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Sammandrag 
 

Med syftet att öka kunskapen om bedömningen inom ämnet svenska som andraspråk 

undersöks nationella prov-texter i årskurs 6 och 9 med fokus på det språkliga betygskriteriet, 

vilket operationaliseras i form av Manfred Pienemanns processbarhetsanalys. 

Processbarhetsnivå jämförs med provbetyg i en korrelationsanalys, för att söka eventuella 

samband mellan processbarhetsnivå och provbetyg. Resultatet av processbarhetsanalys och 

korrelationsanalys tolkas utifrån betygskriterierna till det nationella provet samt 

kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning. Studien finner inga starka 

samband mellan processbarhetsnivå och betyg, vilket inte överensstämmer med tidigare 

forskning, utan enbart ett visst samband mellan syntaktisk processbarhetsnivå och provbetyg, 

och inga samband mellan morfologisk processbarhetsnivå och provbetyg. Sambandsanalysens 

resultat talar för att lärare tar hänsyn till kommunikationsstrategier typiska för 

andraspråksinlärning i sin bedömning. Detta stärks ytterligare av processbarhetsanalysens 

resultat, som talar för att kommunikationsstrategier som förenkling, undvikande och 

överanvändande förekommer på alla betygssteg. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, nationella prov, processbarhetsanalys, 

kommunikationsstrategier  
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1 Inledning 
 

De nationella proven i svenska som andraspråk och svenska skiljer sig markant åt när det 

gäller det genomsnittliga resultatet på riksnivå. Enligt Skolverkets (2019a) senaste statistik 

har eleverna i årskurs 9 som skriver provet i svenska en medelpoäng på 13,9 av max 20 

poäng. I provet i svenska som andraspråk har eleverna en medelpoäng på 8,1 av max 20 

poäng. I årskurs 6 är skillnaderna också stora; 13,4 av 20 i provbetyg i svenska jämfört med 

8,6 av 20 i svenska som andraspråk (2019b). I de nationella proven bedöms eleverna som 

läser svenska och eleverna som läser svenska som andraspråk utifrån snarlika betygskriterier. 

Den största skillnaden i bedömningsanvisningar när det gäller svenska som andraspråk är att 

lärare enligt anvisningarna ska ta hänsyn till kommunikationsstrategier som är typiska för 

andraspråksinlärare (Skolverket 2015, Skolverket 2018). Resultatet i nationella provet för 

svenska och svenska som andraspråk gör det intressant att titta närmare på bedömningen inom 

svenska som andraspråk generellt.  

     Eftersom resultatet i nationella provet svenska som andraspråk skiljer sig från det i 

svenska, blir det också intressant att närmare studera det som framför allt skiljer svenska och 

svenska som andraspråk åt i bedömningen, nämligen kommunikationsstrategier typiska för 

andraspråksinlärning. I de medföljande bedömningsanvisningarna till de nationella proven. 

Där skrivs att elever som läser svenska som andraspråk ibland använder komplexa språkliga 

strukturer som de ännu inte behärskar till fullo. För att ta sig runt dessa komplexa strukturer 

kan eleven använda sig av olika strategier. I bedömningsanvisningarna står också att: ”Om en 

elev som följer kursplanen i svenska som andraspråk vid behov använder sådana strategier för 

att kringgå svårigheter och göra sig förstådd, ska det bedömas positivt” (Skolverket 2015 s. 

31, Skolverket 2018 s. 35). Det innebär i praktiken att lärare bör ha överseende med språkliga 

inkorrektheter och formfel i bedömningen, om dessa har uppstått till förmån för ett mer 

komplext och avancerat innehåll. Att ta hänsyn till kommunikationsstrategier innebär att 

bedömningen blir mer rättvis (Magnusson 2013 s. 634). 

     Mot bakgrund av det låga snittresultatet i det nationella provet i svenska som andraspråk 

jämfört med det i svenska är det extra intressant att studera just bedömningen inom ämnet och 

det som i bedömningsanvisningarna skiljer ämnet svenska som andraspråk från ämnet 

svenska, nämligen just hur lärare ska beakta språket utifrån kommunikationsstrategier typiska 

för andraspråksinlärning. 
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      I denna studie kommer de nationella proven i svenska som andraspråk studeras. De 

nationella proven är intressanta att undersöka när man studerar bedömning, eftersom de ska 

tas i ”särskild beaktning” när det gäller den sammanlagda bedömningen för elevens kursbetyg 

(Skolverket 2022).  

      För att undersöka huruvida lärare i svenska som andraspråk tar hänsyn till 

andraspråksinlärares kommunikationsstrategier när de bedömer det nationella provet kan man 

undersöka den språkliga aspekten av bedömningen i det nationella provet närmare. Det 

nationella provet bedöms utifrån flera kriterier, varav språk är ett av dem. Det språkliga 

kriteriet konkretiseras i form av meningsvariation och meningsbyggnad (Skolverket 2015 s. 

34, Skolverket 2018 s. 41). Genom att fokusera på någon av dessa aspekter kan man 

undersöka vilken roll den språkliga delen spelar för provbetyget. I denna studie är ordböjning 

och meningsbyggnad huvudfokus, och därför kommer en modell som analyserar just 

meningsbyggnad och ordböjning att användas. Modellen är ett analysverktyg som utgår från 

Manfred Pienemanns processbarhetsteori från 1998. Med denna modell analyseras ordböjning 

och meningsbyggnad utifrån olika grammatiska utvecklingsnivåer.  

     Genom att undersöka processbarhetsteorins grammatiska utvecklingsnivåer och deras 

relation till betyg kan man säga mer om hur mycket det språkliga kriteriet påverkar 

bedömningen, och detta kan i sin tur säga något om huruvida lärare verkar ta hänsyn till 

typiska kommunikationsstrategier i andraspråksinlärning i sin bedömning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är öka kunskapen om grunden till bedömningen i ämnet svenska som 

andraspråk. I denna uppsats avgränsas bedömningen till det språkliga kriteriet, samt de 

kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning som utgör den stora skillnaden 

mellan ämnet svenska och ämnet svenska som andraspråk. Genom att jämföra grammatiska 

utvecklingsstadier hämtade från processbarhetsteorin med det tilldelade betyget på det 

nationella provet i svenska som andraspråk, och genom att jämföra årskurser med olika 

betygskriterier, kan man få mer kunskap om det språkliga kriteriets roll i bedömningen. Ökad 

kunskap om detta skulle i förlängningen kunna göra bedömningen i ämnet mer rättvis. Syftet 

uppfylls genom att följande forskningsfrågor besvaras: 

Fråga 1: Vilka grammatiska utvecklingsstadier, baserade på Pienemanns processbarhetsteori, 

förekommer i nationella prov-texter från årskurs 6 respektive 9 i de olika betygsstegen A, C, 

E och F? 
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Fråga 2: Vilka eventuella samband kan urskiljas mellan variablerna a) grammatiska 

utvecklingsstadier och b) betyg? Skiljer sig sambandet åt mellan årskurserna 6 och 9 och i så 

fall hur?  

Fråga 3: Kan betygskriterier för det nationella provet i respektive årskurs samt 

kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning förklara resultat från fråga 1 och 

eventuella samband från fråga 2, och i så fall hur? 

 

2 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom två olika huvudområden. Dessa är dels 

forskning som gjorts om processbarhetsteorin i relation till betyg och bedömning, dels 

forskning som undersökt kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning. 

 
2.1 Processbarhetsteorin i relation till betyg och bedömning 
 

I det följande introduceras tidigare studier om processbarhetsteorin i förhållande till betyg och 

bedömning i olika prov. Störst fokus ligger på Maria Eklund Heinonen (2009) och Marcus 

Westerlund (2018), då dessa förefaller vara mycket relevanta för föreliggande studie. 

     Grammatiska utvecklingsstadier i relation till bedömning undersöks av Maria Eklund 

Heinonen (2009) och Eli Moe (2002). Moe studerar grammatik i norska Bergenstesten, vilket 

är ett norskt behörighetsgivande språktest för blivande universitetsstudenter. Moes studie 

utgår från en teori som kan betraktas som en föregångare till processbarhetsteorin, och 

metoden är således inte relevant för min studie. Relevant är däremot metoden i Eklund 

Heinonens avhandling, vari hon analyserar Tisus, vilket är ett svenskt behörighetsgivande 

språktest för blivande universitetsstudenter. Avhandlingen är av relevans för föreliggande 

studie då provbetyg och bedömning jämförs med processbarhetsnivå på ett liknande sätt. 

Eklund Heinonen studerar dock testtagarnas muntliga prov och jämför processbarhetsnivå 

med betyg. Med sin studie vill Eklund Heinonen förklara vilken betydelse språkfärdighetens 

olika delar har för bedömningen.  

     I en C-uppsats från 2018 tittar Marcus Westerlund också på betyg i förhållande till 

processbarhetsteorins grammatiska utvecklingsnivåer. Detta är en betydligt mindre studie än 

Eklund Heinonens (2009), men ändå relevant för min studie då Westerlund analyserar texter 
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från det nationella provet i svenska som andraspråk, och det utifrån en liknande metod som 

den i föreliggande uppsats. Westerlund (2018) analyserar provtexter skrivna av vuxna inlärare 

på en vuxenutbildning, som läser kursen Svenska som andraspråk 1 för gymnasiet.  

      Eklund Heinonen (2009) och Westerlund (2018) använder sig båda av förekomstkriteriet, 

vilket innebär att det räcker med ett enda exempel på en grammatisk struktur på en nivå för att 

eleven ska sägas behärska den nivån, samt två procentbaserade mått (50 % respektive 80 %), 

vilket betyder att en elev måste producera minst 50 eller 80 % korrekta exempel av alla 

obligatoriska kontexter för en grammatisk struktur på en viss nivå för att eleven ska sägas 

behärska nivån.  

    Eklund Heinonen (2009) finner ett samband mellan grammatiska utvecklingsnivåer och 

betyg på proven. Eklund Heinonens resultat visar ingen stor skillnad mellan deltagare, 

godkända eller inte, när analysen sker utifrån förekomstkriteriet. Med de procentbaserade 

måtten som beskrivits ovan finns det dock större skillnad mellan godkända och icke godkända 

testtagare. Eklund Heinonen (2009 s. 184) menar att den fjärde processbarhetsnivån är mest 

avgörande för om deltagarna blir godkända eller inte. (Eklund Heinonen 2009 s. 191).  

     Westerlund (2018 s. 10) finner likt Eklund Heinonen ett samband mellan 

processbarhetsnivå och betyg. Resultatet i studien visar sig, precis som i Eklund Heinonens 

studie (2009), vara olika beroende på vilket kriterium som används i analysen. Samtliga 

elever (med betyg mellan A och F) klarar processbarhetsnivå 5 i en analys utifrån 

förekomstkriteriet. Resultatet skiljer sig däremot i analysen utifrån de procentbaserade måtten. 

Med förekomstkriteriet och kriteriet för 50 % korrekta exempel klarar exempelvis eleverna på 

A-nivå att processa grammatik på nivå 5, men med kriteriet för 80 % korrekta exempel klarar 

majoriteten av eleverna på A-nivå inte av grammatiskt processande på nivå 5.  

     Den tidigare studien av Moe (2002), som studerar grammatik i Bergenstesten finner också 

ett samband mellan grammatisk nivå och provbetyg, vilket stödjer såväl Eklund Heinonens 

(2009) och Westerlunds (2018) resultat.  

     Eklund Heinonens (2009), Moes (2002) och Westerlunds (2018) resultat som beskrivs 

ovan visar på ett samband mellan bedömning på proven och grammatisk utvecklingsnivå. Det 

är dock viktigt att vara medveten om att ett samband inte är det samma som orsak och verkan 

(Denscombe 2018 s. 366). I både Tisus och de nationella proven för gymnasiets årskurs 1 

finns andra betygskriterier utöver det språkliga kriteriet, och detta är något som föreliggande 

uppsats också behöver ta hänsyn till.  
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2.2 Kommunikationsstrategier i andraspråksinlärning 
 

I följande avsnitt presenteras relevant forskning inom området kommunikationsstrategier 

typiska för andraspråksinlärning. De studier som presenteras berör kommunikationsstrategier 

som uttryckligen nämns i bedömningsanvisningarna till det nationella provet. Strategier som 

berörs i detta avsnitt är att skriva ett innehåll med hög komplexitet och avancerad stilistik på 

bekostnad av den språkliga korrektheten, förenkling och överanvändande.  

     Catrin Norrby och Gisela Håkansson (2007) studerar kommunikationsstrategier genom att 

jämföra processbarhetsnivå hos inlärare av svenska som andraspråk på universitetet med 

komplexitet i inlärarnas texter. Norrby och Håkansson studerar komplexitet i form av att 

undersöka meningslängd, bisatser och nominal och verbal stil i texterna.  

     Norrby och Håkansson (2007 s. 61–64) finner inget samband mellan komplexitet och 

processbarhetsnivå. Däremot finner forskarna tydliga tecken på att inläraren använder olika 

strategier som påverkar både utfallet av komplexitet och grammatisk processbarhetsnivå. De 

delar in deltagarna i studien i olika profiler utifrån vilken strategi de verkar använda. En av 

dessa är risktagaren, vilken producerar texter med hög komplexitet, men befinner sig på en 

låg processbarhetsnivå. Detta, menar Norrby och Håkansson, sker när inläraren ”siktar över 

sin egen förmåga”, och inlärarens grammatik blir lidande av det komplexa innehållet.  

     Andra kommunikationsstrategier som är typiska för andraspråksinlärning studeras av bland 

andra Terhi Maunmäki och Netta Pihlajamäki (2019). I sin avhandling studerar de 

andraspråkselever i årskurserna 6 och 9 med syftet att kartlägga vilka 

kommunikationsstrategier eleverna använder i en talsituation. Forskarna analyserar 

visserligen muntligt material, men eftersom kommunikationsstrategierna som Maunmäki och 

Pihlajamäki undersöker är desamma som ska tas hänsyn till i skrivna texter enligt 

bedömningsanvisningarna till det nationella provet (Skolverket 2015, Skolverket 2018) är 

Maunmäkis och Pihlajamäkis forskning relevant i denna forskningsöversikt.  

     Resultatet visar att en mängd olika kommunikationsstrategier används av eleverna. Av 

relevans för denna studie är att eleverna i årskurs 6 frekvent använder sig av strategin 

förenkling i form av utelämning av till exempel ändelser (Maunmäki och Pihlajamäki 2019 s. 

63). Ett annat intressant resultat är att överanvändning används som strategi av både elever i 

årskurs 6 och 9, men på olika sätt (Maunmäki och Pihlajamäki 2019 s. 66). Överanvändning 

betyder att eleven använder ett ord, en ändelse eller en struktur många fler gånger än vad en 

infödd talare av språket skulle ha gjort. Eleverna i årskurs 6 överanvänder mest ljud, medan 

eleverna i årskurs 9 överanvänder grammatiska strukturer. 
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     De tidigare studierna av Norrby och Håkansson (2007) och Maunmäki och Pihlajamäki 

(2019) visar att olika slags kommunikationsstrategier förekommer i andraspråksinlärares 

texter och tal. Norrby och Håkansson (2007) visar hur bedömningsanvisningarna till det 

nationella provet gällande komplext innehåll kan förstås, och Maunmäki och Pihlajamäki 

(2019) konstaterar att såväl förenkling som överanvändning används av inlärare i årskurs 6 

och 9. 

 

3 Teori 
 

I avsnitt 3 redogörs för processbarhetsteorin, vilken ligger till grund för föreliggande studies 

analysmetod. I avsnittet ges också en teoretisk bakgrund till begreppet 

kommunikationsstrategier, och kommunikationsstrategier som risktagande, undvikande, 

förenkling, överanvändande förklaras djupare. 

 
3.1 Processbarhetsteorin 
 

I det följande presenteras processbarhetsteorin, dess teoretiska ursprung, hur teorin förstås i 

praktiken och dess lämplighet för föreliggande studies syfte. 

     Processbarhetsteorin lades fram av Manfred Pienemann 1998. Teorin uppkom ur Larry 

Selinkers interimspråksteori från 1972 (Håkansson 2013 s. 152). Selinker bidrog tillsammans 

med andra forskare i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet till en förändrad syn på 

andraspråksinlärning, genom att börja betrakta inlärarspråkets olika stadier som egna språk 

eller system, som avlöser varandra på vägen mot målspråket, alltså det språk som lärs in 

(Viberg 1987 s. 6). Tidigare har inlärarspråk betraktats som bristfälliga versioner av 

målspråket. Tidigare har också fokus varit på fel som inlärare gör i större utsträckning. Med 

detta i åtanke är interimspråksteorin ett mer positivt sätt att se på språkinlärning. Selinker 

menar att genom att betrakta inlärarspråket som ett eget språk kan man analysera språkets 

olika system som olika stadier i inlärningen. Enligt Selinker och interimspråksteorin sker 

språkinlärningen alltid i en viss ordning.  

     Likt Selinker menar Pienemann (1998 s. 6–7) att andraspråksinlärning alltid följer en 

bestämd ordning och ett bestämt mönster. Pienemann menar att ordningen beror på vad 
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inläraren kan processa. Med processa menas att inläraren kan producera strukturen i tal eller 

skrift. 

      Pienemann bildar en skala för i vilken ordning inlärare lär sig processa olika grammatiska 

fenomen. Skalan består av fem nivåer, där det på den första nivån är de grammatiska fenomen 

inläraren lär sig processa först. Enligt processbarhetsteorin måste inläraren processa en nivå 

innan hen kan processa nästa nivå. Inläraren kan inte hoppa över något steg, eftersom 

inlärningen alltid sker i denna ordning.  

      Anna Flyman Mattson och Gisela Håkansson (2010) har utifrån processbarhetsteorin tagit 

fram ett bedömningsverktyg för att analysera språket för de som lär sig svenska som 

andraspråk. I tabell 3.1 presenteras en sammanställning av de grammatiska 

utvecklingsnivåerna för svenska. I avsnitt 4.3.1 ges en mer detaljerad beskrivning av vad de 

olika nivåerna innebär.  

 

Tabell 3.1 Processbarhetsnivåerna enligt Flyman Mattson och Håkansson (2010) 

Nivå Grammatisk procedur 

1 Enstaka ord 

2 Ordklass, lexikal morfologi 

3 Grammatisk information inom frasen 

4 Grammatisk information mellan fraser 

5 Grammatisk information mellan satser 

 

Nivåerna innebär alltså olika grammatiska processer och i vilken ordning de lärs in. Det första 

inläraren lär sig processa och därmed producera är enstaka ord, och därefter kan inläraren 

börja processa ordklasser och morfologi. När inläraren befinner sig på nivå 5 betyder det att 

nivåerna 1–4 också kan processas.  

    Enligt Pienemann (1998 s. 138) är det en skillnad mellan vad inläraren processar, alltså 

producerar, och vad inlärare behärskar. Behärskning kan till exempel mätas i hur stor 

korrekthet en producerad text har. Pienemann menar att språkinlärning inte är en rak väg från 

ett inkorrekt språk till ett korrekt språk, utan menar att inlärarspråk innehåller mycket 

variation. Därmed menar Pienemann att en analys utifrån processbarhetsteorin bör ske utifrån 

the emergence criterion, vilket översätts till förekomstkriteriet på svenska (Håkansson 2013 s. 

157). Att analysera utifrån förekomstkriteriet betyder att det räcker med ett enda exempel på 

ett grammatiskt fenomen på en nivå för att konstatera processande på den nivån. Det vill säga, 

visar inläraren i en text att hen kan överföra grammatisk information inom frasen 
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(kännetecken för nivå 3) betyder det att hen kan processa nivå 3. Om inläraren i samma text 

misslyckas med att överföra grammatisk information inom frasen ändrar inte det faktumet att 

inläraren processar nivå 3.  

    Processbarhetsteorin som ligger till grund för denna studie är vald utifrån att den 

operationaliserar det språkliga kriteriet i bedömningsmatrisen till det nationella provet på ett 

konkret sätt. Därmed passar teorin väl för att uppfylla denna studies syfte. 

Processbarhetsteorin är dessutom särskilt fokuserad på andraspråksinlärning, vilket lämpar sig 

väl för denna studie då provtexter i svenska som andraspråks analyseras. Teorins utformning 

med olika processbarhetsnivåer gör också att varje text kan tilldelas ett värde i form av en 

siffra, vilket lämpar sig väl för att göra sambandsanalyser med andra variabler som betyg. 

Därmed är teorin användbar för att besvara min forskningsfråga: ”vilka eventuella samband 

kan urskiljas mellan variablerna a) grammatiska utvecklingsstadier och b) betyg?”. 

 

3.2 Kommunikationsstrategier 
 

I detta avsnitt redogörs för begreppet kommunikationsstrategier typiska för 

andraspråksinlärning. Kommunikationsstrategier som teoretisk bakgrund är relevant för att 

besvaras denna studies syfte, nämligen att öka kunskapen om bedömning i svenska som 

andraspråk. Enligt bedömningsanvisningarna till det nationella provet ska lärare vara 

uppmärksamma på kommunikationsstrategier i bedömningen (Skolverket 2018 s. 36). 

Strategierna kan därför användas för att tolka denna studies analysresultat, och för att förstå 

resultatet bättre. 

     Begreppet kommunikationsstrategier används av Pit Corder (1983) och Claus Faerch och 

Gabriele Kasper (1983) i bemärkelsen att det är en systematisk teknik för att säga vad man 

vill, trots brister i språkkunskaperna. Även Ulrika Thornberg (2005) menar att 

kommunikationsstrategier är vad inläraren tar till som en lösning när språket inte räcker till. 

Faerch och Kasper (1983 s. 36–42) menar att kommunikationsstrategier används både 

medvetet och omedvetet av inläraren. I föreliggande uppsats används begreppet 

kommunikationsstrategier som ett samlingsnamn för de specifika strategierna förenkling, 

undvikande, överanvändande och risktagande. En mer ingående förklaring av dessa specifika 

strategier samt en beskrivning av hur de kan användas som tolkningsbakgrund i analysen ges i 

avsnitt 4.5. 
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4 Metod och Material 
 

I avsnitt 4 presenteras först materialet som används i föreliggande studie och därefter följer 

etiska överväganden som tagits hänsyn till under arbetets gång. Därefter redogörs för 

analysmetoden och en mer detaljerad beskrivning av hur processbarhetsteorin tillämpas i 

analysen följer. I avsnitt 4.4 förklaras hur resultatet av analysen redovisas i form av tabeller, 

samt hur den statistiska beräkningen går till. Slutligen klargörs hur kommunikationsstrategier 

typiska för andraspråksinlärning samt betygskriterier för det nationella provet används för att 

tolka resultatet. 

 
4.1 Nationella prov 
 

I föreliggande studie analyseras prov-texter från nationella provets skriftliga del i svenska 

som andraspråk.  

     Nationella provet ska tas i särskild beaktning när det gäller elevens kursbetyg. Därför kan 

det vara värdefullt att utgå från det nationella provet som material i en undersökning som 

ämnar söka mer kunskap om bedömning. Den tidigare forskningen om processbarhetsnivå i 

förhållande till bedömning berör universitetsförberedande test samt nationella prov för 

gymnasiet. På högstadie- och mellanstadienivå är detta ämne mer outforskat och denna studie 

skulle därför kunna bidra med ökad förståelse för hur bedömning korrelerar med grammatiska 

utvecklingsstadier. Materialet har samlats in från Uppsala universitets provarkiv, och för att få 

så aktuella data som möjligt har de senast tillgängliga proven från respektive årskurs samlats 

in: 2015 för årskurs 9 respektive 2018 för årskurs 6. 5 texter från varje betygssteg (A, C, E, F) 

har samlats in från respektive årskurs. Totalt analyseras därmed 40 texter. I det senaste 

tillgängliga provet för årskurs 9 finns endast 3 texter med betyget A i universitetets arkiv. 

Därmed togs 2 texter med betyget B med i stället.  

 

4.2 Etiska överväganden 
 

För att skydda deltagares integritet och anonymitet anonymiseras elevers namn och de skolor 

som representeras i denna studie, som sig bör i vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2017 

s. 41) Vid kopiering av arkiverade nationella prov skrivs ett sekretessavtal vilket går ut på att 
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inte sprida det kopierade materialet på något sätt. Detta innebär att de analyserade texterna 

inte kan presenteras på något sätt i denna uppsats. Analysen blir således svår att kontrollera 

och granska för utomstående, vilket gör det desto viktigare att beskriva metoden och 

analyskriterierna noggrant. Analyskriterierna beskrivs utförligt i avsnitt 4.3. 

 

4.3 Processbarhetsteorin som analysmetod 
 

För att besvara den första forskningsfrågan, det vill säga ”vilka grammatiska 

utvecklingsstadier, baserade på Pienemanns processbarhetsteori, förekommer i nationella 

prov-texter från årskurs 6 respektive 9 i de olika betygsstegen A, C, E och F?”, används 

bedömningsverktyget av Flyman Mattson och Håkansson (2010) som analysmetod. 

Analysmetoden grundar sig i processbarhetsteorin, vilken beskrivs mer ingående i avsnitt 3. 

     Den tidigare studien av Eklund Heinonen (2009) analyserar både morfologisk och 

syntaktisk nivå, medan C-uppsatsen av Westerlund (2018) enbart analyserar syntaktisk nivå. 

Jag anser att det i likhet med Eklund Heinonen är motiverat att titta på både morfologi och 

syntax. Detta mot bakgrund av betygskriterierna i årskurserna 6 och 9, eftersom både 

morfologi och syntax ingår under det som bedöms under ”meningsbyggnad”. Syntax och 

morfologi analyseras var för sig. Detta med tanke på att utvecklingen för syntax och 

morfologi inte tvunget följs åt, och en elev kan alltså befinna sig på till exempel nivå 3 för 

syntax men nivå 4 för morfologi (Bronwen och Håkansson 2017 s. 67).  

 

4.3.1 Processbarhetsnivåer 

 

I det följande beskrivs processbarhetsnivåerna 3, 4 och 5 för svenska mer utförligt, och det 

redogörs för vilka grammatiska företeelser som kännetecknar varje nivå i analysen. 

Processbarhetsnivåer 1 och 2 beskrivs inte, eftersom nivåerna utgör ett väldigt tidigt stadium i 

språkinlärningen och eleverna i årskurs 6 och 9 förväntas klara dessa nivåer. Nivå 1 och 2 är 

således inte relevanta för analysen.  

     Processbarhetsnivå 3 innebär att inläraren kan överföra grammatisk information inom en 

fras. För morfologin betyder det att adjektiv kongruerar med huvudord (Flyman Mattson och 

Håkansson 2010 s. 68). Exempel 1 illustrerar hur adjektivet inte böjs, och ett sådant exempel i 

en elevtext skulle alltså betyda att eleven inte processar nivå 3 ännu. Exempel 2 visar att 
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adjektivet kongruerar med huvudordet, och ett sådant exempel i en elevtext skulle tala för att 

eleven processar nivå 3. 

(1)     Fyra grön spöken.  

(2)     Fyra gröna spöken (Flyman Mattson och Håkansson 2010 s. 69). 

Den syntaktiska delen av nivå 3 innebär att subjektet kommer före verbet, även när en annan 

satsdel än subjektet topikaliseras. Alltså kan exempelvis ett adverb placeras först i satsen, följt 

av subjekt och sedan verb (Flyman Mattson och Håkansson 2010 s. 69). Exempel 3 visar hur 

adverbet (efteråt) placeras först i satsen, följt av subjektet och sedan verbet. Korrekt ordföljd i 

svenskan är att verbet alltid kommer på andra plats i satsen, men detta processar inte inläraren 

på nivå 3. Ett exempel likt exempel 3 indikerar att inläraren processar syntax på nivå 3. 

(3)     Efteråt jag såg dem (Flyman Mattson och Håkansson 2010 s. 69). 

Morfologin på den fjärde nivån innebär predikativ kongruens. Det betyder att orden böjs 

korrekt i satser där någon form av verbet vara förekommer (Flyman Mattson och Håkansson 

2010 s. 69). Nedan illustrerar exempel 4 avsaknad av predikativ kongruens. Ett sådant 

exempel i en elevtext pekar på att eleven inte processar nivå 4. Exempel 5 innehåller 

predikativ kongruens, vilket i analysen skulle betyda ett belägg för morfologi på nivå 4. 

(4)    Spökena är grön. 

(5)    Spökena är gröna (Flyman Mattson och Håkansson 2010 s. 68). 

Syntaxen på nivå 4 kännetecknas av att inläraren använder omvänd ordföljd när en annan 

satsdel än subjektet kommer först i satsen (Flyman Mattson och Håkansson 2010 s. 68). I 

exempel 6 kommer ett adverb först, följt av ett verb. Därefter följer subjektet. Ett sådant 

exempel är i analysen ett belägg för att eleven processar syntax på nivå 4. Denna syntaktiska 

regel kallas omvänd ordföljd, och när inläraren processar denna regel överanvänds den och 

appliceras även där det inte ska vara omvänd ordföljd. Detta illustreras i exempel 7. 

(6)    Efteråt såg jag dem. 

(7)   Efteråt såg jag dem, när blundade jag (Flyman Mattson och Håkansson 2010 s. 69). 
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På den femte nivån finns endast syntaktiska kännetecken. Dessa är att rak respektive omvänd 

ordföljd appliceras på rätt plats. Enligt Flyman Mattson och Håkansson (2010 s. 69) är det 

säkraste kännetecknet för detta att en negation (ex. inte) eller ett annat satsadverbial placeras 

på rätt plats i en bisats, alltså före verbet. Exempel 8 innehåller en bisats där negationen inte 

placeras på rätt plats i bisatsen. Ett sådant exempel i en elevtext tyder på att eleven inte 

processar syntax på nivå 5. Exempel 9 har en negation på rätt plats i bisatsen. Ett sådant 

exempel i en elevtext pekar på att eleven kan processa nivå 5. 

(8)    Jag har många bilar, eftersom jag har inte många andra intressen. 

(9)    Jag har många bilar, eftersom jag inte har många andra intressen (Flyman Mattson och  

         Håkansson 2010 s. 69). 

Tabell 4.1 utgör en översikt och en sammanfattning av vilka grammatiska drag som 

kännetecknar respektive nivå. 

 

Tabell 4.1 Processbarhetsnivåernas kännetecken (Flyman Mattson och Håkansson 2010) 

Nivå  Kännetecken 

1 Enstaka ord och inlärda helfraser. På denna nivå görs det inte skillnad på syntax och 

morfologi. Ex. Många bil jag ha. Hur mår du, jag heter…  

2 Morfologi: Ord böjs i plural och tempus. Ex: Ett spöke – flera spöken. 

Syntax: Meningar med ordföljden subjekt + verb (rak ordföljd). Ex. Jag har många bilar. 

3 Morfologi: Attributiv kongruens. Ex. Ett grönt spöke – flera gröna spöken. 

Syntax: Subjekt + verb med topikaliserat adverb. Ex. Efteråt jag såg dem. 

4 Morfologi: Predikativ kongruens. Ex. Spökena är gröna.  

Syntax: Inversion i huvudsats. Ex. Efteråt såg jag dem. 

5 Syntax: Preverbal negation (eller annat satsadverbial) i bisats. Ex. Jag har många bilar, 

eftersom jag inte har många andra intressen. 

 

4.3.2 Analyskriterier 

 

I detta avsnitt beskrivs de kriterier som används för analysen av elevtexterna, och valet av 

kriterier motiveras och diskuteras. 

     Det första kriteriet är förekomstkriteriet, vilket innebär att ett korrekt exempel på en 

grammatisk struktur räcker för att kunna säga att eleven processar grammatik på den aktuella 
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nivån. Detta kriterium används för att det förespråkas av Pienemann (1998 s. 138), och 

används också i tidigare studier av Eklund Heinonen (2009) och Westerlund (2018).  

     Det andra kriteriet är kriteriet för 80 % korrekt förekomst. 80 procents korrekthet innebär 

att räkna alla exempel där strukturen bör förekomma – detta kallas för obligatoriska kontexter 

– och om strukturen är korrekt i minst 80 procent av dessa betyder det att den aktuella nivån 

kan processas. Detta kriterium används för att det i tidigare studier av Eklund Heinonen 

(2009) och Westerlund (2018) visar en tydligare skillnad mellan elever med olika betyg än i 

en analys utifrån förekomstkriteriet, och kan ge en djupare förståelse av relationen mellan 

processbarhetsnivå och betyg. Eklund Heinonen och Westerlund använder ytterligare ett 

kriterium, kriteriet för 50 % korrekt förekomst, men detta används inte i föreliggande studie 

eftersom en analys utifrån detta kriterium har visat sig ge liknande resultat som analys utifrån 

förekomstkriteriet. 

      En invändning jag har mot att använda ett procentmått, vilket Eklund Heinonen (2009) 

och Westerlund (2018) gör, är att det kan bli missvisande i analysen. Om elev 1 endast 

producerar en obligatorisk kontext för en struktur, men det är korrekt, ger det ett procentmått 

på 100 %. Om elev 2 producerar 10 exempel, men endast 5 av dessa är korrekt, blir det ett 

procentmått på 50 procent. Det ger det en bild av att elev 2 inte har kommit lika långt i sin 

språkutveckling som elev 1. I själva verket kan det vara så att elev 1 undviker en struktur som 

hen är osäker på och exemplet kanske ”råkade” blir rätt denna gång. Användandet av ett 

procentmått som jämförelse med förekomstkriteriet kan dock vara intressant, menar Eklund 

Heinonen (2009 s. 78), eftersom det visar huruvida graden av automatisering påverkar 

bedömningen. Det är viktigt att komma ihåg just detta – att korrekthetsmåttet mäter 

automatisering och behärskning, inte processande. En analys utifrån ett korrekthetsmått kan 

också diskuteras mot kommunikationsstrategin undvikande. Det kan också vara intressant att 

jämföra korrekthetsmåttets resultat med förekomstkriteriets resultat. Därav används båda 

analyskriterierna i denna studie.  

 

4.4 Tabeller och statistiska beräkningar 
 

I detta avsnitt beskrivs hur resultatet redovisas i form av tabeller, och hur sambanden mellan 

processbarhetsnivå och provbetyg räknas ut. 

     Tabellerna baseras på en modell av Pienemann och Kessler (2011) och delas upp efter 

årskurs, analyskriterium och morfologi eller syntax. Redovisning i form av tabeller används 



18 

 

av både Eklund Heinonen (2009) och Westerlund (2018) och i min mening illustrerar 

tabellerna väl vilka nivåer eleverna uppnår respektive inte uppnår.  

     Eklund Heinonen (2009) och Westerlund (2018) markerar avvikelser utifrån ett förväntat 

mönster i sina tabeller. Detta görs inte i föreliggande analys, eftersom det skulle innebära en 

subjektiv bedömning av vad det förväntade mönstret är.  

      I tabellerna redovisas varje elevs resultat på följande sätt: ett (+) indikerar att eleven 

uppnår en nivå enligt kriteriet, ett (-) visar att eleven inte uppnår den nivån och ett (/) betyder 

att eleven inte producerat någon obligatorisk kontext för den grammatiska strukturen som 

undersöks. Tabell 4.2 fungerar som exempeltabell, och visar exempelvis hur elev 1, som har 

betyget F på provet, processar nivå 3 men inte nivå 4 eller 5, och saknar helt obligatoriska 

kontexter för nivå 5. I tabellerna visas också en kolumn med antal korrekta exempel jämfört 

med obligatoriska kontexter (K/O). Elev 1 har exempelvis en obligatorisk kontext för den 

grammatiska strukturen för nivå 4, men 0 korrekta exempel. Därav markeras nivå 4 med (-). I 

tabellerna för förekomstkriteriet behövs endast ett korrekt exempel, oavsett antal obligatoriska 

kontexter, för att nivån ska markeras med (+). I tabellerna för 80 % korrekt förekomst 

markeras nivån med (+) endast om eleven produceras 80 % korrekta exempel av alla 

obligatoriska kontexter.  

 

Tabell 4.2    Exempeltabell. Elever med respektive provbetyg, belägg för processbarhetsnivå  

                    samt antal korrekta exempel av alla obligatoriska kontexter (K/O). 

  Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

Elev Betyg Belägg Belägg K/O  Belägg K/O  

1 F + - 0/1 / / 

2 E + + 1/1 - 0/2 

3 C + + 2/2 + 1/1 

4 A + + 2/2 + 3/3 

5 A + + 1/1 - 0/3 

 

För att besvara den andra frågeställningen – vilka eventuella samband som finns mellan 

grammatiska utvecklingsstadier och betyg – behövs en kvantitativ metod i form av en 

sambandsanalys. Här används det statistiska måttet korrelationskoefficienten, vilket också 

Eklund Heinonen (2009 s. 84) använder i sin studie. Eftersom analysens data består av 

grammatiska utvecklingsstadier på nivå 1–5, samt betyg A-F, kan en korrelationsanalys 

genomföras (Denscombe 2018 s. 368). För att kunna räkna ut korrelationskoefficienten har 
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jag omvandlat betygen A-F till siffor på följande sätt: F = 1, E= 2, D = 3, C = 4, B = 5 och A 

= 6. De grammatiska nivåerna är redan på en sifferskala (1–5). 

     En del elever saknar obligatoriska kontexter för vissa nivåer, vilket markeras med (/) (se 

tabell 4.1). När en elev saknar en obligatorisk kontext räknas det som (-) i 

korrelationsanalysen, i enlighet med Eklund Heinonen (2009 s. 83), med motiveringen att det 

inte finns några belägg för att eleven faktiskt behärskar nivån, även om avsaknad av exempel 

inte behöver innebära att eleven inte behärskar en nivå. 

     Eklund Heinonen (2009 s. 97) räknar i sin korrelationsanalys bort elever som har få eller 

osäkra belägg för en struktur. Det innebär att hon gör en kvalitativ bedömning av hur många 

obligatoriska kontexter som kan sägas vara tillräckligt för att resultatet ska räknas med i 

analysen. Denna studies material är mindre än det i Eklund Heinonens studie, och att räkna 

bort elever skulle göra underlaget för korrelationsanalys väldigt litet. Därför ses det inte som 

ett möjligt alternativ här. Det uppstår såklart frågor gällande reliabiliteten i detta metodval, 

eftersom det inte heller är ett säkert underlag för korrelationsanalys att räkna med de elever 

som har väldigt få exempel på en viss struktur. Jag väljer ändå att räkna med alla resultat trots 

att vissa texter med få exempel förekommer, för reliabiliteten påverkas också av att jag annars 

behöver göra en kvalitativ bedömning av hur många resultat som ska anses vara tillräckligt 

många.  

     Sambandet mellan variablerna grammatiska utvecklingsstadier och provbetyg räknas ut 

med hjälp av programmet Excel, och man får fram en korrelationskoefficient. Detta är ett mått 

på hur starkt sambandet mellan två variabler är. Korrelationskoefficienten får ett värde mellan 

-1 och 1, där -1 visar att det finns ett mycket starkt negativt samband (i detta fall skulle det 

innebära att hög processbarhetsnivå har ett samband med lägre betyg på provet) och +1 

betyder att det finns ett mycket starkt positivt samband (i detta fall skulle det innebära att hög 

processbarhetsnivå har ett samband med högre betyg på provet). Ju närmare 0 

korrelationskoefficienten är, desto otydligare är sambandet. Ett samband mellan 0,3 och 0,5 

indikerar en viss korrelation, men inte en särskilt stark sådan (Denscombe 2018 s. 370). I 

denna analys räknas korrelationskoefficienter lägre än 0,3 därför som ett obefintligt samband. 

     Det är viktigt att påpeka att en sambandsanalys enbart kan visa på samband, och inte säga 

något om orsak och verkan (Denscombe 2018 s. 366). Det innebär att även om resultatet i 

denna studie visar att det finns ett samband, så säger inte det något om ifall grammatiska 

utvecklingsstadier direkt leder till högre betyg.  
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4.5 Betygskriterier och kommunikationsstrategier 
 

I följande avsnitt beskrivs hur betygskriterier för det nationella provet samt 

kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning används i analysen,   

för att besvara den tredje forskningsfrågan, ”kan betygskriterier för det nationella provet i 

respektive årskurs samt kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning förklara 

resultat från fråga 1 och eventuella samband från fråga 2, och i så fall hur?”.  

 

4.5.1 Betygskriterier 

 

I föreliggande uppsats avgränsas processbarhetsanalysen till att enbart analysera den del av 

betygskriterierna i det nationella provet som berör språket. Betygskriterierna i sin helhet 

används dock för att möjligen kunna förklara ett eventuellt samband mellan 

processbarhetsnivå och betyg. I det följande redogörs för betygskriteriernas utformning i 

respektive årskurs. 

     I provet för årskurs 6 är de fyra betygsskriterierna i den medföljande matrisen innehåll, 

struktur, språk och skrivregler. Detta kan tolkas som att den språkliga delen av elevtexten bör 

stå för en fjärdedel av underlaget till betyget. Det språkliga kriteriet i bedömningsmatrisen 

innebär dels meningsbyggnad, dels språklig variation. Meningsbyggnad bedöms utifrån hur 

”fungerande” den är. I årskurs 6 finns det endast en skillnad gällande hur ”fungerande” 

meningsbyggnaden är mellan betygen E och C. För betygen C och A är kraven på 

meningsbyggnad samma (Skolverket 2018 s. 41).  

      Provet för årskurs 9 utgår från betygskriterierna innehåll, struktur samt språk, stil och 

skrivregler. I det språkliga kriteriet ingår meningsbyggnad som en av fyra delar att bedöma. 

Här finns till skillnad från betygskriterierna i årskurs 6 en progression mellan alla tre betygen 

(E, C och A). Meningsbyggnaden kan vara ”i huvudsak fungerande” (betyget E), ”relativt väl 

fungerande” (betyget C) och ”väl fungerande” (betyget A). Meningsbyggnaden ska också 

bedömas utifrån hur varierad och träffsäker den är (Skolverket 2015 s. 34).       

      För att försöka förstå hur resultatet av processbarhetsanalysen och sambandsanalysen 

förhåller sig till bedömning, och för att söka få en djupare förståelse för vad resultatet av 

analyserna innebär, kommer betygskriterierna som beskrivits ovan att användas som 

tolkningsbakgrund.   
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4.5.2 Kommunikationsstrategier 

        

I det följande beskrivs några specifika kommunikationsstrategier typiska för 

andraspråksinlärning, samt hur de används i analysen. Dessa kommunikationsstrategier har 

valts ut för att de benämns i bedömningsanvisningarna till det nationella provet, och deras 

kännetecken skulle kunna identifieras i en processbarhetsanalys. 

      Corder (1983 s. 18) beskriver strategin risktagande. En risktagande strategi kan innebära 

att inläraren använder sig av former som hen ännu inte kan, vilket bör bemötas positivt av 

bedömande lärare (Skolverket 2015 s. 31, Skolverket 2018 s. 35). Ett tecken på en 

risktagande strategi i analysens resultat skulle kunna vara en elev som har ett högt betyg, men 

som inte processar grammatik på en hög processbarhetsnivå. Till risktagande räknas även den 

strategi som Norrby och Håkansson (2007) undersöker, nämligen att skriva ett komplext 

innehåll på bekostnad av den språkliga korrektheten. 

      Kommunikationsstrategier kan också bestå av förenkling, överanvändande och 

undvikande. Viberg (1987 s. 31) menar att förenkling på morfologisk nivå sker genom att 

ändelser utelämnas. Ett tecken på förenkling i analysens resultat skulle kunna vara att eleven 

har producerat flera inkorrekta exempel på morfologisk processbarhetsnivå 3. Detta eftersom 

ett kännetecken för processbarhetsnivå 3 är attributiv kongruens, och om eleven förenklar i 

den bemärkelse att hen utelämnar ändelser där det bör vara attributiv kongruens kommer det 

till uttryck genom att flera inkorrekta exempel finns i analysen.  

     Faerch och Kasper (1983 s. 41) beskriver strategin överanvändande, vilket innebär att en 

struktur eller regel överanvänds i den mening att det används mycket mer än vad en infödd 

talare skulle använda det, med anledningen att det är en struktur eller regel inläraren kan och 

känner sig trygg med. Ett tecken på överanvändande kan vara att övergeneralisera regler om 

ordföljd. Detta skulle kunna identifieras på processbarhetsteorins fjärde nivå, med det 

syntaktiska kännetecknet att använda omvänd ordföljd med ett topikaliserat icke-subjekt. 

Detta skulle i så fall visa sig i analysen genom att en elev har flera inkorrekta exempel på 

syntaktisk processbarhetsnivå 4. 

     Enligt Faerch och Kasper (1983 s. 36–42) kan överanvändande också vara ett tecken på 

undvikande. En undvikande strategi kan det betyda att inläraren ändrar målet för 

kommunikationen, för att undvika fel och inkorrekta former. Undvikande kännetecknas av att 

en viss struktur används med signifikant lägre frekvens än andra. Ett annat tecken på 

undvikande skulle kunna vara att en elev producerar relativt få exempel på en grammatisk 

struktur.  



22 

 

     Det är viktigt att påpeka att även om ovan nämnda tecken kan tyda på att 

kommunikationsstrategier används, är det svårt att säga ifall eleven till exempel använder 

strategin förenkling, eller om eleven ännu inte processar grammatisk information på nivå 3. På 

samma sätt är det svårt att avgöra när en inlärare undviker en struktur och när en inlärare helt 

enkelt inte har behov av att uttrycka sig med hjälp av den strukturen. 

      I denna uppsats förekommer det ingen direkt analys av vilka kommunikationsstrategier 

som används av eleverna. Därför kan det inte med säkerhet fastställas att en viss 

kommunikationsstrategi används. Det är inte heller denna studies syfte att försöka fastställa 

detta. Kommunikationsstrategierna är däremot intressanta att beakta när man söker en 

förklaring till eventuella samband mellan processbarhetsnivå och provbetyg, och generellt när 

bedömning i svenska som andraspråks studeras. Kommunikationsstrategierna används i 

föreliggande studie för att tolka resultatet av processbarhetsanalysen, på sättet som beskrivits 

ovan. 

 

5 Resultat 
 

Resultatet är uppdelat i fem avsnitt, där de fyra första presenterar processbarhetsanalyserna 

och sambandsanalyserna och dessa delas upp efter årskurs samt efter om det gäller morfologi 

och syntax. I dessa avsnitt diskuteras kommunikationsstrategier typiska för 

andraspråksinlärning för att bättre förstå resultatet. I det femte avsnittet jämförs resultaten från 

de tidigare avsnitten och betygskriterierna används för att ytterligare förstå resultatet bättre.  

 

5.1 Morfologi i årskurs 6 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av processbarhetsanalyser av morfologi i årskurs 6. 

Eleverna benämns med bokstäver A-T. Tabell 5.1 redogör för morfologisk processbarhetsnivå 

utifrån förekomstkriteriet, och tabell 5.2 redogör för morfologisk processbarhetsnivå utifrån 

kriteriet för 80 % korrekt förekomst. I tabellrubrikerna redovisas korrelationskoefficienten av 

variablerna processbarhetsnivå och provbetyg. 
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Tabell 5.1    Morfologisk processbarhetsnivå i årskurs 6 utifrån förekomstkriteriet. Elever 

                    med respektive betyg, belägg för processbarhetsnivåer samt antal korrekta 

                    exempel av alla obligatoriska kontexter (K/O). Korrelationskoefficient = 0,17.  

  Nivå 3              Nivå 4 

Elev Betyg Belägg K/O Belägg K/O 

A F - 0/4  - 0/1 

B F / /  / / 

C F + 1/1  + 3/3 

D F + 2/2  + 1/1 

E F / /  / / 

F E / /  / / 

G E + 1/1  / / 

H E + 3/3  + 1/1 

I E + 2/2  + 1/1 

J E / /  / / 

K C + 2/2  / / 

L C + 4/5  / / 

M C + 3/3  - 0/1 

N C + 1/1  / / 

O C + 2/2  / / 

P A + 2/3  - 0/2 

Q A / /  / / 

R A + 2/2  / / 

S A + 2/2  + 1/2 

T A + 2/2  + 6/6 

 

Tabell 5.1 visar att för morfologin i årskurs 6-texterna finns få obligatoriska kontexter. De 

flesta elever har både obligatorisk kontext och korrekt exempel på nivå 3. Elev A sticker ut 

som den enda med (-) på nivå 3 på morfologin, och befinner sig därmed på nivå 2 för 

morfologin. Det är dock flera elever som helt saknar obligatoriska kontexter för den tredje 

nivån, vilka därmed också skulle kunna befinna sig på nivå 2. På nivå 4 saknar fler än hälften 

av eleverna obligatoriska kontexter, vilket orsakar många (/) i tabellerna. Bland de som 

behärskar nivå 4 är det över lag få obligatoriska kontexter på nivån, bortsett från elev T som 

producerar 6 obligatoriska kontexter och möjligen elev C som producerar 3 kontexter. 

      Korrelationskoefficienten i tabell 5.1 är 0,17, vilket inte indikerar något samband mellan 

variablerna provbetyg och processbarhetsnivå.  
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Tabell 5.2    Morfologisk processbarhetsnivå i årskurs 6 utifrån kriteriet för 80 % korrekt 

                    förekomst. Elever med respektive betyg, belägg för processbarhetsnivåer samt 

                    antal korrekta exempel av alla obligatoriska kontexter (K/O). 

                    Korrelationskoefficient = -0,04 

  Nivå 3  Nivå 4 

Elev Betyg Belägg K/O  Belägg K/O 

A F - 0/4  - 0/1 

B F / /  / / 

C F + 1/1  + 3/3 

D F + 2/2  + 1/1 

E F / /  / / 

F E / /  / / 

G E + 1/1  / / 

H E + 3/3  + 1/1 

I E + 2/2  + 1/1 

J E / /  / / 

K C + 2/2  / / 

L C + 4/5  / / 

M C + 3/3  - 0/1 

N C + 1/1  / / 

O C - 2/5  / / 

P A - 2/3  - 0/2 

Q A / /  / / 

R A + 2/2  / / 

S A + 2/2  - 1/2 

   T    A + 2/2  + 6/6 

 

Tabell 5.2 redovisar resultatet av analysen av morfologi i årskurs 6 utifrån kriteriet för 80 % 

korrekt förekomst. Precis som i analysen utifrån förekomstkriteriet, tabell 5.1, klarar de flesta 

av eleverna här nivå 3, men med några fler (-) (elev O och P) i tabell 5.2. 

     Korrelationskoefficienten -0,04 i tabell 5.2 visar att det inte finns något samband mellan 

provbetyg och morfologisk processbarhetsnivå, i en analys utifrån kriteriet för 80 % korrekt 

förekomst. 

     I tabell 5.2 blir resultatet på nivå 4 detsamma som i tabell 5.1 på nivå 4, bortsett från elev S 

som inte uppfyller kriterierna på nivå 4 i tabell 5.2. Elev S behärskar nivån till 50 %. 

Noterbart är att Elev S producerar lika många korrekta exempel (1) som exempelvis eleverna 

D, H och I, men dessa producerar enbart en obligatorisk kontext. Eleverna D, H och I 

producerar en språkligt mer korrekt text än elev S, men eleverna D, H och I använder 

strukturen på nivå 4 (predikativ kongruens) med låg frekvens. Detta skulle kunna ses som 

undvikande. Elev S som producerar ett korrekt exempel och ett inkorrekt exempel skulle 
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kunna ses som en risktagare, vilket ska bemötas positivt enligt bedömningsanvisningarna. 

Det kan förklara elev S höga betyg. Det höga betyget kan också förklaras utifrån de 

betygskriterier som bedöms utöver språket.   

      Många obligatoriska kontexter saknas i analysen av morfologi i årskurs 6, vilket markeras 

med (/) i tabell 5.1 och 5.2. Avsaknad av strukturer skulle kunna vara ett tecken på 

kommunikationsstrategin undvikande. 

      Elev A i tabell 5.1 och 5.2 som producerar 4 obligatoriska kontexter men 0 korrekta 

exempel på nivå 3 skulle kunna vara ett exempel på att strategin förenkling används, vilket 

betyder att eleven utelämnar ändelser i plural. Elev A har också producerat en kontext på nivå 

4, om än inkorrekt, vilket kan tyda på risktagande. På grund av elevens betyg, F, är det 

möjligt att läraren i detta fall bedömt elev A som att eleven inte behärskar grammatik på nivå 

3 ännu, och inte utifrån kommunikationsstrategier som risktagande och förenkling. Detta kan 

jämföras med elev O, som har betyget C och som har flera obligatoriska kontexter, men som 

inte heller uppnår kriteriet för nivå 3 i tabell 5.2. Elev O:s behärskning av processbarhetsnivå 

3 är jämförbar med elev A:s, men elev O har betyget C medan elev A har betyget F. Det är 

möjligt att den bedömande läraren har beaktat elev O:s obligatoriska kontexter som 

risktagande, och bemött det positivt. Givetvis bör betygskriterierna som inte rör språk också 

påverka betyget. 

      Ett annat intressant resultat i tabell 5.1 och 5.2 ur strategi-synpunkt betraktat är elev Q, 

som har betyget A och som saknar obligatoriska kontexter på både nivå 3 och 4. Avsaknad av 

kontexter skulle kunna ses som undvikande. En effekt av att undvika strukturer som man inte 

behärskar kan vara en fullständigt språkligt korrekt text, vilket skulle kunna betraktas som en 

hög språklig nivå i bedömningen. Detta skulle kunna förklara elev Q:s höga betyg. Det är 

dock svårt att avgöra ifall elev Q undvikit de undersökta strukturerna eller helt enkelt bara inte 

velat formulera sig med hjälp av dessa strukturer.    

 

5.2 Syntax i årskurs 6 
 

I detta avsnitt redovisas analysen av syntaktisk processbarhetsnivå i årskurs 6. Eleverna 

benämns med bokstäver A-T. Tabell 5.3 redogör för analysen utifrån förekomstkriteriet, och 

tabell 5.4 redogör för analysen utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst. I tabellrubrikerna 

redovisas korrelationskoefficienten av variablerna processbarhetsnivå och provbetyg. 
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I tabell 5.3 uppnår alla elever nivå 3 med god marginal, därav har kolumnen med antal 

korrekta exempel och obligatoriska kontexter utelämnats för den nivån. Majoriteten av 

eleverna behärskar också nivå 4. Endast en elev med betyget F och en elev med betyget E har 

inte producerat något korrekt exempel på nivå 4. Dessa elever visar dock inte något tecken på 

undvikande, då de producerar 3 obligatoriska kontexter vardera. Det är möjligt att dessa 

kontexter bedömts som icke-behärskning i stället för kommunikationsstrategier, med tanke på 

det låga betyget, men andra betygskriterier utöver det språkliga lär också ha påverkat betyget. 

     Alla elever med betyget A uppnår nivå 5 utifrån förekomstkriteriet. Elev A, elev C, elev I 

och elev O i tabell 5.3 får (-) på denna nivå. Där sticker elev O ut, som har betyget C och har 

5 obligatoriska kontexter men inte något korrekt exempel på nivå 5. Eleven applicerar 

möjligtvis strategin överanvändning, vilket innebär att eleven överanvänder en ordföljdsregel 

och därför har många inkorrekta exempel med negation i bisats. Det är också möjligt att 

eleven bedömts som en risktagare, och detta har bemötts positivt i enlighet med 

Tabell 5.3    Syntaktisk processbarhetsnivå i årskurs 6 utifrån förekomstkriteriet.  Elever 

                    med respektive betyg, belägg för processbarhetsnivåer samt antal korrekta 

                    exempel av alla obligatoriska kontexter (K/O). Korrelationskoefficient = 0,36. 

   Nivå 3  Nivå 4  Nivå 5 

Elev Betyg    Belägg K/O      Belägg  K/O  

A F  +  + 5/11 -               0/3 

B F  +  - 0/3  / / 

C F  +  + 3/3  - 0/1 

D F  +  + 4/4  + 1/1 

E F  +  + 1/1  + 1/1 

F E  +  - 0/3  + 1/2 

G E  +  + 2/15  + 0/4 

H E  +  + 9/9  + 1/3 

I E  +  + 4/4  - 0/1 

J E  +  + 3/3  + 5/5 

K C  +  + 5/5  + 2/8 

L C  +  + 9/10  + 3/4 

M C  +  + 2/2  / / 

N C  +  + 3/3  / / 

O C  +  + 4/5  - 0/5 

P A  +  + 7/7  + 2/2 

Q A  +  + 6/6  + 6/8 

R A  +  + 5/5  + 1/1 

S A  +  + 7/7  + 1/4 

T A  +  + 9/9  + 5/6 
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bedömningsanvisningarna – därav det ganska höga betyget. Detta kan jämföras med eleverna 

A, C och I som har betyget F eller E. Det är möjligt att deras inkorrekta exempel inte har 

bedömts som en risktagande strategi, utan som exempel på icke-behärskning. Det är också 

trolig att andra betygskriterier utöver det språkliga har spelat in för betyget.  

      Korrelationskoefficienten 0,36 i tabell 5.3 visar på en viss korrelation mellan syntaktisk 

processbarhetsnivå och provbetyg, i en analys utifrån förekomstkriteriet. 

 

Tabell 5.4    Syntaktisk processbarhetsnivå i årskurs 6 utifrån kriteriet för 80 % korrekt 

                    förekomst. Elever med respektive betyg, belägg för processbarhetsnivåer samt 

                    antal korrekta exempel av alla obligatoriska kontexter (K/O). 

                    Korrelationskoefficient = 0,3. 

  Nivå 3  Nivå 4  Nivå 5 

Elev Betyg Belägg  Belägg  K/O  Belägg        K/O 

A F +  -  5/11  - 0/3 

B F +  -  0/3  / / 

C F +  +  3/3  - 0/1 

D F +  +  4/4  + 1/1 

E F +  +  1/1  + 1/1 

F E +  -  0/3  - 1/2 

G E +  -  2/15  - 0/4 

H E +  +  9/9  - 1/3 

I E +  +  4/4  - 0/1 

J E +  +  3/3  + 5/5 

K C +  +  5/5  - 2/8 

L C +  +  9/10  - 3/4 

M C +  +  2/2  / / 

N C +  +  3/3  / / 

O C +  +  4/5  - 0/5 

P A +  +  7/7  + 2/2 

Q A +  +  6/6  - 6/8 

R A +  +  5/5  + 1/1 

S A +  +  7/7  - 1/4 

T A +  +  9/9  + 5/6 

 

Tabell 5.4 redovisar resultatet av analysen av syntaktisk processbarhetsnivå i årskurs 6 utifrån 

kriteriet för 80 % korrekt förekomst. Utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst uppnår de 

flesta elever nivå 4. Elev A och G uppnår nivå 4 i tabell 5.3, men gör inte det i tabell 5.4. Elev 

A och G producerar förhållandevis många obligatoriska kontexter, 11 respektive 15. Detta 

skulle kunna vara tecken på risktagande. 

      De flesta elever som inte uppnår kriteriet för nivå 4 i tabell 5.4 är i den nedre delen av 

betygsskalan (betyg E-F). Samma sak gäller dock inte för elever på nivå 5. Om man dessutom 
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räknar alla (/) som (-), vilket har gjorts i korrelationsanalysen, är det fler elever med betyget F 

som behärskar nivå 5 än elever med betyget C. Tre av fem elever med betyget A producerar 

tillräckligt många korrekta exempel på nivå 5 för att uppnå 80 % korrekthet. 

       Färre elever uppnår nivå 5 i en analys utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst (tabell 

5.4) jämfört med en analys utifrån förekomstkriteriet (tabell 5.3). Intressant här är att från och 

med elever med betyg C är antalet obligatoriska kontexter fler än antalet obligatoriska 

kontexter bland elever med betyget E eller F på nivå 5. Genom att räkna ut medelvärdet av 

antalet obligatoriska kontexter ser man att elever med betyget C eller A producerar 3,8 

kontexter i snitt, medan elever med betyget E eller F producerar 2,1 kontexter i snitt. En 

förklaring till detta resultat utifrån kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning 

skulle kunna vara att elever med betyget E eller F undviker strukturer på processbarhetsnivå 5, 

det vill säga negation i bisatser, i större utsträckning än elever med betyget C eller A. Om 

undvikande är fallet här tyder det på att eleverna med betyget E och F är mer osäkra på 

strukturer på nivå 5 än vad elever med betyget C eller A är. Resultatet i tabell 5.3 och 5.4 

visar inte på någon tydlig skillnad i behärskning på de högre betygsstegen jämfört med 

betygen E och F. Därför är en annan möjlig tolkning av resultatet att eleverna med betyget C 

eller A är risktagare i större utsträckning. De provar möjligen att skriva ett mer komplext 

innehåll på bekostnad av den språkliga korrektheten, och ett sådant risktagande bemöts 

positivt i bedömningen i enlighet med bedömningsanvisningarna till det nationella provet. 

Elever som skulle kunna vara risktagare är exempelvis elev K, elev O och elev S, som 

producerar flera kontexter på nivå 5 men som inte uppfyller kriteriet för 80 % korrekt 

förekomst. De har fått betyget C eller A och därför kan det antas att deras risktagande har 

bedömts som kommunikationsstrategier.  

      Korrelationskoefficienten visar 0,3, vilket indikerar ett visst positivt samband mellan 

provbetyg och syntaktisk processbarhetsnivå. 

 

5.3 Morfologi i årskurs 9 
 

I avsnitt 5.3 presenteras resultatet av processbarhetsanalyserna av morfologi i årskurs 9. 

Tabell 5.5 redovisar morfologisk processbarhetsnivå i årskurs 9 utifrån förekomstkriteriet, och 

tabell 5.6 redovisar morfologisk processbarhetsnivå i årskurs 9 utifrån kriteriet för 80 % 

korrekt förekomst. Eleverna benämns med siffror 1–20. I tabellrubrikerna redovisas 

korrelationskoefficienten av variablerna processbarhetsnivå och provbetyg. 
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Tabell 5.5    Morfologisk processbarhetsnivå i årskurs 9 utifrån förekomstkriteriet. Elever 

                    med respektive betyg, belägg för processbarhetsnivåer samt antal korrekta 

                    exempel av alla obligatoriska kontexter (K/O).  

                    Korrelationskoefficient = -0,02 

  Nivå 3  Nivå 4 

Elev Betyg Belägg  K/O  Belägg K/O 

1 F +  1/2  - 0/1 

2 F +  1/1  + 1/1 

3 F +  5/5  + 1/1 

4 F +  9/9  + 4/4 

5 F +  6/6  + 2/7 

6 E +  8/8  + 1/1 

7 E +  2/2  / / 

8 E +  2/2  + 3/3 

9 E +  4/5  + 3/3 

10 E +  2/3  / / 

11 C +  7/8  + 1/1 

12 C +  11/12  + 3/3 

13 C +  4/5  + 3/3 

14 C +  6/7  + 1/2 

15 C +  1/1  + 5/5 

16 B /  /  + 1/1 

17 B +  9/9  / / 

18 A +  6/6  + 2/2 

19 A +  3/3  + 3/3 

20 A +  3/3  / / 

 

I tabell 5.5 uppnår alla elever med minst en obligatorisk kontext på nivå 3 den nivån. Alla 

som har minst en obligatorisk kontext på nivå 4 uppnår den nivån, förutom elev 1. Några 

elever saknar obligatoriska kontexter, särskilt på nivå 4, vilket kan betraktas som undvikande. 

Men precis som Viberg (1987 s. 34) påpekar är undvikande svårt att observera, och fallet kan 

också vara att eleverna inte velat formulera sig med hjälp av predikativ kongruens. 

     Korrelationskoefficienten i tabell 5.5 är -0,02. Det visar på inget samband mellan 

morfologisk processbarhetsnivå och provbetyg i årskurs 9, i en analys utifrån 

förekomstkriteriet.  
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Tabell 5.6    Morfologisk processbarhetsnivå i årskurs 9 utifrån kriteriet för 80 % korrekt 

                    förekomst. Elever med respektive betyg, belägg för processbarhetsnivåer samt 

                    antal korrekta exempel av alla obligatoriska kontexter (K/O). 

                    Korrelationskoefficient = 0,15. 

  Nivå 3  Nivå 4 

Elev Betyg Belägg K/O  Belägg K/O 

1 F - 1/2  - 0/1 

2 F + 1/1  + 1/1 

3 F + 5/5  + 1/1 

4 F + 9/9  + 4/4 

5 F + 6/6  - 2/7 

6 E + 8/8  + 1/1 

7 E + 2/2  / / 

8 E + 2/2  + 3/3 

9 E + 4/5  + 3/3 

10 E - 2/3  / / 

11 C + 7/8  + 1/1 

12 C + 11/12  + 3/3 

13 C + 4/5  - 3/6 

14 C + 6/7  - 1/2 

15 C + 1/1  + 5/5 

16 B / /  + 1/1 

17 B + 9/9  / / 

18 A + 6/6  + 2/2 

19 A + 3/3  + 3/3 

20 A + 3/3  / / 

 

Tabell 5.6 redovisar morfologisk processbarhetsnivå i årskurs 9 utifrån kriteriet för 80 % 

korrekt förekomst. På nivå 3 blir resultatet nästan samma som i tabell 5.5. Den enda 

skillnaden är att elev 10 inte uppfyller kriterierna för nivå 3 med 2 av 3 korrekta exempel, 

vilket endast är 67 % korrekta exempel. 

      Av de elever med betygen E och A som har obligatoriska kontexter uppnår samtliga 

kriterierna för nivå 4, medan två elever med betyget F samt två elever med betyget C inte 

uppfyller kriterierna för nivå 4. Bland de elever som inte uppnår kriterierna för nivå 4 

utmärker sig elev 5 och elev 13, som har flera korrekta exempel på nivån, men som har 

producerat relativt många obligatoriska kontexter, 7 respektive 6 kontexter. Elev 5 och 13 

skulle kunna betraktas som risktagare, i och med att de frekvent använder en struktur som de 

inte behärskar fullt ut än. Det är också möjligt att eleverna 5 och 13 applicerar strategin 

förenkling, och utelämnar ändelser i predikativ kongruens. Då elev 5 har betyget F är det 

möjligt att de inkorrekta exemplen har bedömts som icke-behärskning snarare än en 
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risktagande strategi, men det kan också givetvis vara andra betygskriterier än det språkliga 

som avgjort betyget.  

      Korrelationskoefficienten i tabell 5.6 är 0,15, vilket betyder att det inte verkar finnas något 

samband mellan variablerna morfologisk processbarhetsnivå och provbetyg i årskurs 9 i en 

analys utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst. 

 

5.4 Syntax i årskurs 9 
 

I detta avsnitt presenteras analyserna av syntaktisk processbarhetsnivå i årskurs 9. Tabell 5.7 

redogör för analysen utifrån förekomstkriteriet, och tabell 5.8 redogör för analysen utifrån 

kriteriet för 80 % korrekt förekomst. Eleverna benämns med siffror 1–20. I tabellrubrikerna 

redovisas korrelationskoefficienten av variablerna processbarhetsnivå och provbetyg.  

 

Tabell 5.7    Syntaktisk processbarhetsnivå i årskurs 9 utifrån förekomstkriteriet. Elever 

                    med respektive betyg, belägg för processbarhetsnivåer samt antal korrekta 

                    exempel av alla obligatoriska kontexter (K/O). Korrelationskoefficient = 0,24. 

  Nivå 3  Nivå 4  Nivå 5 

Elev Betyg Belägg  Belägg     K/O  Belägg K/O 

1 F +  - 0/8  / / 

2 F +  + 2/5  + 3/7 

3 F +  + 4/4  + 2/5 

4 F +  + 7/7  + 2/3 

5 F +  + 2/15  - 0/4 

6 E +  + 12/17  + 2/8 

7 E +  + 11/11  + 12/12 

8 E +  + 11/11  + 10/12 

9 E +  + 3/3  / / 

10 E +  / /  + 1/2 

11 C +  + 15/17  + 5/6 

12 C +  + 11/12  + 4/5 

13 C +  + 1/1  + 1/2 

14 C +  + 1/8  - 0/2 

15 C +  + 5/6  + 1/1 

16 B +  + 12/12  / / 

17 B +  + 7/7  + 5/7 

18 A +  + 4/4  + 1/1 

19 A +  + 6/6  + 3/3 

20 A +  + 1/1  + 3/5 
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I tabell 5.7 finner man att alla elever processar syntax på nivå 4 utom elev 1. Det är värt att 

notera att elev 1 trots allt producerat 8 obligatoriska kontexter, vilket inte tyder på en 

undvikande strategi, utan snarare en risktagande strategi.  

     Antalet obligatoriska kontexter i tabell 5.7 och tabell 5.8 varierar stort, med allt från 1 

kontext till som mest 17 kontexter. Nivå 5 processas i olika grad. Varken elev 5 eller elev 14 

klarar nivå 5, medan alla elever med betygen E, B och A med obligatoriska kontexter klarar 

denna nivå. 

      Korrelationskoefficienten i tabell 5.7 är 0,24, och således konstateras att det inte finns 

något samband mellan syntaktisk processbarhetsnivå och provbetyg i en analys utifrån 

förekomstkriteriet. 

 

Tabell 5.8    Syntaktisk processbarhetsnivå i årskurs 9 enligt kriteriet för 80 % korrekt 

                    förekomst. Elever med respektive betyg, belägg för processbarhetsnivåer samt 

                    antal korrekta exempel av alla obligatoriska kontexter (K/O). 

                    Korrelationskoefficient = 0,53. 

  Nivå 3  Nivå 4  Nivå 5 

Elev Betyg Belägg  Belägg K/O  Belägg K/O 

1 F +  - 0/8  / / 

2 F +  - 2/5  - 3/7 

3 F +  + 4/4  - 2/5 

4 F +  + 7/7  - 2/3 

5 F +  - 2/15  - 0/4 

6 E +  - 12/17  - 2/8 

7 E +  + 11/11  + 12/12 

8 E +  + 11/11  + 10/12 

9 E +  + 3/3  / / 

10 E +  / /  - 1/2 

11 C +  + 15/17  + 5/6 

12 C +  + 11/12  + 4/5 

13 C +  + 1/1  - 1/2 

14 C +  - 1/8  - 0/2 

15 C +  + 5/6  + 1/1 

16 B +  + 12/12  / / 

17 B +  + 7/7  - 5/7 

18 A +  + 4/4  + 1/1 

19 A +  + 6/6  + 3/3 

20 A +  + 1/1  - 3/5 

 

Tabell 5.8 redovisar syntaktisk processbarhetsnivå i årskurs 9 med kriteriet för 80 % 

förekomst. I analysen utifrån förekomstkriteriet (tabell 5.7) uppnår de allra flesta elever nivå 

4, men utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst (tabell 5.8) är det ungefär hälften av 
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eleverna som inte uppnår nivån. De elever som utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst 

inte uppnår nivå 4 har producerat förhållandevis många obligatoriska kontexter; 5 för elev 2, 

15 för elev 5, 17 för elev 6, 8 för elev 14. Här finns exempel på vad som skulle kunna vara 

risktagande. Elev 6 exempelvis, visar 17 obligatoriska kontexter på nivå 4 och 8 obligatoriska 

kontexter på nivå 5, vilket är förhållandevis många kontexter. Elev 6 klarar dock inte nivåerna 

utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst. Detta kan vara ett tecken på att eleven försöker 

skriva mer komplext än vad de språkliga resurserna räcker till, och tar alltså risker i språket. 

Detta ska enligt bedömningsanvisningarna bemötas positivt, men på grund av det låga betyget 

E har antagligen andra betygskriterier utöver det språkliga påverkat betyget.  

     Ett annat intressant resultat ur strategi-synpunkt är elev 14, som producerar 8 obligatoriska 

kontexter på nivå 4 med enbart 1 korrekt exempel. Detta innebär att eleven har producerat 8 

satser med topikaliserat icke-adverb, använt omvänd ordföljd i en av dessa satser och rak 

ordföljd i 7 satser. Elev 14 har betyget C och till skillnad från övriga elever med samma betyg 

uppnår inte eleven kriteriet för processbarhetsnivå 4, utifrån kriteriet för 80 % korrekt 

förekomst (tabell 5.8). Detta skulle kunna förklaras utifrån kommunikationsstrategin 

överanvändande och även risktagande. Den bedömande läraren kan ha bedömt elevens 8 

obligatoriska kontexter som ett risktagande, och förekomsten av rak ordföljd som ett 

överanvändande av en regel. Läraren kan ha vägt den grammatiska nivån mot 

kommunikationsstrategierna och på så sätt har elev 14 uppnått samma betyg som övriga 

elever med betyget C, trots en uppvisad lägre grammatisk nivå. 

     Det är ingen elev med betyget F i tabell 5.8 som uppnår nivå 5, men det finns elever på alla 

betygsnivåer som inte uppnår nivå 5. De flesta (-) på nivå 4 i tabell 5.8 finns bland elever med 

betygen F och E. Alla elever med betyget B eller A klarar nivå 4. 

     Korrelationskoefficienten i tabell 5.8 är 0,53, och därmed finns ett visst samband mellan 

syntaktisk processbarhetsnivå och provbetyg, i en analys utifrån kriteriet för 80 % korrekt 

förekomst.  

 

5.5 Jämförelser och slutsatser  
 

Inledningsvis i detta avsnitt jämförs resultatet av de morfologiska analyserna mellan 

årskurserna och därefter de syntaktiska analyserna i båda årskurserna. Resultatet av 

analyserna diskuteras utifrån betygskriterierna till det nationella provet. Vidare jämförs 

sambanden mellan provbetyg och processbarhetsnivå för respektive årskurs. Därefter 
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diskuteras hur kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning kan förklara 

resultatet.       

     I analysen av morfologin är korrelationskoefficienterna för båda årskurserna är mycket 

låga (0,17, -0,04, -0,02, 0,15) och indikerar alltså inget samband mellan morfologisk 

processbarhetsnivå och provbetyg. Detta gäller både utifrån förekomstkriteriet och kriteriet 

för 80% korrekt förekomst. Morfologisk nivå kan därmed sägas ha en mindre betydande del 

för elevens provbetyg. I bedömningsanvisningarna för både årskurs 6 och 9 utgör morfologisk 

nivå en liten del av det språkliga kriteriet, som i sin tur utgör en fjärdedel av det totala 

bedömningsunderlaget (Skolverket 2018 s. 41, Skolverket 2015 s. 34). Morfologisk nivå bör 

således inte ha något tydligt samband med högre betyg, eller åtminstone inte väga tungt i 

helhetsbedömningen. Resultatet av denna studie visar att morfologisk nivå inte har något 

tydligt samband med provbetyg, och detta stämmer då ganska väl överens med 

betygskriterierna.  

      I en jämförelse mellan morfologin i årskurs 6 och årskurs 9 finns det många fler 

obligatoriska kontexter i morfologin i årskurs 9. Om avsaknad av kontexter tolkas som 

kommunikationsstrategin undvikande, kan det betyda att eleverna i årskurs 6 undviker de 

undersökta strukturerna i högre grad än eleverna i årskurs 9. Om få strukturer tolkas som 

undvikande betyder det också att en kan processbarhetsanalys utifrån en korrekthetsprocent 

bidra till att upptäcka elever som undviker strukturer, eftersom antal exempel räknas och det 

blir tydligt ifall eleven producerar en viss struktur signifikant mer sällan än andra. 

     Gällande syntaxen finns det större skillnader mellan årskurserna och mellan de olika 

analyskriterierna. När syntaxen i årskurs 6 analyseras utifrån förekomstkriteriet är 

korrelationskoefficienten 0,36, vilket innebär ett visst samband mellan syntaktisk 

processbarhetsnivå och betyg. Sambandet är också något tydligare än det i analysen av syntax 

utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst, vilket var 0,3. I analysen i årskurs 9 utifrån 

förekomstkriteriet blir korrelationskoefficienten mellan syntaktisk nivå och provbetyg 0,24, 

vilket är lägre än i årskurs 6, oavsett analyskriterium. 0,24 räcker inte för att konstatera ett 

visst samband, och därmed finns inget samband. Utifrån förekomstkriteriet finns det 

tydligaste sambandet mellan syntaktisk nivå och provbetyg alltså i årskurs 6. Det stämmer 

inte helt överens med betygskriterierna för årskurs 6, där meningsbyggnadens utveckling 

endast ska spela roll mellan betygen E och C (Skolverket 2018 s. 41). 

     För syntaxen i årskurs 9 med kriteriet för 80% korrekt förekomst, blir 

korrelationskoefficienten 0,53. Detta är det tydligaste sambandet av alla i denna studie. I 

jämförelse med samma kriterium i årskurs 6 är detta samband tydligare. Det är visserligen inte 
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mycket högre än ett visst samband, men det är klart tydligare än sambandet i årskurs 6 i 

analysen utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst (0,3). Att sambandet är starkare i årskurs 

9 än i årskurs 6 sammanfaller väl med betygskriterierna för årskurserna, där kriterierna för 

årskurs 6 framför allt skiljer sig mellan betyget E och C (Skolverket 2018 s. 41) och där 

kriterierna för årskurs 9 kräver mer progression i utvecklingen av meningsbyggnad ju högre 

betyget är (Skolverket 2015 s. 34).  

     Det är intressant att det starkaste sambandet i denna uppsats visar sig i en analys utifrån 

kriteriet för 80 % korrekt förekomst, eftersom det kriteriet mäter grammatisk behärskning 

snarare än grammatisk processande. En slutsats av det är att grammatisk behärskning spelar 

större roll för provbetyget än grammatiskt processande. 

     Resultatet i föreliggande uppsats kan tala för att lärare i sin bedömning tar hänsyn till 

kommunikationsstrategier som är typiska i andraspråksinlärning, vilket de bör enligt 

bedömningsanvisningarna (Skolverket 2015 s. 30, Skolverket 2018 s. 35). Något som talar för 

att lärare tar hänsyn till kommunikationsstrategier är resultatet av korrelationsanalyserna, som 

inte visar på några starka samband mellan processbarhetsnivå och betyg. De svaga sambanden 

tyder på att ett mer korrekt språk inte nödvändigtvis leder till ett högre betyg, och således kan 

det betyda att elever bedöms utifrån kommunikationsstrategier snarare än utifrån språklig 

korrekthet. I exempelvis årskurs 9, där elever behöver en väl fungerande meningsbyggnad för 

betyget A, kan de befinna sig på processbarhetsteorins nivå 4 gällande syntaxen (enligt 

kriteriet för 80 % korrekt förekomst) och ändå få betyget A. Även i årskurs 6, där kriteriet för 

betygen C och A är högre än kriteriet för betyget E, kan eleverna befinna sig på lägre eller 

samma processbarhetsnivå som eleverna med betyget E och ändå få betygen C eller A. En 

annan eventuell förklaring till detta är att läraren har tagit hänsyn till andra delar i 

bedömningen så som innehåll och struktur. En elev behöver dock ha uppnått betygsnivån på 

alla aspekter för att få det betyget (Skolverket 2015 s. 30). Även om det inte är givet att en 

”väl fungerande meningsbyggnad” på A-nivå bedöms utifrån samma kriterier som 

processbarhetsteorins nivå 5, säger ändå processbarhetsanalysen något om hur eleven 

producerar meningsbyggnad och hur långt eleven kommit i sin språkutveckling. Därmed är en 

eventuell förklaring att läraren har tagit hänsyn till kommunikationsstrategier typiska för 

andraspråksinlärning, som till exempel risktagande, och att skriva ett mer komplext innehåll 

på bekostnad av den språkliga formen.  

     Det finns också exempel i resultatet som skulle kunna tolkas som 

kommunikationsstrategierna överanvändning och förenkling, och det förekommer hos elever 

på alla betygssteg. Exempel som tyder på förenkling tenderar att förekomma i båda 
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årskurserna när det gäller morfologi, och exempel som kan vara tecken på överanvändande 

förekommer i båda årskurserna när det gäller syntax.   

     Resultatet pekar på inget samband mellan morfologisk nivå och provbetyg. Sambanden 

mellan syntaktisk nivå och provbetyg är generellt lite tydligare. Inget av sambanden är särskilt 

starka dock, och detta talar för att varken den syntaktiska eller den morfologiska delen av det 

språkliga kriteriet som bedöms i de nationella proven väger allt för tungt i bedömningen. 

Enligt min tolkning av betygskriterierna bör inte heller grammatik som enskild del väga tungt 

i bedömningen, eftersom det är flera delar i elevernas texter som ska bedömas utöver språk. 

Dessutom är de delar av det språkliga kriteriet som studeras i denna studie endast en av flera 

delar att bedöma inom det språkliga kriteriet. Utifrån denna analys går det inte att med 

säkerhet fastställa vilka kommunikationsstrategier som används av eleverna. En slutsats som 

ändå kan dras av resultatet i förhållande till kommunikationsstrategierna är att en 

processbarhetsanalys kan bidra till att upptäcka en undvikande strategi, ifall få eller inga 

exempel på en struktur tolkas som undvikande. Utifrån samma premiss, det vill säga att få 

eller inga strukturer är tecken på undvikande, kan man konstatera att eleverna i årskurs 6 

undviker morfologiska strukturer på processbarhetsnivå 3 och 4 i högre grad än eleverna i 

årskurs 9. En annan möjlig slutsats är att eleverna på betygsnivå C och A är risktagare i högre 

utsträckning. Detta visar sig tydligast i den syntaktiska analysen i årskurs 6. I de andra 

analyserna förekommer dock elever som skulle kunna tolkas som risktagare även på 

betygsnivå E och F, och dessa elever befinner sig på samma grammatiska nivå som eleverna 

med betygen C och A. Det kan tyda på att elevens språk bedöms utifrån att det är inkorrekt 

när provbetyget är E eller F, och att elevens språk bedöms utifrån att 

kommunikationsstrategier används när provbetyget är C eller A. Men det kan också tyda på 

att andra betygskriterier utöver det språkliga spelar in för provbetyget. 

 

6 Sammanfattning och diskussion 
 

I avsnitt 6 sammanfattas denna studies resultat, och det tydliggörs hur forskningsfrågorna 

besvaras. Därefter diskuteras denna studies resultat i förhållande till metodval och resultat i 

tidigare forskning. 
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6.1 Sammanfattning 
 

I detta avsnitt förklaras hur uppsatsens syfte uppfylls och hur forskningsfrågorna besvaras. 

     Uppsatsens syfte, att öka kunskapen om grunden till bedömningen i ämnet svenska som 

andraspråk, har uppfyllts genom att besvara tre forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan, 

”vilka grammatiska utvecklingsstadier, baserade på Pienemanns processbarhetsteori, 

förekommer i nationella prov-texter från årskurs 6 respektive 9 i de olika betygsstegen A, C, 

E och F?” besvaras genom processbarhetsanalyser och redovisas i tabeller i avsnitt 5. 

Analyserna visar att olika grammatiska utvecklingsstadier förekommer på alla betygssteg, och 

att resultatet också påverkas av vilket analyskriterium som används.  

     Den andra forskningsfrågan, ”vilka eventuella samband kan urskiljas mellan variablerna a) 

grammatiska utvecklingsstadier och b) betyg? Skiljer sig sambandet åt mellan årskurserna 6 

och 9 och i så fall hur?” besvaras genom en korrelationsanalys. Korrelationsanalysen visar att 

det inte finns några samband mellan provbetyg och processbarhetsnivå när det gäller 

morfologi i båda årskurserna samt syntax i årskurs 9 utifrån förekomstkriteriet. 

Korrelationsanalysen visar att det finns ett visst positivt samband mellan syntaktisk 

processbarhetsnivå i årskurs 6 och i årskurs 9 i analysen utifrån kriteriet för 80 % korrekt 

förekomst. Det tydligaste sambandet är mellan syntaktisk processbarhetsnivå och provbetyg i 

årskurs 9 utifrån kriteriet för 80 % korrekt förekomst (korrelationskoefficient = 0,53), och det 

tyder på att grammatisk behärskning spelar större roll för betyget i årskurs 9 än i årskurs 6. 

Det finns dock inga starka samband i denna analys och det talar för att den grammatiska delen 

av det språkliga kriteriet inte väger tungt i bedömningen av provet.  

    Den tredje forskningsfrågan, ”kan betygskriterier för det nationella provet i respektive 

årskurs samt kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning förklara resultat från 

fråga 1 och eventuella samband från fråga 2, och i så fall hur?” besvaras genom att resultatet 

från processbarhetsanalyserna diskuteras utifrån betygskriterier till provet och 

kommunikationsstrategier typiska för andraspråksinlärning. De låga sambanden i 

korrelationsanalysen kan förklaras utifrån betygskriterierna, då grammatik som undersöks i 

föreliggande uppsats endast utgör en av flera delar i betygskriterierna, och grammatisk nivå 

bör således inte spela en stor roll för betyget. Dessutom visar resultatet av analysen tecken på 

att lärare tar hänsyn till kommunikationsstrategier, då elever inte behöver en högre grad av 

korrekthet för ett högre betyg. Processbarhetsanalysen visar också tecken på att risktagande, 

undvikande, överanvändande och förenkling förekommer hos elever på alla betygssteg. En 

möjlig förklaring av resultatet på fråga 1 och 2 är att elever med betygen C och A har bedömts 
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som risktagare i högre utsträckning och elever med betygen E och F har bedömts utifrån icke-

behärskning, i de fall då samtliga uppvisat tecken på en risktagande strategi. 

 

6.2 Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras resultatet i föreliggande uppsats i relation till metodval och 

tidigare forskning. Slutligen ges förslag för vidare forskning inom området. 

      För att genomföra denna studie används två olika kriterier för analysen: förekomstkriteriet 

och kriteriet för 80 % korrekt förekomst, vilka innebär både för- och nackdelar. I likhet med 

Eklund Heinonen (2009) och Westerlund (2018) visar olika analyskriterium olika resultat och 

olika starka samband. Trots vissa egna invändningar mot att använda procentmått som 

analyskriterium har det ändå använts i denna studie. Som beskrivet tidigare i avsnitt 3.3.2 

menar jag att det kan bli missvisande gällande i vilken grad en elev behärskar en grammatisk 

struktur, om en elev exempelvis producerat 1 korrekt exempel av 1 obligatorisk kontext, 

jämfört med en elev som producerat 5 korrekta exempel med 10 obligatoriska kontexter. Den 

första eleven skulle alltså behärska nivån med kriteriet för 80 % korrekt förekomst, men den 

andra eleven skulle inte behärska nivån enligt samma kriterium. Flera sådana fall förekommer 

i resultatet i denna studie. I den syntaktiska analysen i årskurs 9 finns till exempel elev 6 som 

har fått betyget E. Eleven har producerat 12 korrekta exempel, vilket är ett högt antal korrekta 

exempel i relation till de övriga eleverna i årskurs 9. Eleven har dock 17 obligatoriska 

kontexter, vilket betyder att eleven inte uppnår till kriteriet för 80 % korrekt förekomst. 

Samtidigt finns elev 20 i samma årskurs, med betyget A, vilken har producerat 1 korrekt 

exempel, av 1 obligatorisk kontext. Jag menar att det är svårt att motivera procentmåttets 

användbarhet med att man kan jämföra elevernas automatisering, när 1 av 1 exempel 

betraktas som automatiserat men inte 12 av 17. Elev 6 med 12 korrekta exempel kan 

uppenbarligen processa den grammatiska strukturen ganska väl, men faller på några exempel. 

Det är dock intressant att beakta detta med tanke på de typiska kommunikationsstrategierna 

för andraspråksinlärare, och särskilt strategin undvikande. Antal korrekta exempel utifrån 

obligatoriska kontexter tydliggör i vilken grad en viss struktur förekommer, och gör att man 

kan diskutera strategier som undvikande och även risktagande. På så sätt är procentmåttet 

användbart för att belysa olika strategier. Men problemet med analyskriterierna grundar sig 

nog i det faktum att processbarhetsteorin inte ämnar säga något om i vilken grad en 

grammatisk struktur behärskas. Enligt Pienemann (2008) bör förekomstkriteriet användas, 
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eftersom teorin handlar om när en inlärare processar en viss struktur. Jag anser att båda 

analyskriterierna har sina fördelar, men man bör vara medveten om att analyser utifrån 

respektive kriterium kommer visa på olika saker. En analys utifrån förekomstkriteriet kommer 

visa processande, och en analys utifrån ett korrekthetsprocentsmått kommer visa på grad av 

behärskning. 

     Denna studies resultat skiljer sig från den redovisade tidigare forskningen om 

processbarhetsnivå och bedömning. Eklund Heinonen (2009), Moe (2002) och Westerlund 

(2018) har båda visat tydliga samband mellan provbetyg och processbarhetsnivå. En av 

anledningarna till att resultatet skiljer sig från Eklund Heinonens kan vara att Eklund 

Heinonen analyserar muntliga prov. Det är möjligt att den grammatiska processbarhetsnivån 

påverkar mer i muntligt tal än i skrift. Eklund Heinonen analyserar också tal från vuxna 

inlärare vilka genomför Tisus-testet, och det skiljer sig från denna studies undersökta elever 

som går i årskurs 6 respektive 9. Dessutom räknar Eklund Heinonen i sin korrelationsanalys 

bort resultat med få eller osäkra belägg för obligatoriska kontexter. Detta ses inte som ett 

möjligt alternativ i denna studie, och det kan vara en anledning till en skillnad i resultatet. Det 

är också annorlunda betygskriterier som bedöms i Tisus-testet jämfört med det nationella 

provet i årskurs 6 och 9. Den upplaga av Tisus som Eklund Heinonen studerar bedöms utifrån 

de två huvudkriterierna funktioner och språkfärdighet. I det nationella provet är det fler 

kriterier som bedöms, och meningsbyggnaden utgör en mindre del av den totala bedömningen 

än vad den gör i Tisus. Detta kan såklart ligga till grund för hur stor påverkan 

processbarhetsnivå har på provbetyget. Bedömningen i Tisus ska också utgå från ett 

”kommunikativt synsätt”, vilket innebär att bedömaren ska ta hänsyn till innehåll, interaktion 

och kommunikation innan formfel och mindre språkfel bedöms. Det är intressant att 

grammatisk processbarhetsnivå (och grammatisk behärskning) visar sig ha ett tydligt samband 

med provbetyget i Eklund Heinonens studie, eftersom ”ett kommunikativt synsätt” innebär att 

grammatiska formfel inte är avgörande för betyget. Det kommunikativa synsättet påminner 

också om kommunikationsstrategierna som föreliggande uppsats behandlar, och därför är det 

intressant att resulatet i denna uppsats skiljer sig från Eklund Heinonens. 

     Föreliggande studies storlek måste också påpekas. Min uppsats är mycket mindre än 

Eklund Heinonens studie (2009), och materialet i min uppsats är också för litet för att dra 

några generella slutsatser av resultatet. Det kan dock ändå ge en viss indikation på vad 

resultatet av en storskalig studie inom samma område skulle visa. 

     Resultatet i föreliggande uppsats skiljer sig också från Westerlunds uppsats (2018). Detta 

är kanske mest förvånande eftersom jag likt Westerlund har analyserat nationella prov i 
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svenska som andraspråk. Betygskriterierna är lika på det sättet att delen 

meningsbyggnad/grammatik utgör en del av det språkliga kriteriet, som i sin tur är en av tre 

delar som ska bedömas. Det finns också precis som för årskurs 6 och 9 kommentarer till 

bedömningsmatriserna om hur lärare bör ta hänsyn till kommunikationsstrategier för 

andraspråksinlärning, och dessa är enligt min tolkning ännu tydligare formulerade än i 

kommentarerna till provet för årskurs 6 och 9. Trots det visar Westerlund ett tydligare 

samband mellan processbarhetsnivå och provbetyg. En av anledningarna till detta kan vara att 

betygskriterierna för gymnasiets prov, även om de påminner om kriterierna för årskurs 6 och 

9, har högre krav på elevens språk generellt. För att få betyget A i svenska som andraspråk 1 

på gymnasiet behöver eleven ha ett ”välformulerat” språk, jämfört med i årskurs 6 där eleven 

behöver ha ”en relativt väl fungerande meningsbyggnad”. Eftersom det är högre krav på 

språket i gymnasiet jämfört med på mellanstadiet är det ett möjligt antagande att lärare i 

gymnasiekurser också har högre krav på språk i bedömningen, trots anvisningar om att beakta 

andraspråksinlärares kommunikationsstrategier.  

     Att resultatet i föreliggande uppsats skiljer sig från det i den tidigare forskningen kan bero 

på att det är vuxna inlärare som studeras i den tidigare forskningen, och i föreliggande uppsats 

studeras inlärare i årskurs 6 och 9. Den tidigare studien av Westerlund (2018) har vuxna 

deltagare i form av deltagare från en vuxenutbildning. En slutsats av detta, och det faktum att 

Eklund Heinonen (2009) också studerar vuxna inlärare, är att grammatisk processbarhetsnivå 

eventuellt spelar en större roll för provbetyget när det gäller äldre inlärare. Ett annat möjligt 

antagande utifrån detta är att lärare tar större hänsyn till språkliga strategier när det gäller 

yngre elever. Resultatet i denna uppsats talar också för att lärare tar hänsyn till språkliga 

strategier hos yngre elever i större utsträckning då det tydligaste sambandet mellan provbetyg 

och processbarhetsnivå finns i årskurs 9, medan sambanden i årskurs 6 var mer otydliga. 

     Resultatet från processbarhetsanalyserna indikerar att vissa kommunikationsstrategier 

typiska för andraspråksinlärning används av eleverna. Framför allt finns tecken på förenkling i 

de morfologiska analyserna och överanvändande i de syntaktiska analyserna. Enligt 

Maunmäki och Pihlajamäki (2009) använder elever i årskurs 6 frekvent förenkling, vilket 

skulle kunna styrka att förenkling används även i föreliggande studies analyserade texter. För 

att vara säker på detta skulle dock en bredare analys behövas. Maunmäki och Pihjalamäki 

menar att elever i årskurs 9 i muntligt tal använder sig av överanvändande när det kommer till 

grammatiska strukturer, medan elever i årskurs 6 främst överanvänder ljud. Resultat i 

föreliggande uppsats skulle kunna tyda på att elever i båda årskurserna överanvänder 

grammatiska strukturer. Det hade även här behövts en bredare analys för att säkerställa detta. 
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Det hade också varit intressant att vidare studera om det finns en skillnad i vilka 

kommunikationsstrategier som används i muntligt tal, vilket Maunmäki och Pihjalamäki 

studerar, jämfört med i skrift. 

     Det finns tecken i föreliggande uppsats processbarhetsanalys på att eleverna använder sig 

av en risktagande strategi. I denna studie analyseras inte texternas komplexitet. Det finns trots 

det resultat som pekar på att elever bedömts utifrån komplexitet och det Norrby och 

Håkansson (2007) kallar för risktagare. Det är tydligast i fallen där elever med höga betyg 

uppvisar relativt låga grammatiska nivåer. En tolkning av det är att eleverna producerat 

komplexa texter och den grammatiska nivån bedömts utifrån kommunikationsstrategier som 

risktagande.  

     Föreliggande uppsats ger flera ingångar till fortsatt forskning inom området. Eftersom 

resultatet inte visar på något starkt samband mellan grammatiska processbarhetsnivåer och 

provbetyg hade det varit intressant att göra liknande sambandsanalyser mellan provbetyg och 

de andra aspekterna av bedömningsanvisningarna, så som innehåll, struktur och skrivregler. 

Därmed hade man kunnat se om någon av delarna väger tyngre i bedömningen än de andra. 

Det hade också varit relevant i förhållande till den här studiens resultat att studera den andra 

större delen av det språkliga kriteriet, nämligen ordvariation. Genom att jämföra sambandet 

mellan ordvariation och provbetyg med sambanden som presenteras i denna studies resultat 

kan man eventuellt se vilken del av den språkliga aspekten som väger tyngst i bedömningen. 

Kopplat till denna studies syfte, om huruvida lärare tar hänsyn till kommunikationsstrategier 

typiska för andraspråksinlärning, kan ytterligare ett förslag på vidare forskning vara att 

kvalitativt undersöka lärares medvetenhet om kommunikationsstrategier i svenska som 

andraspråk, genom exempelvis intervjuer. Vidare hade det varit intressant att utveckla denna 

studie till att också analysera texternas komplexitet, för att säkrare kunna koppla vissa 

mönster till profiler som risktagaren (Norrby och Håkansson 2007).  
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