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Sammandrag  

Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera 

i olika kontexter. Utvecklingen av olika språkliga resurser sker i undervisningen i skolan vilket 

leder till föreliggande studiens undersökningsområde. Studien undersöker andraspråkselevers 

språkliga nivå enligt processbarhetsteorin i förhållande till respektive elevtexts betyg. Under-

sökningsobjekten är 20 elevtexter från nationella provet i kursen svenska som andraspråk 3. 

Fem texter från respektive betygsgradering A, C, E och F. Dessa elevtexter analyseras i enlighet 

med processbarhetsteorin vilken är en teori om språkligutveckling tillika analysmodell. 

Resultatet visar på att samtliga elevtexter har en hög språklig nivå oavsett betygskategori vilket 

indikerar att den grammatiska nivån inte är den enda avgörande faktorn i bedömningen. En viss 

osäkerhet i språket hos elever med lägre betyg kan tydas ur resultatet, då antalet exempel på 

mer komplexa grammatiska strukturer minskar avsevärt för elevtexter med lägre betyg än A. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, processbarhetsteori, betyg, språklig nivå, nationella 

prov,   
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1 Inledning 

Andraspråkselever utvecklar sitt språk och sina språkliga resurser både inom och utanför 

skolan. Det kallas för formell respektive informell inlärning av språk. Olika typer av språkliga 

resurser är viktiga för att kunna agera i olika sammanhang. Det gör att elever bör få tillgång till 

flera olika språkliga resurser som krävs för en mångfald av situationer. Det blir därför viktigt 

att uppnå en god språklig nivå för att kunna kommunicera på ett adekvat sätt. Det är bland 

annat viktigt för att utbilda goda demokratiska medborgare som på bästa sätt kan verka i 

samhället. Elever ska därför ges möjlighet till att utveckla sina språkliga förmågor i skolan. 

Ämnet Svenska som andraspråk är ett av de ämnen som ansvarar för andraspråkseleverna 

språkliga utveckling (Skolverket 2011:182). 

 Andraspråkselever utmanas med olika typer av texter och andra språkliga moment för att 

utveckla sin språkliga förmåga. En lärare inom svenska som andraspråk ska inte bara bidra till 

att utveckla elevernas språk, utan också bedöma elevernas utveckling och språkliga nivå för att 

kunna vidareutveckla elevens interimspråk till målspråket svenska. I svenska som andraspråk 

behöver läraren förhålla sig till en läroplan, betygskriterier och ett antal nationella prov som 

utförs under gymnasiets första och sista årskurser (Skolverket 2011).  

 Den här studien vill undersöka vilka förhållanden som finns mellan språkliga resurser och 

betyg. Andraspråkselever i årskurs tre på gymnasiet undersöks för att se hur avgörande 

elevernas styrkor eller brister inom de språkliga resurserna är för betyget. Under kursen svenska 

som andraspråk 3 fokuserar läroplanen på förberedelser för vidare studier (Skolverket 

2011:196). Bland annat är utredande text en textgenre som har ett stort inslag i kursen som ska 

förbereda eleverna för vidare studier, vilket tydligt syns i det centrala målet för skrivande i 

kursen svenska som andraspråk 3: 

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär. 

Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och 

mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Referat- och citatteknik samt 

grundläggande kunskaper i källkritik. (Skolverket 2011:196) 

Det centrala målet innebär att elevtexterna som uppsatsen analyserar är av utredande genre 

vilket i sig kan vara en kognitivt krävande uppgift (Palmér & Östlund-Stjärnegårdh 2005:66). 

Uppsatsen analyserar 20 elevtexter av utredande genre med hjälp av processbarhetsteorin som 

analysmodell.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan andraspråkselevers språkliga 

nivå och vilket betyg de får i nationella provets skrivuppgift för kursen svenska som andraspråk 

3. Undersökningens frågeställning är: Hur ser sambandet ut mellan elevers språkliga nivå och 

det betyg som eleverna får vid den skriftliga uppgiften i nationella provet för svenska som 

andraspråk 3? 

1.2 Hypotes 

En hypotes är att den språkliga nivån enligt processbarhetsteorin är till viss del avgörande men 

att även andra språkliga resurser är avgörande i arbetet med utredande text. De andra aspekterna 

kan möjligen leda till ytterligare analysmöjligheter till ett fördjupat perspektiv om eventuella 

fortsätta studier kring vilken typ av språklig resurs som är mer avgörande för utredande text. 

Exempelvis kan ordkunskap om sambandsord och referensmarkörer vara några exempel på 

andra språkliga faktorer som påverkar skrivuppgiften.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter denna inledning följer en bakgrund i avsnitt 2 som går igenom processbarhetsteorin som 

teori och belyser några exempel på hur den har använts i tidigare studier. Därefter, i avsnitt 3, 

presenteras och problematiseras materialet som ska analyseras samt processbarhetsteorin som 

metod till materialet. Vidare presenteras resultatet av processbarhetsanalysen i avsnitt 4 som 

sedan ställs inför en analys mot elevtexternas betyg i avsnitt 5. Avslutningsvis problematiseras 

resultatet i en diskussion i avsnitt 6 med förslag på fortsatt forskning för att nå djupare resultat 

i frågan.  
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2 Bakgrund 

Bakgrunden introducerar processbarhetsteorin som teori och analysmodell vid bedömning av 

språklig nivå och dessutom behandlas ämnet bedömning av skrivande för att ge ett underlag 

för jämförelsen mellan processbarhetsteorins språkliga nivåer och betyg. Sist presenteras 

tidigare forskning som också har använt processbarhetsteorin till sin undersökning.  

2.1 Processbarhetsteori 

Föreliggande studie bygger på processbarhetsteorin som en grundläggande analysmodell, 

vilket gör den till uppsatsens teori och metod. Teorin är en förklaringsmodell som beskriver 

och förklarar språklig utveckling i olika stadier inom andraspråksinlärning (Flyman Mattson & 

Håkansson 2010:12). Processbarhetsteorin är utvecklad av Manfred Pienemann och går ut på 

att den språkliga förmågan utvecklas i olika steg, vilket illustreras i tabell 2.1 (Flyman Mattson 

& Håkansson 2010:15f; Abrahamsson 2009:122f).  

  

Tabell 2.1. Processbarhetsteorins olika steg för språkliga nivåer. 

       Nivå Morfologi Syntax 

5. Grammatisk 

information mellan satser, 

Skillnad mellan huvudsats 

och bisats. 

 - Satsadverbial före verb i 

bisats: 

Vi kan gå ut om det inte 

regnar 

Indirekt fråga utan 

inversion: 

Jag undrar om det regnar 

4. Grammatisk 

information inom satser, 

mellan fraser 

Kongruens i predikativ: 

Hundarna är ljusa 

Inversion i satser med 

framförställt adverb 

Nu springer jag 

3. Grammatisk 

information inom fraser, 

frasmorfologi 

Kongruens i attribut: 

En ljus hund, flera ljusa 

hundar 

Adverb + subjekt före verb: 

Nu jag springer 

2. Ordklass, lexikal 

morfologi 

Plural, bestämdhet, presens, 

preteritum etc. 

Rak ordföljd 

Jag springer nu 

1. Ord och helfraser Oböjda former Enstaka helfraser 
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Tabell 2.1 visar processbarhetsteorins fem utvecklingsstadier för språkutvecklingen. Den 

morfologiska och den syntaktiska utvecklingen skiljs åt då det är olika typer av processning, 

användning, av språk. Notera att i den morfologiska utvecklingen finns det fyra nivåer medan 

den syntaktiska utvecklingsföljden har fem. Detta kan förklaras med att modellen främst 

observerar nominalfraser i den morfologiska utvecklingen, medan ordföljd i både huvudsats 

och bisats iakttas i den syntaktiska, se tabell 2.1. Att det finns två olika kategorier av språklig 

utveckling kan också leda till att en inlärare utvecklas olika snabbt inom de två kategorierna.  

 För att en inlärare ska kunna utveckla sitt interimspråk behöver inläraren succesivt utvecklas 

steg för steg efter den modell som presenteras i tabell 2.1. Pienemann menar att det är en 

förutsättning för språkinläraren att processa och automatisera det föregående stadiet för att 

kognitivt kunna processa nästa stadie, i och med att ett högre utvecklingsstadium kräver en 

högre processningskapacitet (Abrahamsson 2009:124).  

2.1.1 Processbarhetsteorins olika stadier 

Det första utvecklingsstadiet innefattar av enstaka ord och helfrasinlärning i målspråket. 

Inläraren kan till exempel uttrycka enkla hälsningsfraser (Flyman Mattson & Håkansson 

2010:15). Det kan ses som en nybörjarnivå då inläraren saknar målspråkets grammatiska 

funktioner. I nästa utveckling etablerar inläraren användning av generella morfem med 

begränsade böjningsregler.  

 När inläraren börjar processa olika böjningsformer för morfemen har inläraren alltså 

avancerat ett stadium i den morfologiska utvecklingen.  I utvecklingsnivå 2 börjar inläraren 

också processa en rak ordföljd vilket betyder att inläraren går från helfrasinlärningen till en 

förståelse för en strukturell ordföljd (Flyman Mattson & Håkansson 2010:15, 51).  

 I utvecklingsnivå 3 har inläraren en förståelse för kongruens inom fraser inom morfologin. 

Inom syntaxen inleder språkinläraren försök till att skapa inversion, omvänd ordföljd, men 

behåller subjektet före verbet (Flyman Mattson & Håkansson 2010:15, 53; Abrahamsson 

2009:126). Inläraren spetsställer alltså adverb utan att justera subjektets placering vilket bryter 

mot V-2 regeln, att verbet alltid ska vara på andra plats i påståendesatser i svenska.  

 På utvecklingsnivå 4 inom morfologi processar inläraren predikativ, vilket innebär en 

utveckling från att skapa kongruent information inom fraser till att skapa kongruent informa-

tion utanför frasen. Inom syntaxen kan inläraren processa korrekt inversion men har fortfarande 

huvudsatsordföljd i bisats (Flyman Mattson & Håkansson 2010:56; Abrahamsson 2009:127).  
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 Det sista utvecklingsstadiet inom den syntaktiska utvecklingen innefattar förmågan att 

processa korrekt bisatsordföljd och korrekt ordföljd i indirekta frågor (Flyman Mattson & 

Håkansson 2010:57f).  Inom denna syntaktiska nivå har inläraren en processningskapacitet som 

omfattar informationsöverföring mellan satser samt urskiljning av huvudsats och bisats 

(Abrahamsson 2009:127). I denna studie kommer detta stadium endast att analyseras med 

korrekt bisatsordföljd, vilket förklaras mer ingående i metodavsnittet (avsnitt 3.2). 

2.1.2 Kommentarer om processbarhetsteorin  

Pienemann, tillsammans med Gisela Håkansson, har 1999 genomfört en metastudie med data 

från 14 olika studier för att undersöka om andraspråksinlärare tillägnar sig ett nytt språk i likhet 

med processbarhetsteorin (Håkansson 2013:157). Studien har gett stöd åt hur processbarhets-

teorin speglar andraspråksinlärares inlärningsordning av ett nytt språk. Det stärker 

användningen av processbarhetsteorin för att avgöra hur väl en andraspråksinlärare har 

utvecklat sitt andraspråk.  

 Mikael Olofsson och Lena Sjöqvist (2013:697) framhäver också processbarhetsteorins 

relevans för bedömning av språkutveckling och på så sätt även för planering av en lärares 

undervisning utifrån elevernas utvecklingsbehov. Med processbarhetsteorin som analysmodell 

vid bedömning kan läraren utforma en undervisning som passar bättre för elevernas språkliga 

nivå. Olofsson och Sjöqvist menar även att eleverna behöver begå grammatiska misstag för att 

kunna avancera sin språkliga utveckling (2013:697). De framhäver att grammatiska misstag 

visar att språkprocessningen är under utveckling och vikten av att se språkliga misstag som 

tecken på utveckling.  

 Niclas Abrahamsson lyfter några brister med processbarhetsteorin där han bland annat 

menar att den är endast framtagen för att analysera språklig produktion vilket gör att andra-

språkselevernas språkliga förståelse och tolkning inte analyseras (Abrahamsson 2009:129). 

Teorin kritiseras även för att den inte ger några förslag till vad en andraspråkslärare kan göra 

för att vidareutveckla en andraspråksinlärares språkliga nivå (Abrahamsson 2009:130). 

Processbarhetsteorin definierar endast den nivå som andraspråksinläraren befinner sig på.  

2.2 Bedömning och skrivande 

Bedömning av skrivande och skrivande på ett andraspråk är två forskningsfält som tillför denna 

studie med ett underlag för jämförelsen mellan processbarhetsteorins språkliga nivåer och 

vilket betyg elever har fått på sin text.  
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 Bedömning av skrivande är något som innefattar många faktorer och hur en lärare bedömer 

andraspråkselevers skrivförmåga är en viktig fråga för läraren (Sundberg 2010:102). Anne 

Palmér och Eva Östlund-Stjärnegård har presenterat en modell för bedömning av elevtexter 

och några aspekter de tar upp är innehåll, textbindning och språk. Innehållet i en elevtext ska 

bland annat uppfylla uppgiftens syfte, vilket innebär att det ställs olika krav beroende på uppgift 

(Palmér & Östlund-Stjärnegård 2005:20). Det betyder att elever behöver förmågan att avläsa 

uppgiften och sedan producera en text med ett innehåll med ett relevant innehåll i förhållande 

till uppgiften. Vid textbindningen analyserar bedömaren hur eleven har bundit ihop sin text 

med olika bindningskedjor såsom ledfamiljer och sambandsord (Palmér & Östlund-Stjärnegård 

2005:22). Dessa sambandsord blir viktiga för textens disposition och generella flyt. Till språk 

bedöms ordförrådets och grammatikens korrekthet och variation efter uppgiftens genre (Palmér 

& Östlund-Stjärnegård 2005:25f).  

 Olika texttyper kräver dessutom olika kommunikativa eller kognitiva förmågor hos eleverna 

(Palmér & Östlund-Stjärnegård 2005: 12). Gunlög Sundberg (2010:103) lyfter också vikten av 

att reflektera över sin språkliga förmåga och nyttja olika tanke- och skrivstrategier beroende på 

skrivsituation. Den här studien undersöker utredande text och Palmér och Östlund-Stjärnegård 

har undersökt bedömning av elevtexter och framhåller att mer kognitivt komplexa uppgifter, 

till exempel utredande text, kan ge upphov till en ökning av språkliga brister (Palmér & 

Östlund-Stjärnegård 2015:30).  

 När man ser till skrivande på ett andraspråk ger Ulrika Magnusson (2013) en överblick på 

skillnader mellan hur förstaspråks- och andraspråksskribenter. En skillnad som framgår är att 

andraspråkskribenterna producerar språkliga fel mer frekvent rörande kongruens och ordföljd 

(Magnusson 2013:641). Dessa typer av språkliga fel representeras av processbarhetsteorins 

tredje, fjärde och femte nivå. Magnusson lyfter även skrivstrategier som andraspråkskribenter 

kan tillägna sig (Magnusson 2013:641). De två strategierna som Magnusson nämner är (1) att 

utmana sin språkliga förmåga för att nå en mer språkligt avancerad och sofistikerad text med 

risk för att producera fler språkfel eller (2) att hålla sig till enklare strukturer och mer korrektare 

språk. (Magnusson 2013:641). Den först nämnda skrivstrategin kan benämnas som att eleven 

är risktagande och vill producera ett mer komplext språk med risk för språkliga fel istället för 

att skapa en enklare men mer korrekt text. Sundberg framhäver att risktagande språk-

användning är viktigt för den språkliga utvecklingen (Sundberg 2010:109).  
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2.3 Tidigare forskning utifrån processbarhetsteorin 

Det har tidigare gjorts olika studier med processbarhetsteorin. Ett antal undersökningar har 

kopplats till olika språktester, där det i flera fall har framgått en koppling mellan språklig nivå 

hos testdeltagarna och resultat i språktestet. Ett exempel på en sådan studie är Maria Eklund-

Heinonens undersökning (2007) som har analyserat testdeltagares språkliga nivå vid det 

muntliga delprovet för TISUS1 med utgångspunkt i processbarhetsteorin och jämför det mot 

deltagarnas resultat i testet. Sammanfattningsvis visar hennes studie att de godkända 

testdeltagarna har uppnått utvecklingsnivå 4 eller högre (Eklund-Heinonen 2007:51ff). 

Testdeltagarna som blev underkända behärskar inte utvecklingsnivå 4 utan nivå 3, vilket bland 

annat innebär att de processar kongruens i attribut men inte predikativ (Eklund-Heinonen 

2007:54). Eklund-Heinonens studie påvisar att man kan dra en gräns vid en specifik språklig 

nivå i processbarhetsteorin. I detta fall har de som processar nivå 4 eller högre klarat språktestet 

medan de som processar nivå 3 eller lägre inte klarar sig. På så sätt finns det ett tydligt samband 

mellan grammatisk utvecklingsnivå och resultatet på språktestet. 

 Ett annat exempel på studie är Sofie Wenells C-uppsats (2017) som med process-

barhetsteorin studerar om det finns något samband mellan elevtexters språkliga nivå och betyg 

i elevtexter från svenska som andraspråk 1. Wenells studie visar att samtliga elever har en god 

språklig nivå oavsett betygsnivå. Av hennes resultat menar hon att det verkar finnas andra 

aspekter som är avgörande för betyget (Wenell 2017:23).  

  

                                                 

 

1 TISUS står för Test i svenska för universitets- och högskolestudier och är ett behörighetsgivande test för vidare 

studier vid universitet och högskola (se www.su.se/svefler/tisus).  

http://www.su.se/svefler/tisus
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3 Material och metod 

Nedan presenteras och problematiseras det material som undersökts och hur studien har 

genomförts. 

3.1 Material  

Materialet till undersökningen består av 20 elevtexter från nationella provet i Svenska som 

andraspråk 3, vårterminen 2015. Det är uthämtat från Institutionen för nordiska språk vid 

Uppsala universitet. De 20 elevtexterna består av fem texter från respektive betygsgradering 

A, C, E och F. Samtliga elevtexter är skrivna av elever från ett naturvetenskapligt program. 

Anledningen till att samtliga elevtexter är från det naturvetenskapliga programmet är på grund 

av att samtliga elevtexter med betyget A är från elever från naturprogrammet. Det blir då en 

naturlig avgränsning till just elevtexter från ett naturvetenskapligt program.  

 Nationella provet i svenska som andraspråk 3 innefattar ett prov i skriva respektive tala och 

skrivprovet är av utredande genre. I svenska som andraspråk 3 fokuserar kunskapskraven på 

att förbereda eleven för vidare studier (Skolverket 2011:196), vilket bland annat innebär 

utredande text och argumenterande tal. Bedömningsmatrisen för provet nämner att referens- 

och citatteknik inkluderas i bedömningen av andraspråkselevernas texter, även om det inte 

explicit infinner sig i kunskapskraven, eftersom kunskapskraven ändå åberopar anpassning till 

kommunikationssituationen (Skolverket 2015:6f). Skrivuppgiften består av tre olika ämnen där 

eleven väljer vilket den ska skriva en utredande text om. Till skrivuppgiften finns det ett 

tillhörande läshäfte som eleverna får läsa inför skrivtillfället. Det är från texthäftet som eleverna 

ska referera till under sin skrivning för att underbygga sin text. 

3.1.1 Problematisering av material och urval 

Objektiviteten vid urvalet kan problematiseras eftersom valet av elevtexterna inte utfördes helt 

objektivt. Elevtexterna inhämtades selektivt från ett stort urval av elevtexter. På grund av att 

samtliga elevtexter med graderingen A var skrivna av elever från ett naturvetenskapligt 

program underlättades avgränsningen till enbart elevtexter tillhörande det naturvetenskapliga 

programmet. Dessutom favoriserades elevtexter som innehöll läraranteckningar för att 

underlätta analysen av lärarnas bedömning av elevtexterna.  

 Ett mer objektivt tillvägagångssätt skulle vara att slumpmässigt samla elevtexter från det 

större urvalet av texter. Exempelvis att någon annan plockar ut elevtexterna alternativt att man 
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redan innan bestämmer att välja ut elevtexter utifrån ett slumpmässigt eller systematiskt 

system. Det skulle ge en blandning av vilka typer av program som eleverna kommer ifrån men 

för undersökningens syfte anser jag ändå att mitt urval är tillräckligt för att möjligen kunna 

påvisa ett samband mellan språkliga resurser och betyg.  

3.2 Metod 

Materialet analyseras utifrån processbarhetsteorin som presenteras mer i detalj som teori i 

avsnitt 2.1. I det avsnittet fördjupas hur processbarhetsteorin används som ett analysverktyg. 

Processbarhetsteorins fem utvecklingssteg (se Tabell 2.1) visar på olika språkliga nivåer som 

en språkinlärare kan befinna sig på. De fem utvecklingsstegen kategoriseras i två typer av 

utvecklingar: morfologiska och syntaktiska (Håkansson 2013:154). Denna teori och metod 

används för att analysera elevtexternas språkliga nivå, både morfologiskt och syntaktiskt, i 

förhållande till betyg. Därefter analyseras resultatet i syfte att besvara undersökningens 

frågeställningar.  

 Resultaten kategoriseras efter tre analyskriterier och kan ses som en utveckling av 

processbarhetsteorins precision (Flyman och Matsson 2010:15): (1) Uppträdandekriteriet, (2) 

50 % kriteriet samt (3) 75 % kriteriet. Uppträdandekriteriet2 samlar alla språkliga exempel där 

inläraren uttrycker en specifik nivå korrekt. 50 % kriteriet samlar alla inlärare som producerar 

samma specifika nivå korrekt 50 % av fallen. 75 % kriteriet fångar upp de nivåer som 

förekommer 75 % av fallen. Dessa tre kriterier underlättar kategoriseringen av hur pass 

automatiserat ett språkligt fenomen är i en elevtext. 

 Processbarhetsteorins morfologiska fokus ligger i kongruensen inom nominalfraser (nivå 3) 

och utanför nominalfrasen, predikativ (nivå 4). När nominalfraserna analyseras avgränsas 

undersökningen med hjälp av kravet att minst två morfem ska visa kongruens för att säkerställa 

att eleven hanterar den morfologiska nivån. En anledning till en sådan avgränsningen är att 

nominalfraser som endast är i grundform tydliggör inte det faktum om inläraren hanterar den 

morfologiska nivån eller ej. Gällande morfologisk nivå 4 noteras samtliga predikativ och om 

de är korrekta i kongruensen eller ej.  

 Processbarhetsteorins syntaktiska fokus ligger i ordföljd, inversion (nivå 3 och 4) och 

bisatser med satsadverbial på korrekt placering (nivå 5). När syntaxen undersöks analyserats 

                                                 

 

2 Uppträdandekriteriet förkortas till UK i tabellerna under avsnitt 4. 
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endast påståendesatser vilket innebär att frågesatser har uteslutits samt imperativsatser. 

Ofullständiga meningar utesluts också där exempelvis subjekt eller finit verb saknas. Till sist 

exkluderas även direkta citat där de förekommer då de kommer från elevens källmaterial.  

 Det ska framhävas att det är endast den grammatiska nivån som analyseras i elevtexterna 

för den här studien. Med det sagt ignoreras faktorer om hur väl eleven i fråga har lyckats följa 

instruktionerna till uppgiften. Däremot kan aspekter av dessa faktorer dyka upp i analysen och 

diskussionen (avsnitt 5 och 6) om det skulle kunna belysa resultaten med en ytterligare 

förklaring. 

3.2.1 Problematisering av metod 

Det problematiska med att använda processbarhetsteorin för elevtexter från årskurs tre på 

gymnasiet kan vara att det inte ger något större utslag då eleverna generellt har en god språklig 

nivå vid det här stadiet. Andra språkliga resurser kan vara av större betydelse att analysera för 

ett bättre resultat. Däremot kan den här studien ses som ett första steg i en större kartläggning 

om språkliga aspekter vid utredande text. Dessutom ger deras generellt höga språkliga nivå en 

uppenbar avgränsning i analysmodellen genom en fokusering på modellens tredje nivå och 

över inom både morfologi och syntax, eftersom några brister fortfarande syns inom dessa steg. 
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4 Resultat 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat där alla elevtexter inledningsvis presenteras med 

de morfologiska aspekterna i avsnitt 4.1 och därefter följer de syntaktiska aspekterna i avsnitt 

4.2. Slutligen avslutas avsnitt 4 med en sammanställning (avsnitt 4.3) av resultaten som sedan 

analyseras djupare i avsnitt 5.  

4.1 Morfologi 

I det här avsnittet presenteras elevtexternas språkliga nivå utifrån de morfologiska aspekterna 

i tabeller baserat på processbarhetsteorins olika nivåer. Tabellerna presenteras betygsvis från 

A till F. Inledningsvis presenteras samtliga elevtexter med betyget A, sedan de med betyget C 

och därefter de med betyget E som efterföljs av texterna med betyget F.  

 

Tabell 4.1. Morfologisk nivå hos elevtexter med betyget A 

Elevtext Morfologi 3 Morfologi 4 Nivå 

 Rätt Fel Rätt Fel UK 50 % 75 % 

A1 23 1 9 0 4 4 4 

A2 20 4 7 0 4 4 4 

A3 19 0 7 0 4 4 4 

A4 14 8 4 0 4 4 (3*)4 

A5 33 2 10 0 4 4 4 

* Uppnår inte 75 %-kriteriet för nivå 3. 

 

I Tabell 4.1 presenteras den språkliga nivån för de elevtexter som getts betyget A och samtliga 

texter uppvisar prov på den högsta nivån. Text A4 avviker i jämförelse med de andra texterna 

då den har 64 % korrekta nominalfraser. Det gör att den inte uppnår 75 %-kriteriet på nivå 3 

samtidigt som den gör det på nivå 4. Annars visar tabell 4.1 att samtliga hanterar predikativ väl 

på grund av att ingen visar exempel på felaktig hantering av predikativ. Endast text A3 hanterar 

kongruensen i nominalfraserna felfritt medan resterande A-texter hanterar kongruensen men 

med enstaka fel.  

 Nästa tabell (4.2) presenterar de morfologiska aspekterna för elevtexterna med betyget C 

med efterföljande kommentarer om tabellens utslag.  
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Tabell 4.2. Morfologisk nivå hos elevtexter med betyget C 

Elevtext Morfologi 3 Morfologi 4 Nivå 

  Rätt Fel Rätt Fel UK 50 % 75 % 

C1 16 5 1 0 4 4 (4) 

C2 21 7 3 0 4 4 4 

C3 13 6 1 0 4 4 (3*)(4) 

C4 18 4 8 1 4 4 4 

C5 11 1 5 0 4 4 4 

* Uppnår inte 75%-kriteriet för nivå 3. 

 

I tabellen för elevtexterna med betyget C (Tabell 4.2) syns en generell ökning av felaktig 

användning av nominalfraser och en fortsatt stark hantering av predikativ. Dessutom processar 

samtliga uppsatser fortfarande på nivå 4. Text C3 avviker, likt elevtext A4, med 68 % korrekta 

nominalfraser av de som har fångats upp, vilket innebär att elevtexten C3 inte uppnår 75 %-

kriteriet i morfologisk nivå 3. Texterna C1 och C3 har dessutom endast ett exempel på 

predikativ vilket är ett litet underunderlag för nivå 4. 

 

Tabell 4.3. Morfologisk nivå hos elevtexter med betyget E 

Elevtext Morfologi 3 Morfologi 4 Nivå 

  Rätt Fel Rätt Fel UK 50 % 75 % 

E1 10 0 4 0 4 4 4 

E2 12 3 6 0 4 4 4 

E3 15 2 9 2 4 4 4 

E4 15 7 9 2 4 4 (3*)4 

E5 10 4 2 1 4 4 3 

* Uppnår inte 75%-kriteriet för nivå 3. 

 

Tabell 4.3 visar att elevtexterna E1, E2 och E3 enligt processbarhetsteorin befinner sig på nivå 

4 och hanterar både nominalfraser och predikativ väl, medan texterna E4 och E5 avviker något. 

Texten E4 avviker på liknande sätt som elevtexterna A4 och C3 med 68 % korrekt hantering 

av nominalfraserna vilket betyder att den inte uppnår 75 %-kriteriet gällande nivå 3. Elevtexten 

E5 avviker istället med predikativ där det är 67 % korrekt och placeras på så sätt på nivå 3 i 75 

%-kriteriet. En annan observation är att det är färre nominalfraser totalt i jämförelse med vad 

A-texterna använder.  

 Den sista tabellen (tabell 4.4) om de morfologiska aspekterna presenterar elevtexterna med 

betyget F. Antal exempel och grammatiska nivå enligt processbarhetsteorin kommenteras med 

efterföljande kommentarer om tabellens utslag. 
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Tabell 4.4. Morfologisk nivå hos elevtexter med betyget F 

Elevtext Morfologi 3 Morfologi 4 Nivå 

  Rätt Fel Rätt Fel UK 50 % 75 % 

F1 12 0 2 1 4 4 3 

F2 20 2 5 0 4 4 4 

F3 16 0 6 0 4 4 4 

F4 11 1 11 1 4 4 4 

F5 14 10 7 1 4 4 (3*)4 

* Uppnår inte 75%-kriteriet för nivå 3. 

 

Tabellen för elevtexterna med betyget F (Tabell 4.4) visar en liknande bild som föregående 

tabell (Tabell 4.3). Elevtexterna F2, F3 och F4 uppnår nivå 4 i samtliga kriterier enligt 

processbarhetsteorin medan texterna F1 och F5 avviker i något av kriterierna. Elevtexten F1 

skiljer sig likt text E5 med 67 % korrekta predikativ vilket gör att den placeras på nivå 3 som 

högst i 75 %-kriteriet. Elevtexten F5 avviker likt texterna A4, C3 och E4 med 58 % korrekt i 

nivå 3 vilket enligt processbarhetsteorins kriterier är under kriteriet för 75 % samtidigt som F5 

har över 75 % korrekt i predikativen, nivå 4.  

4.2 Syntax 

I det här avsnittet presenteras elevtexternas språkliga nivå utifrån de syntaktiska aspekterna i 

tabeller baserat på processbarhetsteorins olika nivåer. Tabellerna presenteras betygsvis från A 

till F. Inledningsvis presenteras samtliga elevtexter med betyget A, sedan de med betyget C 

och därefter de med betyget E som efterföljs av texterna med betyget F.  

 

Tabell 4.5. Syntaktisk nivå hos elevtexter med betyget A 

Elevtext Syntax 3 Syntax 4 Syntax 5 Nivå 

  Inversion* Inversion Bisats/Satsadvl UK 50 % 75 % 

  * Felaktig     Rätt Fel       

A1 0 15 7 0 5 5 5 

A2 1 9 5 1 5 5 5 

A3 0 13 5 0 5 5 5 

A4 2 5 1 0 5 5 (4*)(5). 

A5 0 10 2 0 5 5 5 

* Uppnår inte 75%-kriteriet för inversion. 

 

Tabell 4.5 visar att samtliga elevtexter med betyget A presterar på en hög nivå. Alla texter 

uppvisar en god behärskning av korrekt ordföljd vid inversion och bisats med satsadverbial. 

Det är texten A4 som har en svagare prestation för inversion med 71 % korrekta vilket gör att 
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texten inte uppnår 75 %-kriteriet för inversion. Dessutom har A4 endast ett exempel på bisats 

med satsadverbial vilket inte är ett starkt underlag.  

 

Tabell 4.6. Syntaktisk nivå hos elevtexter med betyget C 

Elevtext Syntax 3 Syntax 4 Syntax 5 Nivå 

  Inversion* Inversion Bisats/Satsadvl UK 50 % 75 % 

  * Felaktig     Rätt Fel       

C1 1 14 1 0 5 5 4(5) 

C2 1 6 0 0 4 4 4 

C3 1 6 1 0 5 5 4(5) 

C4 2 10 1 0 5 5 4(5) 

C5 0 4 3 0 5 5 5 

 

I tabell 4.6 syns en mindre minskning av förekomsten av både inversion och bisatser med 

satsadverbial. Elevtexterna C1, C3 och C4 har endast ett exempel på bisats med satsadverbial. 

Text C2 visar inget exempel på bisats med satsadverbial alls. Det ska noteras att samtliga C-

texter har gott om bisatser men många saknar satsadverbial och just elevtexten C2 har inget 

exempel på bisats med ett satsadverbial.  

 

Tabell 4.7. Syntaktisk nivå hos elevtexter med betyget E 

Elevtext Syntax 3 Syntax 4 Syntax 5 Nivå 

  Inversion* Inversion Bisats/Satsadvl UK 50 % 75 % 

  * Felaktig     Rätt Fel       

E1 0 4 0 0 4 4 4 

E2 1 5 0 0 4 4 4 

E3 2 7 0 0 4 4 4 

E4 2 9 0 0 4 4 4 

E5 2 6 5 1 5 5 (4*)5 

* Uppnår inte 75%-kriteriet för inversion. 

 

Hos E-texterna (se tabell 4.7) är det betydlig färre exempel på inversion och bisatser med 

satsadverbial jämfört med tidigare tabeller. Elevtexterna E1, E2, E3 och E4 uppvisar inget 

exempel på bisats med satsadverbial alls vilket gör att de endast kan uppnå nivå 4 som den 

högsta syntaktiska nivå utifrån processbarhetsteorin i tabellen. Elevtext E5 är den enda med 

exempel på bisatser med satsadverbial och uppvisar nivå 5 i samtliga kriterier enligt 

processbarhetsteorin. Däremot har texten E5 under 75 % korrekt användning av inversion, 67 

% för att vara exakt. Det gör texten något svår att bedöma. Det ska återigen noteras att samtliga 

texter använder sig av bisatser men endast elevtext E5 använder bisatser med satsadverbial.   
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Tabell 4.8. Syntaktisk nivå hos elevtexter med betyget F 

Elevtext Syntax 3 Syntax 4 Syntax 5 Nivå 

  Inversion* Inversion Bisats/Satsadvl UK 50 % 75 % 

  * Felaktig     Rätt Fel       

F1 0 7 4 0 5 5 5 

F2 1 1 2 0 5 5 (4*)5 

F3 1 9 0 0 4 4 4 

F4 1 5 1 0 5 5 4(5) 

F5 1 5 2 0 5 5 5 

* Uppnår inte 75%-kriteriet för inversion. 

 

I tabell 4.8 är det ytterligare färre exempel på inversion men jämfört med föregående tabell 

(Tabell 4.7) uppvisas fler exempel på bisatser med satsadverbial. Elevtext F3 saknar bisats med 

satsadverbial vilket gör att den placeras på nivå 4 oavsett kriterium enligt processbarhetsteorin. 

Texterna F1 och F5 har tillräckligt med underlag för att placeras på nivå 5 i samtliga kriterier. 

Det ska dock noteras att text F5 endast har två exempel på bisats med satsadverbial. Text F2 

har, likt texterna A4 och E5, underlag för nivå 5 i samtliga kriterier men är under 75 %-kriteriet 

gällande inversion. Till sist har elevtext F4 ett exempel på bisats med satsadverbial och flera 

exempel på korrekt inversion vilket ger den ett starkt stöd för nivå 4 och ett lågt underlag för 

nivå 5. 

 Kompletta sammanställningar för morfologiska respektive syntaktiska aspekter med alla 

betygskriterier finns bifogat i bilaga 1 och 2. Där kan läsaren se samtliga tabeller ovan i en 

större tabell för de morfologiska tabellerna och de syntaktiska tabellerna. 

4.3 Jämförande sammanställning 

Här presenteras en sammanställning av olika observationer som kan göras av resultaten ovan. 

Inledningsvis sammanförs en tabell med samtliga elevtexter med respektives morfologiska och 

syntaktiska nivå som kommenteras kort. Därefter presenteras en skillnad i antalet utbyggda 

nominalfraser.  
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Tabell 4.9. Sammanställning av morfologisk och syntaktisk nivå 

 Morfologiska nivåer Syntaktiska nivåer 

Elevtext UK 50 % 75 % UK 50 % 75 % 

A1 4 4 4 5 5 5 

A2 4 4 4 5 5 5 

A3 4 4 4 5 5 5 

A4 4 4 (3*)4 5 5 (4*)5. 

A5 4 4 4 5 5 5 

C1 4 4 (4) 5 5 4(5) 

C2 4 4 4 4 4 4 

C3 4 4 (3*)(4) 5 5 4(5) 

C4 4 4 4 5 5 4(5) 

C5 4 4 4 5 5 5 

E1 4 4 4 4 4 4 

E2 4 4 4 4 4 4 

E3 4 4 4 4 4 4 

E4 4 4 (3*)4 4 4 4 

E5 4 4 3 5 5 (4*)5 

F1 4 4 3 5 5 5 

F2 4 4 4 5 5 (4*)5 

F3 4 4 4 4 4 4 

F4 4 4 4 5 5 4(5) 

F5 4 4 (3*)4 5 5 5 

* Uppnår inte 75%-kriteriet. 

 

Vid en första anblick urskiljs i princip inga större skillnader i nivå varken i det morfologiska 

eller syntaktiska. Det första som kan noteras är att den nivå som samtliga uppnår i uppträdande-

kriteriet också uppnås i 50 %-kriteriet. Det är alltså i 75 %-kriteriet som några elevtexter 

avviker. I det morfologiska kan man observera att en elevtext i varje betygskategori har något 

svårare med 75 %-kriteriet i nivå 3 gällande kongruensen inom nominalfraser. Två elevtexter 

(E5 och F1) når inte upp till nivå 4 i 75 %-kriteriet alls och fyra elevtexter (F5, E4, C3 och A4) 

når inte 75 %-kriteriet i nivå 3 men uppfyller 75 %-kriteriet i nivå 4. 

 I de syntaktiska nivåerna kan man däremot göra flera observationer. Sex elevtexter uppnår 

inte nivå 5 i något av kriterierna. Det gäller en från betygskategori C (C2), en från 

betygskategori F (F3) och fyra från betygskategori E (E1-E4). Tre texter (A4, E5 och F2) visar 

prov på nivå 5 i samtliga kategorier samtidigt som de inte gör det i syntaktisk nivå 4. Sedan har 

fyra elevtexter uppnått nivå 5 i samtliga kategorier men har bar ett exempel som underlag för 

nivå 5.  

Inom den morfologiska nivån är det en jämn nivå på samtliga texter. Däremot finns det en 

skillnad i antalet exempel för nivå 3, i processbarhetsteorin, gällande nominalfraser mellan 
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betygskategorierna. Nedan visas en tabell med antalet utbyggda nominalfraser, både totalt och 

med ett medelvärde, för att belysa skillnaden. 

 

Tabell 4.10. Antalet nominalfraser  

Elevtext A C E F 

1 24 21 10 12 

2 24 28 15 22 

3 19 19 17 16 

4 22 22 22 12 

5 34 12 14 24 

Totalt 123 102 78 86 

Medelvärde 24,6 20,4 15,6 17,2 

 

Tabellen belyser att högre betyg ger generellt fler utbyggda nominalfraser med undantag från 

skillnaden mellan betyg E och F, där antalet nominalfraser är fler i elevtexterna med betyget F 

jämfört med de med E. Från F till E sänks antalet fraser med åtta och sedan ökar 

nominalfraserna från E till C med 24, som till slut ökas med 21 till texterna med betyg A. 

Medelvärdet visar också på en liknande utveckling, vilket visar på att det är en generell 

utveckling för samtliga elevtexter. Det kan jämföras med antalet predikativ i de olika 

betygskategorierna som visas i tabellen nedan (Tabell 4.11). 

 

Tabell 4.11. Antalet predikativ 

 Elevtext A C E F 

1 9 1 4 3 

2 7 3 6 5 

3 7 1 11 6 

4 4 9 11 12 

5 10 5 3 8 

Totalt 37 19 35 34 

Medel 7,4 3,8 7 6,8 

 

Antalet predikativ är enligt tabell 4.11 jämnt fördelat med undantag från elevtexterna i 

betygskategori C. C-texterna har betydligt färre exempel på predikativ. F-texterna har totalt 34 

predikativ med ett medelvärde på 6,8. E-texterna har 35 predikativ och 7 i medelvärde. A-

texterna har 37 predikativ med 7,4 som medelvärde. De tre betygskategorierna har en väldigt 

jämn spridning medan betygskategori C har 19 predikativ totalt och ett medelvärde på 3,8. Att 

just C-texterna avviker på ett avsevärt sätt är en intressant observation men visar inte på något 

generellt mönster utifrån utveckling. Däremot återfinns ett mönster i antalet syntaktiska 
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exempel, vilket visas i både tabell 4.12 om inversion och i 4.13 om bisatser med satsadverbial 

nedan. 

 

Tabell 4.12. Antalet inversioner 

 Elevtext A C E F 

1 15 15 4 7 

2 10 6 6 2 

3 13 6 9 10 

4 7 10 11 5 

5 10 4 8 5 

Totalt 55 41 38 29 

Medel 11 8,2 7,6 5,8 

 

Tabell 4.12. åskådliggör antalet belägg för inversioner i samtliga elevtexter. Här illustreras en 

stadig stegring i antalet inversioner från betygsgradering F till A. Totala antalet inversioner för 

F-texterna är 29, vilket ökas med nio till E-texterna och höjs ytterligare med tre till elevtexterna 

med betyg C och slutligen stegras det till betygskategori A med 14. A-texterna har högst antal 

inversioner med 55 totalt och 11 i medelvärde. Nästa tabell som visar bisatser, visar också på 

ett mönster som dock inte är lika stadig. 

 

Tabell 4.13 Antalet bisatser med satsadverbial 

 Elevtext A C E F 

1 7 1 0 4 

2 6 0 0 2 

3 5 1 0 0 

4 1 1 0 1 

5 2 3 6 2 

Totalt 21 6 6 9 

Medel 4,2 1,2 1,2 1,8 

 

I tabellen visas antalet bisatser med satsadverbial i elevtexterna och enligt tabellen (4.13) 

klargörs ett tydligt mönster i språklig säkerhet. Texterna i betygskategorin A har en avsevärt 

högre andel bisatser med satsadverbial jämfört med resterande betygskategorier. A-texterna 

har totalt 21 bisatser med ett medelvärde på 4,2 medan både C- och E-texterna har totalt sex 

bisatser med ett medelvärde på 1,2 och F-texterna har totalt nio bisatser med ett medelvärde på 

1,8. Skillnaderna mellan betygsgrupperna är inte lika jämnt fördelade som i föregående tabell 

om inversion utan här framträder elevtexterna med betyget A avsevärt. Mellanskillnaden 

mellan A och C-texterna är 15 vilket är en stor differens.  
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5 Analys 

Nedanstående avsnitt presenterar en analys av det insamlade materialet. 

5.1 Morfologisk analys 

Det framgår av resultatet att den morfologiska nivån är starkt i och med att samtliga elevtexter 

befinner sig på processbarhetsteorins högsta nivå. Endast två texter avviker i 75 %-kriteriet där 

elevtexterna E5 och F1 inte uppnår nivå 4 med predikativen. Däröver uppnår inte elevtexterna 

A4, C3, E4 och F5 inte 75 %-kriteriet i nivå 3. Utifrån dessa resultat kan det konstateras att 

processbarhetsteorin inte visar på några tydliga samband mellan morfologisk nivå och betyg 

då samtliga betygskategorier presterar på den högsta nivån.  

 Däremot kan något sägas om antalet utbyggda nominalfraser för de olika betygskategorierna 

(se tabell 4.10). Ju lägre betyg desto färre utbyggda nominalfraser vilket kan visa på en större 

språklig osäkerhet hos elever som fått lägre betyg. En motsättning till detta antagande är att 

elevtexter i betygskategori F har flera utbyggda nominalfraser än texterna i betygskategori E. 

Möjligen kan man urskilja ett större risktagande hos elevtexterna som fått betyget F.  

 Utifrån de morfologiska observationerna kan man inte se något tydligt samband mellan 

språklig nivå och betyg men däremot kan man möjligen uppfatta en skillnad i en språklig säkert 

sett till antalet exempel på utbyggda nominalfraser.  

5.2 Syntaktisk analys 

De syntaktiska resultaten uppvisar att den syntaktiska förmågan inte är lika tydligt stark 

eftersom sex elevtexter endast uppnår nivå 4 av 5 redan i uppträdandekriteriet för den 

syntaktiska nivån. Det innebär att elevtexterna C2, E1, E2, E3, E4 och F3 processar nivå 4 med 

korrekt inversion men inte nivå 5 med korrekt bisatsordföljd gällande satsadverbialets 

placering. Det ska noteras att elevtexterna som inte processar nivå 5 saknar exempel på bisatser 

med negationer vilket gör att de inte kan placeras på utvecklingsnivå 5 enligt 

processbarhetsteorin. 

 Baserat på dessa resultat kan konstateras att processbarhetsteorin inte visar på några tydliga 

samband mellan syntaktisk nivå och betyg då många elevtexter presterar på den högsta nivån 

oavsett betyg. Endast elevtexter i betygskategori E ger ett större utslag av avvikande resultat 

med fyra elevtexter som saknar satsadverbial i sina bisatser.  
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 Likt den morfologiska analysen kan det sägas något om antalet bisatser med satsadverbial 

för de olika betygskategorierna (se tabell 4.10 & 4.13). Ju lägre betyg desto färre exempel på 

korrekt inversion och bisatser med satsadverbial vilket kan visa på en större språklig osäkerhet 

hos elevtexterna med lägre betyg. En motsättning till den minskande säkerheten i skrivandet är 

att elevtexter i betygskategori F har fler exempel på både nominalfraser och bisatser med 

satsadverbial än texterna texter i betygskategori E. Möjligen kan det återigen urskiljas ett större 

risktagande hos elevtexterna som fått betyget F.  

 Utifrån de syntaktiska observationerna kan det inte antas ett tydligt samband mellan språklig 

nivå och betyg. Däremot kan det möjligen uppfattas en skillnad i en språklig säkert sett till 

antalet utbyggda nominalfraser och bisatser kopplat till betyg.   
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6 Avslutning 

Föreliggande avsnitt avslutar uppsatsens studie med en diskussion där eventuella slutsatser och 

iakttagelser diskuteras i anknytning till tidigare forskning. Slutligen presenteras några förslag 

till vidare forskning. 

6.1 Slutsats och diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka om det finns ett samband mellan andraspråkselevers 

språkliga nivå i texter, enligt processbarhetsteorins olika grammatiska nivåer, och elevtexternas 

betyg. Inledningsvis anser jag att det inte finns något tydligt samband då samtliga elevtexter 

generellt presterar på en hög nivå utifrån processbarhetsteorin. Vid närmare analys framgår att 

två elevtexter inte uppnår den högsta morfologiska nivån inom 75 %-kriteriet och att sex 

elevtexter inte uppnår den högsta nivån av den syntaktiska nivån, oavsett kriterium. Dessa 

avvikande elevtexter torde ge ett mönster där ett samband i korrelation till betyg kan uppfattas.  

 I den syntaktiska analysen framgår att fyra elevtexter från betygskategorin E inte uppnår 

nivå 5 helt enligt processbarhetsteorin. Det gäller även en text från betygsgrupperna C 

respektive F. Orsaken till att de inte uppnår syntaktisk nivå 5 i analysen är att det inte finns 

något exempel på bisats med satsadverbial, vilket betyder att de i teorin skulle kunna processa 

nivå 5 men att det inte finns något underlag för det i dessa texter. Med det sagt anser jag att 

avsaknaden av bisatser med satsadverbial inte är ett tillräckligt stort underlag för att dra några 

större slutsatser sett till processbarhetsteorin olika grammatiska utvecklingsnivåer.   

 Även om alla elevtexter visar på en hög nivå enligt processbarhetsteorin är däremot antalet 

belägg på utbyggda nominalfraser och bisatser något som kan uppge ett samband i analysen. 

Skillnaden i antalet utbyggda nominalfraser (se tabell 4.10) mellan betygsgrupperna uppvisar 

en tydligt nedåtgående trend. Inom betygskategori A finns det totalt 123 utbyggda 

nominalfraser med ett medelvärde på 24,6 jämfört med betygsgruppen E med det lägsta antalet 

utbyggda nominalfraser på 78 och ett medelvärde på 15,6. Skillnaden mellan betygs-

kategorierna A och E är 45 vilket ger ett exempel på betydelsen av språklig säkerhet. En 

intressant observation är att texterna i betygskategori F har fler exempel av utbyggda 

nominalfraser än texterna med betyget E. Skillnaden mellan elevtexterna med betygen E och F 

är åtta flera exemplar från betygskategori F vilket i sig inte är en stor skillnad men en liknande 

skillnad återfinns i det syntaktiska också.  
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 Med skillnaderna mellan grupperna, inklusive att elevtexterna E1-E4 saknar bisats med sats-

adverbial, kan antas att de nyttjar olika skrivstrategier. F-texterna verkar tillämpa en 

risktagande strategi genom att utmana sin språkförmåga för att åstadkomma en mer komplex 

text, medan E-texterna verkar använda en motsatt strategi med att hålla sig till ett enklare språk. 

Deras olika strategier skulle i så fall bekräfta Magnussons (2013:641) två skrivstrategier som 

nämns tidigare i bakgrundsavsnittet. Sundberg kommenterar också om risktagande skriv-

strategi och menar på att det är viktigt för språkutvecklingen och att det är en avvägande för 

andraspråkseleven mellan komplexitet och korrekthet (2010:107, 109).  I och med att det är en 

utredande text kräver det dessutom en mer avancerad kognitiv färdighet vilket bland annat kan 

inverka på den språkliga korrektheten enligt Palmér och Östlund-Stjärnegård (2015:30). Det är 

därför intressant att observera denna skillnad mellan betygsgrupperna E och F.  

 En faktor gällande språket som även bör nämnas är att språkliga fel förekommer på något 

sätt i stort sätt i samtliga elevtexter. Till exempel är det enbart texterna A3 och E1 som saknar 

felaktigheter i kongruens och i syntaxen är det något fler texter utan felaktigheter. Att det är 

vanligt med enstaka eller ett flertal fel med just kongruens och ordföljd nämns också av 

Magnusson (2013:641) som menar på att dessa fel är typiska fel som andraspråksskribenter 

gör.  

 Trots att många elevtexter uppvisar en hög språklig nivå har de fått olika betyg och det kan 

noteras att elevtexter med lägre betyg har färre belägg av de olika grammatiska företeelser som 

undersöks enligt processbarhetsteorin. Dessa parametrar indikerar tydligt att andra faktorer är 

avgörande i bedömningen av dessa utredande elevtexter. Enligt bedömningsmatrisen som 

medföljer det nationella provet i svenska som andraspråk 3 finns ett flertal andra aspekter som 

anses avgörande för uppgiften. I inledningen presenteras texttypen utredande text och en 

tolkning av kunskapskravet om anpassning till kommunikationssituationen (Skolverket 

2015:6). Tolkningen som introduceras är vikten av källhantering och där igenom rimligheten i 

att ställa ett stegrande krav på referat- och citatteknik i matrisen för svenska som andraspråk, 

trots att det inte nämns i kunskapskraven för ämnet. Dessutom förmedlar bedömnings-

anvisningarna att ”[d]et är viktigt att bedömaren inte bara ’letar fel’ när språk och stil analyseras 

utan också uppmärksammar de språkliga färdigheter och kommunikativa kvaliteter som 

elevens text uppvisar” (Skolverket 2015:17) vilket visar på vikten av att hantera 

kommunikationssammanhanget och genren utredande text.  Fler aspekter av bedömning som 

nämns i bedömningsanvisningarna är exempelvis hur innehållet överensstämmer med 

uppgiftens syfte, hur text disponeras och bindssamman med lämpliga textbindningar 
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(Skolverket 2015:7, 14f). Dessa aspekter analyseras inte av uppsatsens undersökning men är 

likväl viktiga aspekter för helhetsbedömningen. Processbarhetsteorin blir något begränsad i det 

här sammanhanget då den endast analyserar kongruens och aspekter av ordföljd.  

 Sofie Wenell (2017) som också använder processbarhetsteorin i ett liknande syfte kommer 

fram till liknande resultat i sin studie med elevtexter från Svenska som andraspråk 1. Dels 

resulterar hennes studie, likt min, i att den språkliga nivån är god oavsett vilket betyg, dels 

diskuterar Wenell skillnaden i antalet belägg texterna visar och språklig säkerhet (Wenell 

2017:20f). Wenells och min studie tydliggör både betydelsen av andra avgörande faktorer i 

bedömning än kongruens och ordföljd samt att procesbarhetsteorin primärt är relevant för 

andraspråksinlärare som är mer nya i språkinlärningsprocessen. Att processbarhetsteorin 

lämpar sig bäst för nyanlända andraspråksinlärare framhäver även Olofsson & Sjöqvist 

(2013:697) då den kognitiva förmågan överskrider den språkliga förmågan. Ett exempel på där 

processbarhetsteorin ger ett mer adekvat samband är Maria Eklund-Heinonens studie (2007). 

Hennes studie analyserar testdeltagares språkliga nivå med koppling till resultatet i TISUS 

vilket ger ett tydligare samband jämfört med min och Wenells studier. Trots att testdeltagarna 

inte är nya språkinlärare, uppvisar Eklund-Heinonens studie en tydlig skiljelinje där de som 

processar nivå 4 och över generellt klarar testet medan de som processar nivå 3 eller lägre 

generellt sätt inte klarar testet. En potentiell anledning till att hennes studie ger ett tydligare 

resultat än mitt eget resultat kan vara för att TISUS-testet är i större utsträckning ett rent 

språkligt test samt att Eklund-Heinonen har avgränsat sig till det muntliga provet i TISUS.  

 Skillnaderna i användandet av utbyggda nominalfraser, inversion och bisatser mellan 

betygskategorierna verkar uppvisa en språklig osäkerhet hos elevtexterna med lägre betyg 

jämfört med elevtexterna med betyget A. Den stora differensen som återfinns i tabell 4.13, 

gällande bisatser med satsadverbial, får mig som andraspråkslärare att fundera på om en 

explicit undervisning om bisatsernas form och funktion skulle bidra till en säkrare språklig 

förmåga. Om eleven får en tryggare språkkänsla stärks också elevens skrivande vid liknande 

uppgifter då det kognitivt underlättar elevens avvägande mellan komplexitet och korrekthet. 

En liknande reflektion får jag med inversionen då en god förmåga att spetsställa satser ofta 

leder till en generellt bättre textbindning.  

 Avslutningsvis bör nämnas att uppsatsens frågeställning och hypotes har besvarats samt 

uppfyllts. Frågeställningen lyder: ”Hur ser sambandet ut mellan elevers språkliga nivå och det 

betyg som eleverna får vid den skriftliga uppgiften i nationella provet för svenska som 

andraspråk 3?”. Elevers språkliga nivå ger inget tydligt svar till frågan men däremot uppvisar 
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resultaten på en stegrande språklig säkerhet i framförallt utbyggda nominalfraser och bisatser 

med satsadverbial vid högre betyg. Hypotesen ansåg att den språkliga nivån enligt process-

barhetsteorin skulle vara avgörande till viss del men att även andra språkliga resurser är 

avgörande i arbetet med utredande text. Uppsatsen bekräftar hypotesen då språklig säkerhet är 

en aspekt i bedömningen och även att det finns flera andra aspekter som till exempel hantering 

av sambandsord och citatteknik. 

 Till sist vill jag som uppsatsförfattare och lärare i svenska som andraspråk kommentera att 

processbarhetsteorin som analysmetod inte må vara helt adekvat för denna nivå av elever som 

har undersökts eftersom de generellt sett har en hög språklig nivå. Processbarhetsteorin passar 

generellt bättre till nya andraspråksinlärare alternativt rent språkliga uppgifter med tanke på 

vilka basala, samt viktiga, språkliga aspekter analysmodellen undersöker. Däremot tror jag som 

andraspråkslärare att processbarhetsteorin alltid kan vara användbar vid situationer då 

andraspråkselever, nya som gammal, kan uppvisa svårigheter i språkets grundläggande nivåer.  

6.3 Vidare forskning 

Utifrån den här studien finns det några uppslag till framtida studier gällande språkliga resurser 

och bedömning. Bland annat vore det intressant att fördjupa undersökningen om språkliga 

resurser och betyg i utredande text för ämnet svenska som andraspråk 3. En sådan studie kan 

till exempel undersöka andra språkliga aspekter som inte tas upp av processbarhetsteorin. 

Förslagsvis kan en annan språklig faktor vara att analysera elevers förmåga att nyttja en 

fungerande textbindning med exempelvis stilenliga sambandsord för att finna eventuella 

mönster. 

 Förslag till vidare studier med processbarhetsteorin som analysmodell är att undersöka vilka 

språkutvecklande strategier som bidrar till andraspråksinlärarenas utveckling genom de olika 

utvecklingsnivåerna inom processbarhetsteorin. Exempelvis genom att mäta en grupps 

språkliga nivåer innan en potentiellt språkutvecklande undervisning och därefter mäta den 

språkliga nivån igen för att urskilja en eventuell utveckling.   
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Bilaga 1: Hela morfologiska tabellen 

Elevtext Morfologi 3 Morfologi 4 Nivå 

  Rätt Fel Rätt Fel UK 50% 75% 

A1 23 1 9 0 4 4 4 

A2 20 4 7 0 4 4 4 

A3 19 0 7 0 4 4 4 

A4 14 8 4 0 4 4 (3*)4 

A5 33 2 10 0 4 4 4 

C1 16 5 1 0 4 4 4 

C2 21 7 3 0 4 4 4 

C3 13 6 1 0 4 4 (3*)4 

C4 18 4 8 1 4 4 4 

C5 11 1 5 0 4 4 4 

E1 10 0 4 0 4 4 4 

E2 12 3 6 0 4 4 4 

E3 15 2 9 2 4 4 4 

E4 15 7 9 2 4 4 (3*)4 

E5 10 4 2 1 4 4 3 

F1 12 0 2 1 4 4 3 

F2 20 2 5 0 4 4 4 

F3 16 0 6 0 4 4 4 

F4 11 1 11 1 4 4 4 

F5 14 10 7 1 4 4 (3*)4 

* Uppnår inte 75%-kriteriet 
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Bilaga 2: Hela syntaktiska tabellen 

Elevtext Syntax 3 Syntax 4 Syntax 5 Nivå 

  Inversion* Inversion Bisats/Satsadvl UK 50% 75% 

  * Felaktig     Rätt Fel       

A1 0 15 7 0 5 5 5 

A2 1 9 5 1 5 5 5 

A3 0 13 5 0 5 5 5 

A4 2 5 1 0 5 5 (4*)5. 

A5 0 10 2 0 5 5 5 

C1 1 14 1 0 5 5 4(5) 

C2 1 6 0 0 4 4 4 

C3 1 6 1 0 5 5 4(5) 

C4 2 10 1 0 5 5 4(5) 

C5 0 4 3 0 5 5 5 

E1 0 4 0 0 4 4 4 

E2 1 5 0 0 4 4 4 

E3 2 7 0 0 4 4 (4*) 

E4 2 9 0 0 4 4 4 

E5 2 6 5 1 5 5 (4*)5 

F1 0 7 4 0 5 5 5 

F2 1 1 2 0 5 5 (4*)5 

F3 1 9 0 0 4 4 4 

F4 1 5 1 0 5 4(5) 4(5) 

F5 1 5 2 0 5 5 5 

* Uppnår inte 75%-kriteriet 

 


