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Sammandrag 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera några texter skrivna av vuxna inlärare på kurs 

D på SFI och betygsatta med E respektive A utifrån processbarhetsteorin och beskriva på 

vilken nivå enligt teorin dessa inlärare befinner sig på samt jämföra målgrupperna vad gäller 

morfologin och syntaxen. Jag har analyserat 20 elevtexter, 10 betygsatta med E och 10 med A 

och sammanställt resultaten i fyra tabeller uppdelade i två – morfologi och syntax. Utifrån 

dessa tabeller har jag dragit olika slutsatser rörande elevernas grammatiska kompetens på 

varje nivå samt i ett jämförande perspektiv E- och A-texter. En av slutsatserna är att E- och A-

texterna inte skiljer sig nämnvärt vad gäller grammatiken, men de gör det på syntaktisk nivå. 

 

Nyckelord: processbarhet, sfi, nationella prov, inlärningsnivåer  
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1. Inledning 

Svenska för invandrare (sfi) är en utbildning som erbjuds vuxna invandrare som saknar grund-

läggande kunskaper i det svenska språket. Avsikten med utbildningen är att ge vuxna invand-

rare ”språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och 

arbetsliv, för att de ska ”få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk” samtidigt som 

man ger invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter ”möjlighet att förvär-

va sådana färdigheter” (”Utbildning i svenska för invandrare. Kursplan och kommentarer” 

2015:7). Målet med denna utbildning är att de vuxna invandrarna ska utveckla olika förmågor 

som t ex läsa, skriva, tala, samtala, lyssna på svenska samt insikter om språkinlärning och 

olika strategier för sin språkutveckling (ibid., s. 8).  

Från augusti 2017 är det nya studievägar som gäller sfi vilket syftar på att anpassa utbild-

ningen efter elevens behov och tidigare bakgrund. Utbildningen består av tre alternativa 

studievägar (1, 2 och 3) och varje studieväg består av olika kurser: studieväg 1 består av fyra 

kurser (A, B, C och D), studieväg 2 består av tre kurser (B, C och D) och studieväg 3 består 

av två kurser (C och D). Tanken bakom denna indelning är att eleverna ska få möjlighet att 

studera alla kurser inom samma studieväg (”Kursplan för kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare”, Skolverket, Avdelningen för läroplaner, hämtad 2017-11-27).  

I slutet av kurserna B, C och D på sfi ska eleverna skriva det nationella provet som är ett 

bedömningsverktyg och kan användas i helhetsbedömningen. Den betygsskala som tillämpas 

här är F–A där F står för underkänt och E för godkänt. Det som är intressant att undersöka är 

om den grammatiska kompetensen skiljer sig hos de elever som fått E och de som fått A? 

Som verksam lärare har jag många gånger stött på inlärare med olika grammatisk kompetens 

som har fått samma betyg. Jag vill i den här uppsatsen besvara den ovan ställda frågan med 

processbarhetsteorin som metod.  

Nationella provet på Sfi är ett bedömningsverktyg som ses som ett komplement i helhets-

bedömningen på kursen. Provet är en del av den summativa bedömningen och syftar på att 

testa elevernas kunskaper i att läsa, skriva, lyssna och tala svenska. Alla dessa delar inbegriper 

en viss grammatisk kompetens hos inlärarna, en kompetens som skiljer sig åt inlärare emellan 

(”Nationella prov inom Sfi”, Skolverket, Avdelningen för läroplaner, 2016). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera några texter skrivna av vuxna inlärare på kurs 

D på SFI och betygsatta med E respektive A utifrån processbarhetsteorin och beskriva på vil-

ken nivå dessa inlärare befinner sig samt jämföra målgrupperna.  

Jag kommer att utgå ifrån dessa frågeställningar: 

1. Hur ser E- och A-inlärarnas grammatiska kompetens ut enligt processbarhetsteorin?  

2. Finns det någon märkbar skillnad mellan den morfologiska och den syntaktiska delen i 

de texter som fått betyget E och de som fått A? 

I min analys utgår jag ifrån hypotesen att de inlärare som fått E ligger på en lägre nivå utifrån 

processbarhetsteorins inlärningsgångar (nivå 3) och de som fått betyg A ligger på nivå 5. 

Hypotesen grundar sig på Maria Eklund Heinonens förstudie till hennes avhandling (2005), 

som bekräftade att de godkända testtagarna befann sig högre upp i PT-hierarkin än de under-

kända (Eklund Heinonen 2009:14).   

1.2 Disposition 

I kapitel 2 ges en teoretisk ram för processbarhetsteorin där centrala begrepp inom teorin 

presenteras. Några studier som behandlar processbarhetsteorin tas upp samt olika aspekter av 

bedömning på ett andraspråk beskrivs. Kapitel 3 beskriver det material och den metod som 

använts samt etiska aspekter kring materialhantering och sekretess. I kapitel 4 tas två exempel 

på textanalys upp och i kapitel 5 redogörs för de resultat som visar sig efter analysen av elev-

texterna som tolkas utifrån processbarhetsteorin. Sista kapitlet behandlar diskussioner som har 

sin utgångspunkt i resultaten från föregående kapitel samt en kort avslutning.  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas de teoretiska ramar som utgör bakgrunden till min analys. Först 

presenteras processbarhetsteorin med fokus på de olika inlärningsgångarna. Tidigare forsk-

ning kring processbarhetsteorin tas upp samt forskning om bedömning i svenska som andra-

språk med begrepp som skrivande på ett andraspråk och den kommunikativa språkförmågan i 

centrum. 
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2.1 Processbarhetsteorin 

I föreliggande studie tillämpar jag processbarhetsteorin (som jag i fortsättningen förkortar PT) 

på 20 elevtexter för att se på vilken nivå dessa befinner sig. En historisk presentation av teorin 

och vilka nivåer modellen har presenteras nedan.  

Utgångspunkten till utvecklingen av processbarhetsteorin är ZISA-projektet, ett projekt 

utvecklat i slutet av 1970-talet då man undersökte italienska och spanska arbetares tillägnande 

av tyska som andraspråk. Fokus var att beskriva olika utvecklingsaspekter av tyska som 

”interimspråk”. Denna term hade tidigare introducerats av forskaren Larry Selinker för att 

beskriva inlärarspråket (Abrahamsson 2009:42). Manfred Pienemann började så småningom 

beskriva och förklara de inlärningsgångar som identifierats i projektet och utvecklade den 

teori som kom att kallas för processbarhetsteorin med stöd i dels Willem Levelts modell för 

talproduktion (1989), dels Joan Bresnans Lexical Functional Grammar (1982) (Eklund 

Heinonen 2009:27-34).  

Enligt Pienemann utgör de olika nivåerna en implikationell hierarki, vilket betyder att man 

måste gå igenom de olika inlärningsnivåerna successivt för att nå den högsta nivån. Detta 

innebär att man inte kan hoppa över stadier. Det finns fem så kallade procedurnivåer: tillgång 

till ord som är nivå 1 i utvecklingsordningen, kategoriproceduren tillkommer på nivå 2 (vilken 

i sin tur innehåller tillgång till ord), frasproceduren tillkommer på nivå 3, satsproceduren på 

nivå 4 och slutligen bisatsproceduren på nivå 5 som är den sista. Detta betyder att nivå 1 be-

står av bara en enda procedur – tillgång till ord –, medan nivå 5 består av samtliga fem proce-

durer (Abrahamsson 2009:125; Eklund Heinonen 2009:31-34; Flyman Mattsson & Håkans-

son 2010:15-16).  

Enligt PT kan man inte hoppa över en nivå utan att processa dess strukturer för att komma 

vidare till nästa nivå. När man har börjat använda (processa) strukturer från ett visst stadium 

går inläraren över i en automatiseringsprocess då strukturerna börjar automatiseras och inlära-

ren börjar processa strukturer från det följande stadiet i PT:s hierarkiska inlärningsgång. Det 

innebär att inläraren kommer att producera strukturer med varierad korrekthet innan de auto-

matiseras helt. Den språkliga utvecklingen sker överlappande och inkorrekta former av tidi-

gare strukturer kan processas ända tills inläraren börjar använda strukturer från den högsta 

nivån. Pieneman menar att en inlärare går över till överordnad nivå i PT-skalan och anses ha 

uppnått denna nivå vid första förekomsten av ett språkdrag. Detta kallas ”the emergence 

criterion” eller med den svenska termen ”första förekomstkriteriet” (Flyman Mattsson & 

Håkansson 2010:19-20 samt 67).  
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Maria Eklund Heinonen analyserar materialet i sin avhandling (2009) utifrån tre analys-

kriterier, varav ett är ”the emergence criterion” för vilket Pienemann också blivit kritiserad. 

Kritiken går ut på att detta kriterium är ganska osäkert eftersom bara enstaka exempel inte 

visar vad inläraren verkligen kan (se nedan s. 10 för ytterligare om kritik av PT) (Eklund 

Heinonen 2009:77). Då bör det finnas kontrasterande exempel med morfologiska och lexikala 

variationer för att de exempel som förekommer inte ska räknas som oanalyserade helfraser. 

Man kan exempelvis ta upp predikativ kongruens som förekommer på nivå 4. För att kunna 

räkna konstruktionen ”Huset är rött” som ett rätt exempel på predikativ kongruens behöver vi 

hitta andra exempel i samma text som bekräftar att inläraren kan skilja mellan genus i singular 

samt mellan singular och plural av typen ”en röd bil” eller ”röda koppar”. Beträffande den 

syntaktiska delen så räcker det med ett exempel för att nivån ska vara uppnådd utifrån första 

förekomstkriteriet (Eklund Heinonen 2009:77-78). 

Hos Gisela Håkansson (Håkansson 2013:152-153) innebär uppträdandekriteriet gällande 

morfologin att ett enda produktivt exempel skulle räcka. Hon definierar produktivt exempel 

som kontrasterande exempel av samma språkliga drag som inläraren producerat, t. ex. samma 

adjektiv i tre olika former (fin, fint, fina). Eklund Heinonen placerar också testtagarna på res-

pektive nivåer då ett enda exempel på systematiskt användande förekommit (Eklund Heino-

nen 2009:77-78). 

Genom PT kan man analysera hur långt en inlärare har kommit i sin språkliga utveckling 

genom studier av olika morfologiska och syntaktiska strukturer i språket. Tabell 1 visar 

utvecklingsnivåerna för svenska enligt processbarhetsteorin. 
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Tabell 1. Utvecklingsstadierna i processbarhetsteorin.  

(Efter Eklund Heinonen 2009:35; Flyman Mattsson & Håkansson 2010:68-69) 

Nivå Grammatisk 

information 

Morfologi Syntax 

5. Mellan satser  Rak ordföljd i bisats. FV+Neg i 

huvudsats och Neg+FV i bisats.  

Ex.: Jag kan inte komma 

eftersom jag inte har tid.  

4. Mellan fraser 

inom satsen 

Predikativ kongruens  

Ex.: Huset är grönt.  

Omvänd ordföljd efter 

spetsställning. 

Ex.: Imorgon åker jag till skolan. 

3. Mellan ord 

inom frasen 

Attributiv kongruens  

Ex.: ett grönt hus 

Rak ordföljd efter spetsställning. 

Ex.: *Imorgon jag åker. 

2. Lexikal 

morfologi. 

Ordböjning 

Ex.: huset; springer; drack; 

gröna 

Kanonisk ordföljd (inleds med 

subjekt) 

Ex.: Jag äter mat. 

1. Saknas  oböjda former 

Ex.: hus; springa; dricka; 

grön 

Helfraser och enstaka 

konstituenter. 

Ex.: *pojke springa 

 

De fem stadier som PT består av beskrivs nedan. Den första nivån består av enstaka ord som 

inte bär någon grammatisk information (där kategorierna numerus, genus, bestämdhet och 

kasus hos substantiv samt tempusböjning hos verb saknas), t.ex.: hus, springa, Inte äta?, Mat. 

Äta?. På det här stadiet tillämpas inte ordföljd då grammatisk information saknas (Håkansson 

2013:153; Eklund Heinonen 2009:34). 

På nivå två börjar inläraren använda grammatisk information i form av lexikal morfologi: 

man börjar böja substantiv i numerus (hundar), bestämdhet (hunden) och kasus (hundens) och 

i huvudsak tempus presens- och preteritumböjning: jobbar, jobbade). Att inläraren böjer ord 

betyder inte nödvändigtvis att alla former är korrekta. På den här nivån kan former av typen 

*gådde och *fönstrar förekomma. Dessa felaktiga former visar att eleven har börjat processa 

de grammatiska reglerna, men har svårare med att automatisera dessa. Kongruens inom frasen 

förekommer fortfarande inte då former av typen *grön hus förekommer. Vad gäller syntaxen 

placeras negationen framför det finita verbet på den här nivån, vilket är felaktigt: *Mamma 

inte äter (Håkansson 2013:153-154; Eklund Heinonen 2009:34-35).  

På det tredje stadiet börjar inläraren processa grammatisk information inom fraser och till-

lämpar kongruensböjning inom nominalfrasen (en brun hund – flera brun-a hund-ar). På den 
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här nivån producerar inläraren satser med framförställt adverb och rak ordföljd, vilket 

syntaktiskt sett inte är korrekt (*Imorgon jag skriver) (Håkansson 2013:154; Eklund 

Heinonen 2009:35).  

På nivå 4 processas grammatisk information mellan fraser inom samma sats (Huset är 

grönt). Omvänd ordföljd tillämpas efter spetsställning av adverbial (Imorgon åker jag till 

Stockholm). Negationen placeras nu efter det finita verbet (Mamma äter inte), vilket också 

tillämpas i bisatser (*Mamma äter inte eftersom hon vill inte) (Håkansson 2013:155; Eklund 

Heinonen 2009:36). 

Den sista nivån kännetecknas av att inläraren börjar skilja mellan huvudsats och bisats då 

grammatisk information överförs mellan satser. Negationsplaceringen är korrekt i både 

huvudsats och bisats (Mamma äter inte eftersom hon inte vill). (Håkansson 2013:155; Eklund 

Heinonen 2009:35). 

Det är viktigt att påpeka att processbarhetsteorin har utvecklats med utgångspunkt i tal-

produktionen och inte i skriftlig produktion som är objektet för den här studien. Tal produ-

ceras spontant utan att inläraren lägger ner mycket tid på att fundera över grammatiska regler 

för att tillämpa dem samtidigt som man pratar, till skillnad från skriftlig produktion då inlärare 

kan ha mer tid just för att fundera över reglerna och eventuellt göra ändringar. Detta kan vara 

en kritik mot användning av PT på skriftlig produktion, men studier som gjorts på skriftlig 

produktion visar att teorin är tillämpbar (jfr avsnitt 2.2). 

En annan kritik som riktats mot PT är att teorin inte förklarar vad som driver en inlärare 

går vidare till nästa nivå. Som vi sett ovan använder Pienemann första förekomsten av ett 

språkligt drag. Det betyder varken att inläraren behärskar alla reglerna på respektive nivå eller 

att majoriteten blir rätt, utan att inläraren på respektive nivå har den processningsförmåga att 

ta in och automatisera grammatiska regler på den nivån. Teorin beskriver alltså de olika 

stadierna, men förklarar inte hur processningskapaciteten utvecklas och hur inlärarna går 

vidare till de överordnade stadierna, vilket också ses som en kritik mot teorin. Slutligen har 

teorin också blivit kritiserad eftersom den bara fokuserar på grammatisk kompetens och inte 

tar i beaktande andra aspekter som har med språkinlärning att göra såsom organisatorisk och 

pragmatisk kompetens (se vidare avsnitt 2.3). 
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2.2 Tidigare forskning som tillämpat PT 

Processbarhetsteorin har tillämpats av flera forskare i olika studier. Ett exempel på en sådan 

studie är Maria Eklund Heinonens avhandling (2009) där teorin tillämpas på muntliga produk-

tion av elever som gjort Tisus-testet dvs det behörighetsgivande test i svenska som andraspråk 

avsett för studenter med utländsk gymnasieutbildning som söker akademiska studier i Sve-

rige. Heinonen undersökte 33 underkända testtagare på den muntliga delen på Tisus-provet 

och 33 godkända. Ett av syftena med hennes avhandling var att undersöka hur språket hos de 

två grupperna skilde sig åt utifrån processbarhetsteorin (Eklund Heinonen 2009:15). Ett del-

syfte var att undersöka om teorin hade någon relevans för resultaten samt om teorin kunde 

användas vid muntlig bedömning.  

Några av de viktigaste resultaten som Heinonen kom fram till är bl.a. att det finns samband 

mellan elevernas resultat på Tisus-provet och deras nivåplacering enligt processbarhetsteorin, 

även om det också förekom avvikande resultat samt ett samband mellan teorins inlärnings-

nivåer och en generell språkförmåga. Heinonen tolkar resultaten som en bekräftelse på pro-

cessbarhetsteorins funktionalitet, vilket ger en bra grund för att använda den som metod i 

olika prov (Eklund Heinonen 2009:15-16 och 192).  

I en annan studie (2013) där hon jämfört de 66 ovan nämnda deltagarnas muntliga produk-

tion med deras skriftliga visar Eklund Heinonen att den grammatiska informationen hos infor-

manterna skiljer sig åt och processbarhetsteorin gör sig giltig och funktionell inte bara i tal 

utan också i skrift (Eklund Heinonen 2013:114ff.). 

Andra studier som tillämpar processbarhetsteorin är Håkansson (2000) som visar på att PT 

gäller både första- och andraspråksinlärning, Glahn (2001) om attributiv och predikativ kon-

gruens, Salameh (2003) om tvåspråkiga barn med språkstörning, Philipsson (2007) som 

prövar begreppen typologisk markering och processbarhets giltighet, Håkansson (2004) och 

Norrby & Håkansson (2007) som tillämpar PT på muntlig och skriftlig material hos inlärare 

av svenska som andraspråk och som främmande språk och undersöker grammatiska och 

pragmatiska mönster. 

2.3 Bedömning av svenska som andraspråk  

Ulrika Magnusson skriver i artikeln ”Skrivande på ett andraspråk” (2013:637ff ) att det finns 

skillnader mellan skriftspråket på första- respektive andraspråket. Hon tar upp faktorer som 

kan påverka skrivandet på ett andraspråk och en avgörande faktor är tidpunkten när inläraren 

påbörjar sin andraspråksinlärning. En yngre inlärare kan ha lättare att utveckla ett nytt språk, 
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medan en äldre inlärare istället har ett utvecklat förstaspråk och kan dra fördel av det. En vik-

tig aspekt som tas upp i artikeln är att skriftspråket vanligtvis utvecklas med talspråket som 

bas och det gynnar skrivandet på förstaspråket vilket inte gäller vid utvecklingen av skrivan-

det på andraspråket. Förstaspråksinlärare har utvecklat grundläggande kunskaper om texters 

struktur och konventioner på förstaspråket omedvetet samt under skolans gång, vilket i många 

fall saknas hos andraspråksinlärare.  

I samma artikel tar Magnusson upp att en andraspråksanvändares möjligheter att använda 

sina kunskaper och erfarenheter från sitt förstaspråk inte alltid är självklart. Det krävs en 

tillräcklig hög överenstämmelse mellan första- och andraspråkets genrekonventioner och de 

praktiker de ingår i för att målspråksinläraren ska kunna överföra sina tidigare kunskaper 

(Magnusson 2013:655).  

Den kommunikativa språkförmågan är ett centralt begrepp inom modern språkforskning. 

Den kommunikativa synen på språktestning är enligt Hymes (1972) inte enbart grammatisk 

korrekthet men även lämpligheten i situationen. Begreppet vidareutvecklades ytterligare inom 

andraspråksforskningen av Canale & Swain (1980) där en modell konstruerades bestående av 

tre huvudkomponenter: grammatisk, sociolingvistisk och strategisk kompetens. Bachman & 

Palmer (1996) utvecklade ytterligare modellen och den är i nuläget väldigt inflytelserik vad 

gäller språkbedömning där man tar fasta på språkets kommunikativa syfte (Olofsson & Sjö-

qvist 2013:693-696). Det svenska nationella provet för SFI utgår från den kommunikativa 

språkförmågans syn på språk enligt Skolverket som beskrivs utförligt nedan. 

Den kommunikativa språkförmågan består enligt Bachman och Palmer av organisatorisk, 

pragmatisk och strategisk kompetens (se figur 1). 

Enligt figur 1 består den organisatoriska kompetensen av en formell språklig kompetens 

som inbegriper kunskap om grammatiken, ordförrådet samt om språkets ljudsystem (morfo-

logi, syntax, stavningsregler, fonetik) samt av textuell kompetens då inläraren producerar 

längre sammanhängande yttranden och meningar med hjälp av t ex sambandsmarkörer (då, 

så, eftersom, trots att) och retorisk organisation (hur man organiserar sina yttranden eller sin 

text beroende på texttyp).  



13 
 

 

Figur 1. Kommunikativ språkförmåga (Eklund Heinonen 2010:48 efter Lindberg 1997) 

 

Den pragmatiska kompetensen avser att kunna producera och tolka yttranden beroende på tal- 

eller skrivsituation. Den består av funktionell kompetens (att kunna dela med sig av sina kom-

munikativa avsikter genom att ta hjälp av olika språkliga funktioner och att kunna utföra 

diverse talhandlingar) och sociolingvistisk kompetens (att anpassa och tolka språket efter 

olika situationer, samt att kunna använda sig av språkdrag som är karaktäristiska för ett första-

språk som idiomatiska uttryck och metaforer, att kunna urskilja olika dialekter, register och 

genrer. Dessa språkliga kompetenser anses inte tillräckliga i naturliga kommunikations-

sammanhang och det som skulle ge en språkanvändare en fullständig kommunikativ språk-

förmåga är den strategiska kompetens som har med planering av talhandlingar och anpassning 

av sina språkkunskaper på rätt sätt och i rätt situation (Eklund Heinonen 2009:46-48). 

3. Material och metod  

I det här avsnittet redovisar jag för vilket material och vilken metod jag har använt mig av i 

min analys av elevtexterna. 
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3.1 Material  

Det material som studerats och analyserats består av 20 texter från 2014 skrivna av elever på 

sfi kurs D. Tio texter har fått betyg E och tio har fått betyg A. Texterna har hämtats på Institu-

tionen för flerspråkighet vid Stockholms universitet som samlar in nationella prov i sfi från 

hela landet. Texterna är hämtade från olika delar av Sverige och det bidrar till att göra materi-

alet representativt. Elevtexterna valdes slumpmässigt. Varken namn eller kön framgår av elev-

texterna. Studiens huvudsyfte är inte att titta på skillnaderna mellan könen och därmed är det 

inte relevant för undersökningen.  

Proven har behandlats enligt 17 kap. 4 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

enligt vilken provuppgifter och bedömningsmaterial inte får röjas för enskilda eller andra 

myndigheter. Det material jag fick saknade inlärarnas namn och all information från texterna 

som kunde avslöja elevens identitet eller ursprungsland tagits bort. Nedan refererar jag till 

texterna med E för de texter som fått betyg E och A för de texter som fått betyg A. 

En annan etisk aspekt som rör föreliggande studie är citering av eller andra hänvisningar 

till texterna. Enligt samma lag får inte texter citeras eller refereras så att man kan förstå prov-

uppgiften helt eller delvis. I mina analyser har jag använt mig av exempel tagna från två elev-

texter men exemplen visar endast grammatiska förekomster och ger inga ledtrådar beträffande 

provuppgiften. 

3.2 Metod 

Texterna har analyserats utifrån processbarhetsteorins olika inlärningsgångar för morfologi 

och syntax var för sig. Jag har gjort fyra tabeller – två för den morfologiska delen (en för E 

och en för A) och två för den syntaktiska delen (en för E och en för A). Varje stadium, utom 1 

som inte är aktuellt här, har jag infogat i tabellerna. Jag har analyserat materialet utifrån första 

förekomstkriteriet vilket innebär att jag har räknat med ett rätt eller felaktigt exempel som en 

förekomst av ett språkligt drag på en viss nivå. Viktigt att påpeka här är att jag inte utgått ifrån 

att ett exempel skulle bestå av flera kontrasterande eller varierande former för att de ska 

kunna räknas med som förekomst. Till exempel har adjektivet god i frasen ”Maten är god” 

räknats som rätt förekomst av predikativ kongruens även om det inte förekommer andra 

kontrasterande former av samma adjektiv i texten, som gott eller goda. Detta kan betyda att 

frasen är inlärd och att inläraren faktiskt inte behärskar predikativ kongruens.  
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3.2.1 Analysprinciper  

För stadium nummer 2 har jag valt att titta på förekomst av böjda former vad gäller morfo-

login och på kanonisk ordföljd (som inleds med subjekt) vad gäller syntaxen. Vad gäller böjda 

former har jag valt att titta på förekomster av böjningar av ord i nominalfrasen och verb, 

nämligen bestämdhet (bussen, bussarna), numerus (buss-bussar), genus (en buss, ett land) 

och kasus (bussen, bussens) hos substantiv, adjektiv i singular och plural bestämd och obe-

stämd form (fin, fint, fina, den fina) och pronomen (objektspronomen som mig, possessiva 

pronomen som min, mitt, mina, reflexiva pronomen som mig, dig, sig, reflexiva-possessiva 

pronomen, demonstrativa pronomen och indefinita pronomen av typen någon, ingen, hel, all). 

Vad gäller verbfrasen har jag fokuserat endast på verbböjningar (dricker, drack, druckit). Jag 

har inte räknat alla förekomster av dessa böja ord, utan tittat i vilken grad dessa förekommit. I 

de fall eleven böjt olika ordklasser i huvudsak korrekt har jag markerat i tabellerna med ett 

plus +. Vad gäller kanonisk ordföljd, vilket är den syntaktiska delen av nivå 2 har jag räknat 

alla huvudsatser som börjar med subjekt och har finit verb på andra plats. I de fall då en annan 

satsdel placerats mellan subjekt och predikat har meningen inte räknats med. 

På nivå 3 valde jag först att titta på korrekta och felaktiga förekomster av attributiv kon-

gruens. Med attributiv kongruens menar jag konstruktioner där ett substantiv som är huvud-

ordet har som attribut adjektiv i plural obestämd form eller singular och plural bestämd form 

(det stora huset; gula stolar) och olika typer av pronomen i plural (mina stolar, några böcker, 

inga pengar osv.). Jag har även räknat med förekomst av attributiv kongruens i de fall då 

substantivet saknar pluraländelse och kommer efter ett attribut i plural (inga problem) utan att 

titta på andra eventuella kontrasterande exempel. Det syntaktiska drag som jag har tittat på är 

spetsställning utan inversion då subjekt kommer direkt efter fundament: *Igår jag åt mat. 

På nivå 4 tittade jag först på korrekta och felaktiga förekomster av predikativ kongruens 

vad gäller morfologin. Med predikativ kongruens menar jag konstruktioner där attribut till ett 

substantiv förekommer som kopula till verben vara, bli, känna sig och verka som i huset är 

grönt, huset är mitt. Jag har även räknat med de fall där attributet står i grundform, t.ex. jag är 

nervös, utan att titta på andra eventuella kontrasterande exempel. Predikativ kongruens är det 

sista morfologiska drag enligt PT och nivå 5 saknar morfologiska drag. Det syntaktiska drag 

som jag har undersökt på nivå 4 är spetsställning med inversion den här gången, vilken är den 

rätta varianten av samma drag på nivå 3. 

På nivå 5 har jag tittat på korrekt och felaktig placering av satsadverbial i bisats (”Jag 

kommer inte på mötet eftersom jag inte vill se chefen.”). 
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3.3 Exempel på analysförfarandet  

I det här avsnittet analyserar jag två elevtexter med utgångspunkt i de sammanställningar som 

jag har gjort i tabellerna (se nästa avsnitt) för att visa hur jag har gått tillväga och för att läsa-

ren ska förstå hur jag fått fram värdena i tabellerna. Den första analysen är gjord på en text 

som bedömts med betyg E och den andra analysen är gjord på en text som bedömts med betyg 

A. 

3.3.1 Analys av text E2 

Det första språkliga drag på nivå 2 vad gäller morfologin som jag har tittat på är förekomsten 

av böjda former. Jag har kunnat räkna 31 förekomster av böjda former varav 21 korrekt böjda 

och 10 felaktigt böjda. Exempel på korrekt böjda former är går, tar, fick vad gäller verb och 

felaktigt är t ex *göra och *repetera som förekommer som finita verb, samt *har träna där 

supinum är oböjt. Vad gäller böjningsformer av substantiv har inläraren producerat korrekta 

former som eleverna, uppgifter, provet med böjning i plural och bestämdhet, men även fel-

aktiga former som *en bra tips och *biblioteken. Även böjning av pronomen förekommer: det 

indefinita pronomenet böjs rätt i exemplet alla eleverna men det possessiva pronomenet böjs 

inte i *min studier. 

Det morfologiska drag som undersöks på nivå 3 är attributiv kongruens och man kan kon-

statera att inläraren använt det sammanlagt 3 gånger varav 2 felaktigt. Den korrekta kongru-

ensen är alla eleverna, och de felaktiga är *min studier och *gamla uppgift. Den korrekta 

förekomsten visar att eleven uppnått nivå 3 vad gäller detta drag, även om de felaktiga form-

erna överstiger den enda rätta vilket är ett tecken på att eleven börjat processa regeln men inte 

behärskar den helt. Formerna alla och gamla är korrekt böjda i plural, så en förklaring här är 

att eleven kanske tänker i plural vad gäller *gamla uppgift, men inte behärskar pluralformen 

av substantivet. En enda korrekt förekomst av attributiv kongruens placerar eleven på nivå 3 

enligt principen för första förekomsten (se avsnitt 2.1), men att eleven skulle befinna sig ute-

slutande på den här nivån är inte helt klart då det saknas fler exempel för att vi kan dra den 

slutsatsen att hen ligger på nivå 3. 

Vad gäller nivå 4 och använder eleven predikativt i ett enda fall som är felaktigt: *Det är 

normal. Eftersom predikativet står i grundform och inte böjs efter subjektet det kan vi dra 

slutsatsen att eleven inte behärskar predikativ kongruens. Slutligen kan man säga att eleven 

bara uppnått nivå 3 vad gäller den morfologiska delen av processbarhetsteorin. 
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Det första syntaktiska drag på nivå 2 som jag har tittat på är kanonisk ordföljd (huvudsatser 

av typen S-FV). Eleven använder endast kanonisk ordföljd i sammanlagt 8 meningar som alla 

är huvudsatser. Inläraren använder rätt ordföljd även i dem 5 bisatser som produceras. Eleven 

använder uteslutande pronomen som subjekt: Vi måste träna uppgifter; Jag har en bra tips; 

Jag fick godkänt. 

Vad gäller de 3 andra stadierna saknas det belägg för att se om inläraren uppnått dem. 

Spetsställning tillämpas inte vare sig med inversion eller utan. Eleven uppnår inte nivå 4. 

På nivå 5 finns det inga förekomster av varken korrekt eller felaktig placering av satsad-

verbialet i bisats.  

Sammanfattningsvis kan man säga att eleven når upp till nivå 3 när det gäller morfologin 

och nivå 2 vad gäller syntaxen. 

3.3.2 Analys av text A3 

Beträffande morfologiska drag på nivå 2 uppvisar eleven 89 förekomster av böjda former 

varav 3 felaktiga. De korrekta formerna varierar från substantiv (spanjorerna, kungens, ett 

test) och pronomen (denna gången, mina prov) till verb (koloniserade, har skrivit, har lärt). 

A3 uppvisar en ganska stor variation vad gäller böjda former. 

Attributiv kongruens på nivå 3 förekommer i 4 fall där samtliga är korrekta: alla mina 

prov, denna gången, inga problem och mina tips. Som jag problematiserat i metodredogörel-

sen är det diskutabelt om de sista 2 formerna verkligen ska räknas in som attributiv kongruens 

då substantivets singularform och pluralform är likadana. Predikativ kongruens på nivå 4 före-

kommer i 4 fall varav 2 felaktiga. De två korrekta formerna är du är jätteduktig och att inte 

vara trött, medan de två felaktiga är *allt som jag tycker är viktig och *det är viktig. Samtliga 

fyra förekomster av adjektiv i predikativ ställning visar adjektiv i grundformen. Därav kan 

man spekulera att de första två formerna jätteduktig och trött råkar sammanfalla med två 

huvudord i grundformen du och man och då blir det oklart om eleven egentligen behärskar 

predikativ kongruens. Av detta kan man dra slutsatsen att eleven befinner sig på nivå 4 vad 

gäller morfologin endast om vi tillämpar principen för första förekomsten i annat fall placeras 

på nivå 3. 

Vad gäller syntaktiska drag som är kanonisk ordföljd (S-FV) så har jag räknat med 13 

förekomster av detta drag. Att det förekommer så många meningar med kanonisk ordföljd kan 

bero på textens längd.  
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Spetsställning förekommer i två fall och då med inversion vilket placerar eleven på nivå 4. 

De två spetsställningarna är båda bisatser i fundamentet: När jag har prov, brukar jag […] 

och sen kan du gärna komma tillbaka.  

På nivå 5 uppvisar A3 1 förekomst av satsadverbial som placeras korrekt framför det finita 

verbet: [något] som du inte kommer ihåg. 

Sammanfattningsvis kan man säga att A3 uppnår alla nivåerna vad gäller både morfologin 

och syntaxen. 

4. Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultaten efter textanalyserna som jag har sammanställt i 4 

tabeller, två för morfologi och två för syntax, varav en för betyg E och en för betyg A. Jag har 

räknat ut antal korrekta och felaktiga former på nivå 3 och 4 vad gäller morfologin och 2, 3 

och 4 vad gäller syntaxen för varje testtagare. Resultaten förtydligas efter tabellerna där jag 

kommenterar siffrorna.  

4.1 Morfologi 

I det här underavsnittet presenteras två tabeller där jag sammanställt resultaten efter analysen 

av samtliga elevtexter vad gäller morfologin, dvs förekomst av böjning samt korrekta och fel-

aktiga former av adjektiv- och predikativkongruens. Resultaten omfattar nivå 2, 3 och 4 då 

morfologin saknar motsvarighet till nivå 5. Vad beträffar nivå 2 har jag valt att inte skriva in 

några siffror i tabellen då eleverna på D-nivå anses kunna behärska böjning av de flesta ord-

klasserna. Istället har jag skrivit ’+’ om böjning förekommer i stor utsträckning och är i 

huvudsak korrekt och ’(+)’ om böjning förekommer i mindre utsträckning i enstaka fall. 

Resultaten kommenteras efter tabellerna. 
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Tabell 2: Morfologisk analys utifrån PT hos E-elever 

 Böjning 
Attr. kongruens Pred. kongruens  Nivå 

Informant Rätt Fel Rätt Fel End. grundf. 

E1 + 3 4 8 0  4 

E2 + 1 2 0 1 x 3 

E3 + 2 3 4 1 x 4 (3) 

E4 + 0 0 5 3  4 

E5 + 3 0 4 0 x 4 (3) 

E6 + 2 0 1 0 x 4 (3) 

E7 + 4 0 5 1 x 4 (3) 

E8 + 0 0 1 0 x 4 (2) 

E9 + 1 0 4 0  4 

E10 + 2 0 4 3  4 
 

Tabell 3: Morfologisk analys utifrån PT hos A-elever 

 Böjning 
Attr. kongruens Pred. kongruens  Nivå 

Informant Rätt Fel Rätt Fel End. grundf. 

A1 + 0 1 2 0 x 4 (2) 

A2 + 3 1 5 0   4 

A3 + 4 0 2 2 x 4 (3) 

A4 + 1 0 1 0 x 4 (3) 

A5 + 6 0 6 0   4 

A6 + 2 0 3 0   4 

A7 + 4 1 4 2   4 

A8 + 6 1 8 0   4 

A9 + 3 0 8 2 x 4 (3) 

A10 + 1 0 7 2   4 
 

Utifrån tabellerna kan man se att ordböjningen i samtliga  texter är i huvudsak korrekt. Elev-

erna böjer de viktigaste ordklasserna som substantiv, verb och även adjektiv som vi kommer 

se på dem andra nivåerna. Pluraländelser förekommer hos många substantiv och även be-

stämd form både i singular och plural. Tempus förekommer i viss mån där presens och prete-

ritum är vanligast. 

Attributiv kongruens på nivå 3 förekommer hos 8 av 10 E-elever. E7 har 4 korrekta former 

och inga felaktiga:  mina studier, nationella provet ,  två brev, hjärtliga hälsningar. E4 och 

E8 saknar attributiv kongruens. Av de 8 som använt det här fenomenet är det bara 3 hos vilka 

det också förekommer felaktiga former. I de här 3 fallen överstiger de felaktiga formerna 

antalet korrekta: E1 med 3 rätt och 4 fel, E2 med 1 rätt och 2 fel och E3 med 2 fel och 3 rätt. 

Alla A-elever har använt attributiv kongruens varav endast en på ett felaktigt sätt (A1: mitt 

stort prov). A5 och A8 har använt det 6 gånger, A5 felfritt medan A8 med ett fel (svenska tv). 
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Sex A-elever har inga felaktiga förekomster av attributiv kongruens, vilket är mindre än hos 

E-eleverna (där vi har 7 elever), men A-eleverna har fler korrekta former jämfört med E-

eleverna. Avslutningsvis kan man konstatera att endast 8 av 10 E-elever har uppnått nivå 3 

(utom E4 och E8), men avsaknad av attributiv kongruens betyder inte nödvändigtvis att 

eleverna inte kan processa denna kategori. Vad gäller A-eleverna kan man konstatera att 9 av 

10 har uppnått nivå 3. A1 som uppvisar en felaktig form bedöms inte ha uppnått denna nivå, 

men denna form visar att eleven kan processa attributiv kongruens (stort prov). 

Predikativ kongruens förekommer hos alla eleverna. Nio av 10 E-elever använder korrekta 

former (E1 med 8 stycken och inga felaktiga). E2 använder endast en form som är felaktig 

(”*det är normal”). A8 och A9 använder flest korrekta former – 8 stycken var, men A9 upp-

visar 2 felaktiga former medan A8 inga sådana. Sex A-elever uppvisar inga felaktiga former 

medan bara 5 E-elever gör det. Om vi utgår ifrån första förekomstkriteriet kan man dra 

slutsatsen att 9 utav 10 E-elever har uppnått nivå 4. Tittar man närmare på formerna av predi-

kativ kongruens kan man se att 6 elever använder endast grundformer av adjektiv eller perfekt 

particip i predikativ ställning vilket gör det svårare att bedöma om eleverna verkligen 

behärskar denna kategori. Till exempel använder E7 5 korrekta former och en felaktig där 

samtliga är grundformer (jag var lite stressig, du ska inte känna orolig, stressig och nervös, 

du är mycket intelligent, och *testet är godkänd). Om man bortser från dessa exempel kan 

man påstå med säkerhet att endast 4 E-elever har uppnått nivå 4. Om vi tittar på A-texterna 

utifrån första förekomstkriteriet så konstaterar vi att alla eleverna har uppnått nivå 4 men 4 

elever använder endast grundformen vilket gör det oklart om de kan behärska detta fenomen. 

Exempelvis använder A9 8 korrekta former och 2 felaktiga vilka alla är grundformer (”det är 

klart, man blir stressad (2 gånger), att vara nervös (3 gånger), Det är också *normal, *det är 

nyttig, hur nervös du känner sig, då blir jag mindre stressad och nervös). Med detta sagt så 

kan vi påstå med säkerhet att 6 av 10 A-elever har uppnått nivå 4. 

Vad gäller morfologin har 9 av 10 E-elever uppnått nivå 4 om man utgår ifrån första 

förekomstkriteriet. Men som vi såg ovan är det bara 4 av dessa som vi med säkerhet att de 

uppnått högsta nivån (E1, E4, E9, E10). Då E3, E5, E6, E7 använt grundformer för att bilda 

predikativ kongruens kan vi inte veta om de behärskar dem och placeras därför på nivå 3 

tillsammans med E2 som faktiskt inte uppnått nivå 4 då hen använt enbart en felaktig form av 

predikativ kongruens. E8 uppvisar inga former av attributiv kongruens och eftersom den enda 

korrekta formen av predikativ kongruens är en grundform kan man säga att hen bara uppnått 

nivå 2 med säkerhet. 
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4.2 Syntaxen  

I det här underavsnittet presenteras två tabeller där jag sammanställt resultaten efter analysen 

av samtliga elevtexter vad gäller syntaxen. Fokus här ligger på ordföljden: rak ordföljd (S-

FV), spetsställning utan inversion (X-S-FV), spetsställning med inversion (X-FV-S) samt 

ordföljd i bisats med fokus på satsadverbialets placering. Resultaten omfattar nivå 2, 3, 4 och 

5. 

Tabell 4: Syntaktisk analys utifrån PT hos E-elever 

 S-FV X-S-FV X-FV-S 
Bisatsordföljd 

Nivå 
Informant Rätt Fel 

E1 15 0 0 0 0 2 

E2 8 0 0 0 0 2 

E3 12 0 1 0 1 4 

E4 8 3 0 0 0 3 

E5 5 1 0 0 0 3 

E6 5 0 0 0 0 2 

E7 14 3 3 0 1 4 

E8 8 2 0 0 0 3 

E9 6 0 2 0 0 4 

E10 14 0 1 1 0 5 

 

Tabell 5: Syntaktisk analys utifrån PT hos A-elever 

 S-FV X-S-FV X-FV-S 
Bisatsordföljd 

Nivå 
Informant Rätt Fel 

E1 8 0 5 0 1 4 

E2 12 0 2 0 0 4 

E3 13 0 2 1 0 5 

E4 11 1 1 0 1 4 

E5 12 0 5 0 0 4 

E6 10 0 2 0 0 4 

E7 15 0 1 0 0 4 

E8 5 0 4 0 0 4 

E9 14 0 3 0 0 4 

E10 18 0 6 0 0 4 

 

Om vi tittar på nivå 2 konstaterar vi att rak ordföljd av typen S-FV är vanligast i elevernas 

texter. Jämför vi det med de andra nivåerna ser vi att det är den nivå som har flest före-

komster. E-eleverna producerar sammanlagt 95 meningar med rak ordföljd vilket ger ett 

medelvärde på 9,5. De texter som avviker från medelvärdet med fler förekomster är E1 med 
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15 meningar, E7 och E10 med 14 meningar var och E3 med 12. E5 och E6 har 5 förekomster 

var. A-eleverna har producerat sammanlagt 118 meningar med rak ordföljd, vilket ger ett 

medelvärde på 11,8 meningar. 6 texter avviker med fler meningar än medelvärdet (A10 med 

flest meningar – 18) medan 4 texter ligger under medelvärdet med (A8 med lägst antal 

meningar: 5). 

Beträffande nivå 4 där man tillämpar inversion efter spetsställning så förekommer detta 

fenomen hos 4 av 10 E-elever: E3 (1), E10 (1), E9 (2), E7 (3). E7 har lika många meningar 

där hen inte tillämpar inversion efter spetsställning. Vad gäller detta sista drag finns det också 

4 elever som inte tillämpar regeln: E7 som nämnt, E5 (1), E8 (2), E4 (3). Dessa sista 3 

bedöms inte ha uppnått nivå 4 då de inte uppvisar någon förekomst av inversion. E1, E2 och 

E6 tillämpar inte spetsställning över huvud taget vilket placerar dem på nivå 2. Vad gäller A-

texterna är det samtliga elever som tillämpar spetsställning med inversion till skillnad från E-

eleverna där det bara vara 4 stycken. Av dessa utmärks A10 (6), A1 och A5 med 5 stycken 

var. Ett intressant resultat är att det endast är en A-elev som inte tillämpar inversion i ett enda 

fall. Detta gäller A4: för så man tappar allt. A4 uppvisar dock även en rätt förekomst av 

inversion. Av detta kan man konstatera att samtliga A-elever har nått nivå 4 jämfört med E-

eleverna där bara 4 har gjort det. 

Vad gäller nivå 5 på syntaxen har jag kunnat räkna med 3 fall där E-eleverna använt 

satsadverbial i bisats. Det gäller E10 med en korrekt förekomst och E3 och E7 med en felaktig 

förekomst var. Av detta kan man dra slutsatsen att endast E10 uppnått nivå 5. Intressant nog 

är att exakt samma mönster förekommer bland A-eleverna. A3 har använt satsadverbial rätt i 

ett fall samt A1 och A4 har använt det i ett fall var men på ett felaktigt sätt. Detta placerar A3 

på nivå 5.  

Sammanfattningsvis om man ska jämföra E- och A-texterna på en syntaktisk nivå så kan 

man konstatera en betydligt större skillnad än på den morfologiska nivån. Som vi sett ovan 

har vi endast en elev från varje grupp som uppnått den högsta nivån: E10 respektive A3. De 

resterande A-eleverna har placerats på nivå 4 då alla har uppvisat spetsställning med inversion 

men inte någon förekomst av satsadverbial i bisats. Till skillnad från A-eleverna kan man 

placera de resterande E-eleverna på olika nivåer. Tre elever ( E3, E7, E9) bedöms ha uppnått 

nivå 4 då de använt spetsställning med inversion men ingen satsadverbial i bisats. Lika många 

elever har uppnått nivå 3 och 2. E4, E5, E8 placeras på nivå 3 då de använder spetsställning 

utan inversion medan E1. E2, E6 har inte nått längre än nivå 2 eftersom det enda språkliga 

drag som de tillämpat är rak ordföljd och inga andra förekomster på överordnade nivåer.  
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5. Diskussion 

I det här avsnittet presenteras de olika slutsatserna som framkommit av analyserna med 

anknytning till syftet och de frågeställningar jag tog upp där. 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att analysera några texter skrivna av vuxna 

inlärare på kurs D på SFI och betygsatta med E respektive A utifrån processbarhetsteorin och 

beskriva på vilken nivå dessa inlärare befinner sig vad gäller morfologi och syntax. Det var 

sammanlagt 20 elevtexter som undersöktes för att se elevernas grammatiska kompetens uti-

från processbarhetsteorins fyra senare stadier (det första stadiet är inte relevant för denna 

studie) och sammanställda i fyra olika tabeller enligt betyg och morfologi eller syntax. 

Den första frågeställningen handlade om hur E- och A-inlärarnas grammatiska kompetens 

såg ut enligt processbarhetsteorin och den andra frågeställningen om det fanns någon märkbar 

skillnad mellan den morfologiska och den syntaktiska delen i de texter som fått E och de som 

fått A.  

Om vi tittar på resultaten på morfologin hos både E- och A- texterna så kan vi konstatera 

att samtliga elever utom en har uppnått nivå 4 enligt första förekomstkriteriet. E2 avviker då 

hen inte når längre än nivå 3. Detta resultat stämmer inte med min hypotes att E- eleverna 

skulle befinna sig på lägre stadier och A- eleverna på högre stadier. Det enda som skiljer E- 

och A- eleverna åt är antalet exempel på predikativ kongruens: E- eleverna har använt sam-

manlagt 45 konstruktioner varav 36 är korrekta medan A- eleverna har använt sammanlagt 54 

konstruktioner varav 46 är korrekta.  

Om nästan alla E- och A- eleverna låg på samma nivå på morfologin, så är det inte fallet 

vad gäller syntaxen. Där kan man konstatera att E- eleverna avviker ganska mycket från A- 

eleverna. Samtliga A- elever utom en ligger också på nivå 4 vad gäller syntaxen, medan 

endast 3 E- elever nått denna nivå. De resterande E- eleverna har uppnått nivå 2 och 3 i lika 

hög grad ( 3 stycken respektive 3 stycken) förutom en som nått nivå 5 (E10). A3 har också 

uppnått nivå 5. 

Om vi jämför morfologin och syntaxen ser vi att A- eleverna presterar ungefär lika på 

morfologin och syntaxen, medan E- eleverna uppvisar en ganska stor variation vad gäller 

syntaxen. Variationen blir ännu större och förekommer även hos A- eleverna på den morfo-

logiska delen om vi bortser från första förekomstprincipen. Enligt denna princip placerades 

alla A- elever på nivå 4 men bortsett från denna princip, så är det totalt 6 elever som nått 

denna nivå, medan 3 elever uppnått nivå 3 och en elev inte uppnått högre än nivå 2 (A1). 

Enligt samma princip nådde 9 av 10 E- elever nivå 4, men bortsett från det är det endast 4 
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som gjort det, medan de flesta, 5 stycken, har uppnått nivå 3 och en elev inte nått högre än 

nivå 2 (E8). Här kan vi konstatera att bägge grupperna uppvisar en lika stor variation. Som en 

övergripande slutsats kan man säga att E-eleverna uppvisar en ganska stor variation vad avser 

både morfologi och syntax om vi bortser från första förekomstkriteriet, medan A- eleverna 

gör det bara vad gäller morfologin. 

Av detta kan man dra 2 övergripande slutsatser. Eftersom både E och A- eleverna ligger på 

ungefär samma nivå på morfologin och vissa E- elever ligger på samma nivå med A- eleverna 

vad gäller syntaxen, så är inte bara grammatiken som står för hela betyget, utan det kan vara 

andra aspekter av den kommunikativa språkförmågan som tagits med i bedömningen (se av-

snitt 2.3). Detta kan utgöra grunden för vidare undersökningar. En annan slutsats är att, om 

man tillämpar första förekomstkriteriet, så får man ett annat utfall än om man inte gör det. För 

att säkerställa studiens reliabilitet kan man kanske tillämpa detta analyskriterium tillsammans 

med 50-procentskriteriet och 80-procentskriteriet som bland annat används av Glahn m.fl 

(2001) och Eklund Heinonen (2009) i deras analyser (Eklund Heinonen 2009: 74-83). 
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