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Sammandrag 
Denna uppsats undersöker skillnader i användningen av ordföljdsstrukturer hos inlärare på SFI 

(svenska för invandrare) och grundläggande utbildning i svenska som andraspråk på Komvux, 

samt om det sker en utveckling av dessa med utgångspunkt i processbarhetsteorin (PT). 

Materialet består av tolv skriftliga argumenterade texter, därav sex texter från varje kurs som 

jämförs med varandra. I analysen ligger fokuset på att undersöka verbplaceringen i 

påståendesatser enligt inversionsregeln, det vill säga PT-nivå 4 och placering av adverbialet i 

bisatser enligt BIFF-regeln (PT-nivå 5). Texterna har samlats in från vuxenutbildningen i 

Södertälje kommun och är skrivna av olika inlärare med olika bakgrund, ålder och modersmål. 

Resultatet i undersökningen visar att informanterna på den grundläggande kursen på Komvux 

presterar bättre ordföljd än informanterna på SFI. Resultatet tyder således på att fem av 

informanterna på den grundläggande kursen befinner sig på PT-nivå 5 medan endast två 

informanter från SFI uppvisar tydliga tecken på att de klarar PT-nivå 5. Studien innehåller även 

diskussion och tolkning av vad resultatet kan bidra med till andraspråksundervisningen, samt 

hur man som lärare i svenska som andraspråk kan dra nytta av denna information.  

 
 
Nyckelord: processbarhetsteorin, ordföljd, svenska som andraspråk, SFI (Svenska för 
invandrare), SVA-grund. 
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1. Inledning 
”Jag vet inte vad ska jag göra” är hur jag som vuxen andraspråksinlärare uttryckte mig i början 

av min inlärning av det svenska språket. När man som förstaspråkstalare av svenska läser eller 

hör meningen ovan reagerar man oundvikligt på felet i ordföljden. Denna målspråksavvikande 

formulering är ett mycket vanligt grammatiskt fel som görs av många andraspråksinlärare av 

svenska under sin inlärningsprocess oavsett modersmål och bakgrund. Jag, som 

andraspråksinlärare kan ofta känna igen mig själv i forskning som beskriver 

andraspråkstillägnandet, från tidiga skeden i inlärningsprocessen till de mer avancerade 

nivåerna i senare skeden. Det som kan vara problematiskt med fel ordföljd är när begripligheten 

och det man vill förmedla till andra påverkas. Det är stor skillnad på att säga ”dit vill jag gå” 

och ”dit jag vill gå”. Det första exemplet är en påståendesats där man vill säga vart man vill gå, 

medan det andra exemplet är en bisats där meningen inte är fullt uttryckt och därför förväntas 

man fortsätta sitt yttrande. Ekerot (2007, s. 66–67) skriver att de nordvästeuropeiska språken 

bl.a. svenskan karaktäriseras av satsgrammatiska funktioner hos ordföljden. Detta innebär att 

man använder ordföljden för att uttrycka rent grammatiska förhållanden inom den enskilda 

meningen, till skillnad från många andra invandrarspråk som domineras av textgrammatiska 

funktioner. Det som kan vara intressant är då att jämföra och se hur olika andraspråksinlärare 

av svenska utvecklar sin inlärning av olika syntaktiska strukturer i svenskan. Det har varit av 

intresse att få överblick över hur andraspråksinlärare på olika nivåer utvecklar 

ordföljdsstrukturer, samt om det sker en tydlig utveckling i behärskningen av dessa mellan olika 

kursnivåer i utbildning av svenska som andraspråk.  

Varje ny vuxen invandrare i Sverige erbjuds en språkutbildning inom den kommunala 

vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI), där varje elev med annat modersmål ska få 

möjlighet att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk (Skolverket 2018). Därefter har 

man möjligheten att fortsätta utveckla språket kostnadsfritt genom att gå en grundläggande 

utbildning på Komvux. Det är av intresse att se hur de här kurserna bygger på varandra när det 

gäller grammatiska kunskaper i språket, vilket har varit mitt fokus i denna undersökning. Hur 

fungerar den grammatiska progressionen i verkligheten mellan SFI och den grundläggande 

kursen på Komvux? Hur bra matchas de här två nivåerna? Vad för nya kunskaper får man som 

inlärare av svenska från SFI till Komvux gällande kunskaper i svensk grammatik?  Detta är vad 

jag försöker ta reda på och är syftet med denna underökning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Fokus för denna undersökning är att undersöka användningen av ordföljd i flera inlärartexter 

på två olika nivåer baserat på Pienemanns processbarhetsteori (PT). I analysen undersöks 

verbplaceringen i huvudsatser, dvs behärskningen av platshållartvång bl.a. inversion, samt 

placering av adverbialet i bisatser enligt BIFF-regeln (i bisats kommer inte före det finita 

verbet).  Mitt syfte är att se progressionen av dessa typologiskt markerade grammatiska 

strukturer hos andraspråkselever i övergången mellan SFI och SVA-grund på Komvux, samt 

hur de avspeglar sig i flera inlärartexter. Eftersom det i skolverkets kursplan för kommunal 

vuxenutbildning inte framgår tydligt vad eleven förväntas ha för grammatiska kunskaper, 

motiveras syftet att undersöka om grammatisk utveckling sker mellan SFI och den 

grundläggande kursen på Komvux, och om de följaktligen bygger på varandra. Motivering till 

valet av just de ovan nämnda grammatiska strukturerna är att de tillhör några av de feltyper som 

en andraspråksinlärare brukar genomgå. Även om man kommit så långt i sin 

andraspråksutveckling gör man brott mot regeln om placering av det finita verbet (rak ordföljd 

S+FV och omvänd ordföljd, inversion FV+S) och även placering av satsadverbialet (efter FV i 

huvudsats, före FV i bisats) och beskrivs således som speciella feltyper (Ekerot 2007, s. 81). 

Nedan följer tre frågor som ska besvaras i analysen av inlärartexterna: 

 Forskningsfrågor: 

1. Hur skiljer sig användningen av ordföljd i SFI-elevernas texter på kurs D jämfört med 

eleverna på delkurs fyra på den grundläggande kursen på Komvux? 

2. I vilken nivå av processbarhetsteorin befinner sig inlärarna på SFI kurs D kontra de på den 

grundkursens delkurs fyra på Komvux gällande behärskning av ordföljd? 

3. Hur väl fungerar progressionen från SFI till Komvux? Presterar eleverna från den 

grundläggande kursen på Komvux bättre vad gäller ordföljd än eleverna på SFI? Och vad 

betyder detta för andraspråksundervisning?  

 

3. Bakgrund 

SFI-utbildningen (Svenska För Invandrare) är en del av den kommunala vuxenutbildningen, 

och ger en kvalificerad språkutbildning med avsikt att ge vuxna invandrare grundläggande 

kunskaper i svenska språket. Utbildningen består av fyra olika kurser: A, B, C och D med tre 



5 
 

olika studievägar på kurserna C och D. Dessa studievägar riktar sig till individernas olika 

utbildningsbakgrund, kunskaper, mål och förutsättningar (Skolverket 2018). I kursplan för 

kommunal vuxenutbildningen i svenska för invandrare framgår det att eleven ska kunna 

utveckla en kommunikativ språkförmåga som omfattar kunskaper om olika delar i språket, 

bland annat ord och grammatiska strukturer. I kunskapskraven för kurs D beskrivs de 

grammatiska kraven för betyg E i språklig färdighet enligt följande: ”eleven skapar i 

huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd och 

meningsbyggnad” samt att ”eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade 

grammatiska strukturer i sina texter” (Skolverket 2018). 

Efter SFI ges som ovan nämnt en utbildning i SVA på grundnivå på Komvux vilken består 

av fyra delkurser. I kursplanen för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå framgår 

det att eleven ska kunna urskilja språkliga strukturer samt med viss säkerhet ska kunna använda 

grammatiska strukturer i sina texter (Skolverket 2017, s. 166). I den fjärde delkursens 

kunskapskrav för språklig färdighet gällande grammatiska strukturer framgår det att eleven ska 

ges förutsättningar att kunna utveckla ”språkets struktur, till exempel sats- och 

meningsbyggnad och tempus. Textbindning med hjälp av sambandsord, till exempel hur 

orsakssamband, slutsats och motsats kan formuleras” (Skolverket 2017, s. 198). Detta är allt 

man kan finna i kursplanerna för dessa kurser, dvs det framgår inte något detaljerat om 

grammatiska kunskapskrav, vilket blir det tänkta bidraget med denna undersökning. 

4. Teoretiska utgångspunkter och empiriska 
forskningsresultat 

Nedan följer ett avsnitt om Pienemanns processbarhetsteori, de relevanta teoretiska 

utgångspunkterna i svenska språkets typologiskt markerade regler samt empiriska 

forskningsresultat och även tidigare forskning. Det finns dessutom ett underavsnitt om 

begreppen kompetens och performans som förklarar skillnaden mellan att kunna en grammatisk 

regel och att tillämpa den, vilket är intressant att få kännedom om för bättre förståelse av 

orsakerna bakom inlärarnas aktuella produktion i denna forskning. 

 

4.1. Svenskans ordföljdsregler som typologiskt markerade drag 

Abrahamsson (2009, s. 139) talar om begreppet typologisk markering, dvs vad som är vanligt 

och ovanligt i världens språk. De språkliga drag som är lågt markerade är de som återkommer 
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i många språk medan de drag som är högt markerade finns i ett färre antal språk. Han tar upp 

Eckmans markeringsdifferentialhypotes (MDH) som siktar på den universella faktorer som 

påverkar interimspråket (inlärares språksystem vid en given tidpunkt i utvecklingen) och 

medför inlärningssvårigheter utifrån typologisk markering. I hypotesen framgår det att ”de 

områden i målspråket som skiljer sig från modersmålet och är mer markerade än i modersmålet 

resulterar i svårigheter” (Abrahamsson 2009, s. 140). Eckmans teori (MDH) väckte intresse 

under 1980-talet och därför prövades dess giltighet i en mängd studier som visade att hypotesen 

verkade göra korrekta förutsägelser men även att markerade strukturer i målspråket medför 

svårigheter även när modersmålet har samma markerade strukturer. Detta innebär att inläraren 

med ett sådant modersmål tenderar att använda en omarkerad struktur i de initiala skedena i sin 

inlärning (Abrahamsson 2009, s. 141).   
Philipsson (2013, s. 128) talar om svenskans strikta regler när det gäller syntaktiska 

strukturer och därför kräver det kunskaper om ordföljdsregler i olika typer av satser för att 

kunna göra variation i ordföljden. Svenskan är ett V2-språk och följer regeln platshållartvånget, 

vilket innebär att verb alltid kommer på andraplatsen i svenska huvudsatser. Den här regeln är 

typologiskt markerad (ovanligt i världens språk), vilket resulterar i svårigheter för 

andraspråksinlärare att tillägna sig denna grammatiska struktur. För att kunna urskilja mellan 

rak ordföljd (subjekt före finit verb) och omvänd ordföljd (subjekt efter finit verb) förutsätter 

det behärskning av platshållartvånget (Philipsson 2013, s. 128). Fenomenet att en huvudsats 

inleds med en annan satsdel än subjektet kallas för topikalisering. Vid topikalisering måste 

verbet förbli på andraplatsen i huvudsatsen, vilket gör att subjektet hamnar efter det finita 

verbet. Detta fenomen kallas för inversion och ordföljden blir omvänd (imorgon kommer jag) 

istället för rak (jag kommer imorgon). Philipsson menar att denna regel kan vara lätt att explicit 

förstå, men det finns iakttagelser som visar att även avancerade andraspråksinlärare av svenska 

tenderar att missa inversion i topikaliserade satser (Philipsson 2013, s. 129). Mattsson & 

Håkansson 2021 påpekar att enligt PT börjar inläraren placera en annan satsdel än subjektet i 

fundamentet följt av rak ordföljd (topikalisering) på det tredje stadiet av teorin. På det fjärde 

stadiet först börjar inläraren använda sig av inversion efter topikalisering. Författarna menar att 

inläraren använder inversion och rak ordföljd omväxlande under övergången från ett stadium 

till nästa, vilket tyder på att inläraren genomgår en successiv utveckling från rak ordföljd till 

omvänd ordföljd och därför präglas övergången av variation. Dessutom hänvisar författarna 

Mattsson & Håkansson (2021, s. 54) till Maria Bolanders studie (1988) av 60 vuxna inlärare 

som visar skillnader i användningen av ordföljd beroende på den topikaliserade satsdelen. Hon 

menar att efter topikaliserat objekt producerade inlärarna högre andel inversion än efter ett 



7 
 

adverbial. Förklaringen till detta kan vara att satser som inleds med objekt tolkas av inläraren 

som helfraser (de kan man göra, de tror jag) och därför är de inte analyserade av inläraren. I 

studien visas det att lägst andel användning av inversion kommer efter topikaliserade bisatser 

där inlärare använde inversion efter ett enkelt adverbial (sen) men inte efter inledande bisats. 

Nedan kommer en modell av Mattsson & Håkansson som förklarar utveckling av inversion i 

påståendesatser: 

                                                              

>                  >                 

 

Figur 1: Utveckling av inversion i påståendesatser (Håkansson & Mattsson 2021, s. 55) 

 

Svenskans placering av negationen och adverbialet i relation till det finita verbet skiljer sig 

beroende på satstypen och är därför något komplext då för att kunna placera dem på rätt ställe 

kräver det att inläraren skiljer på huvudsats och bisats. Svenskans bisatsordföljd är mer fast än 

huvudsatsordföljd, då den endast accepterar rak ordföljd till skillnad från huvudsatser som 

tillåter omvänd ordföljd, inversion (Philipsson 2013, s. 130). Även ordföljd i bisatser utgör 

svårigheter för L2-inlärare för att den inte följer V2-regeln som i huvudsatser, dvs verbet 

kommer inte på andraplatsen. I bisatser sätts satsadverbialet före det finita verbet (eftersom han 

inte kunde komma) istället för efter som i huvudsatsen (han kunde inte komma) (Håkansson & 

Mattsson 2021, s. 52).   Hultman (2003, s. 289) nämner att man kan betrakta platsen för det 

finita verbet i en sats som en fast punkt. Han talar om biff-regeln som innebär att i bisatser står 

inte före finita verbet som ett sätt att skilja mellan huvudsats och bisats. Det är först på det 

femte stadiet, alltså det sista stadiet inom PT som inläraren börjar visa urskiljning mellan 

huvudsats och bisats genom att placera negationen korrekt i relation till verbet beroende på 

satsens typ.  

Abrahamsson & Bylund (5:2012, s. 160) beskriver efter Hyltenstam (1977,1978) i 

Vetenskapsrådets rapport inlärningssekvensen av svenskans negationsplacering som genomgås 

av alla inlärare oavsett modersmål och utbildningsbakgrund enligt tabellen nedan. Tabell 1 

nedan tas upp i denna undersökning endast för att ge en bild av hur inlärningen av denna struktur 

utvecklas och används alltså inte i resultatanalysen.  

 

 
 
 

Ingen topikalisering  

(jag ser hunden nu)  

Topikalisering med rak 
ordföljd (Nu jag ser 
hunden)    

Topikaliseringmed 
inversion (Nu ser jag 
hunden)  
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Tabell 1. Utvecklingssekvens för placering av negation (efter Hyltenstam, 1977, 1978) 

Stadium Exempel 

1. Preverbal negation (NEG + FV) *Lisa inte sover. NEG + FV  

*Lisa inte kan sova.  

(*) … (pseudokorrekt)  

(*) … när Lisa inte kan sova. (pseudokorrekt) 

2. Postverbal negation, hjälpverb (AUX + 
NEG) 

*Lisa inte sover.  

*Lisa kan inte sova.  

(*) … när Lisa inte sover. (pseudokorrekt) 
*… när Lisa kan inte sova. 

3. Postverbal negation, huvudverb (HV + 
NEG) 

Lisa sover inte. 

Lisa kan inte sova.  

*… när Lisa sover inte.  

*… när Lisa kan inte sova 

4. Satsdifferentiering, huvudverb (preverbal 
negation i bisats) …NEG + HV 

… när Lisa inte sover.  

 *… när Lisa kan inte sova 

5. Satsdifferentiering, hjälpverb (preverbal 
negation i bisats) … NEG + AUX 

… när Lisa inte kan sova. 

 
 

4.2. Om processbarhetsteorin  

I Vetenskapsrådets rapportserie skriver Abrahamsson & Bylund (5:2012, s. 156–157) att 

andraspråksforskning länge, fram till 1960-talet, varit kopplad till språkundervisning tills först 

då språkforskare började intressera sig för undersökning av inlärarspråket och de kognitiva, 

strukturella och psykolingvistiska processer som låg bakom det. Man beskriver 

andraspråksutvecklingen i form av inlärningsgångar, dvs den ordningen olika typer morfem lärs 

in, och utvecklingssekvenser, t.ex. de typiska steg i inlärningen av en språklig struktur som en 

inlärare går igenom i sitt andraspråkstillägnande. 
Andraspråksforskningen handlar inte bara om beskrivningar av inlärarens interimspråk 

(språket mellan lärarens modersmål och målspråket) genom deskriptiv forskning utan även 

förklaringar av inlärarspråkets variation och utveckling genom explanatorisk inriktad forskning 
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(Abrahamsson 2009, s. 23). Synen på interimspråkets utvecklingssystem oavsett inlärarens 

första språk väckte intresse för vidare forskning av hur utvecklingen såg ut och vilka faktorer 

som är inblandade. Fler antal forskare undersökte om det fanns en allmän inlärningsordning av 

morfem som gäller oavsett vilket modersmål inlärare har, något som blev en viktig upptäckt 

inom andraspråksforskningen.  Under Zisa-projektet undersökte forskare bl.a. Pienemann 

ordföljdsregler i andra språk, främst tyska och engelska, vilket sedan blev utgångspunkten för 

processbarhetsteorin. Modellen har även testats på en mängd andra språk som arabiska, 

kinesiska, ryska, japanska, spanska och svenska som andraspråk (Håkansson & Mattsson 2021, 

s. 16–17, 19).  
Pienemanns processbarhetsteori (1998) är den mest kognitivt inriktade utvecklingsmodell 

för andraspråksinlärning. Teorin utgör en universell modell för vad som kan och inte kan läras 

in på olika skeden utifrån inlärarens processingskapacitet (Abrahamsson 2009, s. 23). Eklund 

Heinonen (2009, s. 25) menar att teorins fokuspunkt ligger i att beskriva hur inlärningsgången 

hos inläraren ser ut och inte utvecklingsproblemet och dess bakomliggande orsaker. Teorin 

utgör en hierarki av inlärarspråkets utveckling som utgår från enklare strukturer till mer 

komplexa. Utifrån det mäter man tillägnandet och automatiseringen av syntaktiska 

grammatiska strukturer (ord, fraser, satser) och därmed placerar man var i utvecklingshierarkin 

inlärare av olika andra språk befinner sig.  Ju större överföring av en grammatisk domän sker 

desto högre upp man kommer i PT-hierarkin med beaktande att varje nivå utgör en förutsättning 

för nästa enligt en implikationell skala (Heinonen 2009, s. 33).  
För att kunna bedöma om en språklig struktur har processats och är inlärd eller inte finns det 

olika kriterier som man kan utgå ifrån. Pienemann rekommenderar the emergence criterion som 

innebär att den första produktionen av en viss språklig struktur tyder på att inläraren har förstått 

och processat strukturen och är ett tecken på att en viss nivå har uppnåtts, men med förutsättning 

att den återkommer i flera varierande kontexter. Ett exempel på detta är om inläraren producerar 

inversion i en sats med topikaliserat adverbial (nu går jag hem) så måste inläraren visa ett annat 

exempel med inversion i en sats inledande med en annan typ av satsdel (hem går jag nu). Detta 

visar att inläraren har systematiskt använt strukturen genom konstaterande exempel och att det 

inte handlar om inlärda helfraser eller imitation (Heinonen 2009, s. 75).  
Skälet till utvecklingen av processbarhetsteorin var från början för att bedöma muntlig, 

spontan produktion då flera studier tillämpade teorin på muntligt material. Däremot har teorin 

i senare forskningar tillämpats även på skriftligt material (Heinonen 2009, s. 34). Heinonen 

skriver i sin avhandling att Pienemann (2003) menar att PT är avsedd för att undersöka 

inlärarens processingsförmåga av grammatiska strukturer under en tidspress. De menar att i 
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talproduktionen visas den riktiga kompetensen som inläraren besitter i PT-hierarkin, till 

skillnad från skrift då inläraren hinner tänka innan den producerar en viss grammatisk struktur. 

Däremot anser White 2003 och Hawkin 2001 att sådan forskning inte säger något om 

kunskaperna inläraren har utan bara om språkanvändningen som kan påverkas av andra 

faktorer. De menar att det kan vara svårt för inläraren att processa tal i aktiv kommunikation, 

vilket resulterar i svårigheter i att använda språket i realtid (Heinonen 2009, s. 28–29).  

 

4.2.1. Processbarhetsteorins stadier 

Som nämnts ovan är processbarhetsteorin en övergripande och sammanhängande kognitiv 

förklaringsmodell över interimspråkets utveckling i form av fem procedurer som avlöser 

varandra och måste genomgås i tur och ordning. Teorin inkluderar förklaring av 

målspråketsutveckling både på syntaktisk och morfologisk nivå och går ut på att visa när 

inläraren börjar använda en viss struktur i ett visst stadium och inte när inläraren kan strukturen. 

Genom en successiv automatisering av procedurerna kommer språkutvecklingen till stånd, 

vilket leder till en gradvis utvidgning av den grammatiska processingskapaciteten 

(Abrahamsson 2009, s. 123–124), (Håkansson & Mattsson 2021, s. 72). Nedan följer modellen 

för teorins utvecklingsstadier enligt Pienemann 1998: 

 

Tabell 2. PT.s fem grammatiska utvecklingsnivåer, morfologiskt och syntaktiskt för svenska 

(Håkansson 2004, från Pienemann och Håkansson, 1999) 

Nivå Morfologi Syntax 
5-Grammatisk information 
mellan satser; skillnad 
huvudsats/bisats 

Kongruens över satsgräns  Negation+ FV i bisats; icke-
INV vid indirekt fråga 

4-grammatisk information 
mellan fraser inom satsen  

Kongruens inom satsen 
(predikativ)  

FV+NEG;  
INV vid framförställt ADV 
och FråX  

3-grammatisk information 
mellan ord inom frasen 

Kongruens inom frasen 
(attributiv)  

Framförställt ADV och FråX 

2-lexikal morfologi  Ordböjning (t.ex. tempus, 
numerus, species, genus)  

Kanonisk ordföljd (oftast 
SVO)  

1-Ord/lemma Oböjda former Enstaka konstituenter; NEG+ 
X 

 

4.3. Performans och kompetens  

Abrahamsson (2009, s. 16–17) skriver om skillnaden mellan Noam Chomskys (1965) begrepp, 

språklig kompetens och performans och menar att kompetens handlar om ”den interna 
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grammatiken som alla talare av ett språk har”. Språklig performans är då själva användningen 

av den språkliga kompetensen, exempelvis vad man skriver och säger. Samtidigt anser både 

Abrahamsson (2009, s. 16–17) och Eklund (2009, s. 28–29) att det inte är alltid så att den 

språkliga kompetensen framgår i performansen, man kan alltså ha en korrekt känsla för en viss 

språklig struktur men ändå gör man fel på just den strukturen. Eklund Heinonen (2009, s. 28) 

beskriver det så att man oftast gör fel på sådant som man faktiskt kan. Ett exempel är att alla 

som lärde sig engelska i svenska skolor vet att engelskans verb i tredje person ska sluta med ett 

-s t.ex. she drinks, he walks och oftast brukar man reagera om en annan andraspråkstalare av 

engelska missar s:et och istället säger she drink, he walk. Samtidigt kan det omvända gälla på 

så sätt att man inte behöver kunna och känna till en grammatisk regel för att kunna använda 

den. Det är dessutom skillnad på att kunna tillämpa en grammatisk regel som man känner till 

på teoretiskt plan när man har gott om tid (i skrift) och när man måste producera den i en aktiv 

talsituation. För att kunna lyckas med det kräver det att regeln är färdigprocessad. Däremot 

menar Pienemann att PT:s primära forskningsobjektet är själva performansen, ”det är 

performansen, alltså det uttryckta, som utgör själva språkbehärskningen istället för 

kompetensen, det vill säga den abstrakta, inre kunskapen”, vilket förklarar hans antagande om 

att PT är tänkt för undersökning av inlärarens talproduktion.  

Abrahamsson (2009, s. 47–49) talar även om olika typer av språkliga fel som 

andraspråksinlärare producerar och vilken betydelse och plats de har i språkutvecklingen, något 

som ligger i den nya forskningens fokus. Han menar att språkliga fel är helt naturliga och 

egentligen oundvikliga former som avspeglar gången i en naturlig utvecklingsprocess, till 

skillnad från hur man såg på det under behaviorismen som ett resultat av fel och ofullkomlig 

inlärning och även hot mot den fortsatta inlärningen. En utav de feltyperna som nämns är 

utvecklingsfel som definieras som fel som förekommer vid barns L1-tillägnande av målspråket 

och är ett tecken för inlärarens kreativa konstruktion av olika språkliga regler. Det görs 

dessutom en distinktion mellan vad som är ett fel och ett misstag i inlärarens produktion. Med 

fel reflekteras luckor och brister i inlärarens kompetens och är systematiska och frekvent 

förekommande, där inläraren själv inte är medveten om dem och antar därmed att det som är 

fel är korrekt. Medan misstag förklarar brister i performansen och är osystematiska, tillfälligt 

förekommande och inläraren är oftast medveten om dem, vilket framgår genom att man rättar 

sig själv.  
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5. Material och metod  

5.1. Metodval 

Processbarhetsteorin är från början tänkt att bedöma spontan talproduktion med motiveringen 

att talarens riktiga kompetens framkommer bäst under en tidspress. Jag har däremot tänkt 

genom denna undersökning lyfta upp det motsatta perspektivet i annan forskning där 

processbarhetsteorin tycks vara lämplig även i bedömning av skriftlig produktion. Jag lutar 

utifrån egna erfarenheter som andraspråksinlärare mot det senare antagandet och därför har 

tanken med denna undersökning varit att skapa fler forskningsunderlag där 

processbarhetsteorin tillämpas på skriftlig produktion och därmed förstärka idén om dess 

giltighet, vilket framkommer i detta undersökningsresultat. Gruppjämförelsen bygger på 

undersökning av olika inlärare istället för att följa upp en och samma inlärare från SFI till den 

grundläggande kursen. Motiveringen bakom det är tidsbegränsningen, då det är tidskrävande 

att följa upp den grammatiska utvecklingen hos en och samma inlärare under en lång tid från 

SFI till den grundläggande kursen på Komvux, vilket kräver en longitudinell studie.  

 

5.2. Urval och deltagare  

Informanterna för denna undersökning består av tolv inlärare från två grupper på Komvux i 

Södertälje, ena halvan (6 stycken) tillhör en grupp på SFI kurs D och resterande sex på 

grundläggande svenska som andraspråk delkurs fyra som motsvarar grundskolans högstadium. 

Informanterna på både grupperna är vuxna inlärare mellan 20 och 40 årsåldern och har varit i 

Sverige mellan 2 och 13 år. Båda informantgrupperna talar olika modersmål, urdu, bosniska, 

polska, rumänska, arabiska, persiska, swahili, engelska och tigrinja. Informanterna valdes från 

just dessa två kurser med syfte att undersöka vilka grammatiska kunskaper i ordföljd man har 

med sig när man avslutar SFI. När kunskaperna från SFI-studierna har hunnit etablera sig så 

blir det enklare och intressantare att jämföra med den sista delkursen på den grundläggande 

nivån på Komvux. Elevernas vistelsetid i Sverige har inte varit något jag fokuserade på vid val 

av texterna, däremot försökte jag välja informanter i olika åldrar med olika modersmål, med 

syfte att bekräfta och lyfta fram forskning om processbarhetsteorins giltighet gällande alla typer 

av inlärare oavsett modersmål.  
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5.3. Material  

På grund av att jag inte fick möjligheten att testa informanterna med en gemensam uppgift i 

klassrummet var jag tvungen att slumpmässigt välja gamla sparade uppgiftstexter med olika 

uppgiftsteman. Denscombe (2018, s. 58–59) talar om sannolikhetsurval som bygger ett 

slumpmässigt urval av undersökningspopulationen. Han menar att ett sätt att få ett representativt 

urval är att göra ett fullständigt slumpmässigt urval där forskaren inte får så mycket inflytande 

på utväljandet av informanterna som ska ingå i urvalet, något som förstärker mitt 

metodval. Materialet består av tolv skriftliga argumenterade texter, sex texter från varje nivå, 

skrivna vid olika tillfällen. Texterna från SFI är vanliga skrivuppgifter med två olika frågor, 

skrivna under lektionstid i klassrummet och är mellan 200 och 300 ord långa. Texterna från 

grundnivån är däremot vanliga skrivuppgifter med varierade frågor som eleverna fick göra 

hemma och är mellan 300 och 500 ord långa.   
Håkansson & Mattsson (2021, s. 66) menar att i analysen av utvecklingsstadium ska man ge 

och skapa förutsättningar för de nivåspecifika strukturerna att framkomma. De talar om 

begreppet eliciteringsstrategier som ett sätt att locka fram olika språkliga strukturer i inlärarens 

produktion. Dessa strategier kan styras mot en specifik struktur eller vara friare med väsentligt 

syfte som ett sätt att få inläraren producera text. Med det i åtanke samlade jag in texter av samma 

genre, och valet föll på argumenterande texter. Jag valde texter från denna genre för att i en 

argumenterande text ges inläraren bredare utrymme för diskussion och att uttrycka åsikter, 

vilket möjliggör förekomst av långa meningar med huvudsatser följda av bisatser som oftast är 

oundvikliga vid åsiktsyttranden. Dessutom ger denna genres specifika drag och konnektorer i 

form av olika satsdelar (t.ex. för det första, för det andra, dessutom, eftersom) inläraren 

möjlighet att använda olika typer av satsdelar i fundamentet. Detta kan underlätta textanalysen 

då man får fram fler exempel på fler ordföljdsstrukturer och därmed lättare bedöma inlärarens 

PT-nivå.  

 

5.4. Analysmodell 

I och med valet av syfte för denna undersökning hade jag processbarhetsteorin i åtanke som 

utgångspunkt för min analys. Eftersom mitt fokus i analysen avgränsar sig i att mäta en 

grammatisk struktur (syntaktiska drag) i skriftliga texter av inlärare som befinner sig på två 

olika inlärningsnivåer valde jag använda mig av Flyman Mattsson & Håkanssons analysmodell 

i Bedömning av svenska som andraspråk (2021). Modellen är relevant i min undersökning 

därför att den bygger på processbarhetsteorin och den innehåller även undersökningsfrågor som 
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utgångspunkt för analysen. En ytterligare fördel med modellen är att den innehåller markeringar 

som är användbara för att tydligt kunna presentera resultatet och ge en snabb överblick av hur 

progressionen av de grammatiska strukturerna ser ut.  
Modellen är som tidigare nämnts baserad på grammatiska utvecklingsstadier i PT och består 

av tre delar som grundar sig på de processer som är inblandade i andraspråksutveckling. De tre 

delarna är processandet av nya grammatiska strukturer, automatisering av dessa strukturer och 

även skapandet av grammatisk och lexikal variation. I modellen talas det genomgående om text, 

både skriftliga och muntliga, vilket gör att den blir användbar för analys av texter (Håkansson 

& Mattsson 2021, s. 65). Nedan följer en genomgripande beskrivning av modellens tre delar 

som inte nödvändigtvis är beroende av varandra: 

 

Figur2: Analysens tyngdpunkt i tid. 

 

A-delen som min analys bygger på är Pienemanns processbarhetsteori som redan är presenterat 

i tidigare avsnitt och som bygger på att processingen sker inom de små enheterna för att stegvis 

omfatta större och större enheter. I analysen markerar man om varje nivå i PT är processad eller 

inte och om man saknar information för att bedöma detta. I analysmodellen framgår det att om 

en grammatisk struktur på morfologisk nivå fungerar (t.ex. predikativ kongruens) men inte den 

syntaktiska strukturen på samma nivå (t.ex. inversion) så markeras nivån ändå som processad 

(Håkansson & Mattsson 2021, s. 72–73). I min analys blir det dock fokus på de syntaktiska 

strukturerna i varje nivå i teorin och inte på morfologin och därför blir bedömningen om varje 

nivå är processad eller inte efter endast den syntaktiska produktionen.  

För undersökningen av denna del kommer jag utgå från Håkansson & Mattssons A-frågor 

vid analys av grammatiskt utvecklingsstadium (2021, s. 74):  

 Finns lexikal morfologi (presens, preteritum, plural)? Om ja har inläraren uppnått 

ordnivå (PT2). 

 Finns attributiv kongruens och/eller rak ordföljd efter topikalisering? om ja så har 

inläraren uppnått frasnivå (PT3). 
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 Finns predikativ kongruens och/eller inversion efter topikalisering i påståendesats? Om 

ja så har inläraren uppnått satsnivå (PT4). 

 Finns negation före finit verb i bisats (förutsatt korrekt placering i huvudsats) och eller 

rak ordföljd i indirekt fråga (förutsatt att direkt fråga har omvänd ordföljd)? Om ja så 

har inläraren uppnått textnivå (PT5). 

Nedan följer ett antal markeringar av Håkansson & Mattssons (2021, s. 72) som jag ska utgå 

ifrån i min PT-analys: 

 

Tabell 3, Markeringar i PT-analys. 

Texten visar Markering Exempel 

Inga bevis varken för att inläraren klarar 
eller inte klarar strukturen (ingen 
obligatorisk kontext). 

       [ / ] Jag vaknade tidigt idag  
[/] för inversion (ingen 
obligatorisk kontext). 

Otillräckliga bevis. Strukturen finns men 
morfologisk och lexikal variation saknas. 

        [ / ]  Det gör jag [/] för inversion (kan 
vara inlärt som helfras).  

Bevis för att strukturen inte fungerar i 
obligatoriska kontext. 

         [-] Idag* jag vaknade tidigt och då* 
jag gick upp  
[-] för inversion (två 
obligatoriska kontexter där 
inversion saknas).  

Bevis för att strukturen fungerar i 
obligatorisk kontext. 

         [+] Idag vaknade jag tidigt och då 
gick jag upp 
[+] för inversion (två 
obligatoriska kontexter där 
inversion används) 

 

B-delen i modellen handlar om automatisering av grammatiska strukturer och sker parallellt 

och utökas successivt med processingen, dvs tidigt i inlärningen, men fortsätter även hos 

avancerade inlärare (Håkansson & Mattsson 2021, s. 71). Det innebär att när automatiseringen 

av en viss struktur har skett kan man applicera den på vilka ordkombinationer som helst. Ett 

exempel är inversion efter topikalisering som fungerar både efter prepositionsfraser (på fredag 

kväll ska jag laga mat) och efter adverb (sedan ska jag läsa laga mat) och efter bisatser (när 

jag kommer hem ska jag laga mat). Det finns således en relation mellan hur långt inläraren har 

kommit i sin automatiseringsprocess och antal korrekta förekomster av en struktur i inlärarens 

produktion (Håkansson & Mattsson 2021, s. 82–83).  
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C-delen handlar då om variation i texten. En bra text fordrar ett visst mått av variation på 

satsnivå även om strukturerna är processade och korrekt producerade. Ett exempel är 

behärskning av antalet icke-subjekt i fundamentet ger en omfattande bild av variationen, dvs en 

varierande andel topikaliserade stadsdelar som ligger till vänster om det finita verbet 

(Håkansson & Mattsson 2010, s. 89). 

 

5.5. Forskningsetiska aspekter och tillförlitlighet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 12–14) ska man i forskning följa konfidentialitetskravet som 

rör frågor om offentlighet och sekretess samt nyttjandekravet som gäller regler för användning 

av deltagarnas personuppgifter. De utvalda texterna är anonymiserade och har bara en viss 

information om informanterna på gruppnivå, utan att ha några individuella uppgifter och kan 

således inte avslöja något. Texterna används endast för forskningsändamål och kommer därefter 

kasseras när underökningen avslutas.  

6. Resultat 

6.1. Resultat av elevernas produktion enligt processbarhetsteorin 

Jag kommer i min analys som tidigare nämnts att titta bara på ordföljden i varje PT-nivå och 

baserad på det bedömer jag på vilken nivå varje inlärare befinner sig, bortsett från morfologiska 

prestationer. I analysen numrerar jag SFI-informanterna och ger dem benämningen SFI-1, SFI-

2, SFI-3 och så vidare. Informanterna på den grundläggande kursen får däremot benämningen 

Komv-1, Komv-2, Komv-3 som beteckning för den grundläggande nivån på Komvux. Nedan 

följer tabeller med sammanställning och bedömning av SFI- och grundkursens skriftliga 

produktion utifrån Anna Flyman Mattsson & Gisela Håkanssons (2021) analysmodell.  

 

6.1.1. Bedömning av skriftlig produktion enligt PT (SFI) 

I tabell 4 nedan följer en sammanställning och bedömning av SFI-informanternas skriftliga 

produktion enligt processbarhetsteorins utvecklingsstadier.   
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Tabell 4. Sammanställning och bedömning av skriftlig produktion utifrån PT (SFI).  
 
PT-nivå   Informant    
       SFI-1 SFI-2 SFI-3 SFI-4 SFI-5 SFI-6 
      1        +        +        +        +        +       + 
      2        + 

  (17/17) 
       + 
  (14/15) 

       + 
  (16/16) 

       + 
  (16/17) 

       + 
  (12/12) 

      + 
    (6/6) 

      3        + 
      (8) 

       + 
      (7) 

       + 
      (7)  

       + 
     (12) 

       + 
     (10) 

       + 
      (2) 

      4        + 
    (5/8) 

       + 
    (6/7) 

       + 
     (6/7) 

       + 
    (9/12) 

       + 
  (10/10) 

       - 
     (0/2) 

      5         / 
    (0/0) 

        / 
     (0/0) 

       + 
     (2/2) 

       + 
     (3/3) 

        - 
     (0/1) 

       - 
     (0/2) 

(– betyder att strukturen på den angivna nivån inte klaras av. + betyder att nivån är avklarad. Ett 
snedstreck / betyder att förekomst av/försök till konstruktion på nivån helt saknas. Skuggorna betyder 
också till att nivån är avklarad. Siffrorna anger antal korrekta bevis av alla antal konstruktioner där 
strukturen förekommer). 
 

Som det framgår av tabellen där efter att jag har analyserat alla texter har jag konstaterat att 

samtliga informanter på SFI har klarat upp till nivå tre i processbarhetsteorin. Nedan följer 

analys av SFI- informanternas ordföljdskonstruktioner med utgångspunkt i analysmodellens del 

A, dvs processbarhetsteorins utvecklingsstadier:  

 

Nivå 1-invarianta former: 

Processbarhetsteorins första nivå har klarats av alla informanter då språkinlärningen är 

koncentrerad bara till ord som inläraren tagit in i sitt mentala lexikon och därför finns det inga 

grammatiska markeringar under den fasen än (jfr Håkansson & Mattsson 2021, s. 73). Inläraren 

på denna nivå brukar använda sig även av oanalyserade helfraser som t.ex. ”hur mår du”, ”jag 

vet inte” och därför kan det bli svårt att fånga upp denna nivå (Heinonen 2009, s.  34, Håkansson 

& Mattsson 2021, s. 73). Med tanke på det kan det därför vara svårt att veta om de 

ordföljdskonstruktionerna som inlärarna producerar i detta inlärningsskede är processade eller 

inte.  

Nivå 2-ordnivå: 

När det gäller teorins andra nivå ska inläraren producera korrekt ordföljd som oftast begränsas 

till SVO, dvs subjekt + verb +objekt. Denna struktur har processats färdigt av alla informanter 

på SFI och förekommer tydligt i texterna.  

 

Nivå 3-frasnivå:  

Den tredje nivån kännetecknas av att inläraren börjar framförställa varierade satsdelar till 

fundamentet för det finita verbet i huvudsatsen, oftast adverbial genom topikalisering men utan 
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inversion, dvs en icke-subjektsatsdel följd av rak ordföljd (t.ex. igår jag läste en bok) 

(Abrahamsson 2009, s. 126). Även denna nivå är färdigprocessad hos alla informanter där en 

del informanter uppvisar även exempel på andra framförställda satsdelar än adverbial liksom, 

en bisats.  I detta stadium påbörjas övergången till att behärska inversion, dvs omvänd ordföljd 

enligt Håkanssons & Mattssons beskrivning av inlärningsgången av inversion i påståendesatser. 

Ett exempel är SFI-1 som inte klarar av V2-regeln, dvs inversion och därför formulerar sig så 

här, ”Därför jag tycker om det är fysisk aktivitet påverkar hjärnan” och även informanten SFI-

4 som påbörjar satsen med en bisats, ”När barnen eller föräldrarna kollar på tv så mycket, de 

kan få problem med hälsan”.  

Nedan följer en mer ingående analys av PT-nivå 4 och PT-nivå 5 med exempelmeningar, 

med tanke på att dessa två nivåer i teorin omfattar den delen som ligger i mitt fokus för denna 

undersökning.   

 

Nivå 4-satsnivå: 

På den nivån börjar inläraren överföra och processa information som överskrider frasnivå till 

satsnivå. Det är ordföljden inom satsen som börjar processas, vilket framgår i inlärarens 

produktion i form av inversion efter topikaliserad satsdel i påståendesatser, t.ex. Nu kommer 

jag, När jag är färdig ska jag äta (inversion efter topikaliserat icke-subjekt). Här behöver man 

hitta minst två fungerande inversioner för att kunna bedöma att strukturen är processad och inte 

handlar om helfrasinlärning (Håkansson & Mattsson 2021, s. 75).  

Som vi ser i tabellen ovan har informanterna SFI-1 till SFI-5 i denna grupp uppvisat fler än 

ett exempel i sina texter som tyder på att denna nivå är processad. De korrekt producerade 

inversionerna i inlärarnas texter varierar i form av omvänd ordföljd efter olika topikaliserade 

satsdelar, exempelvis bisatser och enkla adverbial. Detta tyder på att inläraren har förstått 

strukturen och därmed börjat använda den korrekt.  Ett exempel från inlärarnas texter där de 

klarar av att producera inversion i icke-subjekt inledande satser där verbet hamnar på 

andraplatsen i satsen är ”om man träna minst 30 minuter varje dag kan man minska övervikt” 

och ”därför måste människor sluta att tittar på sociala medier”. Dock producerar inlärarna 

högre antal inversioner efter ett topikaliserat adverbial i form av farser som därför, för det första 

och olika tid- och rumsadverbial än efter en inledande bisats, något som överensstämmer med 

ett tidigare forskningsresultat av Maria Bolander (1998) att lägst andel användning av inversion 

kommer efter topikaliserade bisatser och att inlärare producerar högre andel efter ett enkelt 

adverbial (t.ex. sen) (Håkansson & Mattsson 2021, s. 54). I tabellen nedan illustreras att antal 
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topikaliserade TSRO-adverbial (tid, sätt, rum, omständighetsadverb) i form av fraser är mycket 

högre än topikaliserade bisatser.   

 

Tabell 5. Variation i topikaliserade satsdelar (SFI) 

Topikaliserad satsdel före inversion Exempel  

Adverbiella bisatser (tidsbisatser)  När man rör på sig mår både kroppen 
och knoppen bra. 

 När jag ser detta blir jag arg. 
 När jag ser att alla folk, ungdomar och 

barn ser mycket olika program i sociala 
medier blir jag hemsk ledsen. 

 När de tittar på sociala medier 
påverkar mycket på syner. 

 När barnen eller ungdomar tittar 
mycket på film på kvällar sover de 
mycket försent. 

Adverbiella bisatser (villkorsbisatser)  Om man träna minst 30 minuter varje 
dag kan man minska övervikt. 

Övriga TSRO-adverbial (Tid, sätt, rum, grad, 
omständighet) i form av fraser.  

 Nu för tiden ser jag alla folk. 

 Till exempel har jag en granne. 

 För det första är det inte bra för kroppen 
och hälsan. 

 Varje vecka åkte hon till sjukhuset. 
 Därför måste människor sluta att tittar 

på sociala medier. 
 Avslutningsvis rekommenderar jag att 

människor eller barnen måste sluta. 
 I slutliga1 tror jag att allt kan koma 

bättre. 
 Efter lång sikt förlorade de sina känslor. 
 Efter träning känner jag belåten och jag 

kan uppveckla bra minne. 
 

Informanterna SFI-1 till SFI-5 klarar inversion och påvisar detta i flera exempel, vilket 

uppfyller kravet på mer än två förekomster för denna nivå. Men även Pienemanns the 

emergence criterion är således uppfyllt hos dessa fem inlärare då det räcker med en förekomst 

av en viss grammatisk struktur för att man ska kunna bedöma om inläraren befinner sig på en 

specifik nivå, i det fallet PT-nivå 4. Däremot uppvisas i inlärartext SFI-6 inga korrekta 

förekomster av inversion utan endast topikalisering följd av rak ordföljd som det framgår i 

satsen ”varje dag vi gör olika saker på internet” och därför markeras det med [-]. Även i de tre 

inlärartexterna SFI-1, SFI-3 och SFI-4 där informanten processat strukturen förekommer det 

exempel där inläraren inte riktigt klarar av att producera korrekt inversion, vilket redan har 

 
1 Det är en oidiomatisk konstruktion men fungerar enligt regeln 
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konstaterats i analysen av PT-nivå 3 i tabellen ovan. Den omväxlande användningen mellan 

korrekt och inkorrekt produktion av strukturen i de tre texterna beror dock på att inläraren inte 

har automatiserat klart denna nivå men ändå är på väg i sin automatiseringsprocess (Håkansson 

& Mattsson 2021, s. 82–83). Men det är värt att nämna att de tre informanterna ändå har 

processat fler antal korrekta förekomster av inversion, vilket innebär att informanterna har 

kommit ganska långt i sin automatiseringsprocess. Håkansson & Mattsson menar att man ska 

vara kvantitativ i bedömningen av automatiserade strukturer för att kunna tala om utveckling 

(Håkansson & Mattsson 2021, s. 84). Det vill säga att ju fler antal korrekta förekomster 

inläraren producerar desto längre den kommer i sin automatiseringsprocess. Nedan följer en 

tabell med antal typer av topikalisering där korrekt inversion följer efter: 

 
Tabell 6. Antal korrekta inversioner i relation till typ av topikaliserad satsdel (SFI).  
(Siffrorna anger antal korrekta bevis av alla antal konstruktioner där strukturen förekommer) 

Inversion efter topikaliserad satsdel Antal korrekta inversioner  

 SFI-
1 

SFI-
2 

SFI-
3 

SFI-
4 

SFI-
5 

SFI-
6 

Adverbiella bisatser (tidsbisatser)  1/1  1/1  3/4  0/1  0/0  0/0 
Adverbiella bisatser (villkorsbisatser)  1/1  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0 
Övriga TSRO-adverbial (Tid, sätt, rum, grad, 
omständighet) i form av fraser. 

 3/5  5/5  3/3  8/8 10/10  0/2 

 
Nivå 5-textnivå: 

På denna nivå börjar inläraren processa information mellan satser och börjar kunna urskilja 

huvudsats och bisats. För att kunna veta om inläraren är igång med att processa på textnivå, ska 

inläraren visa korrekt placering av adverbial, bl.a. negation, dvs efter det finita verbet i 

huvudsats och före det finita verbet i bisats enligt BIFF-regeln (Håkansson & Mattsson 2021, 

s. 75) 

På denna nivå har endast två informanter (SFI-3 och SFI-4) av alla sex uppvisat klara tecken 

på att de har börjat processa korrekt placering av negation i huvudsatser och bisatser i 

obligatoriska kontexter. Ett exempel från dessa informanters texter är bisatserna ”Jag tycker att 

sociala medier inte är bra för oss ”och ”jag tycker att det inte är bra”. Informant SFI-1 och 

SFI-2 visar inga bevis på konstruktioner som tydliggör urskiljning mellan huvudsats och bisats, 

vilket innebär att vi saknar information för att kunna avgöra om de har uppnått denna nivå eller 

inte. Däremot uppvisar informant SFI-5 och SFI-6 bevis på att placering av negation i bisatser 

inte fungerar i alla obligatoriska kontexter i texten och därför bedöms informanten som ej 

påbörjad i sitt processande av PT-nivå 5. Ett exempel från de sistnämnda inlärarens texter är 

”men de säde alltid att här inte tiden” och ”till exempel när hon har inte boken”. Här uppger 
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informanterna SFI-3 och SFI-4 som har uppnått nivå 5 inga obligatoriska kontexter där 

negationen utelämnats och därmed inga felaktigt producerade strukturer. Alla exempel som de 

visar är korrekta vilket kan tyda på att automatiseringsprocessen av strukturen är färdig.  

 

6.1.2 Bedömning av skriftlig produktion enligt PT (SVA-grund) 

I tabell 7 nedan följer en sammanställning och bedömning av SVA-grund-informanternas 

skriftliga produktion enligt processbarhetsteorins utvecklingsstadier.   

 

Tabell 7. Sammanställning och bedömning av skriftlig produktion utifrån PT (SVA-grund).  
 

PT-nivå   Informant    
       Komv-1 Komv-2 Komv-3 Komv-4 Komv-5 Komv-6 
      1        +        +        +        +         +        + 
      2        + 

  (18/18) 
       + 
  (23/23) 

       + 
  (19/19) 

       + 
  (21/21) 

        + 
    (7/7) 

       + 
 (10/10) 

      3        + 
      (5) 

       + 
      (8) 

       + 
      (8) 

       + 
      (2) 

        + 
      (6) 

       + 
     (10) 

      4        + 
     (3/5) 

       + 
    (8/8) 

       + 
     (6/7) 

       + 
    (2/2) 

        + 
     (3/6) 

       + 
  (10/10) 

      5        + 
    (2/6) 

       + 
    (2/4) 

       + 
    (1/3) 

       + 
     (1/1) 

        + 
    (1/1) 

        - 
     (0/1) 

(– betyder att strukturen på den angivna nivån inte klaras av. +betyder att nivån är avklarad. Skuggorna 
betyder också till att nivån är avklarad. Siffrorna anger antal korrekta bevis av alla antal konstruktioner 
där strukturen förekommer). 
 

Enligt tabellen ovan märker vi att informanterna i den gruppen har kommit långt i sitt 

processande av ordföljd där PT-nivå 5 är uppnått av alla förutom informanten Komv-6 då hen 

fortfarande inte urskiljer huvudsats och bisats. Informanten Komv-6 uppvisar endast ett belägg 

på en konstruktion av bisats men utan behärskning av placering av adverbialet, vilket inte 

uppfyller kravet för att klara PT-nivå 5. Alla informanter uppvisar kanoniskt SVO-ordföljd och 

även behärskning av topikalisering av olika satsdelar följt av både rak- och omvänd ordföljd, 

vilket innebär att alla nivåer upp till PT-nivå 4 är avklarade av samtliga. Här tänker jag då gå 

igenom endast PT-nivå 4 och PT-nivå 5 i analysen enligt följande: 

 

Nivå 4-satsnivå: 

Samtliga informanter har processat färdigt denna nivå då de klarar inversion med minst två 

bevis i obligatoriska kontexter. Liksom SFI-informanterna varierar informanterna i 

användningen av de topikaliserade satsdelarna mellan adverbial i form av ord och längre fraser 

(sen, därför, för det första, nu m.m.) och bisatser. Ett exempel från texterna är ”Idag lägger 
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många människor sin tid på spel”, ”slutligen vill jag säga” och ”om du känner sig ensam eller 

ledsen kan du kontakta kompisar”. Även här uppvisar alla informanter att strukturen inte är 

färdigautomatiserad då det sker en omväxling mellan korrekt och inkorrekt inversion. Några 

exempel på inkorrekt inversion är ”sist men inte minst jag vill säga”, ”för det första jag tycker”. 

Det förekommer dessutom en konstruktion i Komv-1:s text där det blir svårt att bedöma om det 

är inversion för att subjektet utelämnas i satsen ”varje dag är bråk och stress”, då inversion 

handlar om verbets och subjektets förhållande till varandra (Håkansson & Mattsson 2021, s. 

84–85). Informant Komv-2 gör en konstruktion där den topikliserade adverbialet inte riktigt 

passar in idiomatiskt som inledande satsdel men uppvisar ändå ett exempel på korrekt inversion 

i meningen ”Även kommer familjen eller barnen att förlora sin tilltro”. Nedan följer tabell 8 

som visar variationen i topikaliserade satsdelar där användningen av antal topikaliserade 

TSRO-adverbial i form av fraser är högre än adverbiella bisatser i likhet med SFI-gruppens 

prestationer.  

 

Tabell 8. Variation i topikaliserade satsdelar (SVA-grund) 

Topikaliserad satsdel före inversion Exempel  

Adverbiella bisatser (tidsbisatser)  När man spelar förmycket slösar man 
bort tid. 

Adverbiella bisatser (villkorsbisatser)  Om du känner dig ensam eller ledsen kan 
du kontakta med kompisar. 

Övriga TSRO-adverbial (Tid, sätt, rum, grad, 
omständighet) i form av fraser. 

 Många år sedan var det ovanligt  
 Idag är det annorlunda situationen 
 Sen börjar de blir aggressiva  
 Först och främst tycker jag att 

spelberoende påverkar. 
 Dessutom drabbar det också deras nära 

anhöriga. 
 Till slut anser jag att överdrivet spelande 

människor... 
 För det första anser jag att det är viktigt. 
 Det är bara en nyfikenhet tycker jag. 
 Slutligen vill jag säga 
 Nu kan du starta din dator i Europa. 
 Då är det bra att göra en operation. 
 Redan för 20 år sedan gjordes 

operationer. 
 Oftast var det människor som fallit offer. 
 Samtidigt påverkas identiteten. 
 Men nu för tiden ökar tankarna  
 I 2018 riskerade en tonårig sitt liv. 
 I den situationen är operationen 

välkommen.  
 I den case2 gick operationen inte bra. 

 
2 Det är transfer från engelskan men fungerar enligt regeln  
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Här följer tabell 9 med antal typer av topikalisering där korrekt inversion följer efter och som 

återigen uppvisar högre andel korrekta inversioner efter ett adverbial än efter en bisats: 

 

Tabell 9. Antal korrekta inversioner i relation till typ av topikaliserad satsdel (SVA-grund). 
(Siffrorna anger antal korrekta bevis av alla antal konstruktioner där strukturen förekommer) 

Inversion efter topikaliserad 
satsdel 

Antal korrekta inversioner  

 Komv-
1 

Komv-
2 

Komv-
3 

Komv-
4 

Komv-
5 

Komv-
6 

Adverbiella bisatser (tidsbisatser)   0/0   1/1   0/0   0/0   0/0   0/0 
Adverbiella bisatser 
(villkorsbisatser) 

  0/0   0/0   0/0   1/1   0/0   0/0 

Övriga TSRO-adverbial (Tid, sätt, 
rum, grad, omständighet) i form av 
fraser. 

   3/4   7/7   6/6   1/1   3/6 10/10 

 
 
Nivå 5-textnivå:  

Som det framgår av tabellen har de flesta informanterna (Komv-1 till Komv-5) bevisat korrekt 

placering av negation/adverbial i både huvudsatser och bisatser i minst ett exempel, vilket tyder 

på att de urskiljer mellan de olika typerna av satser och är således igång med sitt processande 

på textnivå. Informant Komv-6 uppvisar däremot inga bevis varken att hen klarar eller inte 

klarar placering av negation (inga obligatoriska kontexter), men däremot förekommer det ett 

exempel där informanten placerar adverbialet nyligen på fel plats i bisatsen ”berättar min vän 

att hennes dotter har opererad näsan nyligen”, vilket ger signaler på att hen inte har processat 

nivån än.  

Även informanterna i denna grupp som har processat denna nivå uppvisar konstruktioner där 

de inte riktigt klarar av placeringen av negation/adverbial i bisatser, vilket som ovan nämnts 

hänvisas till att automatiseringsprocessen på denna nivå inte är klar hos dem än. Informant 

Komv-4 visar inga fel i placering av negation men hen gör ändå en konstruktion där verbet 

hamnar på fel plats (före subjektet) i bisatsen ”du kan välja var, när och men vilken person vill 

du prata”, vilket är ett tecken på att inläraren inte skiljer mellan de två olika typer av satser. 

Exempelvis uttrycker sig informanten Komv-1 enligt följande ”om det inte finns kärlek mellan 

Maja och Erik” men senare i texten misslyckas informanten och placerar negationen fel i 

bisatsen ”eftersom de vet inte om en annat beteende”  

Sammanfattningsvis kan man enligt resultatet ovan konstatera att informanterna på den 

grundläggande kursen på Komvux presterar bättre ordföljd än informanterna på SFI. Även om 

vi saknar information från två informanter från SFI-gruppen för att bedöma ifall de befinner sig 
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på PT-nivå 5 så har ändå högre andel informanter på den grundläggande kursen bevisat att nivå 

5 är avklarad. Kvaliteten på de processade strukturerna såsom topikaliserade satsdelar hos den 

grundläggande gruppen skiljer sig inte avsevärt från SFI-gruppens konstruktioner men däremot 

en större variation hos SFI-gruppen gällande topikalisering av TSRO-adverbial i frasform och 

även fler exempel på topikaliserade adverbial än den grundläggande gruppen.   

 

7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion och tolkning 

Denna undersökning är att tänkt att svara på frågan huruvida det sker en grammatisk 

progression i ordföljd mellan inlärare på olika kurser, SFI och Komvux, samt hur väl 

progressionen fungerar mellan dessa två nivåer. Eftersom de två grammatiska strukturerna som 

är i fokus i undersökningen återfinns i processbarhetsteorins fjärde och femte nivå väljer jag att 

fokusera på enbart dessa två nivåer i följande diskussion.  

 

7.1.1 Skillnader i användningen av ordföljd mellan SFI och SVA-
grund och nivåplacering enligt PT 
 
I resultatet ovan framgår det att fem informanter av alla sex på SFI behärskar inversion i 

påståendesatser med minst två förekomster i obligatoriska kontexter, vilket innebär att de har 

processat processbarhetsteorins fjärde nivå (se tabell 4 och 6). Däremot har alla sex informanter 

på den grundläggande kursen på Komvux klarat av processandet av inversion och därmed klarat 

PT-nivå 4 (se tabell 7 och 9). När det gäller nivå fem i teorin uppvisar informanterna på SFI 

lägre behärskning av BIFF-regeln jämfört med informanterna på Komvux (se tabell 4 och 7). 

Två av informanterna på SFI uppvisar tydligt att de urskiljer huvudsats och bisats genom 

behärskning av BIFF-regeln i bisatser och även placering av negation i huvudsatser. Därför 

bedöms de som klara på PT-nivå 5. Samtidigt uppvisar två andra informanter i samma grupp 

inga tydliga bevis på korrekt placering av adverbialet varken i huvudsats eller bisats, vilket gör 

det svårt att bedöma ifall de har processat klart nivå fem eller inte. Däremot uppvisar två SFI-

informanter med minst ett exempel, att de inte behärskar regeln på denna nivå och därför 

bedöms de som oklara på nivå fem. Å andra sidan klarar majoriteten på den grundläggande 

kursen på Komvux nivå fem i teorin förutom en informant som fortfarande ligger på nivå 4 i 

sitt processande. En slutsats blir därför att inlärare på kurs D på SFI presterar ordföljd på en 

lägre nivå än inlärare på delkurs fyra på grundläggande nivå på Komvux. Det är följaktligen 
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vanligare att inlärare på grundkursen befinner sig på ett högre utvecklingsstadium (nivå 5) i PT 

än inlärare som går kurs D på SFI, något som var förväntat före analysgenomförandet.   

Majoriteten av informanternas texter i båda grupperna präglas av variation i till exempel 

användningen av inversion med olika framförställda icke-subjekt satsdelar (se tabell 5 och 8). 

Ett exempel på en sådan variation är att informanten börjar satsen med en bisats eller ett 

adverbial, något som höjer textens kvalitet som grund till en bra text enligt analysmodellens del 

C (Håkansson & Mattsson 2021, s. 89).  SFI-informanterna uppvisar exempelvis inversion efter 

TSRO-adverbial i form av fraser som brukar vara en av de första typerna av satsdelar som 

topikaliseras med efterföljande korrekt inversion. Samtidigt uppvisar informanterna på SFI att 

de redan kommit igång med den svåraste typen av topikalisering; den av adverbiella bisatser 

som tids- och villkorsbisatser i form av fraser. Detsamma gäller informanterna i den andra 

gruppen där det förekommer en stor variation av topikaliserade TSRO-adverbial i frasform och 

även tids- och villkorsbisatser. Majoriteten av informanterna som har klarat PT-nivå 4 och 5 

genomgår dessutom enligt teorin en omväxling av korrekta och inkorrekta förekomster av 

inversion och placering av adverbialet i bisatser. Denna växling tyder på en utveckling mot 

målspråksenliga strukturer i form av kreativa konstruktioner och är således utvecklingsfel. 

Enligt Abrahamsson ska denna typ av inkorrekta konstruktioner betraktas som misstag då de 

enbart pekar på brister i performansen och inte i själva kompetensen (Abrahamsson 2009, s. 

49). Denna växling i användningen av dessa strukturer innebär att inläraren inte slutgiltigt har 

automatiserat dem, något som enligt undersökningens resultat tyder på att majoriteten 

informanter fortfarande håller på att automatisera inversion och BIFF-regeln.    

Genom jämförelsen mellan de olika informanterna märker vi att det finns en relation mellan 

hur informanterna presterar allmänt PT-nivåmässigt och huruvida de har eller saknar inversion 

efter topikaliserade adverbiella bisatser i sina texter.  Adverbiella bisatser är enligt tidigare 

studier den satsdel som en inlärare sist brukar börja topikalisera med efterföljande korrekt 

inversion. Informanten SFI-3 som ligger i PT-nivå 5 producerar fler exempel på inversion efter 

topikaliserade adverbiella bisatser än övriga i gruppen (se tabell 4 och 6). Informanterna SFI-5 

och SFI-6 som visar tydliga bevis att de inte klarar PT-nivå 5 uppvisar däremot inga 

konstruktioner av inversion efter adverbiella bisatser utan endast efter TSRO-adverbial. 

Däremot uppvisar informanten SFI-4 som klarar PT-nivå 5 ett exempel på inkorrekt inversion 

efter en tidsbisats. Detta kan ändå tolkas som att informanten är i början av fasen att använda 

topikalisering av adverbiella bisatser då hen ändå gör ett försök till konstruktionen. Även 

informanterna SFI-1 och SFI-2 som inte ger tydliga bevis på att de klarar PT-nivå 5 uppvisar 

ändå minst ett exempel på inversion efter topikaliserade bisatser. Endast två informanter på den 
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grundläggande nivån på Komvux uppvisar bara ett exempel var på topikaliserade adverbiella 

bisatser, vilket är relativt mindre än hur det ser ut hos SFI-informanterna. Detta kan tolkas som 

en slump då det är så få individer som undersöks samt otillräcklig längd på texterna. Generellt 

sett producerar ändå informanterna i bägge grupperna ganska få adverbiella bisatser före 

inversion och med tanke på det begränsade materialet och inom ramen för C-uppsats är det 

svårt att uttala sig helt säkert gällande behärskning av just denna konstruktion.  

 

7.1.2. Resultatets betydelse för andraspråksundervisning 

Efter att vi har fått svar på våra undersökningsfrågor och kommit fram till att en vidare 

utveckling av grammatiska strukturer i ordföljd mellan SFI och SVA-grund sker och är tydlig, 

är frågan vad detta kan innebära för andraspråksforskningen och på vilket sätt det kan vara till 

nytta i undervisningen i svenska som andraspråk. Denna uppsats undersöker inte 

språkutvecklingen hos en och samma inlärare i två olika skeden i sin inlärning, men den ger oss 

ändå en bild av hur den möjliga grammatiska utvecklingen mellan de slutliga nivåerna på SFI 

och SVA-grund ser ut i allmänhet enligt en forskningsbaserad modell. Med utgångspunkt i 

undersökningens resultat kan andraspråkslärare på både SFI och SVA-grund på Komvux få en 

bild av vad andraspråksinlärare av svenska på dessa kursnivåer brukar kunna för ordföljdsregler 

och därmed skapa förutsättningar för att kunna utveckla dessa grammatiska strukturer genom 

olika typer av uppföljning. Till exempel, enligt vårt resultat ser vi att majoriteten av 

informanterna i båda grupperna fortfarande håller på med sin automatiseringsprocess av 

inversion och placering av adverbialet i bisatser. Med utgångspunkt i detta kan man som lärare 

konstatera att dessa strukturer behöver övas upp och bör uppta mer fokus i undervisningen 

genom att inläraren får tillgång till mer inflöde med varierande kontexter, där 

ordföljdsstrukturer förekommer i hög utsträckning (Håkansson & Mattsson 2021, s. 111, 113–

114).  

 

7.2. Metodkritik  

Anna Flyman Mattsson och Gisela Håkanssons analysmodell (2021) är baserad på 

processbarhetsteorin, vilket har varit den centrala teorin som undersökningen bygger på och 

därför relevant och användbar i undersökningen av utvecklingsstadier i en kvalitativ studie. 

Användningen av modellen har varit smidig och fungerande då den är lätt att applicera i 

analysen av utvecklingsstadier. Modellen ger även en förklaring till att en grammatisk 

produktion ser ut som den gör och vad det innebär för inlärarens språkutveckling.  
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På grund av att det tog mig tid tills jag fick tillgång till relevanta texter med relevant data till 

analysen, har materialet varit begränsat till några få texter. Det skulle kunna ha blivit ett mer 

representativt resultat om jag hade använt mig av ett fler och mer varierande texter där man 

kunde dra mer omfattande slutsatser. Att texterna inte var provtexter, utan SFI-texterna istället 

var skrivna hemma och Grund-texterna online under lektionstid, kan det eventuellt ha varit en 

påverkande faktor på resultatets tillförlitlighet i denna uppsats. 

 

8. Slutsatser  
Resultatet i den här uppsatsen indikerar att inlärare på den grundläggande kursen i svenska som 

andraspråk på Komvux presterar bättre ordföljd än inlärare på SFI. Enligt Anna Flyman 

Mattsson & Gisela Håkanssons analysmodell (2021) befinner sig majoriteten inlärare (5 

stycken) på den grundläggande kursen i PT-nivå 5 medan endast två inlärare på SFI har uppnått 

denna nivå. Resultatet tyder på att en vidare påbyggnad och utveckling av grammatiska 

strukturer i ordföljd återfinns enligt analysen i processbarhetsteorins utvecklingsstadier. 

Undersökningens resultat ger oss information om att inlärare på den högre nivån i den 

grundläggande kursen bär med sig högre kunskaper i ordföljd än inlärare på SFI. Informationen 

om inlärarnas kunskaper och utvecklingen i den skriftliga produktionen skapar en bas för 

andraspråkslärare att förhålla sig till i sin planering av lektionsmaterial genom att skapa 

förutsättningar att utveckla dessa grammatiska strukturer samt starkare grund för SFI-eleverna 

i de kunskaperna de saknar och även för SVA-grundeleverna inför nästkommande kurser med 

syfte att bygga på och komplettera de tidigare kurserna.  
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