Tidigare studier av svenska som andraspråk ur processbarhetsteoriperspektiv har gett 

stöd åt processbarhetsteorin; studiernas data från andraspråksinlärare har visat att morfolo-

giska och syntaktiska strukturer verkar läras in i den ordning som processbarhetsteorin 

förutskickar (Håkansson 2013:157). Maria Eklund Heinonen (2009:61) hänvisar i sin av-

handling Processbarhet på prov till Martin (2004) som hävdar att processbarhetsteorin är 

den mest genomarbetade grammatiska teorin för andraspråksinlärning just nu, varför 

Eklund Heinonen har valt att utgå från den i sin avhandling.   

Olofsson & Sjöqvist (2013:697) skriver om processbarhetsteorins betydelse för bedöm-

ning och hur teorin är ett verktyg för att följa elevens grammatiska utveckling för att pla-

nera undervisningen utifrån elevens behov. Enligt författarna betonar teorin att det inte går 

att tvinga fram elevens grammatiska utveckling. Inlärning av ett andraspråk sker utifrån en 

viss ordning som sker stegvis. För att kunna klättra högre upp behöver man som inlärare 

begå grammatiska fel. Det är också viktigt att se dessa fel som ett tecken på utveckling. 

Kritik som riktats mot processbarhetsteorin är att den enkom utgår från talproduktion 

vilket gör att inlärares receptiva förmåga, den underliggande grammatiska kompetensen 

eller de processningsprocedurer som ligger bakom språklig perception och tolkning, inte 

alls berörs. Teorin ger vidare ingen förklaring till vad det är som får inlärare att utveckla en 

viss kapacitet på en viss nivå för att så småningom ta sig vidare till nästa nivå. Processbar-

hetsteorin kartlägger och definierar endast den nivå som inläraren befinner sig på (Abra-

hamsson 2009:129). 

Fördelen med processbarhetsteorin är, precis som Olofsson & Sjöqvist (2013:697) skri-

ver, att man som lärare lätt kan se vilken språklig nivå eleven befinner sig på rent gramma-

tiskt, vilket ger en fingervisning om hur man kan fortsätta sin undervisning för att eleven 

ska få mest nytta av undervisningen. Dess nackdel är just att den enbart visar den gramma-

tiska nivån och att analysen är tidskrävande.  

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om bedömning av elevtexter och om andra-

språkselevers skrivande.  
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3.1 Betyg och bedömning av elevtexter  

Eva Östlund-Stjärnegårdh (1999) har gjort en undersökning som handlar om lärares syn på 

bedömning av gymnasieelevers texter. Mer specifikt undersöks svensklärares syn på 

gränsdragningen mellan Icke godkänd och Godkänd samt hur lärarna resonerar vid be-

dömning av elevers texter. Resultatet visar bland annat sju kriterier som lärare lägger mest 

vikt vid bedömning av en elevtext (Östlund-Stjärnegård 1999:22). De sju kriterierna är 

helhetsbedömning, funktion i angiven situation, relevant innehåll, hur eleven följt instrukt-

ionen, anpassning till situation, röd tråd samt meningsbyggnad.  

Tor G Hultman och Margareta Westman (1977) har i Gymnasistsvenska studerat och 

analyserat det svenska språket i funktion där bland annat gymnasisters svenska undersöks. 

Deras analysmaterial består bland annat av vuxnas skriftspråk, gymnasisters skriftspråk 

samt mellanstadiebarns skriftspråk (a.a., s. 6). Författarna hävdar att ”varannan elev skulle 

troligen få ett annat betyg om hans uppsats bedömdes av en annan lärare än den som för 

tillfället är hans svensklärare”. De påstår vidare att var tionde elev skulle, vid ytterligare 

granskning av texten, få sitt betyg ändrat med mer än ett betygssteg (Hultman & Westman 

1977:24). 

Hultmans & Westmans undersökning visar att det finns vissa skillnader mellan uppsat-

ser med olika betyg. De diskuterar vidare möjliga förklaringar till de olika betygen. I deras 

ordförrådsundersökning visar det sig att uppsatser med det lägsta betyget, i detta fall betyg 

1, har minst antal ord. Från betyg 2 till 3 är ökningen vad gäller längd mest framträdande 

(a.a., s. 82). Elevtexter som har erhållit det högsta betyget är också de texter som är mest 

språkkoncentrerade (a.a., s. 83). Texter med betyg 5 har ett mer självständigt språk och 

innehåller ord med rikare semantisk specifikation och har klarare syftningar. Vidare visar 

texter med betyg 3 tendens att innehålla fler ord för att få mindre sagt, alltså är de texterna 

väldigt okoncentrerade vad gäller språket (a.a., s. 178). Författarna menar vidare att me-

ningslängden inte har någon som helst relation till betyget (a.a., s. 216).    

Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegård har undersökt bedömning och betygssättning 

av autentiska elevtexter. Elevtexterna är från årskurs 6 och 9 i grundskolan samt gymnasiet 

år 1 och 3. Texterna är analyserade och bedömda enligt betygsskalan A till F (Palmér & 

Östlund-Stjärnegård 2015). Palmér och Östlund-Stjärnegård understryker vikten av att 

texter som är skrivna av andraspråkselever bör uppmärksammas lite extra när det kommer 

till korrekthet i kontrast till komplexitet. De menar att ett tankemässigt komplext innehåll 
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kan leda till att de formella språkliga bristerna ökar jämfört med när samma elev skriver en 

innehållsligt lättare text (Palmér & Östlund-Stjärnegård 2015:30). 

Catharina Nyström har undersökt gymnasisters skrivande. Nyströms undersökning inne-

fattar studier om gymnasisters skrivande vad gäller genre, textstruktur och sammanhang. 

Materialet består av såväl elevtexter som elevintervjuer från olika skolor i Sverige. Några 

texter är skrivna vid ett nationellt prov, andra har eleverna själva valt ut (2000:35). Enligt 

studien är att berättande text den genre som förekommer mest frekvent inom skolvärlden 

(a.a., s 232). Nyström kommer också fram till att det är elevtexter av den längre sorten som 

har fått ett högre betyg. Även ordvariationen påverkar betyget. Ju högre ordvariation en 

text har, ju högre betyg har texten blivit tilldelad (a.a., s. 235).  

Enligt Nyström (2000:206–207) visar ett flertal studier att textbindning är en faktor som 

skiljer texter med höga och låga betyg åt. Nyström nämner i sammanhanget NORD-

SKRIV-projektet som är ett samnordiskt arbete där en rad variabler i elevtexter sattes i 

samband med både kvalitet och åldersprogression. NORDSKRIV-projektets resultat tyder 

på att texter som fått olika betyg även skiljer sig åt vad gäller bindningsstruktur. 

3.2 Elevers skrivande   

Ulrika Magnusson (2013) skriver om skillnader och likheter mellan texter skrivna av 

förstaspråks- och andraspråksskribenter. Hos andraspråkskribenter förekommer fel vad 

gäller kongruens och artiklar, vilket motsvaras av processbarhetsteorins tredje och fjärde 

nivå. Även avvikelser i konstruktioner och ordföljd är förekommande hos andraspråksele-

ver (Magnusson 2013:641). 

Gisela Håkansson (2013:151) har gjort en tillämpning av processbarhetsteorin på 

svenskt inlärarspråk och framhåller att andraspråksinlärare använder andra språkstrukturer 

jämfört med infödda talare på grund av så kallad transfer, det vill säga påverkan från mo-

dersmålet.  Håkansson trycker på vikten av att morfologi och syntax utvecklas i olika takt. 

Det innebär att en inlärare kan ha en snabbare utveckling vad gäller morfologin, det vill 

säga böjning av ord, jämfört med syntaxutvecklingen. Processbarhetsteorins språkliga ni-

våer för morfologi och syntax kan därmed vara olika hos en inlärare (Håkansson 

2013:156).  

Lena Ekberg behandlar i en uppsats från 2013 grammatik och lexikon hos andraspråk-

sinlärare på nästan infödd nivå där fokus läggs på språkliga avvikelser i förhållande till 

målspråksnormen. Ekberg fokuserar också på utvecklingstendenser som både ett korrekt 
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och inkorrekt språkbruk avspeglar. Hon redovisar vidare resultat från två olika forsknings-

projekt, Svenskan hos tvåspråkiga gymnasieelever som gjordes hösten och vintern 1986–

87 och Svenskan hos barn födda i Sverige av invandrade föräldrar, den så kallade Rosen-

gårdsundersökningen, som startades 1995.  

Resultatet från de båda studierna visar att grammatiska avvikelser förekommer hos två-

språkiga individer. Dessa avvikelser är av samma typ av grammatiska fel som inlärare på 

lägre nivåer gör men i mindre omfattning. Rosengårdsundersökningen visar även att före-

komsten av grammatiska fel hos tvåspråkiga är få men att alla typer av fel tycks represen-

terade. Barnen i Rosengårdundersökningen producerar väldigt få syntaktiska fel. De båda 

undersökningarna visar vidare att grammatiska fel gällande ordböjning och kongruens och 

även felaktig bestämdhetsmarkering eller pluralform förekommer hos andraspråksinlärare. 

Att böja verb är också en grammatisk företeelse som orsakar problem hos andraspråksinlä-

rare. Brister vad gäller ordföljden förekommer också, främst vid användning av satsad-

verbial. Även utelämning av subjektspronomen visar sig orsaka problem. Pronomenfel, 

främst vad gäller reflexiva possessiva pronomen (sin, sitt, sina), är också svårt och orsakar 

problem för tvåspråkiga personer (Ekberg 2013:262–264).  

Sammanfattningsvis gör inlärare på avancerad nivå samma typ av grammatiska fel, 

dock inte lika många som inlärare på nybörjarnivå. Nominalfrasen tycks vara mest pro-

blematisk, framför allt genus, bestämdhet och kongruens. Utelämning av subjekt och in-

version i huvudsats orsakar också grammatiska avvikelser och även felaktig placering av 

satsadverbial förekommer. Svenskans prepositioner är också en grammatisk företeelse som 

är problematisk för andraspråksinlärare skriver Ekberg. Det som orsakar minst problem för 

andraspråkstalare visade sig vara grammatiska ord, såsom subjunktioner, konjunktioner 

och flerordsprepositioner. Svenskan hos tvåspråkiga gymnasieelever-projektet kom vidare 

fram till att samma typer av lexikala fel förekommer hos såväl inlärare på avancerad nivå 

som nybörjarnivå (Ekberg 2013:265–266). Rosengårdsundersökningen visar svårigheter 

med abstrakta ord med en grammatisk funktion samt fel vad gäller fasta ordkombinationer 

förekommer hos tvåspråkiga barn med invandrade föräldrar (a.a., s. 268). Forskningspro-

jekten visar också på en större språklig variation hos tvåspråkiga jämfört med enspråkiga 

(a.a., s. 269). Fel vad gällande partikelverb är inte så vanligt förekommande hos tvåsprå-

kiga enligt Rosengårdsundersökningens resultat (a.a., s. 271). 
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4 Material och metod  

 I detta kapitel redovisar jag först de femton elevuppsatser som min analys bygger på och 

därefter hur själva analysen har gått till. 

4.2 Elevuppsatserna 

Uppsatserna är skrivna av elever i Svenska som andraspråk 1 och är från nationella provet 

år 2015. Texterna är hämtade på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 

där skrivna nationella prov från skolor bevaras i ett arkiv.  

Materialet består av 15 uppsatser och har valts ut baserat på betygsfördelningen A/B, C 

respektive E. Fem av de utvalda uppsatserna har fått betyget C och fem av uppsatserna har 

erhållit betyget E. Vad gäller uppsatserna med högre betyg fanns det inte möjlighet att få 

tag i fem uppsatser med det allra högsta betyget. Därav har två av uppsatserna betyget B 

och resterande tre elevuppsatser har fått betyget A. Detta är något som förhoppningsvis 

inte har påverkat resultatet nämnvärt. Gemensam nämnare för alla uppsatser är att de är 

skrivna i berättande form.  

I min undersökning är elevuppsatserna tilldelade koder som är baserade på betygen 

A/B, C eller E och ordningen 1–15. Exempelvis är den första uppsatsen som analyserades 

märkt med koden A1. A1 betyder att det är den första uppsatsen som analyserades och har 

erhållit betyget A. Den andra uppsatsen är märkt med koden A2 vilket betyder att det är 

den andra uppsatsen i ordningen som analyserades och har fått betyget A. 

Vad gäller de undersökta uppsatserna är de nedskrivna på olika sätt. Vissa uppsatser är 

skrivna för hand, medan andra är skrivna på dator. Det innebär att vissa skribenter kan ha 

haft viss hjälp av grammatik- och rättstavningsfunktionen i datorn. Detta är emellertid 

ingenting jag har kunnat ta hänsyn till, och jag har heller inte specifikt beaktat att uppsat-

serna är olika långa. Jag kan heller inte garantera att skribenterna inte har läs- och skriv-

svårigheter, men texterna tyder inte på att så skulle vara fallet. 

4.1 Analysen  

För att analysera elevuppsatsernas språkliga nivå i enlighet med processbarhetsteorin har 

jag använt mig av specifika analysprinciper. Värt att understryka är att jag vid analysen 

inte har tagit hänsyn till om eleven har följt nationella provets instruktioner utan enbart 

utgått från den skrivna texten för att ta reda på den språkliga nivån.  
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Vid analys av uppsatserna tar jag upp behärskning av morfologi och syntax var för sig. 

Det betyder att det finns olika tabeller för morfologi och syntax i resultatdelen. Vidare un-

dersöker jag enbart processbarhetsteorins tredje och fjärde nivå vad gäller morfologi. Den 

tredje, fjärde och femte nivån undersöks för syntaxen. Den femte nivån representeras ju 

inte av några specifika morfologiska strukturer, så den morfologiska analysen kan inte 

sträcka sig längre än till nivå 4. De två lägsta nivåerna har inte varit relevanta för min ana-

lys på grund av att inlärarna utan tvekan ligger på minst nivå 3.  

Vid analys av tredje nivån för morfologi noteras om attributet kongruensböjs med sub-

stantivet på ett korrekt eller inkorrekt vis. Nominalfrasen en vanlig konversation exempel-

vis uppvisar korrekt böjning, den här situationer en inkorrekt. För den fjärde nivån har den 

predikativa kongruensen analyserats på motsvarande sätt. En korrekt exempelmening för 

fjärde nivån från min analys är vi är rädda, där adjektivet rädda har plural form och kon-

gruerar med det plurala subjektet vi. En inkorrekt mening är vänskapen är jätteviktigt.   

För syntaxen analyseras ordföljden i huvudsatser med spetsställda icke-subjekt. Efter-

följande rak ordföljd representerar den tredje nivån. Exempel på detta är Genom att öva 

man kan nå sitt mål. För att uppnå den fjärde nivån krävs inversion efter spetsställt icke-

subjekt, som exempelvis i Lyckligtvis är matsvinn ett problem som går att lösa. För den 

femte nivån för syntaxen analyseras satsadverbialens ställning i bisats, dvs. om det kom-

mer före, vilket noteras som korrekt, eller efter det finita verbet vilket noteras som inkor-

rekt. En exempelmening på satsadverbial med ställning före finit verb är som de inte ens 

kan se. Exempel när satsadverbialet står efter det finita verbet är som kommer aldrig att 

uppfyllas.  

Sammanfattningsvis ser min metod för analysen ut som i figur 1. 

Nivå Morfologi Syntax 

5 – Satsadverbial i bisats  

(antal korrekta/inkorrekta) 

4 Predikativ kongruens 

(antal korrekta/inkorrekta) 

Huvudsats med spetsställt icke-subjekt med inversion 

(antal förekomster) 

3 Attributiv kongruens 

(antal korrekta/inkorrekta) 

Huvudsats med spetsställt icke-subjekt utan inversion 

(antal förekomster) 

Figur 1. Nivåer och kriterier vid analysen av materialet 
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4.1.1 Överväganden vid analysen 

För att använda Pienemanns processbarhetsteori på ett enhetligt sätt har jag varit tvungen 

att göra vissa val. Likt Maria Eklund Heinonen (2009) har jag utgångspunkt i tre analyskri-

terier. De analyskriterier som jag utgår ifrån är uppträdandekriteriet, 50 %-kriteriet respek-

tive 75 %-kriteriet. Uppträdandekriteriet innebär att så fort en elev uppvisar en nivås 

grammatiska struktur görs bedömningen att eleven befinner sig på den språkliga nivån som 

strukturen representerar. 50 %-kriteriet innebär att när grammatiska företeelser uppträder 

med minst 50 % korrekthet i en elevuppsats bedömer jag att eleven befinner sig på den 

språkliga nivå som den grammatiska företeelsen representerar. 75 %-kriteriet innebär att 

75 % måste vara korrekta.  

Vid analys av den tredje nivån för morfologi utgår jag från kravet att minst två morfem 

tydligt ska visa kongruens för att vara säker på att eleven befinner sig på tredje nivån. Ex-

empelvis har nominalfrasen en orsak inte räknats med i analysen eftersom exemplet inte 

visar med säkerhet att eleven har processat attributiv kongruens, eftersom substantivets 

genus inte syns. Däremot visar exemplet många olika varianter kongruens, vilket gör att 

sådana exempel räknas med. Jag räknar vidare inte med oböjliga ord som står som bestäm-

ning till substantiv, exempelvis enda, perfekt, som ju inte visar kongruens. För den fjärde 

nivån vad gäller morfologi noteras om predikativets kongruens är rätt eller fel men också 

om alla former i en text är korrekta men endast grundformer. Om inget subjekt är neutrum 

eller plural och visar en böjd form kan man inte vara helt säker på att eleven behärskar 

predikativ kongruens. 

Vid den syntaktiska analysen har endast deklarativa huvudsatser analyserats vilket in-

nebär att interrogativa huvudsatser har uteslutits och även imperativ. Jag har heller inte 

räknat med osäkra meningar där exempelvis subjekt eller finit verb saknas. I vissa av upp-

satserna förekommer även citat, som heller inte räknas med i analysen eftersom de är 

skrivna av någon annan.  

5 Resultat   

I detta kapitel redogör jag först för den morfologiska analysen i avsnitt 5.1 och för den 

syntaktiska analysen i avsnitt 5.2. I avsnitt 5.3 jämför jag utfallet i de båda analyserna. 
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5.1 Morfologisk analys  

Nedan redovisas den morfologiska analysen för samtliga uppsatser i tabellerna 1–3.  

Tabell 1. A/B-uppsatsernas språkliga nivå för morfologi  

 

Informant 

Nivå 3: Attr. kongruens Nivå 4: Pred. kongruens Resultatnivå 

rätt fel rätt fel FU 50 % 75 % 

A1 26 0 5 0 4 4 4 

A2 12 2 9 3 4 4 4 

A3 16 1 7 2 4 4 4 

B4 18 0 7 0 4 4 4 

B5 27 1 6 1 4 4 4 

Tabell 1 visar att alla uppsatser med de högsta betygen har uppnått processbarhetsteorins 

fjärde nivå för morfologi, oavsett vilket kriterium man väljer att utgå ifrån, vilket innebär 

att skribenterna behärskar både attributiv och predikativ kongruens väl. Uppsatserna A1 

och B4 är de uppsatser vars nominalfraser med såväl attributiv som predikativ kongruens 

är helt korrekta och därmed inte innehåller några fel över huvud taget. Resterande uppsat-

ser har inte alltid har korrekt böjning vad gäller attributiv och predikativ kongruens fullt ut, 

men uppnår ändå nivå 4, oberoende vilket kriterium som man väljer att utgå ifrån.  

I tabell 2 redovisas C-uppsatsernas språkliga nivå för morfologin.  

Tabell 2. C-uppsatsernas språkliga nivå för morfologi  

 

Informant 

Nivå 3: Attr. kongruens Nivå 4: Pred. kongruens Resultatnivå 

rätt fel rätt fel FU 50 % 75 % 

C6 24 0 12 0 4 4 4 

C7 14 1 10* 0 3/4 3/4 3/4 

C8 12 3 15 0 4 4 4 

C9 23 6 4 4 4 4 3 

C10 21 1 9 3 4 4 4 

* C7:s 10 predikativa adjektiv är alla korrekta, men eftersom samtliga har grundform går det inte 

att avgöra huruvida informanten behärskar predikativ kongruens eller ej. 

Av tabell 2 kan man notera att det finns en osäkerhet kring C7 när det gäller predikativ 

kongruens. Å ena sidan kan man hävda att C7 befinner sig på den fjärde nivån för morfo-

logi, om man nämligen väljer att bortse från det faktum att alla tio predikativ har grund-

form. Detta är visserligen korrekt, eftersom alla samtliga tio subjekt är utrala och singulara, 

men det saknas belägg för att C7 använder böjda adjektiv i predikativ ställning. Denna 

osäkerhet markeras med 3/4 i resultatkolumnerna.  
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Uppsats C9 har också en resultatsiffra som avviker från de övriga. Med utgångspunkt i 

kriteriet för första uppträdande (FU i tabellen) respektive 50 %-kriteriet har eleven uppnått 

fjärde nivån för morfologi. Vad tabell 2 visar är att skribenten inte uppnår den fjärde nivån 

vid tillämning av 75 %-kriteriet för den predikativa kongruensen. Av tabellen ovan går det 

också att utläsa att alla C-uppsatser förutom C6 har språkliga fel vad gäller den attributiva 

kongruensen. Detsamma gäller även för predikativ kongruens där även C7 och C8 inte 

heller har några inkorrekta predikativ. Totalt har två skribenter språkliga fel vad gäller den 

predikativa kongruensen.  

I tabell 3 redovisas E-uppsatsernas språkliga nivå för morfologi.  

Tabell 3. E-uppsatsernas språkliga nivå för morfologi  

 

Informant 

Nivå 3: Attr. kongruens Nivå 4: Pred. kongruens Resultatnivå 

rätt fel rätt fel FU 50 % 75 % 

E11 8 0 5 7 4 3 3 

E12 6 0 6 0 4 4 4 

E13 15 1 11 1 4 4 4 

E14 16 6 3 1 4 4 4 

E15 12 2 2 3 4 3 3 

Av tabell 3 går det vid första anblicken att se att samtliga E-uppsatser uppnår den fjärde 

nivån för morfologi, om man enbart utgår från kriteriet för första uppträdande. Vid kriteriet 

för 50 % finner man nivå 3 både hos E11 och E15. Bland de attributiva kongruenserna hos 

E11 går det att se att samtliga är korrekta medan de predikativa kongruenserna represente-

ras av fler fel (7) än rätt (5). Det resulterar i att utifrån både 50 % och 75 %-kriteriet 

uppnår skribenten endast den tredje nivån för morfologi. Vad gäller E15 förekommer två 

fel beträffande den attributiva kongruensen. Två av uppsatserna med lägst betyg har noll 

fel vad gäller den attributiva kongruensen medan E13, E14 och E15 har ett eller flera fel. 

Av tabellen kan man vidare utläsa att E12 är den uppsats vars nominalfraser med både at-

tributiv och predikativ kongruens är korrekta medan resterande E-uppsatser innehåller ett 

eller flera fel.  

5.1.1 Jämförelse mellan grupperna 

Vid jämförelse av grupperna kan man konstatera att uppsatserna med betyg A och B befin-

ner sig på nivå 4 oavsett kriterium. Vad gäller C-uppsatserna hamnar fyra av uppsatserna 

på nivå 4 vid tillämpning av kriteriet för första uppträdande, medan C7 hamnar på tredje 
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eller fjärde nivån (vilket beror på adjektiven i predikativ ställning som alla står i grund-

form). Vid kriteriet för 50 % sker inga större förändringar hos C-uppsatserna vilket är i 

liket med A/B-uppsatserna. Vad gäller tillämpandet av kriteriet för 75 % hamnar två C-

uppsatser på den tredje nivån medan resterande C-uppsatser befinner sig på den högsta 

språkliga nivån för morfologi. Vid jämförelse med A/B-uppsatserna kan man se att uppsat-

serna med betyg C också hamnar på lägre språkliga nivåer (C9) när man tillämpar 75 %-

kriteriet medan uppsatserna med de högsta betygen håller sig på samma språkliga nivå 

trots att nominalfraserna inte är hundra procent korrekta. Uppsatserna med lägsta betyget 

är den grupp där mest variation förekommer. Det som skiljer E-uppsatserna från både A/B- 

och C-uppsatserna är att två av uppsatserna hamnar på tredje nivån både när 50 %- och 

75 %-kriterierna tillämpas. Vid kriteriet för första uppträdande befinner sig uppsatserna 

med det lägsta betyget på fjärde nivån, vilket är i likhet med A/B-uppsatserna.  

Majoriteten av uppsatserna med betyg C uppnår nivå 4 vad gäller det morfologiska oav-

sett vilket kriterium man väljer att utgå ifrån, vilket är i likhet med resultatet från analysen 

av A- och B-uppsatserna. Det går dock att utläsa att den språkliga nivån varierar något mer 

vid jämförelse med tabellerna för A- och B-uppsatserna.  

Vid jämförelse med A/B- och C-uppsatserna visar mitt resultat att E-uppsatserna ligger 

på något lägre nivå vad gäller morfologi (om än i mycket låg grad). Även C-uppsatserna 

skiljer sig något i jämförelse med uppsatserna med högsta betyg där samtliga uppsatsskri-

benter uppnår den fjärde nivån. C- och E-uppsatserna ligger på en något mer jämn nivå vid 

analys av morfologi. 

5.2 Syntaktisk analys  

I följande avsnitt redovisas resultatet av den syntaktiska analysen av elevuppsatserna.  Ta-

bell 4 visar A- och B-uppsatsernas språkliga nivå för ordföljden.  

Tabell 4. A/B-uppsatsernas språkliga nivå för syntax 

 

Informant 

Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5: Bisatsordföljd Resultatnivå 

X – S – FV X – FV – S satsadvl-FV FV-satsadvl FU 50 % 75 % 

A1 0 9 0 1 (4) (4) (4) 

A2 4 6 4 5 5 4 3 

A3 0 11 12 1 5 5 5 

B4 1 11 5 1 5 5 5 

B5 0 6 2 4 5 5 4 



 

   

 

18 

I tabell 4 kan man utläsa att alla uppsatser utom A1 befinner sig på den högsta nivån för 

syntax utifrån kriteriet för första uppträdande. A1:s text har endast en bisats som innehåller 

ett satsadverbial, och detta är placerat efter det finita verbet, vilket innebär att det inte finns 

belägg för att A1 har uppnått nivå 5. Å andra sidan är ett enda belägg inte tillräckligt un-

derlag för att utesluta möjligheten att eleven ändå befinner sig där, vilket innebär att resul-

tatsiffran (4) satts inom parentes i tabellen. 

Vid 50 %-kriteriet hamnar även A2 på fjärde nivån. (A1s språkliga nivå förblir oföränd-

rad oavsett vilket kriterium som man utgår från.) Med utgångspunkt i kriteriet för 75 % 

hamnar också B5 på den fjärde nivån. Utifrån det här kriteriet hamnar A2 på ytterligare en 

lägre nivå.  

I tabell 5 redovisas C-uppsatsernas språkliga nivå vad gäller ordföljd.  

Tabell 5. C-uppsatsernas språkliga nivå för syntax 

 

Informant 

Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5: Bisatsordföljd Resultatnivå 

X – S – FV X – FV – S satsadvl-FV FV-satsadvl FU 50 % 75 % 

C6 2 12 5 4 5 5 4 

C7 1 7 15 2 5 5 5 

C8 0 10 8 1 5 5 5 

C9 2 7 1 4 5 4 4 

C10 0 11 11 0 5 5 5 

Tabell 5 visar att samtliga uppsatser som erhållit betyg C befinner sig på femte nivån för 

syntax om man utgår ifrån kriteriet för första uppträdande. Vid närmre anblick i kolumnen 

för 50 %-kriteriet ser man att C9 har sänkts till nivå 4 medan resterande informanter håller 

sig kvar på den högsta nivån. Med utgångspunkt i 75 %-kriteriet hamnar även C6 på fjärde 

nivån vilket innebär att totalt två av fem C-uppsatser befinner sig på nivå 4 och resterande 

på nivå 5. Tabellen visar också att uppsatserna domineras av subjekt i fundamentet. Den 

ordföljd som förekommer i minst utsträckning är för den tredje nivån.  

I tabell 6 nedan redovisas E-uppsatsernas språkliga nivå för syntax.  
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Tabell 6. E-uppsatsernas språkliga nivå för syntax 

 

Informant 

Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5: Bisatsordföljd Resultatnivå 

X – S – FV X – FV – S satsadvl-FV FV-satsadvl FU 50 % 75 % 

E11 2 6 3 0 5 5 5 

E12 0 8 3 0 5 5 5 

E13 0 10 5 0 5 5 5 

E14 9 3 2 4 5 3 3 

E15 5 6 1 0 5 4 3 

I tabell 6 kan man se att samtliga E-uppsatser befinner sig på den femte och högsta nivån 

gällande ordföljden om man tillämpar första uppträdandekriteriet. Nivån sänks för några 

elever när 50 %-kriteriet tillämpas, nämligen E14 och E15. E14 har också sänkts med två 

nivåer vilket betyder att E14 hamnar på tredje nivån både utifrån kriteriet för 50 % och 

75 %. E15 hamnar på nivå 4 om man utgår från 50 % och nivå 3 om man utgår från krite-

riet för 75 %. I denna grupp kan man se att subjektet med placering i fundamentet är van-

ligast. Minst vanligast är finit verb följt av satsadverbial i bisatser.  

5.2.1 Jämförelse mellan grupperna 

Vid jämförelse av resultatet för den syntaktiska analysen kan man se att en viss variation i 

alla grupper förekommer. Uppsatserna med betyg C är något jämnare än både A/B- och E-

uppsatserna. Man kan vidare fastställa att samtliga uppsatser, utom A1, befinner sig på den 

femte och högsta nivån om man tillämpar första uppträdandekriteriet. Vid tillämpning av 

både 50 och 75 %-kriteriet sänks den språkliga nivån mer eller mindre i alla grupper. 

Bland både A/B- och C-uppsatserna är den ordföljd som är minst förekommande X – S – 

FV (nivå 3) medan den minst förekommande ordföljden bland E-uppsatserna är finit verb 

följt av satsadverbial i bisatser (nivå 5). Gemensamt för alla grupperna är att subjekt i fun-

damentet är den mest förekommande ordföljden (nivå 2).  

5.3 Jämförelse mellan morfologi- och syntaxanalysen  

 I tabell 7 nedan redovisas samtliga informanters nivåer i såväl den morfologiska som den 

syntaktiska analysen.  
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Tabell 7. Jämförelse mellan resultaten på den morfologiska och den syntaktiska analysen. 

 

Informant 

Nivå: morfologi Nivå: syntax 

FE 50 % 75 % FE 50 % 75 % 

A1 4 4 4 (4) (4) (4) 

A2 4 4 4 5 4 3 

A3 4 4 4 5 5 5 

B4 4 4 4 5 5 5 

B5 4 4 4 5 5 4 

C6 4 4 4 5 5 4 

C7 3/4 3/4 3/4 5 5 5 

C8 4 4 4 5 5 5 

C9 4 4 3 5 4 4 

C10 4 4 4 5 5 5 

E11 4 3 3 5 5 5 

E12 4 4 4 5 5 5 

E13 4 4 4 5 5 5 

E14 4 4 4 5 3 3 

E15 4 3 3 5 4 3 

I tabell 7 kan man se att siffrorna visar generellt en hög nivå bland samtliga skribenter. 

Vad gäller uppträdandekriteriet ger det inget större utslag, vare sig om man ser till den 

morfologiska eller den syntaktiska analysen. Det finns informanter som hamnar på lägre 

nivåer än de högsta vid 50 % och 75 %. Vissa skribenter (C9 och E15) hamnar också på 

lägre nivå, både för morfologi och syntax medan andra skribenter enbart visar lägre nivå på 

endera: A2 på syntax (75 %, E14 också på syntax (50 % och 75 %), E11 på morfologi 

(50 % och 75 %). Det är därmed inte självklart att utvecklingen beträffande morfologi och 

syntax går i samma takt. Det kan till och med skilja sig två steg, vilket man ser gällande 

E11.  

Ytterligare någonting som min undersökning har gett resultat för är att det man mäter 

med just processbarhetsanalysen inte ger något större utslag, i alla fall inte för de uppsatser 

som har undersökts i den här uppsatsen. En upptäckt som gjordes tack vara analysen gäller 

nominalfraser och de attributiva adjektiven som representeras av nivå 3 enligt processbar-

hetsteorin. Nedan finns en tabell över detta. 
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Tabell 8. Antal attributiva adjektiv  

Informant A/B C E 

1/6/11 26 24 8 

2/7/12 14 15 6 

3/8/13 17 15 16 

4/9/14 18 29 22 

5/10/15 29 23 14 

Medel 20,8 21,2 13,2 

Totalt 104 106 66 

Tabellen ovan visar att uppsatser med högre betyg, det vill säga A/B och C har ett högre 

antal framförställda adjektiv och högre medelvärde vid beräkning av antal attributiva ad-

jektiv. Nominalfraserna är fler i antal, och det med ungefär 40 stycken, vid jämförelse med 

uppsatserna med lägst betyg.  
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6 Slutsatser och kommentarer  

Nedan följer det avslutande avsnittet där resultatet ställt i kontrast till den tidigare forsk-

ningen och där även resultatet kommenteras och diskuteras. Slutsatser som går att dra uti-

från undersökningen är att några av E-skribenterna förefaller stå på en lite lägre nivå i jäm-

förelse med de övriga, detta utifrån 50 %- och 75 %-kriterierna. Det finns också E-

skribenter som når den högsta nivån, oavsett kriterium, och skribenter på de högre nivåerna 

som inte visar full behärskning om man tillämpar kriterierna för såväl 50 % som 75 %. Det 

förra kan därmed betyda att den grundläggande förmågan att processa grammatiska struk-

turer kan spela en viss roll för betyget och bedömningen. Det senare kan innebära att man 

trots allt kan få ett högt betyg även om man ännu inte nått en helt perfekt nivå när det gäl-

ler att processa grammatiska strukturer, vilket i sin tur innebär att bedömningen även tar 

hänsyn till annat.  

Den tidigare forskning vad gäller bedömning har Palmér och Östlund-Stjärnegård 

kommit fram till sju kriterier som lärare lägger mest vikt vid. Vad gäller bedömningen av 

mina undersökta uppsatser i jämförelse med Palmérs och Östlund-Stjärnegårds resultat är 

det svårt att dra några slutsatser. Detta eftersom jag inte har tagit hänsyn till om eleven har 

följt instruktionerna och anpassat uppgiften till situationen. Slutsatser som faktiskt kan dras 

vid jämförelse med Palmérs och Östlund-Stjärnegårds resultat är att bedömningen av upp-

satserna från min undersökning inte enbart är grundat på det språkliga. Hade bedömningen 

enbart varit grundad på grammatik och meningsbyggnad hade betygsfördelningen antagli-

gen sett annorlunda ut men det är uppenbart att flera faktorer och aspekter vägs in vid be-

tygssättning.  

Angående Hultmans och Westmans resultat av undersökningen vad gäller bedömning 

om att elever troligen skulle få ett annat betyg om någon annan lärare fått betygssätta är 

svårt att svara på baserat på mitt syfte med uppsatsen. Med utgångpunkt i det redan skrivna 

är sannolikheten stor för att mina undersökta uppsatser antagligen skulle erhålla ett annat 

betyg vid ytterligare bedömning eftersom det är flera saker som påverkar betygssättningen. 

Mitt resultat tyder på att lärare inte enbart fokuserar på språklig korrekthet och språklig 

nivå utan också på innehåll, hur väl instruktioner är följda och så vidare. Dessa slutsatser 

går vidare att dra på grund av att min undersökning visar att elever med såväl betyg A/B 

som C som E hittas uppsatser som befinner sig på samma språkliga nivå enligt processbar-
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hetsteorin och behärskar mer eller mindre samma grammatiska strukturer och processar 

samma grammatiska företeelser, både vad gäller morfologi och syntax.  

Catharina Nyströms studie kom fram till att berättande text som genre är mest frekvent 

inom skolvärlden. Att den berättande genren förekommer mest frekvent i skolan kan ha 

påverkat mitt resultat eftersom den berättande genren kan bidra till hur elever skriver och 

formulerar sig i text. Detta kan i sin tur ha påverkat uppsatsernas språkliga nivå. Texters 

komplexitet blir härmed av betydelse. Precis som Palmér och Östlund-Stjärnegård poäng-

terar, att andraspråkselevers texter bör uppmärksammas noggrannare när det kommer till 

korrekthet i kontrast till komplexitet eftersom ett tankemässigt komplext innehåll kan leda 

till att formella språkliga brister blir fler när samma elev skriver en innehållsligt lättare 

text, kan bekräftas av min undersökning. Genren kan ha bidragit till hur fördelningen av 

processbarhetsteorins språkliga nivåer ser ut. 

Min undersökning kan vidare bekräfta Lena Ekbergs resultat om att grammatiska avvi-

kelser förekommer hos flerspråkiga (ej nödvändigtvis enbart tvåspråkiga). Samma typer av 

grammatiska avvikelser förekommer hos elever med högsta respektive lägsta betyg. Detta 

kan tolkas som en bekräftelse på Ekbergs resultat om att samma typ av grammatiska avvi-

kelser förekommer hos inlärare på hög respektive låg nivå. Nu undersöker jag visserligen 

samma grammatiska företeelser i uppsatserna men resultatet visar både korrekta och inkor-

rekta former av det undersökta. Dock bör det inflikas att högsta respektive lägsta betyg inte 

betyder att en inlärare ligger på en avancerad språklig nivå respektive låg språklig nivå. 

Spekulationer kan dock ändå dras om en viss bekräftelse på Ekbergs studie.  

Den språkliga nivån hos samtliga elever är hög, både vad gäller morfologi och syntax. 

Det kan betyda att lärare inte enbart grundar sin betygssättning på det grammatiska och på 

språklig korrekthet/inkorrekthet. Det är därmed andra faktorer som har betydelse för betyg 

och bedömning vilket besvarar uppsatsens frågeställning – betyget verkar inte ha något 

större koppling till nivån enligt processbarhetsteorin eftersom resultatet visar höga språk-

liga nivåer bland alla grupper oavsett betyg. Det finns alltid någon eller några uppsatser 

som befinner sig på högsta språkliga nivå oberoende kriterium. Det är även små skillnader 

vid jämförelse mellan grupperna vilket bekräftar ännu en gång att det inte går att koppla 

ihop ett specifikt betyg med en specifik språklig nivå enligt processbarhetsteorin. Något 

som återigen är intressant för resultatet är att det visar att det syntaktiska inte hänger ihop 

med det morfologiska, vilket bekräftar den tidigare forskningen. Det som verkar vara mest 

avgörande för betyget är förmodligen en kombination av grammatiska företeelser såsom 
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korrekta böjningsformer, stavning, syntaktisk komplexitet, ordval och så vidare och det 

strukturella och innehållsliga. Det betyder att lärare betygsätter någorlunda enhetligt och 

att de baserar sin betygssättning på samma saker vilket i sin tur kan säga något om dagens 

aktiva lärare.  

Resultatet kan tolkas som att det fokus som lärare tycks ha vid betygssättning är det in-

nehållsliga som väger lika mycket som/eller mer än den grammatiska aspekten. Det baserar 

jag på kriteriet för första uppträdande eftersom samtliga uppsatser befinner sig på de 

högsta nivåerna enligt processbarhetsteorin, oavsett om uppsatsen har betygssatt med A/B, 

C eller E. Om man vidare väljer att utgå från 50 %- respektive 75 %-kriteriet får man ett 

något mer annorlunda resultat men inte särskilt mycket. Några uppsatsers språkliga nivå 

ändras ju högre krav som ställs på den språkliga nivån. Det tyder på att den språkliga nivån 

sänks ju högre krav som ställs på det grammatiska och syntaktiska men att det ändå inte 

enbart verkar ha avgörande roll för betyg. Den språkliga nivån beror därmed på vilket kri-

terium man väljer att utgå från. Detta baserar jag på att det i uppsatser, med såväl A/B, C 

och E i betyg, förekommer att de befinner sig på de högsta språkliga nivåerna både när 

man ser till morfologi och syntax. Som skrivet ovan kan det därmed betyda att det inne-

hållsliga väger lika mycket eller tyngre betygssättning. Det är självklart svårt att avgöra 

enbart utifrån min analys eftersom processbarhetsteorin inte tar hänsyn till det innehålls-

liga.  

Utifrån resultatet av både den morfologiska och syntaktiska analysen kan man också 

konstatera att det inte alltid råder överensstämmelse mellan resultaten. I samtliga grupper 

finns 2 (i grupp C eventuellt 3) informanter som når högsta nivå för både morfologi och 

syntax oavsett kriterium, men det finns avvikelser. Både A2 (75 %) och E14 (50/75 %) har 

lägre resultat på syntaxen än morfologin, medan C9 (75 %), E11 (50/75%) och E15 (50 %) 

ligger på en högre nivå på syntaxen än morfologin. Detta bekräftar den tidigare forskning-

en som visar att man kan befinna sig på olika språkliga nivåer för syntax och morfologi. 

Det ser man genom att observera att olika uppsatser ändrar nivå vid tillämpning av de olika 

analyskriterierna. Vid jämförelsen mellan grupperna är siffrorna ganska lika och ändrar sig 

inte speciellt mycket. Något som är intressant i tabellerna är att både för morfologi och 

syntax befinner sig skribenterna på höga nivåer, Det kan betyda att hög språklig nivå för 

den ena grammatiska företeelsen också innebär hög språklig nivå för den andra gramma-

tiska företeelsen men också tvärtom. Det finns de fall som visar att samma elev befinner 

sig på en lägre nivå än max på både morfologin och syntaxen, men det finns även elever 
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som får ”full pott” på den ena men inte den andra delen. Ett intressant fall är E11 som lig-

ger på nivå 3 i den morfologiska analysen utifrån både 50- och 75-procentskriteriet, men 

på nivå 5 gällande syntaxen oavsett kriterium. Det kan tydas som att det syntaktiska är 

lättare att anamma jämfört med det morfologiska. Gemensamt för analysen av A/B-, C 

respektive E-uppsatserna är att ju högre krav som ställs på att antal korrekt ordföljd desto 

mer vanligt förekommande är det att den språkliga nivån sänks. Detta gäller absolut inte 

för alla uppsatser men det är ändå förekommande. 

Ytterligare något som är intressant med resultatet är att det i enbart ett fall (bland E-

uppsatserna) förekommer att en informant sänks med två nivåer på en gång. Detta kan 

möjligtvis kopplas ihop med betyg och att det är förekommande bland informanterna med 

lägst betyg. Det kan då förekomma en koppling däremellan vilket kan tyda på att den 

grammatiska kompetensen kanske ändå har samband med betyg i en liten utsträckning. Det 

går att se att E11, E14 och E15 är svagast, vilket alltså kan tyda på ett visst samband. Där-

emot verkar A/B- och C-uppsatserna ligga på ungefär samma nivå i min studie. 

I undersökningen kan man alltså hitta uppsatser med lägst respektive högst betyg som 

befinner sig på samma språkliga nivå. Hade bedömning av uppsatserna endast baserats på 

grammatisk och språklig nivå enligt processbarhetsteorin hade betygsfördelningen antagli-

gen sett annorlunda ut. Uppsatserna hade förmodligen inte fått de betygen som de erhållit, 

här åsyftas främst uppsatser som har fått betyg E eftersom eleverna befinner sig på en hög 

språklig nivå. Förmodligen hade alla undersökta elevuppsatser fått det högsta betyget om 

enbart det grammatiska hade tagits i åtanke. Resultatet tyder på att man som elev kan 

skriva en text som innehåller grammatiska fel och ändå erhålla högsta betyg. Tabellerna 

för den morfologiska analysen av både C- och E-uppsatserna visar att trots språkliga fel 

vad gäller både den attributiva och predikativa kongruensen kan en hög språklig nivå upp-

nås oavsett kriterium.  

Resultatet kan vidare tydas som att ett högre betyg genererar högre medelvärde vad gäl-

ler adjektiv i attributiv ställning. Det kan betyda att högre antal attributiva adjektiv kan 

vara ett allmänt mått på att man använder något mer komplexa nominalfraser vilket i sin 

tur ger ett högre betyg. Om man tittar närmre på uppsatser enkom vad gäller de attributiva 

adjektiven går det att se att uppsatserna med det lägre betyget har färre attributiva adjektiv 

vad gäller antal. Det kan möjligtvis ha inverkat på betyget.  

Syftet med min uppsats har alltså varit att undersöka om det finns något samband mel-

lan elevers språkliga nivå och betyg, alltså om ett högt betyg nödvändigtvis betyder hög 
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språklig nivå/kompetens. Min undersökning visar mer eller mindre att det inte finns något 

samband mellan betyg och språklig nivå. Detta grundar jag på att uppsatserna inom en och 

samma betygskategori har en stor och varierande spridning vad gäller processbarhetste-

orins språkliga nivåer. Sammanfattningsvis kan man konstatera att elever som har erhållit 

ett visst betyg inte befinner sig på en specifik språklig nivå utifrån processbarhetsteorin. 

Det betyder att elever som tilldelats olika betyg befinner sig, rent språkligt, även på olika 

nivåer. Detta leder till uppsatsens fråga angående vad lärare tycks fokusera på vid bedöm-

ning av elevtext. Grammatisk korrekthet såväl som inkorrekthet står inte ensamt i fokus 

vid bedömning och betygssättning utan det är, baserat på min undersökning, även andra 

faktorer som vägs in. Betyg baseras inte enbart på grammatisk kompetens och språklig 

nivå. Resultatet kan därmed tydas som att det visar att lärare verkar ha någorlunda liknande 

och enhetlig syn på bedömning och betygssättning, vilket också är bekräftelse på tidigare 

forskning.  

Utifrån studiens resultat har det uppkommit fler aspekter som är tänkbara för kom-

mande undersökningar. En intressant aspekt vore att undersöka huruvida kön spelar in och 

om det hade påverkat resultatet för den här uppsatsen. Det vore också intressant att under-

söka olika genrers betydelse för språklig nivå. Om en annan genre hade valts angående 

elevtexterna kanske uppsatsens resultat hade sett annorlunda ut. Ovanstående kan vara 

idéer för framtida studier, att undersöka texter av olika genrer för att se texter komplexitet 

och hur struktur och formulering förändras. 
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